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PRAKATA 

 

 Puji syukur kehadirat Allah Swt dan selawat beserta salam 

dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw  adalah kalimat yang tepat 

untuk saya ucapkan setelah buku dengan judul “Karakter 

Suprarasional” berhasil saya tuntaskan.  Kehidupan adalah guru yang 

memberikan kita teman dan pengalaman berharga. Buku ini tercipta 

setelah saya mempraktikkan dalam kehidupan, ilmu pada buku 

pertama saya “Cara Berpikir Suprarasional”, sehingga banyak isi 

tulisan dari buku ini yang merupakan pengalaman pribadi. Walaupun 

banyak berisi pengalaman pribadi, tetapi buku ini syarat dengan 

filosofis hidup yang mungkin selama ini kita belum tahu atau 

dilupakan.  

Saya merasakan pengaruh kuliah Program Doktor Pendidikan 

Islam di Universitas Ibn Khaldun Bogor pada buku ini, terutama ide 

penulisan pada Bab 1. Konsep suprarasional saya semakin jelas karena 

mempunyai landasan dalil yang kuat. Sehingga walaupun banyak 

cerita yang tidak masuk akal atau sulit dipercaya, tetapi karena ada 

dalilnya sehingga masih bisa diterima jika kita meyakininya dengan 

iman. 

 Awalnya buku berjudul “Karakter Suprarasional” ini tidak akan 

saya buat sebelum saya menjadi orang sukses. Buku ini adalah sebagai 

cerita dari kisah sukses tersebut, tetapi karena pandemi Covid-19 

akhirnya saya segera menyelesaikan buku ini agar bisa segera dibaca 

banyak orang. Saya berharap setelah membaca buku ini, banyak 

orang yang merasa optimis menjadi pemenang dalam menjalani 
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kehidupan walaupun dalam situasi krisis karena sudah yakin kepada 

Allah dan menjadikan Allah sebagai penolong.  

 Sebelum saya menutup prakata ini, saya ingin mengucapkan 

terima kasih kepada istri saya, Anis Kurniasih, dan anak-anak saya, 

Suci-Nata-Alam-Raya. Kepada teman-teman di KPM khususnya 

kepada Ibu Ina Ana Khoeriah, Pak Teguh, Pak Khoiron, Ibu Sutriyati 

dan Pak Usman Hasan Saputra.  Tak lupa saya ucapkan juga terima 

kasih kepada Bapak Hendri Tanjung, Ph.D., Dr. Ahmad Sastra, Ibu Erna 

Maryati dan Ibu Asri Supatmiati. Semoga apa yang dilakukan hingga 

buku ini bisa terbit menjadi amal ibadah bagi kita semua. 

 

Aamiin 

Bogor, 1 Juli 2020 

 

Ridwan Hasan Saputra
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KATA PENGANTAR 

 

Atas nama salah seorang yang ingin memiliki HP alam gaib, 

grup medsos alam gaib dan gotong royong gaib, dan terlebih lagi 

sebagai kolega dan co-promotor Ridwan Hasan Saputra, saya 

menyambut sangat baik penerbitan buku beliau yang diberi judul 

Karakter Suprarasional. 

Dalam ceramah penerimaan santri baru, mudir pesantren Al-

Ma’tuq, Cisaat, Sukabumi, Dr. KH. Ade Hermansyah, Lc, M.Pd.I., 

menceritakan bahwa 9 tahun merintis pesantrennya dari mulai tahun 

1997 hingga 2006, tidak ada kemajuan yang berarti.  Baru tahun 2006, 

ada orang yang menjadi wakif dari Kuwait yang bernama Al-Ma’tuq 

yang kemudian membangun dan membesarkan pesantren yang 

dirintisnya, jadilah namanya pesantren Al-Ma’tuq. Beliau juga 

menceritakan banyak kejadian, pesantren diberi wakaf oleh orang 

yang tidak dikenal sebelumnya. Inilah yang menurut saya, Kyai Ade 

sudah memiliki HP alam gaib, grup medsos alam gaib dan gotong 

royong alam gaib.  Untuk lebih jelasnya tentang HP, grup medsos dan 

gotong royong alam gaib ini, silakan baca buku ini sampai tuntas.  

Dengan demikian – saya berkeyakinan bahwa – buku ini 

menjadi sangat penting untuk dibaca siapa saja yang menghendaki 

kehidupan berkah. Buku ini – mestinya – menjadi perlu dibaca oleh 

pelajar dan mahasiswa, guru, dosen dan para peneliti, praktisi 

pendidikan dan praktisi bisnis, serta pengambil kebijakan terkait di 

negeri ini. Semoga pula, buku ini menjadi bagian dari ilmun yuntafa`u 

bihi bagi penulisnya, sehingga mengalirlah pahala tiada henti untuk 

penulis selamanya. Aamiin. 
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Bogor, 5 Juli 2020 

 

Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana  

Universitas Ibn Khaldun Bogor 

Anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

 

H. Hendri Tanjung, Ph.D. 
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BAB 1. TIGA ANTENA MANUSIA 

  

 Manusia diberi oleh Allah tiga buah antena dalam 

kehidupannya yaitu panca indera, akal dan hati. Antena panca indera 

berhubungan dengan perbuatan. Antena akal berhubungan dengan 

ucapan. Antena hati berhubungan dengan niat. Manusia seharusnya 

memaksimalkan fungsi ketiga antena tersebut sebagai wujud rasa 

syukur. Sayangnya, banyak orang baru memanfaatkan akal saja 

sehingga kuat di ucapan atau baru panca indera saja sehingga kuat di 

perbuatan.  Kuat di akal dan panca indera sehingga ucapan dan 

perbuatannya benar, atau ucapan dan perbuatannya selaras. Sangat 

jarang orang yang memanfaatkan antena hati yaitu niat yang benar, 

niat untuk mendapat ridho Allah dalam melakukan suatu aktivitas.  

   Sebuah ilustrasi jika ada ketua RT bicara ke warganya, “Warga 

sekalian yang saya hormati, hari Minggu ini kita kerja bakti ya, saya 

tunggu di pos keamanan jam 7 pagi”. Tetapi  pada hari Minggu yang 

dijanjikan, saat warganya sudah berkumpul, ternyata Pak RT masih 

tidur di rumahnya. Ini artinya ketua RT tersebut akalnya bagus atau 

ucapannya bagus tetapi panca inderanya atau perbuatannya kurang 

bagus karena tidak menepati ucapannya. Nah, jika pak RT tersebut 

setelah mengajak kerja bakti dan dia hadir tepat waktu dan 

melaksanakan kerja bakti, tetapi setelah kerja bakti dia 

mengumpulkan warganya dan berkata “warga sekalian saya adalah RT 

yang suka menepati janji, jadi saya cocok kan kalau menjadi kepala 

desa?”. Pada kasus kedua ini Pak RT tersebut ucapan dan 

perbuatannya bagus tetapi dari sisi niatnya kurang bagus, sebab apa 
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yang dilakukan bertujuan untuk suatu pamrih duniawi yaitu menjadi 

kepala desa, bukan untuk mendapatkan ridha Allah. 

 Contoh kasus seperti Pak RT itu banyak terjadi di dunia nyata, 

orang yang kuat ucapannya tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan 

ucapannya. Biasanya orang seperti ini akan menjadi orang yang 

kurang berwibawa. Jika orang yang ucapannya bagus dan 

perbuatannya sesuai dengan ucapannya, tetapi niatnya tidak baik, 

orang ini malah kategori orang yang berbahaya. Sebab orang ini bisa 

melakukan kejahatan yang sulit diketahui. Kedua model manusia ini 

bisa dilihat pada warga negara Indonesia saat ini, baik pemimpin 

maupun rakyatnya.   Kita sering melihat banyak pemimpin yang tidak 

berwibawa di hadapan rakyatnya dan banyak pemimpin yang 

mengorupsi uang rakyat. Pemimpin itu sebenarnya cermin dari 

rakyatnya. Jika suatu daerah penduduknya ingin mempunyai 

pemimpin yang baik, maka perbaikilah tiga antena orang-orang di 

daerah tersebut. 

 

Tiga antena manusia 
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 Idealnya manusia harus kuat pada tiga antenanya, karena 

Allah menciptakan ketiga antena itu untuk dimanfaatkan secara 

simultan dan terus menerus. Manusia yang baik adalah manusia yang 

hatinya selalu terikat pada Allah. Berniat yang benar dibarengi dengan 

ucapannya yang baik pula dan ditunjukkan dengan perbuatannya. Jika 

seorang manusia bisa seperti itu, dia akan menjadi sosok berwibawa 

dan dicintai banyak manusia lainnya. Supaya bisa membentuk 

manusia seperti itu perlu proses pembinaan dan tauladan. 

 

Pekerjaan dengan 3 Antena 
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 Jika dikaji lebih mendalam tiga antena tersebut berhubungan 

dengan pekerjaan dan rezeki manusia. Jika manusia lebih dominan 

panca inderanya maka jenis pekerjaan yang dijalaninya biasanya 

bersifat rutin atau tidak berkembang, penghasilan yang diperoleh 

biasanya harian. Pekerjaan ini sangat tergantung dari kekuatan fisik 

sehingga ketika fisik sakit maka orang ini tidak bisa bekerja dan tidak 

bisa menghasilkan uang. Pekerja jenis ini kebanyakan pekerja 

informal,  sangat rentan terkena krisis, seperti krisis yang disebabkan 

Covid-19.  

Dua contoh menarik, pekerjaan yang berhubungan dengan 

antena panca indera yang dominan.  Waktu saya kecil, ada seorang 

tukang baso yang lulusan Sekolah Dasar selalu berdagang berkeliling 

di komplek tempat tinggal saya. Setelah saya berumur 45 tahunan, 

tukang Baso tersebut masih berdagang berkeliling di sekitar komplek 

tempat saya tinggal. Berarti dia menjadi tukang baso keliling sudah 

lebih dari 30 tahun. Satu lagi  kisah tentang pekerjaan yang dominan 

panca indera. Saya punya teman yang hanya lulusan SD yang 

berprofesi sebagai tukang becak, sampai saat ini pun profesinya 

masih tukang becak. Ketika saya tanya kenapa dia tidak mau 

mengubah profesinya dari tukang becak ke profesi lain, jawabnya 

bingung karena keterampilannya terbatas dan otaknya pun sudah 

sulit untuk diajak berpikir hal-hal yang baru. Akhirnya mungkin dia 

akan menekuni profesi sebagai tukang becak ini sampai dirinya tidak 

mampu lagi mengayuh becak atau sampai dirinya meninggal dunia. 

 Dua contoh itu merupakan sekelumit pekerjaan dari orang 

yang lebih dominan panca inderanya. Pekerjaan ini biasanya 

dilakukan oleh orang yang berpendidikan rendah seperti lulusan SMP, 
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SD atau di bawahnya.  Jika sebuah negara mempunyai banyak pekerja 

yang dominan dalam hal panca indera maka negara tersebut sedang 

dalam masalah besar. Sepertinya  Indonesia sedang dalam masalah 

besar karena  berdasarkan data Badan Pusat Statistika Februari tahun 

2019 dari 129,3 juta orang yang bekerja di Indonesia, sebanyak 75,37 

juta jiwa (setara 58,26%) merupakan lulusan SMP atau di bawahnya. 

Jika dirinci lagi ada fakta yang lebih menyedihkan karena dari total 

jumlah orang yang bekerja sebanyak 40,51% adalah lulusan SD atau 

lebih rendah. Sementara lulusan SMP hanya 17,75%. Artinya porsi SD 

ke bawah jauh lebih tinggi daripada SMP. 

 Sebenarnya ada solusi yang bisa saya berikan untuk 

menghadapi masalah tenaga kerja Indonesia yang mayoritas 

pendidikannya masih sangat rendah. Tetapi solusinya akan saya 

berikan nanti setelah para pembaca sudah mulai sepakat dengan 

konsep-konsep yang akan saya sampaikan. Saya sekarang ingin 

membahas pekerjaan yang dominannya akal. Pekerjaan jenis ini 

biasanya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pemikiran 

seperti guru, dosen, manajer, direktur, perwira, pejabat, dan 

sejenisnya.   

Pada umumnya pekerja yang dominan akalnya, mendapat gaji 

secara bulanan, umur pekerjaannya lebih lama, karena walaupun 

fisiknya sudah lemah, tetapi selama otaknya masih mampu untuk 

berpikir maka orang tersebut masih tetap bekerja. Bahkan jika sudah 

pensiun, orang yang dominan akalnya akan tetap bisa bekerja selama 

akalnya belum pikun. Jenis pekerjaan ini lebih tahan krisis karena lebih 

dibutuhkan banyak orang dari pada pekerja informal. Orang-orang 

pada posisi dominan akal biasanya mempunyai pendidikan yang 
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tinggi, berdasarkan data BPS tenaga kerja Indonesia yang 

berpendidikan tinggi dimulai dengan diploma dan universitas ada 

sekitar 12%.  Data ini masih relatif kecil dibandingkan dengan seluruh 

tenaga kerja di Indonesia. Idealnya Indonesia mempunyai persentasi 

paling besar untuk pekerja yang dominan akalnya.  

Pekerja yang dominan pada akal, seringnya protes dalam 

dirinya mempertanyakan keadilan Tuhan. Modal dasar yang dimiliki 

setiap manusia berbeda-beda. Bagi yang kurang beruntung pasti 

akan mempertanyakan hal ini. Misalnya masalah latar belakang 

ekonomi keluarga. Bagi anak yang terlahir dari keluarga kaya akan 

sangat mudah untuk belajar ke sekolah yang berkualitas walaupun 

dengan biaya yang mahal, di masa depan bisa meraih pendidikan 

tinggi di perguruan tinggi yang bermutu, sehingga mudah untuk 

mencari pekerjaan. Hal ini akan membuat iri orang-orang yang 

terlahir dari keluarga miskin dan tidak bisa melanjutkan sekolah ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bagi anak yang merupakan 

keturunan orang cerdas, secara genetika akan cenderung menjadi 

cerdas.  Dengan kecerdasan otaknya tersebut, membuatnya tidak 

kesulitan untuk memilih jurusan-jurusan bergengsi di perguruan 

tinggi ternama.  Hal ini bisa jadi menimbulkan iri orang-orang yang 

tidak dianugerahi otak yang encer karena orang tuanya bukan dari 

orang-orang yang kuat secara akal. Banyak hal-hal lain yang sifatnya 

duniawi yang membuat orang menjadi iri dengan orang lain dan 

akhirnya mempertanyakan keadilan Allah. Sebenarnya manusia tidak 

akan mempertanyakan keadilan Allah, jika  manusia diajarkan secara 

menyeluruh tentang konsep 3 antena dalam kehidupan. Antena hati 

yang dominan adalah hal yang jarang dipikirkan orang. 
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Sebelum kita bahas tentang keadilan Allah, mari kita bahas 

pekerjaan yang dominannya antena hati.  Biasanya pekerjaan 

dilakukan oleh orang-orang spiritualis, yaitu orang-orang yang 

melakukan pendekatan kepada hal-hal yang gaib. Pendekatan pada 

yang gaib ini bisa masuk dalam dua kategori, yaitu kategori yang gaib 

dalam bentuk jin dan setan berarti ini kategorinya supranatural, 

pelakunya biasanya disebut dukun. Ada juga kategori gaib yang 

urusannya dengan Allah Swt, kategori ini menurut saya disebut 

kategori suprarasional. Biasanya pelakunya adalah pemuka agama, 

dalam versi agama Islam biasanya disebut kyai atau ulama. 

 

 

 

Pekerjaan yang dominan hati bisa mengubah kehidupan 

seseorang menjadi lebih baik terutama hati yang dekat kepada Allah. 

Hal ini karena bagi orang yang dekat dengan Allah maka Allah yang 

Maha Kaya dan Maha Kuasa  yang menjadi penolongnya. Sehingga 

orang yang dekat kepada Allah akan bagus dalam hal rezekinya. 



Karakter Suprarasional 

 8 

Pekerjaan orang yang dominan hatinya tidak dibatasi umur selama 

orang tersebut menjaga kedekatannya kepada Allah. Jika semakin tua 

dan semakin dekat kepada Allah maka rezeki pun akan semakin 

banyak. 

Oleh karena itu membuat hati lebih dominan  adalah solusi 

untuk orang-orang yang kurang pendidikannya, atau yang punya 

pekerjaan dominan di panca indera. Sebab dengan menguatkan 

hatinya berarti orang tersebut sudah mengaktifkan dua antena yaitu 

antena panca indera dan antena hati. Antena hati yang kuat akan 

membuat rezeki mendekat, dengan panca indera yang kuat rezeki 

tersebut bisa dengan mudah diperoleh. Jika hati tidak kuat dan fisik 

saja yang kuat maka orang tersebut harus mencari rezeki yang jauh 

dan kadang harus berebut dengan orang lain. 

Saya punya cerita menarik tentang tukang pijat. Saya 

mempunyai kenalan tukang pijat yang menerapkan bayaran 

seikhlasnya dalam praktiknya. Saya melihat niatnya memijat adalah 

untuk menolong orang. Hal yang menarik walaupun tempatnya 

sederhana tetapi antrean pasiennya membuat kita tidak sabar 

menunggu. Kadang saya harus pulang terlebih dahulu untuk 

menunggu giliran saya. Hal ini agak bertolak belakang dengan 

kenalan saya yang lain, profesinya  sama sebagai tukang pijat tetapi 

menggunakan tarif, karena saya tahu niatnya adalah untuk mencari 

uang, akhirnya walaupun fasilitasnya bagus tapi pasiennya sepi dan 

akhirnya usaha panti pijatnya tutup. Dari dua contoh ini saya melihat 

ketika hatinya kuat maka rezeki datang sendiri dan ketika fisiknya kuat 

rezeki tersebut diperoleh sesuai dengan kesanggupan fisiknya. 
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Idealnya, setiap orang seharusnya memaksimalkan fungsi 

ketiga antena tersebut, sehingga orang tersebut akan menjadi orang 

yang dekat dengan Allah, akalnya cerdas dan fisiknya kuat.  Jika orang 

kuat ketiga antenanya,  maka rezeki akan mendekat dan berlimpah 

serta bisa dimanfaatkan maksimal. Rezeki tersebut tidak harus berupa 

harta, bisa juga berupa ilmu, jabatan dll. Sehingga jika di suatu daerah 

banyak orang yang 3 antenanya kuat, akan terlahir pengusaha yang 

dermawan, pemimpin yang adil, orang pintar yang jujur, dan lain-lain. 

Semakin banyak orang berguna di suatu daerah maka keadilan dan 

kemakmuran akan hadir di wilayah tersebut.  

Banyak contoh manusia yang tiga antenanya berfungsi 

maksimal, biasanya orang-orang tersebut akan menjadi orang-orang 

besar. Kalau boleh saya menyebutkan orang-orang berdasarkan 

karya-karyanya atau autobiografinya yang pernah saya baca, maka 

izinkan saya menyebutkan tokoh di bawah ini sebagai orang yang 

kuat dalam ketiga antena tersebut seperti Buya Hamka, Prof. BJ 

Habibie, Jendral Besar M Yusuf dan banyak tokoh bangsa lain yang 

tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

 

Cara Memaksimalkan 3 Antena 

 Pendidikan di Indonesia seharusnya membuat tiga antena 

manusia bisa berperan aktif. Sebaiknya, sejak kecil kita sudah rutin 

mengaktifkan ketiga antena manusia agar bisa menjadi kebiasaan. 

Sehingga ketiga antena tersebut akan semakin kuat seiring dengan 

bertambah usianya. Kita mulai dengan bagaimana cara 

memaksimalkan fungsi panca indera. Caranya adalah dengan rutin 
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berolahraga dan menjaga pola makan yang seimbang. Sehingga 

badan selalu dalam keadaan sehat agar bisa melakukan pekerjaan 

dengan baik dan beribadah dengan tenang. Oleh karena itu anak-

anak sejak kecil harus rajin berolahraga. Sebaiknya anak-anak  

menguasai salah satu keterampilan beladiri agar bisa melindungi diri 

dari gangguan pihak luar. Sebagai orang Indonesia selain belajar ilmu 

beladiri dari negara luar, jangan lupakan pencak silat sebagai beladiri 

khas Indonesia. 

 Antena akal manusia akan terasah ketika manusia  rajin belajar, 

baik dengan belajar di sekolah atau mengikuti kursus di luar sekolah. 

Rajin membaca buku adalah hal yang penting dalam mengasah otak 

manusia. Sebaiknya di masa kecil anak-anak harus difokuskan untuk 

banyak membaca buku, agar otaknya terampil dalam menyimpan 

data. Saat ini otak anak-anak banyak digunakan untuk menonton dan 

main game. Hal ini bagus untuk anak-anak yang ingin diasah 

kemampuan nalarnya asal memang gamenya bermanfaat, tetapi 

analisis yang tajam tanpa didukung data atau pengetahuan yang 

cukup di otak akan menyebabkan pengambilan kesimpulan yang 

keliru atau memberikan solusi yang salah. Oleh karena itu perbanyak 

membaca dan kurangi bermain game. 

 Selain membaca, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di 

pelajaran sekolah seperti Matematika, IPA dan pelajaran lainnya 

sangat membantu mengasah kemampuan akal.  Oleh karena itu ketika 

anak-anak hidupnya banyak masalah pelajaran yang harus 

diselesaikan anggaplah sebagai kesempatan untuk meningkatkan 

kualitas otak. Oh ya, sebenarnya fungsi akal tidak hanya untuk 

berhitung atau menjawab pelajaran sekolah, tetapi juga untuk 
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memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Agar anak 

terampil memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari maka 

diperlukan data terlebih dahulu. Data dalam kehidupan sehari-hari 

diperoleh dengan cara interaksi sosial. Oleh karena itu anak-anak 

ketika di luar sekolah harus dibiasakan bergaul dengan teman-

temannya. Bisa pergaulan dalam permainan di lingkungan luar rumah 

maupun dalam organisasi. Anak-anak juga harus bisa paham tentang 

watak, seperti:  pemarah, pendiam, culas, setia, dan lain-lain. Sehingga 

ketika ada masalah yang bersifat sosial, bisa lebih paham bagaimana 

cara untuk menyelesaikannya. 

 Saat ini banyak orang-orang pintar yang ahli dalam 

Matematika atau komputer, tetapi ketika menghadapi masalah yang 

sifatnya sosial atau interaksi dengan orang, mereka salah dalam 

mengambil keputusan. Sehingga tidak jarang ditemukan orang yang 

pintar dan sukses dalam meraih nilai tinggi di bidang akademik tetapi 

gagal dalam dunia kerja. Seringnya pindah-pindah kerja karena tidak  

tahan berkonflik dengan teman satu kantor. Oleh karena itu sebaiknya 

para orang tua mempersiapkan kemampuan sosial anak dengan 

menganjurkan anak-anak tersebut ikut berorganisasi. 

 Orang-orang yang punya akal yang sehat atau cerdas disertai 

dengan emosi yang matang cenderung akan sukses dalam 

kehidupannya. Mereka bisa meraih jabatan-jabatan tinggi di 

organisasinya baik organisasi bisnis, organisasi sosial maupun di 

pemerintahan. Hanya biasanya orang yang dominan akal dan fisiknya 

saja akan terkenal dan diingat selama orang tersebut masih hidup. 

Ketika orang tersebut sudah meninggal biasanya akan dilupakan.  
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 Antena hati merupakan hal yang sangat penting yang harus 

disiapkan oleh manusia. Sebab antena hati ini kalau diasah akan 

memberikan manfaat besar bagi yang memilikinya. Cara mengasah 

antena hati biasanya dengan cara melakukan banyak ibadah-ibadah 

yang sifatnya ritual. Bagi yang beragama Islam bisa mengasah 

kekuatan hati melalui rajin melakukan salat, puasa, mengaji, berzikir, 

bersedekah, membuat buku, ceramah, dan lain-lain. Jika orang 

dengan antena hati, akal dan panca inderanya kuat, akan melahirkan 

orang-orang hebat yang namanya harum walaupun orang tersebut 

sudah meninggal.  
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 Manusia yang memiliki hati, akal dan fisiknya kuat, akan 

banyak menghasilkan hal-hal besar dan ajaib. Saya punya sedikit 

cerita. Tahun 2018, saya diminta oleh seorang pejabat Kemdikbud 

untuk syuting video pembelajaran Matematika dengan judul “Gemar 

Matematika Bersama Pak Ridwan” di TV edukasi yang merupakan 

bagian dari Pustekkom, sekarang menjadi Pusdatin. Proses syuting ini 

menurut saya penuh dengan perjuangan. Untuk menyelesaikan 

sekitar 25 episode dimana dalam satu episode ada 3 segmen, waktu 

syutingnya hanya beberapa hari, sehingga syuting terkadang 

dilaksanakan dari pagi sampai malam. Apalagi, saya harus berganti-

ganti pakaian adat setiap episodenya.  Seringkali , baju adat yang 

harus saya pakai kesempitan karena badan saya yang besar, sayapun 

harus banyak mengatur nafas selama syuting.  Saya merasakan 

kelelahan yang luar biasa dalam syuting ini.  Setelah semua syuting 

selesai, saya bertanya kepada pimpinan pustekkom, “Apakah video-

video saya ini akan ditayangkan di TVRI atau stasiun televisi swasta 

lainnya?”, jawab petinggi di Pustekkom “Tidak Pak, karena kami tidak 

ada dana untuk membayar TVRI, jadi video-video ini hanya tayang di 

TV edukasi dan media sosial seperti YouTube”. Agak lemes badan saya 

mendengar informasi ini. Sebab impian saya, bisa tampil di TVRI 

dengan membawakan acara Matematika. 

 Seiring dengan berjalannya waktu saya semakin mengasah 

kemampuan hati dengan tanpa melupakan mengasah kemampuan 

akal saya. Banyak hal ajaib yang saya dapatkan dalam menjalani 

kehidupan di dua tahun terakhir ini setelah menekuni kekuatan hati. 

Hingga pada akhirnya, pada masa pandemi Covid-19 Kemdikbud 

mengadakan program “belajar dari rumah” di TVRI. Ternyata Video 
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saya yang berjudul “Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan” menjadi 

salah satu acara yang ditayangkan di TVRI. 

 Ada hikmah besar yang saya ambil dari kejadian ini. Pertama 

Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, jika saya memaksakan diri 

meminta kepada Allah agar video saya ditayangkan 2 tahun lalu, 

tentunya penontonnya tidak seramai sekarang. Jumlah penonton 

sekarang pasti lebih banyak karena akibat pandemi Covid-19 para 

siswa diwajibkan untuk menonton acara-acara edukasi di TVRI. 

Akhirnya banyak siswa Sekolah Dasar yang mengenal semboyan 

“Belajar Matematika Bersama Pak Ridwan membuat Matematika 

menjadi … lebih mudah!!!”. 

 Cerita di atas merupakan contoh gabungan kekuatan antena 

panca indera, akal dan hati. Jika panca indera saya tidak kuat maka 

saya mungkin akan sakit karena syuting dalam waktu yang sangat 

terbatas. Kalau akal saya tidak kuat maka tidak mungkin saya sanggup 

mengajar Matematika yang dianggap ilmu sulit oleh banyak belajar. 

Ketiga jika hati saya tidak kuat dengan banyaknya penderitaan dalam 

ibadah, tidak mungkin pada akhirnya video saya bisa tampil di TVRI. 

 Kisah saya ini merupakan salah satu dari sekian banyak kisah 

ajaib yang pernah saya alami. Menurut saya, Indonesia membutuhkan 

generasi penerus yang kuat di ketiga antena tersebut. Indonesia saat 

ini bukan hanya butuh akal yang sehat tetapi juga hati yang sehat. 

Akal sehat untuk menyelesaikan masalah yang masuk akal sedangkan 

hati yang sehat untuk menyelesaikan masalah yang tidak masuk akal. 

Hati yang sehat akan membuat manusia lebih dekat dengan Allah, 

sehingga masalah-masalah sesulit apapun akan dapat diselesaikan 

karena mendapat petunjuk dari Allah untuk menyelesaikannya.  
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 Supaya generasi muda kuat dalam antena hati, akal dan panca 

indera maka harus ada perubahan mendasar dalam pendidikan di 

Indonesia. Pendidikan yang awalnya mengagungkan akal harus 

diubah dengan pendidikan yang mengagungkan hati terlebih dahulu. 

Pendidikan mengenal tuhannya bagi semua agama harus diajarkan 

sejak dini, hal ini sangat berhubungan dengan sila pertama dari 

Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi pelajar yang 

beragama Islam baik di sekolah negeri, sekolah swasta atau madrasah 

wajib hukumnya untuk diajarkan ilmu akidah dan akhlak sejak dini.  

Pendidikan Indonesia pun mulai sekarang harus memberikan 

penghargaan besar kepada anak yang rajin beribadah dan 

mempunyai akhlak serta adab yang bagus. Bisa jadi rajin ibadah dan 

akhlak yang baik, serta olahraga jadi syarat kelulusan selain dari 

Matematika, IPA dan Bahasa. Sehingga pendidikan Indonesia 

memang ingin menguatkan hati, akal dan panca indera. 

 

Wadah Rezeki 

   Saya mengibaratkan antena hati, akal dan panca indera adalah 

tiga  sumbu yang mewakili bentuk tiga dimensi.  Kita ibaratkan hati 

adalah sumbu-Y, akal adalah sumbu-Z dan panca indera adalah 

sumbu-X.  Ketika orang hanya dominan panca inderanya saja maka 

yang memanjang adalah sumbu-X atau masih satu dimensi.  Sehingga 

secara rezeki pun kurang besar dan cenderung tidak stabil atau 

biasanya tidak mencukupi. Jika orang yang dominan akalnya saja 

maka yang bergerak memanjang adalah sumbu-Z, dan jika orang ini 

fisiknya sehat, maka sumbu X nya pasti punya nilai.  Tipe seperti ini 



Karakter Suprarasional 

 16 

agak lebih luas wilayah rezekinya karena membentuk persegi panjang.  

Saat ini banyak orang yang kuat dalam hal akal dan panca indera saja, 

maka yang membesar adalah sumbu-X dan sumbu-Z saja. Akibatnya 

yang  terbentuk hanya sebuah persegi panjang yang berfungsi untuk 

menampung rezeki langit. Secara logika bentuk persegi panjang ini 

belum tentu stabil untuk menampung rezeki dari langit apalagi yang 

berbentuk hanya satu sumbu saja. 

 Jika hanya dilihat bentuk persegi panjang ini tergantung dari 

besar sumbu-Z nya, seorang lulusan S-3 sebuah perguruan tinggi 

bergengsi pasti akan sangat berbeda dengan seorang yang hanya 

lulusan SD.  Sehingga besar rezeki kalau hanya mengandalkan akal 

dan panca indera saja bisa membuat orang-orang yang tidak 

berpendidikan tinggi akan putus asa menjalani kehidupan. Untungnya 

ada sumbu-Y yang bisa membuat rezeki bertambah besar walaupun 

secara latar belakang akademik bukanlah yang terbaik atau bukan 

lulusan perguruan tinggi.  Nilai sumbu-Y yang tinggi membuat wadah 

rezekinya membesar karena sudah mulai membentuk suatu volume. 

Untuk mempunyai nilai sumbu-Y yang tinggi maka harus ada 

keimanan dan ketakwaan. Berdasar grafik ini bisa jadi seorang lulusan 

SD yang beriman dan bertakwa bisa lebih berhasil dari seorang 

lulusan S3 yang tidak beriman dan bertakwa.  
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Gambar sumbu dominan pada 3 antena manusia 

 

Berdasarkan grafik di atas, setiap manusia mempunyai wadah 

rezeki untuk menampung  rezeki yang datang dari langit baik berupa 

uang, jabatan, kesehatan, anak, dan lain-lain.  Semakin besar wadah 

rezeki yang kita miliki maka akan semakin besar rezeki yang akan kita 

terima. Ini adalah sebuah solusi bagi masalah kemiskinan di Indonesia 

dan tenaga kerja yang berpendidikan rendah di Indonesia. Ketika 

seseorang sumbu-X (panca indera) atau sumbu-Z (akal) nya lemah, 

maka yang harus dilakukan untuk membuat rezekinya bertambah 

banyak adalah memperkuat sumbu-Y nya.  Memperkuat sumbu-Y 

bisa dilakukan semua orang, tinggal berkeinginan atau tidak. 
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Sehingga dengan sumbu-Y semua manusia bisa sejahtera. Untuk 

memperkuat sumbu-Y ini maka masyarakat diajak untuk lebih 

beriman dan bertakwa. 

 

Wadah Rezeki dan Suprarasional 

 Bagi umat Islam ketika selesai belajar kita sering membaca QS 

Al ‘Ashr ayat 1-3 yang isinya sebagai berikut : “Demi masa. 

Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat 

menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati 

supaya menetapi kesabaran.” 

 Jika kita hubungkan ayat-ayat di surat Al ‘Ashr ini dengan 

wadah rezeki yang dibentuk dari sumbu-X, sumbu-Y dan sumbu-Z 

serta orang yang beruntung sepertinya terlihat hubungan yang nyata. 

Mari kita kaji lebih teliti, di surat ini dikatakan orang akan merugi 

kecuali yang mempunyai tiga ciri orang yang disebut dalam surat Al 

‘Ashr, yaitu: beriman, beramal saleh, dan saling menasihati dalam 

kebenaran. Makna di atas bisa dikatakan orang akan beruntung  jika 

memiliki tiga ciri tersebut.   

Sekarang mari kita hubungkan ayat-ayat di surat ini dengan 

wadah rezeki. Orang-orang yang beriman jika dihubungkan dengan 

tiga antena manusia maka antena yang sesuai adalah antena hati, atau 

berhubungan dengan sumbu-Y.  Jadi ketika seorang manusia beriman 

dan imannya semakin bertambah maka sumbu-Y nya akan terus ke 

atas. Kalimat mengerjakan amal saleh, sangat berhubungan dengan 

antena panca indera atau berhubungan sumbu-X. Jadi jika seseorang 
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sering melakukan amal saleh maka sumbu-X akan memanjang. 

Sedangkan kalimat nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran 

dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran, sangat 

berhubungan dengan antena akal atau sumbu-Z. Sehingga orang 

yang rajin menasihati baik dalam kebenaran dan kesabaran maka 

sumbu-Z akan terus memanjang. 

Jika kita renungkan lagi lebih mendalam, maka orang yang 

melaksanakan perintah di surat Al ‘Ashr memang tidak akan merugi 

atau pasti beruntung karena ketika seseorang beriman, beramal saleh 

dan saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran, maka sumbu-

X, sumbu-Y dan sumbu-Z tambah memanjang sehingga volume 

wadah rezeki semakin besar setiap waktu, dampaknya rezeki orang 

tersebut akan semakin besar setiap waktu. Inilah orang yang 

beruntung karena semakin bertambahnya waktu, rezeki orang 

tersebut semakin bertambah. Orang yang merugi adalah ketika 

seiring bertambahnya waktu, rezeki tidak bertambah. 

Sebuah ilustasi sederhana dalam merasa rugi atau merasa 

beruntung. Jika Anda bekerja sehari 8 jam dan dibayar Rp100 ribu per 

hari.  Kemudian ketika Anda bekerja lembur sampai 14 jam sehari, 

kemudian Anda tetap dibayar 100 ribu sehari. Seharusnya semakin 

lama bekerja, uang yang kita dapat semakin besar. Sebenarnya itulah 

yang terjadi dalam hidup kita selama ini.  Jika kita meyakini kalau kita 

butuh bekal pahala yang banyak dalam menghadapi hidup setelah 

kematian. Jika hari demi hari ternyata bekal pahala kita tidak pernah 

bertambah tentu kita akan rugi, karena bekal yang akan kita bawa ke 

akhirat sedikit. Semoga banyak orang yang memahami tentang  

makna surat Al ‘Ashr ini sehingga banyak orang yang berlomba-
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lomba untuk menjadi orang yang tidak merugi. Memahami konsep 

wadah rezeki di sini didapatkan oleh orang yang berpikir 

suprarasional atau orang yang berpikir menggunakan hati. 

 

 

 

Contoh Berpikir Suprarasional 

Pada suatu hari, Umar bin Khattab melakukan perjalanan 

seorang diri  ke luar kota. Dia ingin melihat langsung kondisi rakyat 

yang dipimpinnya. Umar pun sampai di padang rumput. Dia melihat 

ada seorang anak yang sedang mengembala kambing-kambingnya. 
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Umar sangat tertarik dengan kambing-kambing yang digembalakan 

anak itu.  Dia pun menghampiri sang pengembala. 

Umar berkata, "Wahai pengembala, banyak sekali kambing-

kambingmu.  Bersediakah kamu menjual seekor kambingmu itu 

kepadaku?". "Maaf tuan,  kambing-kambing ini bukan milikku. Aku 

hanya pengembala yang bekerja menerima upah saja. Kambing-

kambing yang banyak ini adalah milik tuanku," jawab pengembala itu. 

Umar pun terus membujuk pengembala itu untuk menjual kambing-

kambing yang digembalakannya. Dia pun berkata, "Wahai 

pengembala, majikanmu tidak akan tahu jika kamu menjualnya 

kepadaku seekor saja. Karena tidak ada  orang  yang tahu jika kamu 

menjual seekor kambing milik majikanmu kepadaku." Si pengembala 

menatap wajah Umar. Dia pun berkata, "Wahai Tuan, engkau benar 

tidak ada satu pun orang yang tahu  jika aku menjual seekor kambing 

milik majikanku. Tapi, di mana Allah, Tuan? Dia selalu melihat apa 

yang diperbuat oleh makhluk-Nya." Seketika itu Umar bin Khattab 

meneteskan air mata. Dia sangat kagum dengan kejujuran si 

pengembala yang tidak mau melakukan tindakan yang tidak terpuji. 

Kemudian Khalifah Umar bin Khattab  pun meminta kepada si 

pengembala untuk mengantarkannya kepada sang pemilik kambing-

kambing itu. Setelah sampai di tempat yang dituju, maka Umar bin 

Khattab bertanya kepada pemilik kambing tersebut, "Apakah saya 

boleh menebus budak pengembala ini, dengan maksud untuk saya 

merdekakan?" 

Jawab sang majikan, " Boleh saja, asal cocok saja tebusannya." 

Setelah terjadi tawar menawar, Khalifah Umar bin Khattab pun 

https://republika.co.id/tag/umar-bin-khattab
https://republika.co.id/tag/umar-bin-khattab
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membeli si pengembala itu.  Selain itu, dia pun membeli beberapa 

ekor kambing milik majikan si pengembala. 

Kemudian dia pun berkata anak (si pengembala), "Sekarang 

kamu sudah saya tebus dan kamu akan saya merdekakan. Saya kagum 

dengan keteguhanmu dalam memegang amanah."  Umar  bin 

Khattab pun  menyerahkan beberapa ekor kambing yang dibelinya 

kepada si pengembala. Anak itu (pengembala), sangat senang 

mendengar perkataan Umar  bin Khattab. Dia merasa takjub terhadap 

kebaikan Umar yang baik hati, dan barulah kemudian  dia tahu bahwa 

ia sedang berhadapan dengan seorang khalifah.  Si pengembala itu 

pun mengucapkan terima kasih atas kebaikan Umar yang telah 

membebaskan dirinya dan memberikan beberapa ekor kambing. 

 Contoh di atas menunjukkan bahwa berpikir suprarasional 

atau dominan menggunakan hati lebih hebat hasilnya daripada 

menggunakan akal. Jika pengembala itu menggunakan akal maka ia 

akan menjual kambingnya kepada umar dan hanya mendapat untung 

satu dinar atau sekitar 4,25 gram emas, mungkin sekarang harganya 

sekitar 4 jutaan. Tetapi karena pengembala itu berpikir menggunakan 

hati maka yang didapat adalah bebas dari perbudakan, yang nilainya 

mungkin sekian kali lipat dari 1 dinar. Wadah rezeki pengembala itu 

membesar karena mengutamakan sumbu-Y. Berdasarkan contoh di 

atas, apa pun profesi kita marilah kita fokus kuatkan sumbu-Y atau 

antena hati atau mendekatlah kepada Allah. 

 

*** 
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BAB 2. TABUNGAN JIWA 

  

 Waktu kita sekolah pasti pernah mendapat pertanyaan 

“Sebutkan kebutuhan primer manusia?” jawabnya adalah “sandang, 

pangan dan papan”. Jawaban ini terus terbawa sampai kita dewasa. 

Sehingga manusia sekarang ketika  bekerja tujuannya adalah untuk 

mendapatkan sandang, pangan dan papan. Kita lupa bahwa manusia 

terdiri dari jiwa dan raga yang kedua bagian tersebut mempunyai 

kebutuhan primer. Selama ini kita diajari hanya fokus pada kebutuhan 

primer raga saja yaitu sandang, pangan dan papan. Padahal jiwa pun 

mempunyai kebutuhan. Apakah kebutuhan primer jiwa? Jawabannya 

adalah berzikir atau mengingat Allah atau beribadah kepada Allah. 

Seperti halnya raga, jika kebutuhan primernya tidak terpenuhi maka 

raga akan sakit,  jiwa pun demikian. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi 

maka jiwa sakit atau tidak tenang. Ketika kebutuhan jiwa terpenuhi 

maka hatinya akan menjadi tenang. Masalah kebutuhan jiwa ini ada 

dalam Alquran Surat Ar-Ra’du ayat 28: 

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 

dengan berzikir (mengingat) Allah. Ingatlah, hanya dengan 

mengingat Allah hati menjadi tenteram” (QS. Ar-Ra’du:28).  

 Jika orang hanya fokus pada pemenuhan raga saja, maka akan 

terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupannya. Banyaknya kekayaan 

yang dimiliki belum tentu membuat seseorang bahagia, sebab 

kebahagian tidak hanya pada banyaknya harta. Jika seseorang kaya 

tetapi anaknya terlibat narkoba atau istrinya selingkuh belum tentu 

hidupnya bahagia. Apalagi ketika kekayaan yang diperoleh karena 

proses kejahatan sehingga dikejar-kejar oleh pihak keamanan, tentu 
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hidupnya semakin tidak tenang. Orang tersebut kebutuhan raganya 

sangat terpenuhi atau berlimpah tetapi kebutuhan jiwanya tidak.  

 

 

 

 

Contoh kebutuhan raga dan kebutuhan jiwa 

 

Orang yang kebutuhan raganya sangat  terpenuhi  tetapi 

kebutuhan jiwanya tidak akan cenderung terus merasa kurang, 
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sehingga orang tersebut akan terus menumpuk hartanya dengan cara 

apapun tanpa memikirkan halal dan haram. Makanya kita sering 

melihat orang yang secara kekayaan sudah melimpah tetapi masih 

juga korupsi. Hal ini karena kebutuhan jiwanya belum terpenuhi. Hal 

yang dikhawatirkan ketika seseorang tidak pernah diajari baik di 

sekolah maupun di keluarga, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan 

jiwa, sehingga  ketika hatinya sudah penuh dengan dosa, sulit dirinya 

untuk bisa mendapatkan pemenuhan tabungan jiwa karena sudah 

semakin sulit mendekat kepada Allah.  

 Apabila manusia memikirkan kebutuhan raga juga memikirkan 

kebutuhan jiwa, orang tersebut akan rajin mengingat Allah dan rajin 

beribadah. Ibadah yang dilakukan tidak hanya dilakukan sendiri tetapi 

mengajak keluarganya dalam hal ini istri dan anak-anaknya. Sehingga 

istrinya dan anak-anaknya bisa dididik dengan baik. Dampaknya, 

peluang istrinya berbuat tidak baik dan anak-anaknya berbuat 

kenakalan yang tidak pantas bisa dihindari. Kondisi ini, akan membuat 

dirinya bahagia karena kekayaan berlimpah dan keluarga pun 

membanggakan. 

 Ketika kita sudah memahami raga ada kebutuhan dan jiwa pun 

ada kebutuhan, maka kita akan belajar apa yang disebut tabungan 

jiwa dan tabungan raga. Tabungan raga bisa berupa uang kita di bank, 

emas dan logam mulia yang kita miliki, surat berharga, dll. Tabungan 

ini bisa digunakan pada saat kita membutuhkan. Seperti saat ini, 

ketika krisis ekonomi sudah mulai melanda karena covid-19, banyak 

orang yang sudah menarik uang tabungan dari bank, menjual 

emasnya dan menjual barang-barangnya yang lain. 
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Tidak semua orang bisa memiliki tabungan raga, apalagi untuk 

pekerja informal yang penghasilannya harian. Boro-boro untuk 

menabung, untuk makan sehari-hari saja belum tentu cukup. Orang 

yang tidak punya tabungan raga pasti akan kebingungan karena tidak 

ada tabungan yang bisa diambil di bank atau tidak ada barang yang 

bisa dijual. Akhirnya tinggal menunggu pemberian dari orang lain. Jika 

keimanan kurang kuat mungkin akan mengambil harta orang lain. 

 

 

  

Tabungan raga tidak semua orang bisa memiliki dan 

mengisinya. Tabungan lain yang semua orang bisa memiliki dan 

mengisinya. Saya menyebutnya tabungan jiwa. Tabungan jiwa ini 

adalah wadah rezeki yang seperti disebutkan di bab sebelumnya. 
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Kalau di buku “Cara Berpikir Suprarasional” saya menyebutnya 

“segitiga biru”.  Tabungan jiwa ini diisi dengan cara beribadah 

kepada Allah Swt. Misalnya dengan melaksanakan salat, puasa, ngaji, 

zikir, sedekah, membaca Alquran dan ibadah lainnya. Jika kita terus 

melakukan ini maka tabungan jiwa kita akan  terus bertambah.  Apa 

manfaat tabungan jiwa? Manfaat tabungan jiwa seperti halnya wadah 

rezeki atau segitiga biru yang disampaikan di buku “Cara Berpikir 

Suprarasional”, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita baik 

kebutuhan jiwa maupun raga. Sehingga dengan kita fokus memenuhi 

tabungan jiwa saja maka kebutuhan raga dan jiwa kita akan terpenuhi. 

Saya akan menceritakan kembali tentang sifat-sifat tabungan jiwa. 
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a. Bertambah dan Berkurang 

Tabungan jiwa akan bertambah jika kita berbuat baik kepada 

Allah, manusia dan alam sekitar. Bentuk ibadahnya seperti salat, 

puasa, membaca Alquran, berzikir, berselawat, bersedekah, 

berbakti kepada orang tua, menghormati guru, membantu saudara 

dan tetangga, menjaga lingkungan serta kebaikan lainnya. 

Tabungan jiwa akan berkurang kalau kita berbuat jahat seperti 

menyekutukan Allah, meninggalkan salat, berjudi, narkoba, 

mabuk-mabukan, berzina, dan perbuatan jahat lainnya. Kita harus 

menjaga tabungan jiwa kita tetap besar agar kehidupan kita selalu 

terjaga dalam kebahagiaan. 
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b. Kode Tabungan Jiwa 

Tabungan jiwa mempunyai kode yaitu kode khusus dan kode 

umum. Kode khusus adalah perbuatan baik yang akan mendapat 

balasan sesuai dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Misalnya 

kalau kita sedekah uang biasanya kita akan mendapat uang, kalau 

kita sedekah dengan memberikan beasiswa bagi anak yatim atau 

anak orang miskin maka anak kita bisa jadi mendapat beasiswa, 

kalau kita melunasi utang orang lain maka utang kita pun akan 

lunas.  Kalau kita sering membantu orang sakit maka kita akan 

sehat,  kalau kita hormat dengan ibu dan bapak kita maka anak kita 

pun akan hormat kepada kita, demikian seterusnya.  

Saya punya kisah yang cukup menarik tentang kode khusus 

ini. Waktu saya membeli sebuah ruko, saya harus meminjam uang 

dari orang tua siswa sebesar Rp800 juta. Beruntungnya orang tua 

tersebut tidak memberikan tenggang waktu kapan saya harus 

membayar dan cicilannya pun tidak ditentukan seberapa besarnya. 

Pinjaman ini membuat saya tidak jadi meminjam uang ke bank. 

Awalnya saya tidak paham tentang kode khusus, tetapi suatu hari 

saya mendapat ide untuk menganggap lunas utang orang-orang 

yang berutang ke saya. Setelah mendapat ide tersebut, di hari itu 

saya telpon orang-orang yang berutang ke saya dari mulai yang 

ratusan ribu sampai yang 50 juta. Dalam satu hari, 100 juta lebih 

total utang yang saya anggap lunas. Setelah saya melakukan hal 

tersebut, tidak sampai satu bulan, saya bertemu dengan orang tua 

siswa yang meminjamkan uang ke saya.  Beliau mengatakan bahwa 

utang saya dianggap lunas, karena beliau tahu kalau saya 

membelinya untuk kepentingan umat. Kejadian ini membuat saya 
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kaget luar biasa.  Dari beberapa kejadian yang hampir mirip, 

akhirnya saya menemukan konsep kode khusus ini.  

Menurut saya, ide tentang kode khusus ini sesuai dengan 

hadist Nabi Saw : Barangsiapa yang ingin dijauhkan dari an-naar 

(neraka) dan dimasukkan ke dalam jannah (surga) maka hendaknya 

datang kematiannya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan 

hari akhir dan hendaknya ia perlakukan manusia sebagaimana ia 

suka diperlakukan demikian (H.R Muslim) 

 Dari hadist ini dan pengalaman hidup yang saya alami, maka 

membuat saya semakin bersemangat untuk berbuat baik 

sebanyak-banyaknya dan beragam bentuknya karena Insyaa Allah 

semua akan kembali ke kita.  

 Selanjutnya adalah kode umum.  Kode umum merupakan 

bentuk perbuatan baik yang dilakukan seorang manusia, tetapi 

hasil yang diperoleh tidak berhubungan langsung dengan apa 

yang dilakukan. Misalnya orang tua yang rajin puasa sunah bisa 

jadi akan membuat anaknya menjadi pintar sehingga mendapat 

beasiswa di sekolahnya, rajin salat tahajud bisa jadi membuat 

utang bisa lunas dan lain sebagainya. Proses kode umum ini 

biasanya karena hubungan yang dekat dengan Allah.  
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c. Warisan Tabungan Jiwa 

Jika kita bekerja di sebuah perusahaan dan selama berinteraksi 

dengan teman kerja, kita rajin menolong dan membantu teman 

kerja yang lain maka teman-teman di kantor senang dengan 

keberadaan kita. Ketika kita meninggal bisa jadi banyak teman-

teman kantor peduli dengan anak-anak kita. Mereka rela 

memberikan beasiswa untuk anak-anak kita. Nah beasiswa yang 

didapat oleh anak-anak kita dari teman-teman kita adalah wujud 

tabungan jiwa kita yang diwariskan ke anak-anak. Coba kalau  kita 

selama bekerja dikenal sebagai orang yang menyebalkan atau 
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sebagai biang masalah. Tentunya orang-orang tidak berminat 

bantu anak-anak kita. 

Itu adalah sebuah contoh sederhana kalau yang namanya 

tabungan jiwa bisa diwariskan ke keturunannya. Orang-orang yang 

tabungan jiwanya besar biasanya akan turun ke anak dan cucunya 

yang bisa membuat anak dan cucunya menjadi orang besar. 

Contoh nyatanya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri bisa menjadi 

Presiden Republik Indonesia, salah satu faktornya adalah karena 

bapak beliau adalah orang besar yang sangat besar jasanya bagi 

Indonesia, yaitu Bapak Presiden Soekarno. Almarhum Gusdur, 

beliau jadi presiden salah satu faktornya adalah beliau cucu dari 

pendiri Nahdatul Ulama (NU) yaitu KH Hasyim Asy’ari.  Banyak 

tokoh-tokoh lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu sebagai 

contoh dari tabungan jiwa yang diwariskan. Tabungan jiwa tidak 

hanya diwariskan lewat orang tua, tetapi juga bisa dari mertua. 

Oleh karena itu hati-hati memilih besan atau menantu. 

Poin pentingnya adalah tabungan jiwa lebih pantas untuk 

diwariskan kepada anak cucu kita daripada tabungan harta. Oleh 

karena itu perbanyaklah tabungan jiwa. Jika kita bukan keturunan 

orang yang tabungan jiwanya besar, maka kita sendiri harus 

membangun tabungan jiwa itu sendiri agar anak cucu kita punya 

tabungan jiwa yang besar atau cari besan yang tabungan jiwanya 

besar atau yang merupakan keturunan orang yang tabungan 

jiwanya besar. Tabungan jiwa yang besar menurut saya, yang 

paling dominan bukan dari faktor keturunan keraton atau turunan 

ningrat. Tabungan jiwa besar itu biasanya dimiliki oleh orang-

orang saleh seperti ulama atau kiai besar atau guru yang 
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mempunyai kedekatan kepada Allah. Hal yang pasti, manusia yang 

paling besar tabungan jiwa adalah Nabi Muhammad Saw. 

Jika kita memahami tentang tabungan jiwa bisa diwariskan 

ke anak cucu kita  maka kita ingat firman Allah Swt dalam Surat An 

Nisa ayat 9. 

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang 

lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. 

Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. 

Ketika Allah menyampaikan agar kita takut meninggalkan 

keturunan yang lemah, Allah tidak membicarakan harta untuk 

menyiapkan keturunan yang kuat, tetapi Allah memerintahkan 

untuk bertakwa. Nah ketakwaan ini erat hubungannya dengan 

tabungan jiwa. Nabi Muhammad sudah mencontohkan beliau 

tidak meninggalkan harta yang banyak kepada keturunannya, 

tetapi beliau mewariskan tabungan jiwa yang luar biasa yang terus 

bertambah hingga akhir zaman. Sehingga keturunan beliau sampai 

saat ini banyak yang menjadi orang-orang besar dan dihormati 

banyak orang. 
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d. Sebagai Alat Pembayaran 

Saat ini kita mengenal alat pembayaran itu berupa uang nyata 

yang dalam bentuk uang logam atau uang kertas. Pada era milineal 

sekarang kita mulai mengenal uang digital OVO, Go-Pay, Dana, 

Link Aja dan lain-lain. Menurut saya ada satu lagi alat pembayaran 

yang jarang orang paham yaitu tabungan jiwa. Malah tabungan 

jiwa merupakan alat pembayaran yang lebih canggih daripada 

uang nyata dan uang digital. Sebagai bukti kalau tabungan jiwa 

adalah alat pembayaran yang lebih canggih dari kedua alat 

pembayaran tersebut digambarkan pada ilustrasi berikut ini. 
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 Ada seorang teman cerita, ketika dia menerapkan les dengan 

bayaran seikhlasnya di rumahnya, ada satu orang anak yang 

datang les tapi tidak pernah membayar padahal anak orang 

mampu, sementara teman-temannya membayar dengan bayaran 

seikhlasnya. Untuk menegur dia tidak berani karena malu, khawatir 

orang tuanya membalikkan dengan kata-kata, “Kan bayaran 

seikhlasnya, kok menagih uang sih”. Siswa yang tidak membayar 

itu telah belajar sekitar 1 tahun.   Hal yang unik adalah setelah masa 

belajar les selesai, orang tua dari siswa yang tidak pernah bayar 

tersebut datang ke rumah teman saya tersebut untuk meminta 

KTP. Setelah meminta KTP, di hari itu juga orang tua tersebut 

datang kembali ke rumah teman saya sambil membawa motor 
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baru atas nama teman saya.  Orang tua itu bercerita bahwa dia pikir 

les yang dilakukan teman saya itu gratis, sehingga untuk menebus 

rasa bersalahnya, maka orang tua tersebut membelikan motor. 

 Itu adalah contoh tabungan jiwa yang berubah jadi kebutuhan 

kita. Tidak perlu datang ke dealer motor, tidak perlu 

mengumpulkan uang terlebih dahulu. Tiba-tiba motornya 

langsung datang ke rumah. Kebetulan teman saya memang butuh 

motor. Ternyata tabungan jiwa dari anak yang tidak membayar les 

selama satu tahun itu yang menjadi alat pembayaran untuk 

membeli motor. Kelebihan tabungan jiwa daripada uang biasa 

atau uang digital tidak hanya dalam hal ini. Kehebatan lain dari 

tabungan jiwa yaitu bisa membeli keinginan yang tidak bisa dinilai 

dengan uang. Ilustrasinya, dalam ilmu suprarasional, saya 

menganggap jika harga HP adalah 4 juta maka dalam tabungan 

jiwa bernilai 4X.  Jika harga motor 30 juta maka dalam tabungan 

jiwa bernilai 30X. Berapa X untuk mendapatkan anak yang pintar 

dan shaleh? Tentu hal ini tidak bisa dinilai dengan uang, tapi di 

tabungan jiwa nilainya ada. Misalnya kita bisa menganggap nilai 

untuk mendapat anak yang pintar dan saleh adalah 100X.  

Nilai 4X, 30X dan 100X dari tabungan jiwa bisa diperoleh 

dengan cara melaksanakan ibadah seperti salat, puasa, mengaji, 

berzikir, berselawat, bersedekah, hormat kepada orang tua, 

membantu tetangga, buat les bayaran seikhlasnya, dan lain-lain. 

Ketika nilai tabungan jiwanya sudah cukup maka apa yang kita 

butuhkan segera terpenuhi. Tabungan jiwa ini akan sangat cepat 

dirasakan manfaatnya ketika kita menggunakan kode khusus 

dalam menambah tabungan jiwa. Misalnya, jika kita ingin anak kita 
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dapat beasiswa maka fokuslah untuk memberikan beasiswa pada 

anak-anak yatim piatu dan anak-anak orang miskin. 

 Banyak orang berpikir untuk bisa menghasilkan uang yang 

banyak maka manusia perlu keahlian yang tinggi sehingga tidak 

semua orang bisa melakukannya. Faktanya memang tidak semua 

orang bisa menjadi kaya. Hal  tersebut mungkin akan tetap berlaku 

selama manusia belum paham  dengan konsep tabungan jiwa. Jika 

manusia sudah paham tabungan jiwa dan dia mau 

mempraktikkannya dengan baik maka dia bisa memenuhi berbagai 

kebutuhannya atau keinginannya. Hasilnya semua orang bisa 

menjadi orang kaya. 

 Konsep tabungan jiwa sebagai alat pembayaran mungkin 

masih asing bagi sebagian kalangan, tabungan jiwa ini akan sangat 

berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia baik berupa materi 

dan non materi. Saya pernah punya pengalaman menarik tentang 

pemenuhan kebutuhan non materi.   

Suatu hari saya kedatangan tamu seorang Letnan Kolonel dari 

Divisi I Kostrad. Beliau mendapat tugas dari Panglima Divisi I 

Kostrad untuk menjadi ketua tim menembak piala Kasad tahun 

2018.  Beliau berharap timnya  bisa menjadi juara umum dan 

mengalahkan satuan lain yang sudah langganan juara umum 

dalam lomba tersebut. Beliau mempercayai saya untuk membina 

tim menembak kostrad ini karena sebelumnya saya pernah 

memotivasi tim Divisi I kostrad yang mengikuti lomba ton tangkas 

yang akhirnya menjadi juara umum di lomba ton tangkas.  

Saya mencoba menerapkan konsep ilmu suprarasional yang 

fokus pada tabungan jiwa, baik kode khusus maupun kode umum. 
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Di saat yang sama saya pun menolak satuan lain yang meminta 

motivasi dari saya untuk lomba yang sama. Tujuan saya untuk 

fokus membuktikan konsep tabungan jiwa sebagai alat 

pembayaran untuk memenuhi kebutuhan jiwa atau non fisik. 

Alhamdulillah berkat konsep tabungan jiwa yang saya sampaikan 

akhirnya divisi I kostrad berhasil menjadi juara umum dalam lomba 

di Piala Kasad. Saya pun mendapat piagam penghargaan dari 

Panglima Divisi I Kostrad atas jasa tersebut. 

 

 

Piagam Penghargaan dari Panglima Divisi 1 Kostrad 
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e. Transfer Tabungan Jiwa 

Seperti halnya tabungan biasa yang bisa ditransfer maka  

tabungan jiwa pun bisa ditransfer. Tujuan mentransfer tabungan 

jiwa adalah untuk menambah jumlah tabungan jiwa seseorang 

agar cukup untuk memenuhi apa yang diinginkan. Misalnya untuk 

bisa lolos masuk perguruan tinggi favorit maka butuh tabungan 

jiwa sebesar 70X sementara tabungan jiwa yang kita miliki 65X.  

Secara suprarasional kita tidak akan bisa lolos masuk perguruan 

tinggi tersebut. Ketika kita minta bantuan doa dari orang tua atau 

orang-orang soleh, kemudian ada penambahan tabungan jiwa 

atau transfer tabungan jiwa sebesar 10X, sehingga tabungan jiwa 

yang kita miliki sekarang adalah 75X. Maka Insyaa Allah kita akan 

lolos masuk perguruan tinggi tersebut. 

 Transfer tabungan jiwa hanya bisa dilakukan oleh orang-orang 

yang tabungan jiwanya banyak. Orang yang tabungan jiwanya 

banyak adalah orang-orang yang seperti pada ciri-ciri orang-orang 

di Surat Al ‘Ashr. Makanya orang tua kita ketika menyuruh kita 

meminta doa pasti meminta doa kepada orang-orang yang shaleh 

seperti guru ngaji, kyai, dll.  Jarang kita mendengar ada orang tua 

yang menyuruh kita minta doa kepada orang yang suka berbuat 

jahat. 

 Dalam transfer tabungan jiwa ada yang kita sadari dan ada 

yang tidak kita sadari. Transfer tabungan jiwa yang disadari adalah 

melalui doa sedangkan transfer tabungan jiwa yang tidak kita 

sadari adalah karena kita menganiaya orang lain. Transfer jenis ini 

bisa terjadi perpindahan tabungan jiwa secara besar-besaran yang 

bisa mengurangi tabungan jiwa yang kita miliki. Nah bagi orang 
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yang dianiaya sebaiknya tidak membalas penganiayaan orang 

tersebut, justru kita harus berterima kasih karena orang tersebut 

sudah memberikan tabungan jiwa kepada kita. Jika kita dianiaya 

lebih baik berdoalah untuk mewujudkan sesuatu yang kita 

inginkan. Jika ingin motor maka mintalah motor kepada Allah, jika 

ingin rumah segeralah minta kepada Allah, mumpung tabungan 

jiwa sedang banyak karena mendapat transferan. 

 Transfer tabungan jiwa melalui doa bukan hanya karena kita 

meminta doa tetapi bisa jadi karena kita berbuat baik kepada 

seseorang sehingga orang tersebut mendoakan kita. Dalam dunia 

pendidikan di zaman dulu ada istilah murid harus punya adab 

terhadap guru. Sehingga di zaman dulu kalau guru datang ke kelas 

ada yang membawakan tas guru, membawakan minuman untuk 

guru dan semuanya  mendengarkan ketika guru berbicara. Proses 

seperti itu adalah wujud murid memberikan kebaikan kepada guru. 

Sehingga ketika guru merasa terpuaskan maka terjadi transfer 

tabungan jiwa guru kepada para siswa sehingga para siswa 

menjadi lebih mudah memahami pelajaran. Bahkan sikap hormat 

pada guru masih memberi manfaat walaupun guru tersebut sudah 

meninggal. 

Saya ada pengalaman menarik tentang hal ini. Saya adalah 

lulusan Teknik Pertanian IPB. Ketika saya masih kuliah di IPB, saya 

pengagum Prof. Andi Hakim Nasoetion, yang merupakan Pembina 

Nasional Olimpiade Matematika Internasional untuk SMA. Kalau 

saya bertemu beliau di perpustakaan MIPA IPB ketika saya mencari 

buku-buku Matematika, maka saya pasti akan mencium tangan 

sebagai bentuk penghormatan guru kepada murid walaupun tidak 
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ada mata kuliah beliau yang saya ikuti. Terkadang saya ke 

perpustakan MIPA IPB hanya untuk mencari beliau dan mencium 

tangan beliau. Saya meyakini dengan mencium tangan orang yang 

berilmu dan kita hormat kepada orang berilmu tersebut, maka 

ilmunya akan pindah. 

 Setelah beliau meninggal dunia pada tahun 2002, saya 

termasuk orang yang rajin mendoakan beliau dengan membaca 

surat Al-Fatihah pada saat selesai salat di waktu-waktu tertentu. 

Hal yang tidak terduga tahun 2003 saya bisa menjadi pelatih 

olimpiade nasional untuk tingkat sekolah dasar.  Hati kecil saya 

berkata bahwa saya bisa menjadi pelatih nasional, salah satu 

faktornya karena saya menghormati pembina nasional sebelumnya 

dan sering mendoakan setelah beliau tiada. Oleh karena itu jika kita 

ingin menjadi orang besar seperti tokoh-tokoh di masa lalu. 

Doakanlah orang besar yang menjadi idolanya dan pelajari llmunya 

atau karya-karyanya. 

 Jika kita berpikir lebih jauh lagi, inilah makna bersalawat 

kepada Nabi Muhammad. Berselawat kepada Nabi adalah bentuk 

hormat, terima kasih dan takzim kita kepada Nabi Muhammad 

Saw. Setelah kita berselawat maka akan tertransfer tabungan jiwa 

Nabi Muhammad kepada kita, sehingga tabungan jiwa kita akan 

bertambah yang manfaatnya doa-doa jadi mudah terkabul. Itulah 

makna penting selawat, oleh karena itu mari kita rutinkan 

membaca selawat setiap hari.  

 Jika ada pertanyaan, apakah dengan kita memberikan kepada 

orang lain, maka tabungan jiwa kita akan berkurang? Jawabannya 

tergantung caranya. Jika kita mendoakan seseorang karena ingin 
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mendapatkan ridho Allah, maka setelah tabungan jiwa kita 

ditransfer kepada orang yang dimaksud, maka akan ada tabungan 

jiwa yang masuk dari Allah karena kita mendoakan orang tersebut  

secara ikhlas. Malah bisa jadi tabungan jiwa yang baru masuk lebih 

besar dari tabungan yang kita transferkan karena mendoakan 

orang lain.  Makanya kalau ingin doa kita dikabulkan Allah, maka 

kita doakan orang lain terlebih dahulu secara ikhlas. 

 Jika kita mendoakan orang lain karena ada imbalan rupiah 

atau bingkisan, ketika kita sudah mentrasfer tabungan jiwa karena 

doa yang kita berikan maka, tidak ada tabungan jiwa baru yang 

datang. Nah, agar tabungan jiwanya bertambah maka 

uang/bingkisannya harus kita sedekahkan supaya mendapat 

tabungan jiwa baru atau kita harus melakukan ibadah berikutnya 

untuk mengisi tabungan jiwa yang mulai berkurang. Agar 

tabungan jiwa kita selalu bertambah ketika melakukan transfer 

tabungan jiwa, sehingga kita tidak perlu bersusah payah 

menambah tabungan jiwa, maka niatkan apa yang kita lakukan 

untuk mendapatkan ridho Allah dan untuk kepentingan orang 

banyak. 
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Tabungan Jiwa dan Amanah 

Seperti tulisan saya di buku sebelumnya, “Cara Berpikir 

Suprarasional”, tabungan jiwa sangat berhubungan dengan karir dan 

amanah yang akan kita dapat. Oleh karena itu fokuslah untuk terus 

menambah tabungan jiwa. Maka amanah kita akan bertambah dan 

karir kita pun akan terus naik ke atas. Orang rasional disibukkan diri 

dengan melobi para pejabat dan orang-orang yang berpengaruh 

untuk bisa naik jabatan. Kadang harus menginjak bawahan, menyikut 

teman supaya bisa naik jabatan. Cara-cara seperti itu tidak akan 

membuat amanah yang dimiliki berlangsung lama dan membuat hati 

menjadi tenang. Lebih baik pilihlah mengejar amanah melalui jalur 

penambahan tabungan jiwa. 
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Merencanakan Kesusahan 

 Merencanakan kesusahan sudah ada dalam buku saya 

sebelumnya tetapi saya akan mencoba menambahkan sedikit agar 

kita semua lebih paham. Proses merencanakan kesusahan ini adalah 

sebuah syarat mutlak menambah tabungan jiwa. Sehubungan dengan 

adanya konsep baru tentang tabungan jiwa yang merupakan wadah 

rezeki yang dibentuk oleh Sumbu-X panca indera, Sumbu-Z akal dan 

Sumbu-Y hati, maka merencanakan kesusahan itu harus meliputi 

ketiga antena tersebut yaitu panca indera, akal dan hati. Supaya 

semua sumbu semakin berkembang sehingga tabungan jiwanya 

semakin besar. 

 Pada faktanya tidak semua orang mempunyai kemampuan 

untuk mengembangkan semua sumbu. Jika hal tersebut terjadi maka 

manusia harus fokus mengembangkan salah satu sumbu. Hal tersebut 

harus dilakukan secara terus menerus. Ini seharusnya yang dilakukan 

setiap manusia. Pendidikan pun harusnya mengarahkan setiap 

manusia untuk melakukan itu. Sejarah pun sudah membuktikan 

bahwa orang-orang besar bukan karena dia unggul di setiap bidang, 

tetapi biasanya dia unggul di satu bidang yang dia tekuni secara terus 

menerus. Orang-orang besar itu pasti punya keunikan. 

 Contoh jika kita mendengar nama Bilal bin Rabbah maka otak 

kita akan berpikir kalau beliau adalah muazin Rasullulah Saw, kalau 

mendengar nama Abu Hurairah maka otak kita akan berpikir beliau 

adalah perawi hadist, jika kita mendengar nama Khalid bin Walid 

maka otak kita akan berpikir adalah panglima perang andalan Nabi 

Muhammad Saw. Itulah contoh-contoh singkat bahwa orang-orang 
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besar itu biasanya akan dikenang dari satu keahliannya. Oleh karena 

itu marilah kita tekuni satu keahlian atau rencanakanlah kesusahan 

pada keahlian kita supaya kita menjadi orang besar di bagian keahlian 

tersebut. 

 Menjadi orang besar itu tidak serta merta menjadi orang kaya 

sebab orang besar itu dicirikan dengan orang tersebut memberikan 

manfaat besar bagi orang lain atau sebanyak-banyaknya orang. 

Merencanakan kesusahan menjadi suatu keharusan bagi generasi 

muda ketika ingin dirinya menjadi orang besar supaya negeri ini pun 

menjadi besar.  

 

 

 

 



Karakter Suprarasional 

 

 47 

Wujudkan Impian dengan Kesusahan 

 Cerita ini harus saya sampaikan karena memang ini kejadian 

yang luar biasa dan tidak masuk akal. Beberapa tahun lalu saya 

berbicara suatu ide menarik kepada sahabat saya yang merupakan 

Komandan Kodim 0606 Kota Bogor. Saya senang dengan sahabat 

saya tersebut karena peduli pendidikan dan sudah berpikir 

suprarasional. Beliaulah yang melanjutkan dan mengembangkan 

program pendahulunya yang membuka les bayaran seikhlasnya di 

Kodim bagi anak-anak sekolah di Kota Bogor. Program tersebut 

terlaksana atas kerjasama Kodim dengan KPM. 

 Ide tersebut adalah membuat Program Wisata Matematika 

Bela Negara (WMBN) di seluruh kodim di Indonesia, program ini 

untuk menguatkan nilai Pancasila dan nilai bela negara di kalangan 

para pelajar di seluruh Indonesia. Setelah saya mengungkapkan ide 

ini sahabat saya bertanya “Apakah Pak Ridwan kenal pejabat di 

Mabesad seperti Aster Kasad?”. Jawab saya “tidak”. Sahabat saya 

berkata “wah ide ini berat untuk terwujud Pak, karena anggaran di TNI 

AD sepertinya di bulan-bulan ini sudah dialokasikan ke berbagi 

kegiatan, tapi saya siap bantu untuk mempratekkannya di Kodim 

Bogor”.  Saya hanya berkata “Insyaa Allah bisa terwujud Pak”, sambil 

di hati saya berkata, saya harus buat berbagai rencana kesusahan 

untuk mewujudkan ini. Di saat itu saya merencanakan kesusahan 

dengan memperbanyak puasa dan salat malam serta sedekah. Selain 

merencanakan kesusahan dalam bentuk kode umum, saya pun 

melakukan rencana kesusahan dengan membuat praktik WMBN 

terlebih dahulu di Kodim 0606/Kota Bogor dan Kodim 
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0620/Kabupaten Cirebon. Kedua komandan kodim ini adalah sahabat 

saya sehingga dengan mudah untuk diajak mendukung program ini. 

 Setelah pertemuan tersebut, saya berkenalan dengan Waaslog 

Kasad yang tidak lama kemudian beliau menjadi Aster Kasad. Saya 

bertambah akrab setelah beliau sakit dan sempat dirawat di RSPAD. 

Beruntung saya bertemu Aster Kasad yang perduli pendidikan yang 

ternyata mendukung program Wisata Matematika Bela Negara 

(WMBN). Akhirnya impian saya bisa terwujud dengan melatih anggota 

kodim di seluruh Indonesia yang lokasi pelatihannya di 15 Makodam. 

Selain anggota kodim, tim saya pun melatih anggota dari Kostrad dan 

Kopassus. Alhamdulillah setelah pelatihan-pelatihan tersebut 

akhirnya program ini banyak dilaksanakan di Kodim-kodim di seluruh 

Indonesia.  

 

 

Anak-anak sedang bermain Permainan Matematika Bela Negara 
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Sayangnya ketika Bapak Aster Kasad pendukung WMBN ini 

pindah tugas dan tahun anggarannya selesai, program ini tidak 

dilanjutkan lagi. Padahal menurut saya program ini sangat strategis 

jika bisa dikerjasamakan dengan Kemdikbud. Inti dari cerita ini adalah 

hal yang tidak mungkin yaitu melaksanakan program WMBN di 

seluruh Kodim di Indonesia, akhirnya bisa terwujud. Hal ini karena 

saya banyak merencanakan kesusahan  yang berefek menambah 

tabungan jiwa sehingga membuat hal yang awalnya tidak mungkin 

terwujud akhirnya jadi terwujud. 

 

*** 
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BAB 3. EKSPLORASI ALAM GAIB 

 

 Fakta saat ini, yang menjadi pemenanglah yang akan menjadi 

penguasa dan mengambil semuanya. Hal ini berlaku baik di level 

ekonomi maupun level kekuasaan. Seorang pemula ketika ingin jadi 

pengusaha besar pasti akan sangat sulit karena para pemain lama 

tidak akan membiarkan ada pesaing baru. Sehingga sebelum 

bisnisnya membesar maka dengan berbagai cara, para pemain lama 

akan mematikan bisnisnya terlebih dahulu. Begitu pula untuk 

kekuasaan, pastilah penguasa yang sedang berkuasa tidak mau 

posisinya terganggu. Sehingga jika ada orang yang potensial untuk 

menjadi penguasa baru, maka akan segera disingkirkan sebelum 

terlanjur membesar.  Kondisi ini tidak hanya berlaku di tingkat lokal 

atau nasional tetapi juga di tingkat internasional.  

Jika saat ini kita sangat sulit untuk menjadi pemenang di alam 

dunia, karena sudah banyak orang yang jadi pemenang di berbagai 

bidang, marilah kita mengeksplorasi alam gaib dan menjadi 

pemenang di alam gaib, karena alam ini masih jarang dikunjungi 

manusia dan masih jarang diambil manfaatnya oleh manusia. Alam 

gaib ini memberikan peluang yang besar bagi kita sebagai orang 

biasa untuk bangkit dan bisa bersaing dalam kompetisi di alam dunia.  

Bagaimana cara mengeksplorasi alam gaib? Pertanyaan ini akan 

dijawab setelah kita memahami makna percaya kepada yang gaib. 

Kemudian kita mempraktikkan apa yang kita pahami tentang yang 

gaib tersebut dalam kehidupan sehari-hari.  Setelah praktik yang 

diulang-ulang kita akan pada tahap keyakinan yang membuat hal  

gaib tersebut menjadi bagian dalam hidup kita dan akan akan 
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mengubah pola pikir dalam menghadapi kehidupan. Akhirnya kitapun 

bisa mengeksplorasi alam gaib.  Supaya memahami dan meyakini hal 

gaib mari perhatikan  QS. Al-Baqarah ayat 3. 

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan 

salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan 

kepada mereka” 

Beriman kepada yang gaib dalam hal ini beriman kepada Allah 

dicirikan dengan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki 

yang dianugerahkan kepada mereka. Hal ini ternyata akan punya 

dampak yang luar biasa jika kita memahami, meyakini dan 

memperaktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Makna mendirikan 

salat di sini bukan hanya melaksanakan salat yang dimulai dengan 

takbiratul ihram sampai mengucapkan salam atau ketika mendengar 

azan langsung berangkat ke masjid untuk menunaikan salat 

berjamaah.  Makna mendirikan salat menurut pemahaman saya 

secara suprarasional adalah menjadikan Allah tegak atau hadir di 

dalam hati manusia.  Manusia merasakan kehadiran Allah dan selalu 

merasa diawasi oleh Allah.  

Contoh orang yang melaksanakan salat tapi bisa jadi tidak 

mendirikan salat adalah ketika seseorang ikut salat di masjid, setelah 

selesai salat dia segera lari keluar mumpung belum ada jamaah yang 

keluar dan mengambil sandal yang bagus untuk dibawa pulang.  Dia 

berpikir tidak ada orang yang melihat tapi dia tidak sadar kalau Allah 

melihat perbuatannya, orang seperti ini melaksanakan salat tapi tidak 

mendirikan salat (merasa tidak diawasi Allah). Sedangkan contoh 

orang yang mendirikan salat adalah ketika selesai salat, kemudian  dia 

mendapat tugas untuk menghitung uang kotak amal sendirian, tetapi 
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dia tetap amanah.  Sebenarnya dia punya peluang besar untuk 

mengambil uang tersebut karena orang tidak melihat dan tidak akan 

memeriksa, tetapi karena dia mendirikan salat (merasa Allah 

mengawasi) maka dia tidak melakukan hal buruk tersebut.  

 

 

 

Orang yang mendirikan salat akan berusaha menghindari 

perbuatan jahat seperti mencuri, korupsi, merisak dan perbuatan 

buruk lainnya walaupun di waktu sepi. Di sinilah kita pahami bahwa 

kenapa banyak orang yang melaksanakan salat tapi masih berbuat 

korupsi, mencuri, dan lain-lain. Hal ini karena orang tersebut tidak 

mendirikan salat. Jika dia benar mendirikan shalatnya maka shalatnya 

itu bisa  mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini sesuai 

dengan  QS Al ‘Ankabut : 45. 
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“Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan- 

perbuatan) keji dan mungkar.” (QS. Al ‘Ankabut: 45). 

Makna dari mendirikan salat bisa dilihat dalam bentuk 

sebaliknya, yaitu ketika kita merasa diawasi Allah maka perbuatan baik 

pun tidak perlu adanya perhatian manusia karena Allah melihat 

perbuatan baik yang kita lakukan. Misalnya ketika kita akan 

bersedekah ke kotak amal di masjid dan pada saat itu sepi sehingga 

tidak ada orang yang melihat, maka kita pun akan tetap bersedekah 

karena yakin Allah Maha Melihat. Sayangnya di masa sekarang ini 

banyak yang tidak yakin Allah Maha Melihat, sehingga perbuatan baik 

yang dilakukan harus bisa dilihat orang.  

Tak jarang kita temui, terutama di masa kampanye, baik 

pilkada, pilkades atau pileg.  Para calon ketika sedang mengadakan 

bantuan pasti banyak wartawan yang meliput atau tim dokumentasi 

dan publikasinya harus hadir.  Bahkan kegiatan pembagian bantuan 

belum dimulai jika para wartawan atau tim dokumentasi dan publikasi 

belum hadir. Hal ini bukanlah perbuatan yang salah, tapi semoga tidak 

membuat orang-orang tersebut salah niat, sebab perbuatan baik  

yang tidak diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah akan menjadi 

kurang maksimal manfaatnya. Hal yang sangat penting jangan sampai 

dia merasa apa yang dilakukan sia-sia jika tidak dilihat orang, dia lupa 

kalau Allah pasti melihat dan sebenarnya Allah lebih suka orang yang 

berbuat baik atau bersedekah secara sembunyi-sembunyi. 

Jika ada “pertanyaan” kenapa Allah lebih suka orang yang 

berbuat baik atau sedekah secara sembunyi-sembunyi?  Hal ini karena 

orang tersebut menspesialkan Allah, orang itu  ingin hanya Allah saja 

yang tahu perbuatan baiknya. Ketika Allah diistimewakan maka Allah 
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pasti akan mengistimewakan orang tersebut. Hal yang pasti Allah 

akan meredam murkaNya kepada orang tersebut karena tidak 

mungkin orang spesial akan Allah hukum. Hal ini sesuai dengan hadist 

Nabi 

“Sesungguhnya sedekah secara rahasia bisa meredam murka 

Rabb [Allah] tabarokawata’ala.”(HR.ath-Thabrani)  

Menurut saya orang yang dispesialkan Allah maka orang 

tersebut akan dimudahkan semua urusannya dan Allah langsung 

tolong jika orang tersebut mempunyai masalah. Di sinilah saya 

memahami kenapa kita harus menjadikan salat sebagai salah satu cara 

untuk mendapat pertolongan Allah. Seperti pada  QS Al Baqarah ayat 

45:  

"Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan 

sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-

orang yang khusyuk." 

 Mendirikan salat atau selalu merasakan kehadiran Allah di hati 

akan membuat kita jadi lebih baik. Karena kita akan terhindar dari 

perbuatan jahat dan selalu mendapat pertolongan dari Allah. Tenyata 

itu saja belum cukup untuk menjadikan kita orang yang percaya gaib, 

karena ada hal lain yang berhubungan dengan menafkahkan 

sebagian hartanya, karena belum tentu orang yang mendirikan salat 

berani melakukan ini. Sebelum saya membahas tentang masalah 

tersebut, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi menarik sebagai 

berikut. 

 Jika Anda punya teman seorang pengusaha sukses dan jujur, 

yang mengajak berbisnis dan dia menginfokan kalau Anda investasi 2 

juta maka bulan depan uang Anda akan jadi Rp6 juta. Kalau Anda 
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investasi 5 juta maka bulan depan uang Anda akan menjadi 20 juta. 

Jika bisnisnya logis dan dapat dipercaya, seandainya gaji Anda 3 juta 

perbulan apakah Anda akan sisihkan uang Anda sebesar 2 juta untuk 

bisnis ini? atau malah Anda akan investasi 5 juta dengan cara pakai 

uang di tabungan Anda atau meminjam uang ke orang lain.  Hal yang 

pasti Anda akan investasi di bisnis ini, betul tidak? 

Nah sekarang ada pertanyaan kedua. Jika si A adalah seorang 

pembohong dan si B adalah orang yang jujur.  Ketika Anda mendapat 

tugas untuk menitipkan uang Rp100.000 dan Rp2.000 kepada 

keduanya dan masing-masing harus mendapat titipan uang, maka 

siapa yang akan dititipkan uang Rp100.000 dan siapa yang akan 

dititipi uang Rp2.000? Jawabannya tentu Si B dititipi uang Rp100.000 

dan si A akan dititipi uang Rp2.000.  Alasannya karena Si B jujur dan 

si A pembohong. 

Dari kedua contoh kasus tadi mari kita renungkan contoh 

dalam kehidupan nyata berikut. Pada contoh tentang investasi bisnis, 

tentunya Anda akan investasi dan saya pun tentu akan investasi, 

malah sebelum uang gaji dibagi untuk kepentingan belanja rumah 

tangga, biaya anak sekolah, tentunya saya akan dahulukan investasi 

ini dulu, Karena sudah jelas untungnya.  Ada  yang harus kita 

renungkan Allah telah berfirman pada QS Al Baqarah ayat 261:  

 “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 

benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. 

Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. 

Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”  
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Allah menawarkan bisnis dalam bentuk menafkahkan rezeki di 

jalan Allah yang balasannya sampai 700 kali lipat dan yakin kalau 

semua firman Allah pasti benar. Apakah kita sudah menyambutnya? 

apakah kita sudah mengutamakan menyisihkan uang kita terlebih 

dahulu ke bisnis dengan Allah sebelum kita mengeluarkan untuk 

kepentingan keluarga. Jika kita belum melakukan hal ini, berarti 

keimanan kita atau keyakinan kita kepada yang gaib atau kepada 

Allah dalam bidang ekonomi masih lemah. 

Bila kita lihat contoh yang kedua, misalnya setelah Anda 

mengeluarkan uang untuk keperluan rumah tangga, biaya sekolah 

anak-anak dll, tersisa uang lima ratus ribu rupiah. Anda diberikan dua 

pilihan yaitu ditabungkan ke bank (dititip di bank) atau disedekahkan 

(dititip ke Allah). Mana yang lebih besar uang yang dititip ke bank atau 

disedekahkan? Kalau jawabannya di tabung ke bank, berarti kita lebih 

percaya bank dari pada Allah, atau kita anggap Allah pembohong 

dalam urusan ekonomi. 

Kedua kasus ini menunjukkan banyak orang yang kurang yakin 

kepada Allah dalam urusan ekonomi. Jika hal itu terjadi walaupun dia 

rajin salat sangat mungkin kehidupan ekonominya akan biasa saja. 

Saya punya contoh menarik ketika saya membuat pelatihan 

suprarasional untuk marbot masjid. Saya tanya kepada para marbot 

masjid, “Apa tugas marbot masjid?”. Banyak yang menjawab “Azan, 

kadang-kadang jadi imam, yang pasti jadi makmum di bagian depan, 

bersih-bersih masjid”. Kalau saya melihat mereka orang yang 

ibadahnya banyak dan logikanya tabungan jiwanya banyak. Kemudian 

saya bertanya lagi, “Apakah Bapak-bapak merasa hidupnya susah?”. 

Jawabannya hampir serentak, “Iyaaa”. Saya lanjutkan pertanyaanya, 
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“Apakah bapak-bapak sudah sedekah?”. Jawabannya pun hampir 

serentak, “Tidaaak”. Ada yang nyeletuk “Bagaimana mau sedekah. 

Sebab gaji marbot kecil, harusnya kami dikasih sedekah”. Tapi yang 

menarik ada seorang marbot yang terlihat lebih rapih dengan 

berpakaian batik dan tidak terlihat susah. Marbot tersebut menjawab, 

“Kalau saya suka sedekah pak, terutama di hari Jumat”. Saya agak 

kaget mendengar jawaban marbot yang satu ini. kemudian saya 

bertanya, “Apakah Bapak merasa hidupnya susah?”  jawabannya, 

“Tidak Pak, karena saya punya warung di rumah”. 

Maksud dari cerita ini adalah banyak orang yang 

melaksanakan salat, mungkin sudah level mendirikan salat, tapi masih 

jarang orang yang berani bersedekah. Sehingga efeknya 

kehidupannya biasa saja dalam bidang ekonomi. Kenapa orang masih 

belum berani untuk menafkahkan sebagian rezeki yang dimiliknya 

baik berupa zakat, sedekah, infak dan wakaf. Jawaban saya adalah 

karena banyak orang yang belum mempunyai HP alam gaib.  

 

Orang Amerika dan Suprarasioal 

 Sebelum saya cerita tentang HP alam gaib. Saya ingin cerita 

terlebih dahulu sebuah pengalaman menarik. Pada tahun 2018 saya 

mengantarkan siswa Indonesia untuk mengikuti Junior Summer Math 

Camp di Texas State University, kebetulan saat itu saya diberikan 

kesempatan untuk mengisi seminar suprarasional di depan guru-guru 

yang rata-rata masih berusia muda. Saya mencoba memberitahu dari 

awal supaya mereka tertarik dengan pembicaraan saya bahwa 

Amerika adalah negara yang punya akar suprarasional yang kuat, hal 
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ini karena uang 1 dollar Amerika ada tulisan “In God We Trust” artinya 

pada Tuhan kami percaya. Di tulisan itu menunjukkan bahwa bangsa 

Amerika bangsa yang religius. 

 Setelah dua jam saya ceramah tentang cara berpikir 

suprarasional dan cerita hal-hal yang gaib. Para peserta meninggalkan 

tempat seminar dengan wajah bingung, mungkin karena ada orang 

dari negara berkembang ceramah sesuatu yang tak masuk akal. 

Seingat saya hanya dua orang yang mengajak saya berbicara, karena 

tertarik dengan ceramah saya. Seorang perempuan muda yang 

ternyata masih keturunan Turki. Dia sangat mendukung dengan 

ceramah saya sebab hal itu buat dia sangat masuk akal jika kita 

meyakini Tuhan. Satu lagi adalah seorang yang cukup umur dan 

sepertinya dia penganut agama Kristen yang taat. Dia mendukung 

apa yang menjadi ceramah saya, hanya dia mengatakan bahwa anak 

muda zaman sekarang di Amerika prinsipnya sudah berbeda. Dulu 

banyak yang berprinsip “In God We Trust” tapi sekarang mereka sudah 

berubah “In Money We Trust”. Sehingga kondisi Amerika seperti 

sekarang, tidak seperti dulu lagi. Awalnya saya bingung dengan 

maksudnya, tapi sekarang saya mulai paham. Sepertinya Amerika pun 

sedang memasuki masa senja untuk menjadi negara adidaya. 

 Sebenarnya situasi di Amerika ini adalah peluang bagi 

Indonesia untuk menjadi negara besar. Banyak generasi muda 

Amerika sudah lebih memilih uang sebagai Tuhannya, tetapi mereka 

masih bertahan karena mereka masih unggul dari segi ilmu dan 

teknologi, tetapi tanpa karakter  yang kuat maka sulit Amerika bisa 

memimpin dunia. Indonesia sebagai negara yang punya akar 

suprarasional kuat, apalagi diimbangi dengan mempelajari ilmu dan 
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teknologi, maka akan bisa lebih besar dari Amerika. Sayangnya 

kondisi saat ini di Indonesia adalah banyak anak Indonesia yang mulai 

meninggalkan Allah. Ditambah lagi penguasaan ilmu dan 

teknologinya yang masih belum merata. Akhirnya Indonesia masih 

jadi negara tertinggal. Oleh karena itu harus ada gerakan kuat 

menyadarkan dan mengembalikan mental generasi muda Indonesia 

ke arah suprarasional. Di sinilah peran HP alam gaib akan terasa 

manfaatnya. 

 

HP Alam Gaib 

 Supaya bisa mengetahui tentang konsep HP alam gaib maka 

saya akan memberikan sebuah ilustrasi sebagai berikut.  Jika Anda 

mempunyai HP termasuk dengan nomor HP nya, suatu hari pulsa di 

nomor HP Anda habis, kemudian Anda beli ke counter pulsa dengan 

memesan pulsa seharga Rp100.000. Yang jaga pulsa kemudian 

melakukan pengiriman pulsa secara elektronik. Setelah selesai dia 

berkata bahwa pengiriman telah dilakukan. Kemudian Anda 

mengecek saldo pulsa Anda, dan Anda melihat pulsa yang masuk.  

Pertanyaannya apakah Anda merasa kehilangan uang? Karena Anda 

sudah memberikan uang Rp100.000 tapi orang lain tidak melihat 

Anda mendapatkan suatu barang atau jasa tertentu. Pasti jawabannya 

adalah tidak merasa hilang, karena Anda sudah melihat dengan mata 

kepala sendiri kalau pulsanya sudah masuk ke HP Anda. 
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 Nah sekarang begini, jika Anda punya nomor HP tetapi tidak 

punya HP, kemudian pulsa dari nomor HP Anda sudah habis. Jika 

Anda membeli pulsa ke counter pulsa untuk mengisi pulsa ke nomor 

HP Anda. Penjual pulsa kemudian mengirimkan pulsa ke nomor HP 

Anda, dan kemudian dia berkata “Pulsa sudah dikirim”. Setelah itu 

Anda diwajibkan untuk membayar Rp100.000,00. Sementara Anda 

tidak tahu pulsanya masuk atau tidak, karena Anda tidak punya HP 

dan hal yang pasti Anda tidak bisa memanfaatkan pulsa tersebut. 

Pertanyaannya adalah, apakah Anda merasa uang Anda hilang? Pasti 

Anda akan merasa hilang uang. Oleh karena itu orang yang HP nya 

rusak atau hilang pasti agak malas untuk beli pulsa sampai punya HP 

baru. 
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 Itulah ilustrasinya, sebenarnya ketika manusia berinfaq atau 

bersedekah sebenarnya telah terjadi perubahan dari uang atau 

perbuatan baik menjadi tabungan jiwa. Nah kalau orang yang 

mempunyai HP di alam gaib dia bisa mengetahui kalau tabungan 

jiwanya bertambah sehingga dia terus semangat untuk mengisinya. 

Sementara orang yang tidak mempunyai HP di alam gaib, dia tidak 

mengetahui apakah tabungan jiwanya bertambah atau tidak, karena 

dia tidak mengetahui maka dia agak malas untuk sedekah.  

HP alam gaib sebenarnya adalah suatu bentuk keyakinan 

kepada Allah bahwa perbuatan baik yang kita lakukan pasti akan 

dicatat oleh Allah dan mendapat balasan dari Allah. Sehingga orang 

yang mempunyai keyakinan seperti ini, sudah tidak ada keraguan lagi 

kepada Allah. Hal ini karena orang tersebut sudah merasakan ketika 

dia beribadah seakan-akan melihat Allah atau dia meyakini pasti Allah 

melihat apa yang dia lakukan. Berdasarkan penjelasan ini orang  yang 

mempunyai HP alam gaib sudah mencapai kondisi ihsan. Orang ihsan 

adalah orang yang sudah memiliki HP alam gaib dalam istilah saya. 

 “ .... Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi Shallallahu 

‘alaihi wa sallam menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada 

Allah seakan-akan engkau melihatNya. Kalaupun engkau tidak 

melihatNya, sesungguhnya Dia melihatmu ... ” (HR. Muslim) 

 

Grup Medsos Alam Gaib 

 HP alam gaib tidak hanya berguna untuk mengetahui 

tabungan jiwa yang dimiliki, tetapi juga untuk berkomunikasi dengan 

orang lain tanpa harus bertemu langsung secara fisik, atau 



Karakter Suprarasional 

 62 

menggunakan alat komunikasi seperti HP di dunia nyata. HP alam 

gaib sebagai alat untuk mengkomunikasikan apa yang ada di hati kita 

untuk bisa diwujudkan oleh orang lain yang mungkin kenal dengan 

kita atau tidak kenal dengan kita. Saya pun berpikir bagi orang-orang 

yang punya HP alam gaib akan mempunyai grup medsos alam gaib. 

Saya bisa membuat analisa seperti di atas karena saya punya dua 

contoh menarik dari sekian banyak contoh yang pernah saya alami. 

 Sekitar 2 tahun lalu saya merenovasi beberapa ruko. Pada 

renovasi tersebut, staf saya memberitahukan bahwa kita 

membutuhkan 13 AC baru. Setelah mendengar bahwa untuk renovasi 

ini butuh 13 AC baru, maka saya hanya berkata dalam hati, “Ya Allah 

saya butuh 13 AC”. Seingat saya tidak sampai 10 menit ada telepon 

masuk dari orang tua siswa yang menanyakan kabar saya dan 

bertanya apakah saya sedang renovasi ruko. Saya menjawab, “Ya, saya 

sedang renovasi ruko”. Kemudian orang tua tersebut berkata lagi, 

“Kalau butuh AC bilang ke saya ya Pak”. Saya di sini kaget kok orang 

tua ini bisa ya tahu, kalau saya butuh AC. Kemudian saya bilang, ”Ya 

Pak, saya butuh AC”. Lalu orang tua tersebut bertanya, “Butuh berapa 

AC?”.  Saya jawab, “13 AC”. Orang tua tersebut kemudian meneruskan 

omongannya “Baik saya akan belikan 13 AC, butuhnya kapan?”.  Saya 

jawab, “minggu ini”. Orang tua tersebut menjawab, “Baik besok 13 AC 

akan saya kirim”. Esoknya memang sudah ada 13 AC di ruko saya. 

 Adalagi cerita yang menarik dengan versi yang sedikit 

berbeda, sekitar bulan Januari 2019  saya mengikuti kegiatan yang 

berhubungan dengan lomba Matematika di Afrika Selatan tepatnya 

di kota Durban. Ketika saya berada di kota Durban, seorang teman 

mengirim pesan ke saya untuk berziarah ke makam Syekh Yusuf Al 
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Makasari yang berada di Capetown. Kalau dari Durban berarti 2 jam 

perjalanan menggunakan pesawat. Hati saya ingin sekali untuk pergi, 

tetapi masalahnya adalah jadwal yang padat, kemudian bingung mau 

memesan pesawatnya bagaimana dan siapa yang mengantar ke lokasi 

makam. 

 Ketika saya dan rombongan jalan-jalan di mal, saya dan 

rombongan mendapat informasi kalau acara esok hari ditiadakan 

sehingga semua peserta bebas melakukan aktivitas apa saja di esok 

hari. Kemudian saya duduk-duduk di dalam mal karena sudah lelah 

berkeliling di mal. Sambil duduk hati saya berkata, “Ya Allah saya ingin 

ziarah ke makam Syekh Yusuf Al Makasari”. Di situlah keajaiban 

dimulai. Tiba-tiba ada orang Afrika Selatan yang sedang berjalan-jalan 

bersama istrinya, menyapa saya. “Assalamu’laikum, Anda dari 

Singapura atau Malaysia?”. Saya jawab, “Saya dari Indonesia, Anda 

dari mana?”, saya sekalian balik bertanya. Dia menjawab, “Saya dari 

Capetown”. Kemudian saya berkata, “Apakah Anda kenal Syekh Yusuf 

Al Makasari?”. Dia jawab, “Ya, saya kenal”.  

 Saya lalu bilang, “Saya ingin berziarah ke sana tapi bingung 

bagaimana caranya”. Dia berkata “Bismillah, Insyaa Allah Anda bisa 

berziarah kesana”. Dalam hati saya, “Bismillah bagaimana? Saya tidak 

paham caranya”. Kemudian orang tersebut memberikan  nomor HP 

nya dan meminta foto paspor saya. Sorenya sesampainya di 

penginapan, kemudian tanpa curiga saya mengirim foto paspor saya 

kepada orang yang saya temui tadi siang di mal. Rasanya tidak sampai 

satu jam dia kirim melalui WA tiket pesawat Durban – Capetown PP 

dan berkata itu gratis untuk saya dan dia pun menyiapkan orang yang 

akan mengantar saya ke lokasi makam Syekh Yusuf Al Makasari. 
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Akhirnya niat untuk bisa berziarah terkabul dengan cara yang tidak 

pernah terpikirkan sama sekali. 

 Dua kejadian di atas menunjukkan ada peran HP alam gaib 

dan ada peran grup medsos alam gaib. Bagaimana penjelasannya, 

mari kita renungkan QS An Naba ayat 38 berikut: 

Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka 

tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh 

Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar. 

Ini perenungan versi saya mohon maaf jika belum tepat. Di 

hari kiamat ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf. Arti shaf di sini 

bisa berarti bergrup-grup. Kenapa malaikat dan ruh  di hari kiamat 

bisa dalam satu grup, tentunya ketika di dunia manusia dan malaikat 

ini satu grup, karena ada manusia dan malaikat dalam satu grup maka 

saya menyebutnya grup media sosial alam gaib. Siapakah malaikat-

malikat dan manusia yang menjadi menjadi satu grup dengan kita? 

Menurut saya jawabannya ada di QS. Ar Ra’d : 11: 

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia. 

 Mohon maaf jika salah, menurut saya malaikat-malaikat yang 

menjaga kita inilah  yang menjadi satu grup ‘medsos’ alam gaib 

dengan kita. Sedangkan orang yang satu grup medsos alam gaib 

dengan kita adalah orang yang tabungan jiwanya sama, walaupun 
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cara mengisi tabungan jiwanya berbeda tidak menjadi masalah. 

Misalnya ada yang jalur rajin puasa, ada yang jalur rajin sedekah, ada 

yang jalur rajin salat tahajud dll.  Di grup medsos alam gaib ini yang 

menjadi anggotanya adalah malaikat-malaikat yang menjaga orang-

orang yang punya tabungan yang sama. Bagaimana sistem kerja grup 

medsos alam gaib? 

 

 

 

Begini ilustrasi sistem kerja grup medsos alam gaib. Ketika hati 

saya berkata, “Ya Allah saya butuh 13 AC”, karena saya Insyaa Allah  

sudah punya HP alam gaib maka dengan izin Allah malaikat yang 

menjaga saya men-share ini  ke grup medsos alam gaib yang 
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anggotanya malaikat-malaikat yang menjaga orang-orang yang  

tabungan jiwanya sama dengan saya. Ketika dishare ke grup malaikat 

tersebut, mungkin ada malaikat di grup itu yang paham kalau manusia 

yang didampinginya bisa mewujudkan apa yang saya inginkan dan 

kebetulan kenal dengan saya. Maka diilhamkanlah ke hati manusia 

yang didampingi malaikat tadi untuk menghubungi saya. Ilhamnya 

bisa jadi untuk bertanya tentang renovasi ruko dan untuk memberi 

bantuan AC. Nah kemudian orangnya langsung  menghubungi saya 

untuk bertanya, sesuai apa yang diilhamkan. Akhirnya terjadilah 

bantuan itu.  

 Kisah kedua juga sama, ketika hati saya berkata, “Ingin 

berziarah ke makam Syeh Yusuf Al Makasari”, maka malaikat yang 

mendampingi saya men-share di grup medsos alam gaib yang seperti 

diterangkan sebelumnya. Bisa jadi malaikat-malaikat penjaga yang 

ada di satu grup medsos alam gaib, ternyata manusia-manusia yang 

didampinginya secara dunia nyata tidak saling mengenal dan tidak 

ada hubungan keluarga. Karena beda profesi, tinggal berjauhan 

bahkan bisa berbeda negara. Orang-orang yang malaikatnya satu 

grup medsos alam gaib ketika baru pertama kali bertemu bisanya 

langsung akrab, sudah merasa seperti saudara. Tetapi ada orang-

orang yang tiap hari bertemu, karena satu tempat kerja tetapi tidak 

tumbuh keakraban yang tulus, mungkin karena beda grup medsos 

alam gaib atau bahkan tidak punya grup medsos alam gaib karena 

tidak punya HP alam gaib. 

Kembali ke contoh kedua, ketika malaikat yang mendampingi 

saya men-share keinginan saya untuk ziarah ke makam Syekh Yusuf 

Al Makasari,  ternyata ada anggota grup medsos alam gaib saya yang  
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malaikatnya mendampingi orang di Afrika Selatan.  Sehingga malaikat 

tersebut men-share keinginan saya ke orang yang dijaganya.  

Sehingga orang tersebut tiba-tiba punya ide jalan-jalan ke mal dan 

ketika berjalan-jalan sengaja diarahkan ke lokasi saya duduk. 

Kemudian menyapa saya dan terjadilah komunikasi yang akhirnya 

memberikan bantuan seperti yang saya butuhkan. Kenapa saya berani 

mengungkapkan konsep seperti ini, hal ini karena saya sudah 

mengalami pola seperti ini dengan kejadian yang berbeda-beda. 

 

Level Grup Medsos Alam Gaib 

 Grup medsos alam gaib ini juga berlevel-level atau bertingkat-

tingkat tergantung tabungan jiwa anggotanya. Semakin besar 

tabungan jiwa para anggotanya maka semakin tinggi level grup 

medsos alam gaibnya. Tentunya ketika level grupnya lebih tinggi 

maka kehidupannya di dunia pun akan menjadi lebih baik. Sehingga 

dari sini kalau kita ingin mengubah nasib kita cukuplah dengan kita 

mengubah diri atau mengubah tabungan jiwa kita. 

 Jika kita memahami konsep ini maka kita tidak perlu 

menghalalkan segala cara untuk mengejar pangkat dan jabatan agar 

kita masuk dalam golongan elit. Cukup kita terus meningkatkan 

tabungan jiwa kita. Seperti halnya di dunia nyata tentu kita ingin 

masuk dalam grup orang-orang elit. Tentara tentu ingin masuk grup 

para jenderal, Pengusaha ingin masuk grup para konglomerat, dan 

kalau Dosen ingin masuk grup para guru besar. Di alam gaib pun 

tentunya kita ingin masuk grup orang-orang beriman, grup para wali 

Allah, supaya grup medsos alam gaib kita ada pada grup elit. Maka 
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poin pentingnya adalah kita sekuat mungkin hindari perbuatan dosa 

dan melakukan sebanyak-banyaknya perbuatan baik dalam rangka 

mendapat ridho Allah. 

Jika kedudukan kita di grup medsos alam gaib tinggi maka 

kedudukan kita di grup alam dunia juga akan tinggi. Manfaat ketika 

kita masuk grup elit medsos alam gaib maka ketika kita butuh sesuatu 

yang nilainya besar misalnya miliaran rupiah maka hal itu mudah 

terwujud, karena orang-orang yang dekat dengan kita di dunia nyata 

pun orang-orang besar atau orang-orang sangat kaya. Jika ada 

seseorang sudah masuk dalam grup elit medsos alam gaib kemudian 

melakukan dosa besar maka bisa jadi akan terlempar dari grup 

tersebut dan masuk ke grup yang lebih rendah. Efeknya kalau kita 

butuh dana miliaran agak susah lagi kita memenuhinya karena kita 

sudah tidak dalam grup itu. Oleh karena itu berhati-hatilah untuk 

menjaga grup medsos alam gaib, karena perubahan status di dunia 

gaib akan terasa di dunia nyata. Oleh karena itu dari konsep ini kalau 

kita ingin cepat naik pangkat dan jabatan, fokuslah menaikkan posisi 

grup medsos alam gaib kita. 

Agar naik posisi, kita ternyata harus melalui proses ujian.  

Biasanya ketika orang meningkatkan ibadah, dan tentunya tabungan 

jiwanya bertambah maka akan memperoleh banyak kebahagian. Nah 

bisa jadi yang didapat nanti bukan kebahagiaan tapi malah masalah 

kehidupan yang sulit diselesaikan. Masalah ini adalah ujian untuk 

manusia tersebut agar bisa naik pangkat. Ujian ini bertujuan agar 

manusia banyak belajar sehingga siap ketika mendapat penugasan 

baru. 
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Kita bisa pelajari hal ini dari sejarah Nabi Muhammad Saw., 

ketika perang badar kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi 

Muhammad Saw. memenangkan peperangan, tetapi di perang Uhud 

kaum muslimin kalah. Kekalahan ini adalah sebuah ujian bagi kaum 

muslimin, kalau bicara tabungan jiwa pasti Nabi Muhammad Saw. 

tetap rajin ibadah. Hal ini karena memang Nabi Muhammad Saw. 

sedang diuji untuk naik tingkat. Setelah kekalahan di perang Uhud 

kaum muslimin selalu memenangkan pertempuran, karena sudah 

banyak belajar di kekalahan sebelumnya. Oleh karena itu bersabarlah 

kalau kita rajin ibadah tapi malah ujian bertambah karena sebenarnya 

itu adalah proses naik derajat. 

 

Ajudan Alam Gaib 

Ketika seseorang semakin tinggi level grup medsos alam 

gaibnya maka menurut saya malaikat yang menjaganya pun menjadi 

lebih tinggi. Karena semakin tinggi maka kemampuan malaikat itu 

pun semakin tinggi sehingga bisa dengan cepat melayani apa yang 

diinginkan oleh manusia yang mendampinginya selayaknya seorang 

ajudan. Saya berani berpikir hal ini, karena ada beberapa pengalaman 

menarik tentang hal ini.  

Saya pernah mengalami suatu masa dimana apa yang saya 

inginkan selalu terpenuhi dengan mudah. Seperti ketika saya ingin 

menelpon seorang pejabat, malah pejabat tersebut yang menelpon 

duluan. Ketika saya ingin bertemu seseorang, eh malah orang tersebut 

tiba-tiba datang ke tempat saya. Ketika saya ingin suatu makanan, 

tiba-tiba ada orang yang mengirimkan makanan yang saya inginkan 
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tersebut. Semua kejadian tersebut tidak ada janjian dengan orang-

orang itu sebelumnya. Saya menganggap ajudan gaib yang mengatur 

hal-hal tersebut sebab saya merasa belum tentu saya satu grup 

medsos alam gaib dengan orang-orang tersebut. 

Ada hal yang bagi saya cukup menarik yang hubungannya 

dengan ajudan alam gaib. Pada bulan Agustus 2019 menjelang 

perayaan hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya dihubungi 

seorang teman dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Beliau 

mengundang saya untuk mengikuti peringatan detik-detik proklamasi 

di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di daerah Sudirman 

Senayan Jakarta. Saat itu saya tidak langsung bilang setuju, karena 

hati kecil saya berkata, “saya ingin diundang upacara hari 

Kemerdekaan di Istana Negara”. Mungkin hal ini terkesan sombong, 

tapi intinya saya ingin bisa mengikuti acara detik-detik proklamasi di 

Istana Negara. 

Sebenarnya pada waktu itu saya masih sangat ragu dan tidak 

yakin apakah saya bisa upacara di Istana Negara, sementara 

undangan upacara di Kemendikbud belum saya iya kan. Sebenarnya 

di sini saya belajar untuk melihat diri saya sendiri, apakah grup 

medsos alam gaib saya ini di level kementerian atau sudah di level 

istana. Saya secara pribadi tidak berdoa secara khusus, hati saya saja 

yang bilang bahwa saya ingin ikut upacara di Istana Negara. Sampai 

H-2 tidak ada kejelasan informasi, apakah saya dapat undangan atau 

tidak. Di sini saya menilai, sepertinya saya masih level kementerian, 

jadi saya harus semakin meningkatkan upaya saya untuk menggapai 

yang lebih tinggi atau level Istana Negara. 
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Tanggal 17 Agustus 2019 adalah hari Sabtu, Jumat sore 

tanggal 16 Agustus 2019 saya mendapat telepon dari anggota 

Sekretariat Militer Presiden kalau atasannya mengundang saya untuk 

menghadiri detik-detik proklamasi di Istana Negara dan saya harus 

mengenakan pakaian adat. Telpon itu seperti sebuah mimpi yang sulit 

untuk dipercaya dan saya tidak tahu alasan logisnya bagaimana 

sehingga saya bisa diundang. Akhirnya saya menyiapkan pakaian adat 

di malam hari, pakaian apa saja yang ada di rumah yang cocok untuk 

pakaian adat (padahal saya sudah pernah mengenakan pakaian adat 

di 26 daerah). Hal yang unik lainnya adalah pada saat saya mengikuti 

upacara di Istana Negara, posisi duduk saya adalah di sebelah kanan 

podium utama, sehingga saya duduk berdekatan dengan orang-

orang terkenal, para pejabat atau calon pejabat. Salah satu orang 

terkenal yang duduk dekat saya sekarang sudah menjadi salah satu 

menteri di kabinet Pak Jokowi. Hal ini bisa terlihat di siaran  salah satu 

stasiun televisi yang saya abadikan juga di instagram saya. Cerita ini 

merupakan pembuktian berikutnya tentang peran pentingnya ajudan 

gaib. 

Ajudan gaib ini sepertinya akan bisa dimiliki oleh banyak 

orang Indonesia ketika terus meningkatkan tabungan jiwanya. 

Manfaat ajudan gaib ini banyak sekali terutama dalam mempermudah 

pekerjaan. Semakin tinggi level grup medsos alam gaib kita maka 

akan semakin tinggi level ajudan gaib kita dan makin banyak masalah 

yang bisa diselesaikan. 

Ada lagi pengalaman menarik tentang ajudan gaib. Beberapa 

tahun lalu setelah saya mengisi pelatihan suprarasional  bagi istri-istri 

dari anggota Staf Umum Personel TNI Angkatan Darat di Mabes AD. 
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Setelah melatih ibu-ibu tersebut, hati saya berbisik sekali-kali ingin 

ceramah di depan Pak Kasad, para pejabat Bintang 3, Bintang 2, 

Bintang 1 dan para Komandan di TNI AD. Secara logika hal ini tidak 

masuk akal karena saya tidak punya jalur sampai ke KASAD, saya kan 

masih orang biasa. 

Hal unik terjadi, tidak sampai satu minggu saya mendapat 

undangan dari Komandan Pussenif untuk mengisi motivasi Apel 

Dansat yang tempatnya di Situ Lembang dan ternyata para peserta 

yang hadir adalah para perwira tinggi seperti yang saya bayangkan. 

Hadir juga para Pangdam dan para komandan satuan di seluruh 

Indonesia. Pada waktu itu, KASAD yang menjabat sekarang (pada saat 

saya membuat tulisan ini)  masih menjabat Dankodiklat. Dari acara 

Apel Dansat tersebut, saya mendapat souvenir yang menarik dan unik 

yang kemudian saya pajang di kantor saya. 

Kejadian bisa ceramah di Apel Dansat ini benar-benar tidak 

masuk akal. Saya hanya berpikir mungkin ajudan gaib saya dengan 

izin Allah  sudah bekerja mewujudkan hal itu. Mungkin ajudan gaib 

saya waktu itu mulai bisa masuk ke grup medsos alam gaib yang 

dihuni oleh Bapak Kasad waktu itu. Sehingga beliau terinspirasi untuk 

mengundang penceramah. Dan akhirnya sayalah yang terpilih untuk 

menjadi pembicara waktu itu.  

 

Memanfaatkan Alam Gaib 

Setelah kita mengeksplorasi alam gaib dari sudut pandang 

tabungan jiwa maka kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk 

kepentingan pribadi dan kepentingan bangsa.  Alam gaib bisa kita 
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manfaatkan untuk membuat kaya, untuk membuat karir meningkat, 

untuk membuat kita mudah meraih jabatan dan bentuk kesuksesan 

lainnya. Seandainya banyak manusia yang meraih kesuksesan dengan 

memanfaatkan potensi alam gaib, maka Insyaa Allah negeri ini akan 

jadi lebih aman karena di alam gaib tidak ada persaingan, yang ada 

adalah saling membantu.  

Orang yang mendapat kesuksesan lewat jalur gaib terlebih 

dahulu maka di alam dunianya pun orang-orang ini akan saling 

membantu. Manfaat yang paling terasa ketika manusia sudah banyak 

yang memilih karir dengan mamanfaatkan potensi gaib terlebih 

dahulu adalah nilai tabungan jiwa orang-orang Indonesia akan 

menjadi besar sehingga negeri ini akan diliputi banyak tabungan jiwa. 

Otomatis nanti orang yang menjadi pemimpin di Indonesia adalah 

orang yang mempunyai tabungan jiwa paling besar (yang paling 

shaleh, yang paling pintar  yang paling sehat). Pemimpin Indonesia 

nanti adalah orang yang dipilih Allah bukan yang dipilih oleh rakyat, 

karena pilihan rakyat belum tentu yang terbaik menurut Allah.  

Setelah pemimpin ini nanti terpilih maka akan fokus 

menambah tabungan jiwa rakyatnya sehingga tabungan jiwa rakyat 

Indonesia bisa membuat negara Amerika, China, Singapura, Inggris, 

dan negara maju lainnya segan terhadap Indonesia.  Hal ini seperti 

konsep tabungan jiwa yang bisa membeli apa yang dibutuhkan atau 

apa yang diinginkan. Ketika zaman Nabi Muhammad Saw, tabungan 

jiwa umat Islam saat itu cukup untuk membeli kekaisaran Persia maka 

kekaisaran Persia bisa dikuasai. 

Jika kita renungkan kenapa bangsa Indonesia tidak merdeka 

pada saat zaman Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, atau Tuanku 
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Imam Bonjol,  hal ini karena jika saat itu bangsa Indonesia merdeka, 

maka Indonesia akan terpecah-pecah menjadi bangsa-bangsa kecil 

yang membangun negara-negaranya masing-masing.  Mungkin ini 

adalah rencana Allah karena Indonesia akan dijadikan negara yang 

memimpin dunia. Alhamdulillah, kita merdeka pada tahun 1945, 

dimana Indonesia menjadi bangsa yang besar, yang terdiri dari 

berbagai suku bangsa dan dengan penduduk yang beragama 

Islamnya paling besar di dunia. Jika umat Islam di Indonesia bersama-

sama mengeksplorasi alam gaib tanpa melupakan mengekplorasi akal 

dan panca indera. Pastilah Indonesia akan menjadi bangsa besar yang 

memimpin dunia. Eksplorasi alam gaib dilakukan dengan keimanan 

dan ketakwaan. 

 

*** 
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BAB 4. KARAKTER YANG TERLUPAKAN 

 

 Manusia yang sudah meyakini ilmu suprarasional dimulai 

dengan memahami konsep tiga antena manusia, konsep tabungan 

jiwa dan media sosial alam gaib akan terlihat punya karakter yang 

khas dalam kehidupan sehari-hari. Karakter ini, pada masa lalu sudah 

sangat umum ada di bumi Indonesia karena pada masa itu banyak 

orang Indonesia yang termasuk manusia suprarasional. Sayangnya, 

pada masa itu Indonesia masih terpecah-pecah sehingga Indonesia 

belum memperoleh kemerdekaan, walaupun banyak orang 

suprarasional yang berperang melawan Belanda. Jika bangsa 

Indonesia bersatu dan banyak manusia suprarasionalnya maka 

Indonesia akan menjadi bangsa besar.  Di bab ini saya ingin mengupas 

tentang masalah Indonesia dan solusinya secara suprarasional, supaya 

banyak orang Indonesia menjadi orang besar dan bangsa Indonesia 

menjadi bangsa besar. 

Bangsa Indonesia berpotensi untuk menjadi bangsa yang 

besar sejak dulu, karena jumlah penduduk yang banyak, wilayah luas 

dengan kekayaan alam yang melimpah baik di darat maupun di laut.  

Panorama alam yang sangat indah serta keragaman budaya, suku 

bangsa dan agama. Potensi-potensi ini merupakan modal yang luar 

biasa untuk menjadikan Indonesia bangsa besar yang disegani oleh 

dunia. Sayangnya manusia-manusia Indonesia saat ini tidak bisa 

mengelola potensi-potensi tersebut dengan baik, sehingga kondisi 

Indonesia saat ini masih jauh dari sebutan bangsa besar yang 

berdaulat penuh serta adil dan makmur. Indonesia masih terjerat 

banyak utang dan banyak melakukan impor yang menyebabkan 
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Indonesia menjadi negara yang sangat tergantung pada negara-

negara lain.  

 Saat ini manusia-manusia Indonesia sedang menghadapi 

masalah besar baik dalam tataran kualitas pendidikan akademik dan 

tataran perilaku. Pada tataran akademik berdasarkan hasil PISA 

(Programme for International Student Assessment) yang 

dikoordinasikan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation 

and Development) berkedudukan di Paris, Perancis. Hasil pada tahun 

2018, kemampuan literasi anak Indonesia peringkat 72 dari 77 negara, 

kemampuan Matematika peringkat ke 72 dari 78 negara dan 

Kemampuan IPA peringkat ke 70 dari 78.  Rata-rata hasil pelajar 

Indonesia jauh di bawah rata-rata OECD.  Hal ini merupakan situasi 

yang sangat memprihatikan bagi masa depan bangsa karena kualitas 

pendidikan generasi muda Indonesia dalam menguasai ilmu dasar 

untuk menguasai teknologi jauh tertinggal dibanding negara-negara 

lain. 

 Dalam dunia pendidikan masalah yang besar tidak hanya di 

akademik saja tetapi juga pada perilaku pelajar Indonesia saat ini. 

Tawuran pelajar sering terjadi yang tak jarang berakhir dengan 

kematian pelajar.  Kasus perundungan pun masih sering terjadi yang 

tak jarang berakhir dengan bunuh diri korbannya. Kasus pelecehan 

seksual yang dilakukan pelajar sudah sangat sering terjadi dan 

tersebar di media sosial. Budaya malu sudah mulai hilang di kalangan 

pelajar Indonesia sehingga kenakalan-kenakalan pelajar saat ini sudah 

pada taraf sangat memprihatinkan. Kejujuran pun sudah bukan 

menjadi hal penting dalam pendidikan di tanah air, menyontekpun 

sudah menjadi budaya pelajar di Indonesia. 
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 Secara fakta memang masih ada para pelajar Indonesia yang 

baik dan berprestasi tetapi persentasenya semakin mengecil seiring 

dengan semakin kuatnya pengaruh media sosial yang mengajak 

generasi muda beraktivitas ke arah yang kurang baik. Sebab guru 

anak-anak Indonesia saat ini,  bukan hanya gurunya di sekolah, tetapi 

orang-orang di media sosial, yang kadang tidak jelas latar 

belakangnya tapi mampu membuat para pelajar terhipnotis untuk 

mengikuti gaya hidup tidak baik orang-orang tersebut. Apalagi orang 

tua sekarang yang mulai kurang memperhatikan anak-anaknya, 

membuat hal-hal negatif yang menimpa generasi muda saat ini sulit 

dibendung. 

 Selain di kalangan pelajar, perilaku buruk di masyarakat umum 

semakin merajalela baik dari bentuk maupun jumlahnya.  Adanya 

geng motor, pemalakan, narkoba, perampokan, korupsi dana 

bantuan, perzinahan, dan  kejahatan lainnya sudah menjadi berita 

sehari-hari.  Di kalangan pemerintah pun, baik pusat maupun daerah 

yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme masih terus merajalela. 

Sehingga banyak kepala daerah maupun anggota dewan yang masuk 

penjara. Hal yang sangat mengkhawatirkan saat ini adalah 

berkurangnya rasa persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. 

Tidak jarang sesama anak bangsa saling mencaci, saling menuduh dan 

saling menjatuhkan. Hal ini terjadi baik di level masyarakat maupun 

pejabat, baik di daerah maupun pusat. 

 Jika apa yang terjadi pada manusia Indonesia saat ini terus 

berlanjut, maka potensi bangsa yang seharusnya menjadi anugerah 

malah akan menjadi musibah. Oleh karena itu harus ada gerakan 

perubahan yang sistematis baik di kalangan masyarakat maupun para 
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pemimpin, baik di daerah maupun pusat. Sebenarnya masih banyak 

orang Indonesia yang baik, tetapi cenderung untuk memilih diam dan 

mungkin memang tidak punya kuasa untuk mengubah keadaan. 

Sehingga kondisi bangsa saat ini sulit untuk berubah menuju  ke arah 

kebaikan. 

 Sebuah bangsa akan menjadi besar ketika bangsa tersebut 

memperbaiki akhlak manusia-manusianya. Pendapat ini sudah 

dibuktikan oleh sejarah. Bangsa Arab yang dulunya jahiliyah dan 

terpecah setelah Nabi Muhammad Saw. diturunkan ke  bangsa Arab 

dan memperbaiki akhlak orang Arab, maka bangsa Arab menjadi 

bangsa yang disegani. Bahkan bangsa Arab bisa menaklukkan 

kerajaan besar Persia dan mengalahkan kerajaan besar Romawi. Jika 

bangsa Indonesia ingin menjadi besar maka pekerjaan besar yang 

dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah memperbaiki akhlak 

rakyatnya. Tetapi hal itu pun tidak akan terwujud sebelum akhlak-

akhlak orang di pemerintahannya dan wakil rakyatnya juga baik.  

Melihat kondisi ini hanya pertolongan Allah yang bisa membuat 

Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar dan tetap berkarakter 

Indonesia. 

 Sebenarnya bangsa Indonesia masih punya peluang untuk 

menjadi bangsa yang besar dengan kembali pada karakter bangsa 

Indonesia yang jarang dimiliki oleh bangsa lain. Kita bisa mengetahui 

karakter asli bangsa Indonesia dengan cara memahami cerita rakyat 

Indonesia. Jika kita mendengar cerita Sangkuriang yang 

membendung sungai untuk membuat sebuah danau dengan bantuan 

jin untuk  memenuhi permintaan Dayang Sumbi, cerita  Bandung 

Bandawasa yang membuat seribu candi dengan bantuan jin untuk 
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memenuhi permintaan Roro Jongrang, atau cerita Malin Kundang 

yang dikutuk jadi batu, dan cerita-cerita rakyat dari seluruh nusantara. 

Tentunya kita bisa mengambil benang merah kalau orang-orang 

Indonesia kehidupannya sangat lekat dengan hal-hal gaib.  Hanya saja 

hal-hal gaib di masa lalu sangat erat hubungannya dengan minta 

bantuan makhluk halus seperti jin dan setan yang berakibat pekerjaan 

yang dilakukan belum tentu sukses. Nah, jika kita menggeser hal-hal 

gaib yang awalnya ke jin menjadi kepada Allah sehingga kita semua 

meminta bantuan hanya kepada Allah maka Indonesia bisa menjadi 

bangsa besar. Perpindahan tersebut saya menyebutnya perpindahan 

ke arah suprarasional. 

 Bangsa Indonesia pernah mempraktikkan ilmu suprarasional 

ini pada saat tahun 1945. Beruntung pada saat itu Indonesia sudah 

mulai bersatu sejak adanya sumpah pemuda, tetapi jika para 

pemimpin bangsa Indonesia pada saat itu hanya memakai akal sehat 

saja, tentu perang kemerdekaan tidak akan berlangsung lama karena 

para pejuang sudah menyerah duluan. Sebab dalam pemikirannya 

tidak mungkin bambu runcing bisa mengalahkan senapan mesin dan 

tank. Tetapi karena pada saat itu banyak tokoh agama, khususnya 

para ulama yang berperan meyakinkan para santrinya dan  para 

pejuang untuk melanjutkan perang, karena dengan keyakinan kalau 

mati dalam mempertahankan kemerdekaan adalah mati syahid atau 

masuk surga, maka akhirnya para pejuang terus bersemangat untuk 

berperang hingga kemerdekaan bisa direbut kembali.  Keyakinan 

akan mati syahid masuk surga adalah kepercayaan kepada yang gaib 

yang bersandar pada Allah.  Itulah wujud cara berpikir suprarasional. 
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Keyakinan akan mati syahid dan masuk surga mendorong rakyat 

Indonesia berjuang merebut kemerdekaan walau hanya 

bersenjatakan bambu runcing. 

(Sumber: https://nuansatni.blogspot.com) 

  

Keyakinan yang tinggi pada Allah menyebabkan Indonesia 

dengan persenjataan sederhana akhirnya bisa mengalahkan Belanda 

dan Inggris yang mempunyai persenjataan yang lengkap. Seandainya 

keyakinan kepada Allah tetap dipelihara oleh semua jiwa rakyat 

Indonesia sampai saat ini, maka dengan kemampuan teknologi 

Indonesai saat ini tentunya Indonesia bisa jadi bangsa besar yang bisa 

mengalahkan negara besar lainnya seperti Amerika dan China.  

 Pertanyaan menarik kenapa keyakinan kepada Allah saat ini 

menjadi pudar bahkan sudah hampir dilupakan. Jawabannya adalah, 

bangsa ini kurang bisa berterimakasih kepada orang-orang dan 

lembaga yang berjasa pada kemerdekaan bangsa. Kemerdekaan 
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Indonesia bisa diraih karena ada peran besar ulama dan para santri 

dari berbagai pondok pesantren. Seharusnya setelah perang 

kemerdekaan, pesantren-pesantren tersebut dibangun dan 

dikembangkan oleh pemerintah untuk menjadi tempat pendidikan 

agama dan pendidikan umum bahkan sampai perguruan tinggi. 

Sehingga bisa banyak generasi muda pintar yang belajar di pesantren 

yang akhirnya bisa melahirkan orang-orang pintar yang punya 

keyakinan kepada Allah yang tinggi (orang suprarasional).  

Yang terjadi pada waktu itu, banyak pondok pesantren 

dibiarkan hidup sendiri, malah lulusannya banyak tidak diakui. 

Sehingga mereka sulit mencari kerja dan tidak bisa berkiprah di 

berbagai kementerian yang membutuhkan ijazah resmi dari sekolah 

umum. Seharusnya pemerintah ingat sejarah, utamakan bangun 

pesantren daripada sekolah umum. Sekolah-sekolah umum yang 

miskin dengan pelajaran agama akan menghasilkan lulusan yang kuat 

akalnya saja tetapi hatinya kurang kuat. Sehingga pembangunan yang 

terjadi waktu itu dan masa sekarang hanya pada yang berbasis akal 

dan tanpa memperhatikan unsur hati. Akibatnya kebahagiaan dan 

kesejahteraan sulit diwujudkan karena kurangnya rasa syukur pada 

diri manusia-manusia yang kurang belajar agama. 

Bukti bahwa pendidikan umum Indonesia masa itu miskin 

pendidikan agama adalah mulai tumbuh suburnya sekolah-sekolah 

dengan nama sekolah islam terpadu. Sebagai wujud perpaduan 

antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Jika pesantren sejak 

zaman dulu dibesarkan maka sekolah islam terpadu yang ada saat ini 

bisa jadi tidak akan ada, sebab yang akan tumbuh adalah sekolah 

Islam yang berkultur Indonesia. 
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 Pemerintah saat ini sudah mulai memperhatikan pesantren 

dengan adanya hari santri dan adanya pengakuan pemerintah untuk 

lulusan pesantren, tapi menurut saya hal itu saja belum cukup. Sebab 

apa yang dikorbankan para ulama dan para santri waktu itu, belum 

terbayar. Maka untuk membayar utang sejarah dari para ulama dan 

santri maka sebaiknya para lulusan pesantren diberikan kesempatan 

untuk mengajar agama di sekolah-sekolah umum/sekolah negeri.  

Lulusan pesantren ini bisa dijadikan guru tetap untuk menjaga akhlak 

anak-anak Indonesia. 

Akhlak anak-anak Indonesia sudah pada taraf 

mengkhawatirkan. Jangankan pada anak yang berperilaku buruk, 

anak yang berperilaku baikpun masih terselip karakter yang kurang 

mendukung untuk mereka menjadi orang besar. Karakter-karakter 

yang menggejala di anak muda yang berkategori baik saat ini adalah 

baperan, kurang berani memimpin, kurang bertanggung jawab, 

kurang bekerja keras, kurang suka menerima tantangan, emosional, 

kurang kreatif. Jika karakter-karakter tersebut dipelihara akan semakin 

memperlemah daya saing generasi muda Indonesia.  Untuk 

memperbaiki karakter anak-anak Indonesia maka harus dilakukan 

dengan cara suprarasional atau dengan memperbaiki hatinya terlebih 

dahulu.   

 

Mengajar Anak Pesantren 

 Ada pengalaman berharga ketika saya masih menjadi guru 

privat dari rumah ke rumah.  Saya pernah mempunyai murid privat 

yang merupakan santri dari sebuah pesantren terkenal di Jawa Timur.  
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Saya mengajar santri  tersebut selama hampir 6 tahun dari sejak SMP 

sampai SMA. Pelaksanaan lesnya hanya di bulan Ramadhan tetapi 

berlangsung setiap hari. Kenapa saya hanya mengajar di bulan 

Ramadhan? Karena waktu itu pesantren tersebut liburnya di bulan 

Ramadhan mungkin juga sampai sekarang peraturan itu masih 

berlaku. Saya waktu itu mengajarkan Matematika dan IPA. 

 Ada hal yang menarik dari murid privat saya yang berasal dari 

pesantren  ini yang berbeda dengan murid privat saya yang lain. 

Bahkan dari kebanyakan murid saya di sekolah (saat itu saya masih 

jadi guru honorer di sebuah SMA di Bogor). Perbedaan yang 

menyolok adalah sopan santunnya atau adabnya terhadap guru. 

Setiap saya datang untuk mengajar pasti langsung cium tangan dan 

bertutur kata pun penuh kesopanan. Semangat belajar yang tinggi 

karena di waktu hari liburnya yaitu di bulan puasa dia tetap mau 

belajar, sehingga saya sebagai guru menjadi lebih bersemangat untuk 

mengajarnya. Kemandirian, kedisiplinan dan tanggung jawab pun 

sangat terasa dimiliki oleh murid saya ini, sehingga pekerjaan rumah 

dalam bentuk soal-soal Matematika dan IPA  dikerjakan dengan baik. 

Karakter-karakter inilah yang membuatnya bisa mengejar 

ketertinggalan dalam pelajaran Matematika dan IPA dari teman-

teman yang belajar di SMA pada umumnya.  

 Kesuksesan ini tidak lepas dari dukungan orang tuanya.  

Mungkin budaya pesantren sudah melekat di keluarga ini, karena 

orang tuanya menghormati dan sangat menghargai saya walaupun 

umur saya jauh lebih muda dari keduanya dan bapak murid saya ini 

bukan pejabat biasa. Hal ini yang sudah jarang terjadi di dunia 

pendidikan kita saat ini. Sekarang banyak guru yang dihinakan oleh 
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orang tua siswa bahkan ada yang sampai dipukuli hingga 

dipenjarakan oleh orang tua siswa. Fenomena kurang dihargainya 

guru menyebabkan murid-murid mendapat ilmu yang kurang berkah 

dari gurunya. sehingga berdampak murid-murid sekarang jarang 

yang menjadi orang berhasil dalam hidupnya. 

 Kembali ke cerita murid saya tadi, usaha yang dilakukannya 

selama proses belajar di waktu itu tidak sia-sia. Walaupun murid saya 

ini adalah lulusan pesantren, tetapi dengan semangat belajar yang 

tinggi, kemandirian, adab dan akhlak yang bagus serta tentunya 

kecerdasan, akhirnya bisa diterima di Akademi Angkatan Udara. Saya 

meyakini Insyaa Allah dengan bekal yang dimilikinya selama di 

pesantren dan kemampuan berpikir nalar yang bagus, akan 

mengantar alumni pesantren ini menjadi orang penting di TNI AU di 

masa depan.  

 Saya memimpikan anak-anak Indonesia idealnya memiliki 

standar karakter yang baik sebagai modal untuk menghadapi 

kehidupan di masa depan. Selanjutnya masalah keahlian bisa ditekuni 

sesuai dengan minat dan bakatnya. Karakter utama yang harus 

dimiliki adalah adab dan akhlak yang baik, kemandirian, disiplin, bisa 

beradaptasi, mau terus belajar, dan semangat juang yang tinggi (ulet) 

untuk mencapai sesuatu. Hal ini justru sudah jarang dimiliki oleh anak 

muda zaman sekarang terutama lulusan seperti Sekolah Menengah 

Atas. 
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Pengalaman Menjadi Santri 

 Saya pernah menjadi santri dengan tinggal sekitar 3 bulan di 

sebuah pesantren di daerah Pantura  untuk belajar Bahasa Arab dan 

kitab kuning. Waktu itu saya bertemu banyak santri dari berbagai 

pesantren, karena pesantren tempat saya belajar merupakan tempat 

kursus singkat bagi para santri dari berbagai daerah untuk belajar 

bahasa Arab dengan metode tertentu.  Pertemuan dengan banyak 

santri dari berbagai pesantren,  membuat saya semakin mengenal 

tentang kehidupan pesantren lebih dekat, terutama pesantren 

tradisional.  

 Keunikan  pesantren salah satunya adalah adab dan akhlak 

kepada kiai atau guru. Hal tersebut bisa saya lihat ketika para santri 

ini bertemu guru pasti akan cium tangan, atau ketika berkomunikasi 

dengan guru/kiai terasa ada rasa sungkan atau hormat kepada 

guru/kiainya. Hal ini yang saya lihat sudah jarang ada di pendidikan 

umum. Hal lain lagi yang menurut saya cukup menarik adalah rata-

rata santri khususnya yang belajar di pesantren tradisional itu adalah 

kuat menderita. Sebab pada saat saya pesantren di sana banyak 

fasilitas yang belum lengkap tetapi santri yang berasal dari berbagai 

daerah menikmati dan mensyukurinya. Malah ada yang berkomentar 

bahwa fasilitas yang ada di pesantren ini jauh lebih baik dari pesantren 

asalnya. 

 Dari sekelumit pengalaman saya ini, seharusnya orang-orang 

pesantren bisa menjadi orang sukses karena mereka orang-orang 

yang tangguh atau tahan banting, karena sudah terbiasa dengan 

penderitaan. Apalagi dengan adab dan akhlak yang baik mereka bisa 
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mendapat aura atau energi gurunya. Pertanyaannya sekarang justru 

lulusan pesantren jarang yang punya daya saing dalam dunia kerja. 

Ternyata jawabannya saya temukan di sana. 

 Ketika saya sedang nyantri di sana, ada seorang santri yang 

bertanya kurang lebih seperti ini “Kalau dalam satu kolam lele saya 

dapat untung Rp3 juta, berapa untung yang akan saya dapat kalau 

saya punya 6 kolam lele?”. Pertanyaan keluar dari mulut seorang santri 

lulusan SMA. Inilah asal muasal saya berpikir, jangan-jangan dia tidak 

bisa penjumlahan dan perkalian. Kemudian saya tanya-tanya tentang 

penjumlahan puluhan dengan puluhan ternyata tidak bisa menjawab. 

Ketika ditanya perkalian angka satuan dengan angka satuan ternyata 

tidak bisa menjawab. Hal yang membuat saya bingung kenapa bisa 

lulus SMA ya santri ini. Kemudian saya melakukan pengetesan yang 

sama ke beberapa santri  lainnya, jawabannya tidak jauh beda. Rata-

rata mereka sangat lemah dalam berhitung, dalam bermatematika 

dan yang agak masalah adalah lemah juga dalam bernalar apalagi 

yang menggunakan data-data bersifat angka. 

 Sebenarnya saya sangat mengkhawatirkan kemampuan 

Matematika santri-santri ada di pesantren tradisional ini, sebab 

dengan kemampuan Matematika yang lemah, nanti merembet pada 

cara berpikir yang lemah. Hal ini akan membuat para santri ini sulit 

untuk bersaing di masa depan. Saat ini dibuktikan dengan jarangnya 

santri dari pesantren tradisional yang kuliah di jurusan-jurusan yang 

ada pelajaran eksaknya. Solusi singkat yang saya lakukan saat itu 

membuat kursus belajar berhitung baik tambah, kurang, kali dan bagi 

untuk para santri yang sama-sama nyantren. Hikmah yang saya dapat 

saat itu adalah saya menemukaan cara berhitung metode kotak-kotak 
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yang merupakan metode untuk mengajar Matematika yang tidak suka 

Matematika. Metode ini sudah saya bukukan dan bisa digunakan oleh 

siapa saja. 

 Idealnya harus ada kolaborasi antara pesantren dan 

pendidikan umum sehingga kedua lembaga ini bisa berjalan 

beriringan dan saling melengkapi. Pesantren memberikan nilai 

kemandirian, adab dan akhlak, semangat juang, dan tahan menderita. 

Sedangkan sekolah memberikan keilmuan terutama dalam 

pembelajaran Matematika dan IPA sehingga hasil kedua lulusan 

lembaga ini sama-sama baik dan bermanfaat.  

 

Jalan Tengah Pendidikan 

 Masalah karakter dan kemampuan akademik yang ada di 

Indonesia tidak terlepas dari adanya masalah pendidikan yang ada di 

Indonesia. Pemisahan antara pesantren dan sekolah umum di masa 

lalu menjadi bumerang di masa sekarang. Orang pesantren seolah 

hanya fokus pada akhirat, kurang begitu perhatian dengan urusan 

dunia, sehingga ketika akan berkarir menjadi pegawai negeri atau 

tentara menjadi sangat sulit karena tidak punya ijazah. Sedang 

sekolah umum lulusannya menjadi kering secara hati, karena kurang 

disirami oleh nilai-nilai agama di sekolah. Oleh karena itu saya 

membuat jalan tengah untuk pendidikan di Indonesia. Jalan tengah 

itu adalah Sekolah Bernilai Pesantren dan Pesantren Berasa Sekolah.  
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A. Sekolah Bernilai Pesantren 

 Pembangunan pendidikan Indonesia haruslah berakar pada 

nilai-nilai yang mengakar pada budaya bangsa Indonesia. Sehingga 

ketika pendidikan Indonesia maju  bangsa ini tetap masih bernama 

Indonesia. Indonesia adalah bangsa besar yang terdiri dari berbagai 

suku bangsa, jika kita bisa mengambil masing-masing kelebihan dari 

karakter suatu suku bangsa dan digabungkan menjadi karakter 

bangsa maka Insyaa Allah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa 

besar.  Mari kita ekplorasi semua kelebihan budaya yang dimiliki suku 

bangsa ini. Seperti belajar berdagang dan merantau pada orang 

Minang, belajar ramah tamah pada orang Sunda, belajar ulet pada 

orang Jawa, belajar melaut pada orang Bugis dan budaya suku bangsa 

lainnya. Ungkap ke permukaan dan dikembangkan  adat istiadat 

daerah yang selaras dengan semangat persatuan, kesatuan dan 

kemajuan bangsa. 

 Saat ini kita sering mendengar kata sumber daya manusia 

unggul dan berakhlak mulia. Untuk membentuk manusia unggul 

tersebut pemerintah menyebutkan beberapa negara  yang menjadi 

benchmarking pendidikan, seperti pendidikan usia dini pada Australia,  

pendidikan dasar dan menengah pada Finlandia, pendidikan vokasi 

pada Jerman dan pendidikan tinggi pada Korea Selatan. Sementara 

kita belum mendapat keterangan jelas benchmarking untuk akhlak 

mulia mengacu kepada siapa atau negara mana. Jika kita tidak  

mempunyai benchmarking untuk akhlak mulia, sehingga setiap 

manusia Indonesia mencari sendiri benchmarkingnya, bisa jadi nanti 

bangsa Indonesia tidak punya ciri khas lagi. 
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Pendidikan yang harus kita kuatkan adalah pendidikan 

karakter bangsa terlebih dahulu.  Indonesia punya model lembaga 

pendidikan tua yang masih tumbuh dan berkembang sampai 

sekarang. Lembaga pendidikan ini sudah terbukti mampu 

mempertahankan karakter dan budaya bangsa serta berperan besar 

dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Lembaga 

pendidikan tersebut adalah pesantren. Pemerintah harusnya 

menjadikan pesantren sebagai benchmarking untuk pendidikan 

akhlak karena pesantren adalah basis untuk pendidikan adab, akhlak, 

disiplin, tanggung jawab, kemandirian serta perjuangan yang berakar 

pada budaya bangsa.  

Selaras dengan adanya ide pembuatan cetak biru pendidikan 

atau peta jalan pendidikan, sebaiknya pemerintah menjadikan nilai-

nilai di pesantren menjadi ruh sekolah-sekolah di Indonesia baik 

negeri dan swasta umum. Sekolah bernilai pesantren ini bukan berarti 

sekolah tersebut harus berasrama atau murid-muridnya menginap di 

sekolah, maksud dari sekolah bernilai pesantren adalah sekolahnya 

tetap berjalan seperti biasa namun nilai-nilai pesantren seperti adab, 

akhlak, kemandirian dan jiwa pejuang menjadi karakter para pelajar 

Indonesia. Bagaimana dengan siswa nonmuslim jika diterapkan 

sekolah bernilai pesantren? Menurut saya sangat tidak masalah sebab 

sekolah bernilai pesantren bukan seperti sekolah Islam terpadu, di 

sekolah bernilai pesantren yang menjadi nilai di sekolah itu bukan 

agama Islamnya tetapi nilai adab, akhlak, kemandirian dan perjuangan 

yang berciri khas Indonesia. Saya mempunyai lembaga yang kental 

nuansa keislamannya tapi saya mempunyai beberapa murid non 

muslim yang betah belajar di lembaga yang saya dirikan. Orang 
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tuanya pun rela bertahun-tahun mengantar anaknya belajar. Kenapa 

hal ini bisa terjadi? Jawabnya karena yang saya kembangkan adalah 

nilai-nilai adab dan akhlak, disiplin dan kemandirian. 

Jika ditanya siapa orang-orang yang akan dan bisa 

menerapkan nilai-nilai pesantren di sekolah-sekolah, jawabannya 

tentu lulusan-lulusan pesantren. Seperti yang saya pernah tuliskan di 

awal-awal bab ini, sudah saatnya pendidikan di Indonesia menjadikan 

lulusan pesantren untuk menjadi guru agama dan perawat adab dan 

akhlak di sekolah.  Hal ini sekaligus sebagai wujud penghargaan 

kepada pesantren yang berperan besar dalam kemerdekaan. Ingatlah 

bangsa besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. 

Menjadikan pesantren sebagai ruh dalam pendidikan nasional adalah 

salah satu bentuk menghargai jasa para pahlawan yang berasal dari 

pesantren, setelah kita terlambat untuk membesarkan dan 

mengembangkan pesantren. 

Jika pendidikan nasional menerapkan sekolah bernilai 

pesantren di seluruh sekolah negeri dan umum di Indonesia sebagai 

bagian dari cetak biru pendidikan nasional, Insyaa Allah Indonesia 

akan menciptakan manusia-manusia berakhlak mulia. Jika hal ini bisa 

terwujud maka sudah tidak masalah kita menjadikan berbagai negara 

untuk menjadi benchmarking pendidikan dalam ilmu dan teknologi, 

vokasi dan pendidikan tinggi. Jika adab, akhlak, kemandirian dan jiwa 

pejuang sudah tertanam pada anak-anak Indonesia, bisa jadi hal ini 

akan menjadi ketertarikan negara-negara yang kita jadikan 

benchmarking pendidikan. Sehingga justru mereka yang belajar ke 

Indonesia tentang adab, akhlak,  kemandirian dan perjuangan. 
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 Sebenarnya sekolah bernilai pesantren adalah salah satu jalan 

agar karakter-karakter  suprarasional bisa tumbuh berkembang di 

Indonesia. Karakter-karakter suprarasional inilah yang akan 

mendatangkan rezeki besar bagi bangsa ini. Sebab karakter-karakter 

suprarasional ini bisa menarik rezeki dari langit turun ke bumi 

Indonesia karena wadah-wadah rezeki orang Indonesia yang besar. 

Mewujudkan ide sekolah bernilai pesantren di seluruh Indonesia 

bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini harus kerja bersama dari 

berbagai komponen bangsa.  

 

 

 

Budaya siswa cium tangan guru 
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B. Pesantren Berasa Sekolah 

 Sekitar 15 tahun lalu waktu saya melatih pelajaran Matematika 

kepada guru-guru pesantren yang membuka madrasah di 

pesantrennya. Terasa sekali begitu lemah kemampuan guru-guru 

tersebut dalam bidang Matematika. Ketika saya tanya latar belakang 

pendidikannya, rata-rata bukan dari jurusan Matematika atau teknik. 

Kebanyakan jurusannya agama dan mengajar Matematika karena 

perintah kiai. Ketika saya tanya kenapa pesantren tidak mencari guru 

dari luar untuk mengajar Matematika, jawabnya “Pengajar di 

pesantren kami harus alumni atau kalau bukan alumni maka orang 

tersebut harus bisa Bahasa Arab walaupun mengajar Matematika”. 

Komentar  saya, “Seharusnya tidak boleh begitu, serahkan segala 

sesuatu pada ahlinya”. Alhamdulillah, sepertinya sekarang sudah 

mulai berubah, karena sudah mulai ada guru-guru dari jurusan 

Matematika atau teknik yang berasal dari perguruan tinggi umum 

yang mengajar di pesantren. 

 Kondisi pesantren di atas masih jauh lebih baik, karena 

pesantren masih berminat untuk membuat madrasah atau sekolah 

umum. Sebab saat ini masih banyak pesantren yang tidak mau 

mengajarkan Matematika dan IPA serta Bahasa Inggris, karena ada 

yang beranggapan bahwa itu adalah ilmu orang kafir. Cara berpikir 

seperti ini sangat berbahaya untuk para santrinya. Seharusnya saat ini 

pihak pimpinan pesantren sudah mulai terbuka dengan ilmu dari luar, 

khususnya mata pelajaran Matematika dan IPA. Sebab jika tidak 

mampu berhitung dengan baik bagaimana bisa menghitung zakat 

atau ilmu waris. 
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 Sudah saatnya, pesantren membuka diri dengan menjadikan 

pelajaran Matematika dan IPA menjadi kurikulum di pesantren. 

Pelajaran ilmu mantiq tentunya  butuh penalaran yang bagus. Jika 

rata-rata santri tidak punya penalaran yang bagus maka ilmu mantiq 

akan sulit diajarkan di dunia pesantren. Bahkan akan jadi ilmu langka 

di pesantren. Penalaran yang bagus akan terbentuk jika santri 

mempelajari Matematika. Jadi sudah saatnya diperbanyak pesantren 

yang mengajarkan pelajaran Matematika dan IPA terutama pesantren 

tradisonal.  Saya menyebut pesantren yang membuka pelajaran 

Matematika dan IPA adalah sebagai pesantren berasa sekolah.  

Jika pihak pesantren khususnya pesantren tradisional  

kesulitan untuk mencari guru Matematika atau IPA.  Maka pihak 

pesantren bisa bekerjasama dengan dinas pendidikan atau  lembaga 

pendidikan yang ada di wilayah sekitarnya. Karena fakor penting 

dalam memperoleh guru ini adalah biaya, pihak pesantren harus 

terbuka jika ada relawan yang mau mengajar Matematika atau IPA 

dengan bayaran seikhlasnya atau bahkan tidak mau dibayar. 

Seandainya relawan tersebut agamanya bukan Islam, sebaiknya tetap 

diterima untuk mengajar karena relawan tersebut mengajar karena 

faktor kemanusiaan. Hal yang sangat penting, pemerintah harus 

mendorong terbentuk pesantren berasa sekolah, agar pendidikan di 

Indonesia menjadi lebih baik. 

 

Karakter Suprarasional 

 Seorang teman yang menjadi bagian HRD di sebuah 

perusahaan yang berkelas internasional mengeluhkan tentang  
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mental generasi muda Indonesia. Saat wawancara gaji rata-rata 

lulusan perguruan tinggi di Indonesia meminta gaji yang besar, 

sementara anak-anak muda dari China dan Vietnam yang merupakan 

lulusan perguruan tinggi luar negeri yang lebih hebat dari perguruan 

tinggi di Indonesia, mereka mau untuk mendapat gaji lebih rendah 

yang ditawarkan perusahaan. Hal ini menyebabkan banyak anak 

muda Indonesia yang tersingkir dalam persaingan di awal masuk 

dunia kerja. 

 Orientasi bekerja untuk mendapat uang sudah menjadi 

karakter karena sudah didoktrin bahwa bekerja itu untuk memenuhi 

kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kita lupa ada kebutuhan lain 

yaitu kebutuhan jiwa yang juga harus dipenuhi. Ketika kita bekerja 

yang didapat pasti tidak hanya gaji, tetapi teman baru, suasana baru, 

ilmu baru dan peluang baru yang bisa jadi di antaranya bisa 

memenuhi kebutuhan jiwa.  

 Sebenarnya jika pendidikan bisa menggabungkan pendidikan 

pesantren dan pendidikan umum, maka pendidikan Indonesia bisa 

menghasilkan manusia yang akalnya pintar dan bahasa asingnya 

bagus, serta mempunyai karakter-karakter yang bagus yang sudah 

mulai dilupakan orang Indonesia sendiri. Karakter tersebut di 

antaranya yakin kepada Allah, adab dan akhlaknya, mandiri, disiplin, 

pantang menyerah (ulet), sabar, jujur, menghormati orang lain, suka 

menolong, rendah hati, punya rasa malu, amanah, ikhlas dan lain-lain.  

 Karakter yang terlupakan tadi akan bisa tertanam di dalam hati 

anak muda Indonesia jika anak muda Indonesia paham tentang 

konsep tabungan jiwa. Sebab jika paham konsep tabungan jiwa, 

karakter yang terlupakan tadi menjadi sebuah kebutuhan. Oleh 

karena itu saya menyebut karakter yang terlupakan tadi sebagai 

karakter suprarasional. Karakter suprarasional ini sejalan dengan 

nilai-nilai Pancasila. Saya yakin jika karakter suprarasional sudah 
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dimiliki oleh generasi muda Indonesia, maka bangsa Indonesia akan 

menjadi bangsa yang mendominasi dunia. 

 

 Karakter suprarasional di Indonesia bisa diambil dari 

karakter-karakter positif yang dimiliki setiap suku bangsa di 

Indonesia dengan dilandasi ketakwaan kepada Allah Swt yang 

menciptakan alam semesta. Jika manusia Indonesia mau 

mempraktikkan karakter-karakter positif tersebut, maka bisa 

menghasilkan manusia bernilai yang mampu memberi manfaat bagi 

banyak orang.   

Karakter suku bangsa di Indonesia sangatlah lekat dengan hal-

hal yang bersifat gaib.  Agar bisa mempraktikkan karakter-karakter 

positif berbagai suku bangsa di Indonesia, maka akan sangat efektif 

ketika keyakinan kepada yang gaib masih tetap dipelihara. Oleh 

karena itu hal yang utama yang harus ditanamkan kepada orang 

Indonesia agar hal gaib itu berperan positif adalah percaya kepada 

Yang Maha Gaib yaitu Allah Swt pencipta alam semesta. Insyaa Allah 

Indonesia akan jadi negara maju dan besar setelah karakter 

suprarasional tumbuh dan berkembang di Indonesia. 

 

*** 
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BAB 5. KAPITA SELEKTA SUPRARASIONAL 

 

Bab ini berisi tentang pengalaman hidup yang berhubungan 

dengan suprarasional. Bisa jadi ada yang pernah mengalami kejadian 

yang mirip atau menemukan jawaban dari kebingungan dengan 

fenomena hidup yang sedang dijalani. Bab ini  banyak berisi ide-ide 

kehidupan yang tidak mungkin serta analisa dari apa yang sedang 

terjadi.  Semoga dari apa yang ada pada tulisan ini bisa menjadi 

pembuka wawasan dan penyemangat hidup serta peluang beramal 

untuk menjadi lebih baik.   

 

Jaringan Gerakan Suprarasional 

 Karakter suprarasional diharapkan menjadi karakter bangsa. 

Sebagai orang yang berusaha untuk menyebarkan karakter 

suprarasional ke seluruh Indonesia bahkan dunia, saya ingin ada 

gerakan yang membuat wadah rezeki manusia terus membesar, 

sehingga tabungan jiwanya pun terus bertambah. Kemudian ada 

sarana untuk rutin merencanakan  kesusahan dan akhirnya 

mempunyai grup medsos alam gaib. Maka saya akan membuat 

gerakan suprarasional.  Saya adalah orang yang bergerak dalam dunia 

pendidikan, maka gerakan yang saya buat adalah gerakan untuk 

menjadi guru suprarasional, orang tua suprarasional, murid 

suprarasional, Klub MIPA Seikhlasnya (KMS), Cabang KPM Seikhlasnya 

dan pekerja Suprarasional serta lembaga suprarasional. Karena 

banyak gerakannya maka saya menyebutnya Jaringan Gerakan 

Suprarasional. 
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Guru Suprarasional ini adalah guru yang mau mengajar 

dengan sukarela, baik dibayar seikhlasnya atau gratis. Ilmu yang 

diajarkan apa saja bisa  Matematika, IPA, Bahasa Inggris, ilmu 

memasak, ilmu bisnis, ilmu pemrograman komputer, dan lain-lain. 

Kemudian menerapkan konsep seorang guru  seperti pada surat Al-

Ashr.  Guru suprarasional siap mengajar di sekolahan, pesantren, 

seminari, atau lembaga bimbingan belajar yang menerapkan bayaran 

seikhlasnya. 

Orang tua suprarasional adalah orang tua murid yang 

menghormati guru, serta mau membantu guru dan sekolah. Bisa 

membantu mengajar di sekolah atau secara gotong royong 

membantu honor gurunya yang kecil, menjadi orang tua asuh, 

memperbaiki toilet sekolah yang rusak, merenovasi musala sekolah 

yang rusak, membelikan papan tulis, kursi dll. Umumnya, orang tua 

siswa yang kaya ada pada sekolah yang bagus dan gaji gurunya juga 

mencukupi. Sehingga orang tua suprarasional terbuka untuk 
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membantu sekolah yang bukan tempat putra/putrinya belajar.  Orang 

tua suprarasional juga bisa membantu lembaga-lembaga yang 

melaksanakan les bayaran seikhlasnya, misalnya dengan menyewakan 

rumah, ruko, membuatkan papan tulis, dll. 

Murid suprarasional adalah murid yang menghormati guru 

dan membantu guru serta siap membantu temannya, jauh dari sikap 

mem-perundungan temannya. Murid suprarasional mau 

melaksanakan karakter-karakter suprarasional yang disebutkan di 

atas. Sebagai bukti bahwa murid tersebut sudah melaksanakan 

karakter-karakter tersebut, maka murid tersebut harus mau 

menunjukkan kebiasaan baik yang ditekuni kepada publik atau 

membuat komunitas-komunitas positif yang bergerak di dunia 

pendidikan.  

 Klub MIPA Seikhlasnya (KMS) atau membuka cabang KPM 

adalah gerakan suprarasional dalam bentuk lembaga. KMS ini bisa di 

sekolah atau di rumahnya sendiri sebagai tempat belajar anak-

anaknya, yang membukanya adalah perorangan. Sedangkan untuk 

cabang tempat belajarnya harus di ruko atau rumah yang besar, yang 

membukanya bisa sebuah lembaga atau sekelompok orang dan 

mendaftarnya selain online juga harus mengikuti pelatihan di kantor 

pusat KPM. Baik KMS atau cabang, orang yang mendirikannya tidak 

harus pintar Matematika dan IPA,  serta tidak harus bisa mengajar. Hal 

yang paling penting pendirinya mempunyai jiwa kepemimpinan, 

manajemen dan marketing.  Sebab urusan mengajar nanti bisa 

dilakukan oleh guru yang direkrut atau guru dari pusat yang dilakukan 

secara online. Tinggal disiapkan saja TV dan kuota internet.  
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MIPA di sini singkatannya bukan hanya Matematika dan IPA 

tetapi juga Manusia Indonesia Pencinta Allah. Jadi kalau Anda ingin 

buat kursus Bahasa Inggris dengan bayaran seikhlasnya, kursus 

komputer dengan bayaran seikhlasnya, kursus pencak silat dengan 

bayaran seikhlasnya, kami persilakan. 

 Bagi yang tidak mampu membuat KMS apalagi cabang. Bisa 

membuat gerakan suprarasional sesuai profesinya. Misalnya di bidang 

jasa dengan membuat bayaran seikhlasnya atas jasa yang diberikan. 

Contohnya membuat ojek seikhlasnya, becak seikhlasnya, tukang pijat 

seikhlasnya, tukang cukur seikhlasnya, dan lain-lain. Kegiatan tersebut 

bisa dilakukan tiap hari atau hari tertentu. Jika Anda melakukan hal 

tersebut maka Anda termasuk kategori pekerja suprarasional. Bagi 

pekerja yang bukan sektor jasa maka bisa melakukan sedekah dari 

hasil pekerjaan yang dilakukan, sedekah ini diberikan kepada yang 

membutuhkan dan terhubung dengan grup medsos alam nyata 

suprarasional.  Semua aktivitas ini diniatkan untuk menambah 

tabungan jiwa kita semua. 

 Lembaga suprarasional adalah lembaga atau komunitas yang 

melaksanakan praktik suprarasional yang tujuannya mendapatkan 

ridho Allah yang secara konsep suprarasional adalah untuk 

menambah tabungan jiwa. Lembaga atau komunitas yang termasuk 

kategori lembaga suprarasional diantaranya One Day One Juz (ODOJ), 

sedekah harian,  Sahabat Subuh, puasa Senin Kamis,  peduli yatim, 

tanam pohon (boy green), peduli sampah, dan banyak lagi grup yang 

misinya sosial dan keagamaan. Jika orang-orang memahami kalau 

komunitas  seperti ini akan banyak menghasilkan tabungan jiwa untuk 
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anggotanya, maka seharusnya banyak orang suprarasional yang 

membuat lembaga atau komunitas seperti ini. 

 Di era seperti sekarang sudah sangat sulit untuk melakukan 

bisnis yang normal. Ketika kita mau bekerja, tidak ada orang yang mau 

membayar kerja kita. Mau mengajar tidak ada muridnya karena kita 

bertarif mahal. Ketika kita mau berdagang, tidak ada orang yang mau 

membeli produk kita, ketika kita mau investasi tidak ada orang yang 

mau berbagi saham dengan kita. Ketika membuat lembaga yang 

mencari keuntungan duniawi akan sulit mendapat dukungan. Sudah 

saatnya kita bekerja kepada Allah. Mengajar dengan mengharap 

bayaran dari Allah. Jual beli dengan Allah dan berinvestasi dengan 

Allah. Membuat lembaga untuk mendapat ridho Allah.. Insyaa Allah 

kita akan mendapatkan balasan dari Allah.   

Saya berharap orang-orang yang berpikir dan berkarakter 

suprarasional bisa membangun jejaring secara nasional dari level RT 

sampai dengan tingkat nasional. Kita bisa tahu siapa yang 

mempraktikkan ilmu suprarasional di suatu daerah. Sehingga kalau 

jaringan yang berbuat baik tetapi butuh pertolongan, walaupun 

tempatnya terpencil pasti akan ada upaya dari anggota lain untuk 

menolong. Sehingga budaya tolong menolong menjadi hidup 

kembali di bumi Indonesia. Oleh karena itu kami mengajak Anda 

bergabung dengan Jaringan Gerakan Suprarasional.  Tunggu apa lagi 

silakan Anda buka web kpmsuprarasional.org untuk menjadi anggota 

Jaringan Gerakan Suprarasional. Carilah manfaat yang sebesarnya 

dengan berinisiatif merencanakan kesusahan yang sebanyak-

banyaknya. 
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Solusi Krisis Guru 

Saat ini guru di sekolah kebanyakan hanya berperan sebagai 

pengajar dan mentransfer pengetahuan, bukan mendidik dan 

mentransfer nilai-nilai kebaikan atau kesalehan. Motivasi guru saat ini 

kebanyakan adalah mencari uang dan kesejahteraan hidup tetapi 

melupakan usaha untuk meningkatkan kualitas diri dengan rajin 

belajar dan rajin beribadah. Sebagai orang tua yang menginginkan 

anak-anak menjadi hebat, sangat sulit harapan itu diwujudkan kepada 

guru-guru sejenis ini. Sebagai bangsa yang ingin membentuk 

manusia unggul, maka harus mengurangi peran guru yang 

orientasinya mengajar dan mencari uang, karena sulit mendidik anak-

anak bangsa menjadi manusia unggul dan berakhlak mulia. Guru-

guru seperti itu harus dibina untuk bisa menjadi guru suprarasional 

atau jika tidak bisa dibina, segera diganti dengan guru-guru baru yang 

lebih baik. Insyaa Allah masih banyak guru-guru muda yang bagus 

yang menjadikan profesi guru sebagai ladang ibadah dan mampu 

berpikir suprarasional. 

 



Karakter Suprarasional 

 102 

 

Demo guru menuntut kesejahteraan 

(Sumber: https://www.kaltengpos.co) 

 

Jika kita memahami surat Al ‘Ashr lebih mendalam maka 

dilihat dari ciri-ciri orang beruntung sebenarnya profesi yang paling 

banyak menghasilkan perbesaran wadah rezeki adalah profesi guru. 

Sebab guru mudah sekali untuk masuk kategori orang-orang beriman 

asal guru tersebut mau. Guru pun sangat mudah untuk melaksanakan 

ibadah ritual seperti salat duha, tahajud, puasa Senin Kamis,  

membaca Alquran dan ibadah ritual lainnya. Sebab jadwal guru 

cenderung tetap setiap harinya sehingga ibadah-ibadah tersebut bisa 

diatur jadwalnya.  Begitu juga dari sisi amal saleh dengan mengajar 

yang bertujuan untuk mendapat ridho Allah maka guru sudah bisa 

memperoleh nilai amal saleh tersebut. Ketika mengajar guru bisa 

melakukan proses menasihati kepada muridnya untuk mentaati 

kebenaran dan menetapi kesabaran.  
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Guru model seperti ini adalah guru beruntung karena sumbu-

X, sumbu-Y dan sumbu-Z terus bertambah sehingga wadah rezekinya 

akan terus membesar dan guru tersebut adalah orang yang 

beruntung. Jika kita pahami rezeki tidak hanya berupa harta tetapi 

juga berupa kesehatan dan nama baik. Bukti bahwa guru adalah 

profesi yang paling mudah menjadi orang beruntung adalah dengan 

banyaknya nama-nama ulama atau kiai yang terus dikenang setelah 

beliau-beliau wafat. Sementara nama-nama orang kaya atau nama-

nama pejabat yang sudah meninggal banyak yang kita lupakan. 

Rezeki nama baik bisa terus dikenang setelah diri kita meninggal 

adalah rezeki yang sangat mahal. 

Sebenarnya semua orang bisa menjadi guru, sebab guru tidak 

harus orang yang mengajar di sekolah. Bisa jadi orang yang berprofesi 

bukan guru malah berpeluang menjadi guru yang sesungguhnya 

ketika mengajar di suatu lembaga atau mengajar online asal 

tujuannya untuk mendidik dan menerapkan apa yang ada di surat Al 

‘Ashr. Seandainya guru Indonesia seperti ini maka tidak akan ada 

guru-guru yang meminta-minta untuk dijadikan Pegawai Negeri Sipil, 

sebab rezeki yang Allah berikan akan jauh lebih berharga dari yang 

diberikan negara. Malah yang terjadi pemerintah yang meminta 

bantuan guru model seperti ini untuk membantu kebuntuan masalah 

guru baik dari segi kualitas maupun kuantitas.  

Saat Indonesia sedang krisis guru baik dari sisi kualitas 

maupun kuantitas. Saya berharap orang-orang yang punya wadah 

rezeki besar atau tabungan jiwa yang besar, bisa menyisihkan 

waktunya untuk menjadi guru sebab hanya orang-orang yang  punya 

tabungan jiwa besarlah yang bisa berbagi tabungan jiwanya ke murid-
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muridnya  sehingga anak-anak didiknya bisa menjadi orang sukses 

(orang sukses hanya bisa diciptakan oleh orang sukses). Kita bisa 

mengajarkannya melalui media social seperti YouTube, IG, Fb, atau 

melalui vicon seperti menggunakan Zoom. Upaya ini adalah 

membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa dan hal 

yang pasti menambah terus tabungan jiwa. Insyaa Allah jika upaya ini 

dikoordinir oleh pemerintah dan dilakukan berjamaah di tiap daerah 

maka akan membantu pendidikan di tingkat daerah dan di tingkat 

nasional. 

Sebenarnya konsep ini bisa jadi solusi masalah guru yang 

semakin sedikit. Kejadian Covid-19 membuat banyak anak Indonesia 

belajar secara daring/online di rumah. Hal ini merupakan sebuah 

kesempatan untuk menggabungkan online dan offline menjadi model 

pendidikan nasional. Pendidikan online bisa diajarkan oleh para pakar 

yang sukses di bidangnya. Sehingga melalui platform yang canggih 

seorang pakar bisa mengajar jutaan anak. Sehingga anak-anak 

tersebut tidak butuh guru di bidang mata pelajaran tersebut di 

sekolah karena sudah tercover oleh pembelajaran daring. Jika sistem 

daring ini sudah berjalan bisa mengurangi kebutuhan guru sampai 

60%. Sehingga masalah kekurangan guru bisa teratasi dengan system 

ini. 

Sekolah nanti adalah tempat anak membangun karakter, 

pembinaan fisik dan seni. Kebutuhan akan  IPA, IPS, Matematika dan 

ilmu sudah tercover dengan pembelajaan online. Pembinaan karakter 

dan fisik bisa memanfaatkan pensiunan tentara atau polisi yang 

tentunya harus melalui proses seleksi secara rasional dan 

suprarasional. Saat ini di kalangan anak muda Indonesia sedang 
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terjadi krisis kepemimpinan, karena mungkin mayoritas yang menjadi 

guru adalah perempuan. Porsi pembentukan karakter dan olahraga 

diberikan kepada yang sudah berpengalaman, maka akan terlahir 

banyak pemimpin sehat dan berintegritas di Indonesia. 

Untuk daerah yang terpencil yang belum ada akses internet 

maka pemerintah mengirimkan guru-guru terbaiknya, yang 

mempunyai nilai cumlaude pada saat kuliah untuk mengajar di daerah 

terpencil dengan diberi gaji dan fasilitas yang bagus. Sebenarnya 

modal utama untuk mengajar di daerah terpencil adalah masalah 

karakter. Insyaa Allah karakter suprarasional akan membuat para guru 

yang mengajar di daerah terpencil bisa bertahan lama dan 

menghasilkan karya. Sebab mereka menganggap ini adalah proses 

merencanakan kesusahan.  

 

Bekerja pada Allah  

Di saat musim pandemi corona banyak perusahaan yang 

tutup, sekolah tutup, pasar tutup sehingga aktivitas ekonomi banyak 

yang tidak berjalan, dan ini menyebabkan pengangguran semakin 

bertambah. Saat ini sulit sekali untuk mendapatkan uang karena 

memang pekerjaan semakin sedikit. Cara berpikir suprarasional inilah 

yang membuat saya dan lembaga yang saya pimpin bisa bertahan. Di 

situasi seperti sekarang ini sudah bukan saatnya kita berbisnis dengan 

manusia, tetapi harus berbisnis dengan Allah. 

 Saya memotivasi kepada teman-teman agar mulai sekarang 

niatkan mengajar secara online untuk membantu anak-anak belajar di 

rumah, untuk memberikan mereka pengetahuan, untuk membuat 
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mereka punya akhlak yang baik, untuk membantu orang tua mereka 

dan berbagai tujuan baik lainnya. Niat untuk mencari uang menjadi 

nomor sekian karena kita berpikir bahwa pekerjaan ini untuk 

mendapatkan ridho Allah dan nanti yang akan memberi upah adalah 

Allah. 

 

 

 Alhamdulilah setelah prinsip tersebut dilaksanakan, semakin 

banyak aktivitas mengajar yang dilakukan dengan bayaran 

seikhlasnya, maka ada saja rezeki tak terduga yang diperoleh. Rezeki 

tersebut tidak harus berupa uang, bisa berupa kiriman berkarung-

karung beras, puluhan kilo telur, puluhan ekor ayam dan lain 

sebagainya.  Rezeki-rezeki tersebut sangat berguna bagi tim saya 

dalam menjalani situasi di masa Covid-19.  Semakin banyak pekerjaan 
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yang kita lakukan dan bermanfaat untuk umat maka semakin banyak 

rezeki  yang kita dapat dari Allah.  Oleh karena itu, di situasi seperti 

sekarang ini, bekerjalah untuk Allah dan berbisnislah dengan Allah. 

 Ada hal yang harus dipahami ketika kita sudah bekerja kepada 

Allah.  Ada sahabat bertanya kenapa pas awal rajin sedekah, rezeki 

yang dia peroleh lancar dan besar, tetapi setelah semakin rajin 

bersedekah malah kategorinya ugal-ugalan, eh yang terjadi rezekinya 

malah agak seret.  Seharusnya ketika rajin sedekah maka wadah 

rezekinya harusnya semakin besar dan rezekinya pun tambah besar. 

Ada sebuah ilustrasi yang bisa menjadi bahan perenungan yang 

membuat kita selalu optimis dan berpikir positif kepada Allah. 

 Menurut saya ketika di sebuah kolam kita ingin  memancing 

ikan sepat mungkin umpannya cukup dengan cacing. Kalau kita ingin 

memancing mujair maka umpannya harus yang lebih besar. Artinya 

sedekahnya besar maka apa yang kita dapat lebih besar. Tetapi jika 

kita sudah menghambur-hamburkan umpan/pakan di kolam 

sehingga banyak ikan yang ikut makan, maka alat pancing sudah tidak 

cocok lagi untuk digunakan. Saatnya kita menggunakan jala untuk 

memanen ikan tersebut. Bisa jadi rezeki yang seret tadi adalah tanda 

dari Allah agar kita berganti dari pancing menjadi jala. Nah dari 

pancing menjadi jala tentunya perlu proses, sebab harus menyiapkan 

jalanya dulu dengan membeli di toko. Setelah jalanya datang barulah 

kita bisa memanen lebih banyak. 

 Ilustrasinya ketika kita sudah mulai rajin bersedekah bahkan 

kategorinya ugal-ugalan, maka harus kita upayakan untuk mengubah 

kapasitas usaha kita. Bisa jadi dengan melakukan alih teknologi dari 

orang menjadi ke mesin sehingga bisa memenuhi pesanan, atau 
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melakukan penambahan model usaha yang awalnya perorangan 

menjadi perusahaan. Penambahan rezeki nyata tidak hanya dengan 

penambahan lewat jalur hati, tetapi juga lewat jalur akal. Artinya tidak 

hanya dengan sedekah tetapi juga dengan ilmu dan teknologi. 

Makanya akan berbeda kesuksesan orang yang ahli sedekah tapi tidak 

paham bisnis dengan ahli sedekah yang paham bisnis. Jadi akalpun 

sangat penting dalam pengembangan bisnis. Walapun kita berbisnis 

dengan Allah, kalau rezeki kita ingin terus bertambah besar maka kita 

harus terus belajar dan belajar. Jika berbisnis dengan Allah maka kita 

harus suprarasional dan profesional supaya menghasilkan hal yang 

fenomenal. 

 

Magnet Suprarasional dan Krisis 

 Seorang teman cerita tentang pengalaman suprarasionalnya.  

Awalnya hidupnya biasa-biasa saja tetapi setelah rajin melaksanakan 

puasa sunah Nabi Daud dan rajin berzikir, dia merasakan berbagai 

urusannya dilancarkan dan karirnya dalam pekerjaan semakin bagus. 

Hal yang menarik lainnya adalah dia mendapatkan proyek lumayan 

besar dari lembaga lain, padahal sebelumnya sangat sulit untuk 

mendapatkan proyek dari lembaga tersebut. 

 Setelah bercerita hal tersebut, teman ini malah menambahkan 

bahwa itulah magnet suprarasional.  Semakin kita mendekatkan diri 

kepada Allah melalui ibadah seperti zikir, puasa, sedekah, membaca 

Alquran, dan lain-lain, maka semakin besar pula rezeki dari luar yang 

bisa ditarik oleh diri kita. Sehingga kehidupan kita akan menjadi lebih 

baik, bahkan membuat orang lain hidupnya pun lebih baik, karena 

kecipratan rezeki berlimpah yang kita dapatkan. Rezeki itu datangnya 
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dari Allah sehingga tidak akan pernah habis dan tidak ada orang yang 

dirugikan. 

 Saya sangat setuju dengan istilah teman saya ini, sehingga 

magnet suprarasional ini menjadi bagian sub bab tersendiri di buku 

ini. Jika kita merenungkan kembali tentang wadah rezeki yang 

terbentuk dari sumbu-X (panca indera), sumbu-Y (hati), sumbu-Z 

(akal). Maka ketika sumbu-Y (hati) dinaikkan melalui ibadah yang 

langsung berhubungan dengan Allah, maka volume wadah rezeki 

semakin besar. Volume wadah rezeki yang semakin besar ini yang 

menarik rezeki yang dari luar masuk untuk mengisi kekosongan 

volume yang baru terbentuk, inilah yang diistilahkan dengan magnet 

suprarasional. 

 Sebenarnya ini bisa menjadi salah satu solusi masalah 

pengangguran yang ada di Indonesia dan juga krisis yang melanda 

Indonesia. Kalau dilihat dari kacamata suprarasional banyak orang 

menganggur karena orang-orang tersebut wadah rezekinya kecil.  

Sehingga untuk merubah kehidupannya agar mendapat rezeki besar 

maka volume wadah rezekinya harus diperbesar. Cara yang paling 

mudah dan paling masuk akal adalah dengan menaikkan nilai sumbu-

Y melalui pendekatan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai 

ibadah yang berhubungan dengan Allah dan untuk mendapatkan 

ridho Allah. Sehingga akan menghasilkan magnet suprarasional yang 

menarik rezeki dari luar ke dalam dirinya.  Setelah hal itu dilakukan 

bisa jadi orang-orang yang sedang menganggur itu akan segera 

mendapat pekerjaan atau mendapat usaha baru yang akhirnya 

mendatangkan rezeki atau selalu mendapatkan rezeki tak disangka-

sangka.  
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Magnet suprarasional ini adalah solusi bagi bagi orang-orang 

yang mempunyai masalah dengan rezeki. Konsep magnet 

suprarasional ini berlaku bagi perusahaan atau lembaga yang 

bermasalah dengan rezeki atau penghasilan. Insyaa Allah jika konsep 

magnet suprarasional ini diterapkan, dimana para pegawainya diajak 

untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah maka perusahaan dan 

lembaga tersebut tidak akan pernah bangkrut.  

 Dalam situasis krisis seperti sekarang ini seharusnya 

pemerintah mengajak rakyatnya untuk semakin mendekatkan diri 

kepada Allah melalui banyak melakukan ibadah yang berhubungan 

dengan Allah. Supaya rakyat Indonesia semakin besar wadah 

rezekinya atau tabungan jiwanya. Jika pemerintah melakukan hal 

tersebut, Insyaa Allah tabungan jiwa rakyat Indonesia besar-besar, 

maka magnet suprarasionalnya pun akan besar. Sehingga Allah akan 

memberikan jalan keluar kepada pemerintah untuk menyelesaikan 

masalah pengangguran dan krisis yang melanda Indonesia.  

 

Kementerian Wakaf 

Setelah saya ikut sekolah manajemen wakaf di Universitas Ibn 

Khaldun Bogor, saya berharap pemerintah tidak hanya membentuk 

Badan Wakaf Indonesia tetapi membentuk Kementerian Wakaf dan 

menjadikan semua lembaga filantropi muslim yang mengelola zakat, 

infaq, sedekah dan wakaf di masyarakat berada di bawah Kementerian 

Wakaf. Supaya dana umat tidak terpecah-pecah.  Malah mungkin 

nanti akan menjadi  Kementerian Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf. Bisa 

jadi namanya Kementerian Ziswaf.  
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Sebelum saya bercerita tentang Kementerian Wakaf, saya 

ingin bercerita tentang sebuah ilustrasi yang menarik. Jika kita hari ini 

bersedekah, maka tabungan jiwa hari ini bertambah karena hari ini 

kita bersedekah, tetapi jika besok kita tidak bersedekah maka 

tabungan jiwa kita besok tidak bertambah. Jika hari ini kita berpuasa 

maka tabungan jiwa kita hari ini bertambah karena berpuasa, tetapi 

jika kita besok tidak berpuasa maka tabungan jiwa kita tidak 

bertambah. Tabungan jiwa kita peroleh karena kita melakukan suatu 

aktivitas kebaikan, tetapi ketika aktivitas kebaikan itu tidak kita 

lakukan lagi maka tabungan jiwanya berhenti bertambah. 

 Ada satu aktivitas kebaikan yang kita lakukan satu kali maka 

tabungan jiwanya akan bertambah terus menerus walaupun kita tidak 

melakukannya lagi. Apakah aktivitas ibadah itu? Jawabannya adalah 

wakaf.  Jika kita mewakafkan sajadah ke masjid, walaupun kita sudah 

tidak mewakafkan lagi maka tabungan jiwa akan terus menerus 

mengalir selama sajadahnya masih dipakai. Kalau kita wakaf sumur 

bor untuk pesantren maka pahalanya akan terus mengalir selama 

sumur bor itu masih dipakai. Oleh karena itu marilah kita 

mengupayakan melakukan ibadah dalam bentuk wakaf dan 

berikanlah wakaf terbaik sehingga manfaatnya bisa berlangsung lama 

bahkan sampai kita meninggal dunia. 

 Sebenarnya ada hal lain yang menarik tentang wakaf. Jika kita 

disuruh memilih apakah ingin punya perusahaan atau ingin punya 

toko. Maka sangat mungkin kita menjawab ingin punya perusahaan, 

tapi kalau diizinkan inginnya punya perusahaan dan toko. Filosofis 

toko adalah jika kita berdagang hari ini,  maka kita dapat uang, tetapi 

jika besok kita tidak berdagang maka kita tidak dapat uang.  
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Sedangkan perusahaan adalah jika kita hari ini tidak masuk, atau 

besok tidak masuk kita tetap dapat uang.  Malah kalau kita sebagai 

pemilik perusahaan, setelah mendirikan perusahaan dan perusahaan 

sudah berjalan lancar, kita tidak masuk lagipun uang bisa kita 

dapatkan. 

 Wakaf itu seperti kita mendirikan perusahaan, jadi sekali wakaf 

maka tabungan jiwa akan mengalir terus. Nah, jika kita hubungkan 

tabungan jiwa dengan rezeki, maka jika tabungan jiwa terus mengalir 

maka pahala akan terus mengalir. Ide yang menarik dari sini adalah 

jika kita ingin membangun perusahaan dan perusahaan tersebut terus 

mengalir, maka wakaf lah terlebih dahulu sesuai apa yang akan 

diusahakan. Insyaa Allah bisnisnya tidak akan pernah bangkrut karena 

tabungan jiwa terus mengalir karena ada sesuatu yang diwakafkan.  

Seorang teman cerita, ada kenalannya mewakafkan sebidang 

tanah untuk dijadikan perkebunan yang hasilnya dibagikan kepada 

warga tidak mampu. Saat ini orangnya menjadi seorang pengusaha 

sukses di bidang perkebunan. Hal itu efek dari wakaf yang dilakukan. 

Oleh karena itu mulai sekarang berwakaflah. Ada tambahan ide 

menarik, jika kita mempunyai 2 anak, biasanya kalau orang kaya akan 

menyiapkan 2 rumah untuk anaknya. Jika kita ingin punya anak 

menjadi dokter dan menjadi ulama. Maka sebaiknya yang kita lakukan 

adalah mewakafkan rumah kita yang pertama untuk menjadi rumah 

yang digunakan untuk kepentingan kesehatan, misalnya menjadi 

rumah sehat yang menerapkan pengobatan gratis. Rumah kita yang 

kedua kita wakafkan untuk digunakan rumah tahfiz, untuk 

menghasilkan para penghapal Alquran dan calon ulama di masa 

depan. Kode kesehatan untuk menghantarkan anak kita menjadi 
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dokter dan kode hapalan Alquran untuk menghantarkan anak kita 

menjadi ulama. 

 Sebenarnya jika kita sudah memahami wakaf secara 

suprarasional, maka sebaiknya negara Indonesia membentuk 

kementerian wakaf. Sebab orang-orang yang sudah paham konsep 

suprarasional wakaf akan wakaf terlebih dahulu sebelum mulai bisnis. 

Hal ini akan sangat berguna bagi negara karena uang wakaf tersebut 

bisa dijadikan wakaf produktif yang berguna bagi hajat hidup orang 

banyak seperti rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, perkebunan, 

sawah, peternakan, kapal penangkap ikan, dll. Sehingga tabungan 

jiwa orang-orang yang berwakaf semakin besar yang berdampak 

bisnisnya semakin maju yang berefek pada zakat, infak dan 

sedekahnya semakin besar, tentu wakafnya akan bertambah. Insyaa 

Allah jika kondisi ini terwujud, umat pun akan hidup dalam  keadilan 

dan kemakmuran.  

Jumlah umat Islam di Indonesia, paling banyak di dunia. Jika 

kesadaran wakaf tinggi, uang wakaf yang terkumpul sangat besar 

sehingga Kementerian Wakaf bisa membuat Bank Syariah paling 

besar  di Indonesia bahkan di dunia. Insyaa Allah bank ini merupakan 

bank yang benar-benar syariah karena tidak bergantung pada bank 

konvensional manapun. Dana di bank ini bisa digunakan untuk 

memajukan ekonomi umat dari mulai UMKM, sampai industri dan 

bisnis properti. Dana haji umat Islam semua disimpan di bank ini dan 

dengan izin pemiliknya dananya bisa digunakan untuk kepentingan 

umat selama dana tersebut belum dipakai, yang penting negara 

menjamin. Ketika masanya berangkat orang tersebut bisa berangkat. 

Bisa jadi manfaat yang didapat oleh orang yang dana hajinya 
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digunakan untuk kepentingan umat adalah biaya haji menjadi lebih 

murah, karena dana yang selama bertahun-tahun menunggu antrean 

itu bisa digunakan untuk usaha yang produktif. Sehingga ada bagi 

hasil yang diperoleh. 

 

 

Bank Wakaf 

 

 Kenapa saat ini orang-orang malas untuk berwakaf? Hal ini 

karena kurangnya pengetahuan tentang wakaf. Sehingga kurangnya 

motivasi yang masuk akal dan masuk ke hati untuk melakukan wakaf.  

Semoga dengan membaca tulisan ini orang-orang mulai suka untuk 

berwakaf walaupun belum ada Kementerian Wakaf. 

 

Anak Yatim dan Guru Ngaji 

 Tabungan jiwa akan cepat dirasakan balasannya ketika kita 

membantu anak yatim,  terutama ketika memberi sedekah untuk 
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makanannya, pakaiannya, menginapnya dan pendidikannya. Kenapa 

begitu cepat balasannya ketika kita membantu anak yatim. Hal ini 

karena Nabi Muhammad bersabda: 

“Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di 

surga seperti ini”, kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam 

mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau shallallahu ‘alaihi 

wa sallam, serta agak merenggangkan keduanya.” (HR. Bukhari) 

Orang yang menanggung anak yatim posisinya dekat dengan 

Nabi Muhammad ketika di surga nanti. Nah, jika kita pahami tentang 

konsep tabungan jiwa maka kedekatan yang kita rasakan pasti tidak 

hanya di surga tetapi juga di dunia. Dampaknya adalah orang yang 

menyantuni anak yatim akan mudah untuk menjalani aturan hidup 

sesuai yang dicontohkan Rasullulah Saw, mudah mendapat 

pertolongan Allah ketika menghadapi masalah karena posisinya yang 

dekat dengan Nabi Muhammad Saw. Hal yang pasti rezeki akan selalu 

melimpah. 

Sedekah yang kita berikan kepada guru ngaji di kampung, 

marbot masjid atau orang-orang yang ahli ibadah yang kategorinya 

tidak mampu, manfaatnya bukan hanya untuk orang tersebut dan 

untuk kita, tetapi juga untuk banyak orang. Dalam sudut pandang 

suprarasional salat dan zikir akan menghasilkan energi suprarasional 

yang membuat keseimbangan alam terjaga. Tentunya kita sadari 

bahwa bumi semakin ringan karena isi perutnya terus diambil seperti 

minyak bumi dan gas bumi. Logikanya perputaran bumi akan semakin 

cepat, jika perputaran bumi semakin cepat bisa jadi akan banyak 

terjadi gempa bumi, tsunami, angin topan dan musibah lainnya.  
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Kenapa sampai sekarang bumi masih sedikit normal, walaupun 

sudah mulai banyak musibah seperti gempa bumi. Jawabannya adalah 

karena masih ada orang yang salat, zikir dan mengaji,  ini menurut 

saya secara suprarasional. Hal ini karena orang yang salat, zikir dan 

mengaji menghasilkan energi suprarasional yang ditarik ke arah kiblat 

(pusat bumi). Mungkin fungsi hajar Aswad adalah untuk 

mengumpulkan energi tersebut. 

  Nah, di pusat bumi itulah energi suprarasional berfungsi untuk 

menahan perputaran bumi supaya berjalan normal. Jika orang yang 

salat, zikir dan mengaji semakin berkurang, bisa jadi nanti berbagai 

musibah akan terjadi. Oleh karena itu santuni anak yatim dan peduli 

dengan nasib guru ngaji.  

 

Kenapa Sahabat Nabi Memilih Hidup Miskin? 

 Ada sebuah ilustrasi menarik sebagai berikut, kalau Anda 

seorang pegawai negeri yang tinggal di rumah dinas, kemudian ada 

pengumuman dari Pemerintah Pusat bahwa tahun depan akan terjadi 

pemindahan ibu kota, bagi pegawai negeri yang ditunjuk untuk ikut 

pindah, pemerintah akan memberikan fasilitas. Bagi semua PNS yang 

pindah maka akan diberikan rumah pribadi secara gratis. Bagi PNS 

yang mengirimkan kendaraan dinas dan perabotan dinasnya ke 

rumah pribadinya yang disediakan oleh pemerintah di ibu kota yang 

baru sebelum tahun depan, maka kendaraan dan perabotan tersebut 

menjadi milik pribadi si pengirim. Tapi kalau sampai tahun depan 

belum dikirim maka akan menjadi milik pemerintah 
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Jika Anda adalah PNS yang terpilih untuk pindah dan memang 

berniat untuk pindah ke ibu kota baru, apakah Anda akan 

memindahkan kendaraan dan perabotannya di rumah dinas Anda 

sekarang, dengan risiko Anda hidup tidak dengan peralatan yang 

mewah untuk sementara waktu, tapi di tahun depan Anda akan hidup 

mewah.  Kalau orang yang paham tentang hal ini, pasti akan lebih 

memilih untuk mengirimkan barang-barang tersebut ke rumah dinas 

di ibu kota yang baru dan tidak masalah hidupnya sekarang 

sederhana. 

Ilustrasi ini sangat erat dengan keimanan. Kita di dunia ini 

sebenarnya tinggal di rumah dinas yang Allah berikan kepada kita. 

Allah sudah memberikan pengumuman kalau kita rajin sedekah atau 

wakaf maka barang yang disedekahkan atau yang diwakafkan akan 

menjadi milik kita di kehidupan akhirat nanti. Semakin banyak yang 

kita sedekahkan atau wakafkan maka akan semakin banyak yang akan 

kita dapatkan. Semakin banyak yang kita sisakan maka semakin sedikit 

yang kita bawa. 

Para Sahabat Nabi Muhammad sangat paham tentang hal ini 

dan dengan keimanan yang tinggi bisa merasakan yang namanya 

akhirat sangat dekat dan berlomba untuk menafkahkan sebagian 

hartanya di jalan Allah.  Kehidupan secara kasat mata dunia, mereka 

miskin, tapi hal ini malah jadi sebuah kebanggaan karena 

sesungguhnya dia telah menyiapkan bekal di masa depan yang 

banyak.  Ada sebuah kisah menarik tentang dua sahabat Nabi 

Muhammad, satu orang yang sangat kaya dan rajin sedekah namanya 

Abdurahman bin Auf dan satu yang sangat miskin namanya Abu 

Darda. Abu Darda memilih kehidupan yang miskin karena beliau 
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menyimpan hartanya di negeri akhirat. Pada saat keduanya sudah 

meninggal ada seseorang yang bermimpi. 

Auf bin Malik al-Asyja’i bermimpi melihat sebuah kebun hijau 

yang amat luas dengan dedaunan yang hijau dan di tengahnya 

terdapat sebuah kubah besar yang terbuat dari kulit, di sekelilingnya 

terdapat domba-domba yang sedang berlutut.  Belum pernah terlihat 

domba seperti ini sebelumnya.  Auf bertanya, “Milik siapa ini?!”  

Dijawab, “Milik Abdurrahman bin Auf!” Kemudian dari kubah, 

Abdurrahman bin Auf melihatnya seraya berkata, “Wahai Ibnu Malik, 

inilah yang diberikan Allah Swt dari Alquran.  Jika engkau tetap berada 

dalam jalan ini, maka engkau akan mendapati apa yang belum pernah 

terlihat oleh mata.  Engkau akan mendapati apa yang belum pernah 

terdengar oleh telinga. Engkau akan mendapati apa yang belum 

pernah terbersit dalam hati.” Ibnu Malik bertanya, “Milik siapa semua 

itu, wahai Abu Muhammad?” ia menjawab, “Allah mempersiapkannya 

untuk Abu Darda, karena ia mampu menolak dunia dengan kedua 

telapak tangan dan dadanya.”  

Semakin banyak yang kita simpan untuk akhirat baik dalam 

bentuk infak, sedekah dan wakaf, maka akan semakin besar yang kita 

nikmati di akhirat. Oleh karena itu ketika melakukan perbuatan, baik 

infak, sedekah atau wakaf jangan berharap atau menuntut untuk 

mendapat balasan di dunia seperti bertambah kaya, sebab bisa jadi 

memang harta tersebut disimpan untuk akhirat.  Selama ini banyak 

orang yang bersedekah untuk berharap kaya, sehingga malah 

mungkin tidak menjadi kaya. Sebab niat ingin kaya itu membuat 

amalannya tidak menjadi tabungan jiwa, akibatnya apa yang 

diinginkan bisa jadi tidak tercapai. 



Karakter Suprarasional 

 

 119 

Orang-orang yang melakukan zakat, infak, sedekah dan wakaf 

untuk mendapat ridho Allah adalah orang-orang yang bernilai tinggi, 

karena  apa yang disimpan untuk akhirat sesungguhnya secara 

duniawinya kita telah membantu banyak orang, jadi semakin  banyak 

yang disimpan untuk akhirat maka semakin banyak orang yang 

menerima manfaat dari apa yang kita lakukan. Diantara zakat, infak, 

sedekah dan wakaf, manfaat yang akan terus bisa dirasakan banyak 

orang ketika kita sudah meninggal adalah ketika kita melakukan 

wakaf, maka marilah kita berwakaf. 

Keyakinan untuk menyimpan sesuatu di akhirat melalui 

sedekah, infak dan wakaf yang dititipkan di masjid, anak yatim, fakir 

miskin, dan lain-lain, seperti ini membutuhkan keimanan yang tinggi.  

Jika banyak manusia yang bisa melakukan hal seperti ini, maka 

kehidupan dunia akan menjadi lebih baik, karena banyak orang yang 

tersejahterakan. Semoga dengan mempraktIkan karakter 

suprarasional bisa terlahir banyak orang-orang yang bernilai tinggi. 

 

Gotong Royong Gaib 

 Jika kita sudah memahami tentang konsep tabungan jiwa, 

dimana semakin besar tabungan jiwa, semakin besar peluang yang 

diinginkan bisa terkabul maka kita pasti akan selalu berusaha 

memperbesar tabungan jiwa. Dalam kehidupan ini banyak masalah 

yang kita hadapi nilainya lebih besar dari tabungan jiwa yang kita 

miliki. Sehingga masalah tersebut  belum selesai dan terus bergelayut 

dalam kehidupan kita. Oleh karena itu harus ada cara kreatif dalam 

menyelesaikan masalah tersebut. 
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Mendoakan orang lain adalah salah satu bentuk transferan 

tabungan  jiwa. Tentunya kita akan sangat senang jika mendapat 

transferan jiwa secara gratis dari  orang lain baik yang kita kenal 

maupun yang tidak kita kenal.  Orang lain pun sama, pasti gembira 

ketika mendapat transferan tabungan jiwa.  Dengan adanya transferan 

tabungan jiwa, maka tabungan jiwa yang kita miliki akan bertambah 

dan selanjutnya akan mencukupi untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang ada. Oleh karena itu kita  harus saling mendoakan untuk 

kebaikan saudara-saudara kita. Saling mendoakan adalah cara kreatif 

untuk menyelesaikan masalah. 

Doa yang sangat penting untuk kita panjatkan kepada Allah 

adalah doa agar Allah melindungi orang lain  dari godaan syetan yang 

terkutuk. Sebab orang yang berdoa “Aku berlindung kepada Allah dari 

godaan syetan yang terkutuk” saja masih tergoda syetan apalagi yang 

tidak berdoa.  Bukti masih  banyak orang yang tergoda setan adalah 

masih banyaknya perbuatan jahat yang terjadi di muka bumi ini.  Jika 

doa tersebut terkabul maka kejahatan akan sangat berkurang dan 

hidup kita menjadi lebih baik. Sebagai sebuah negara tentunya akan 

menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera ketika tidak ada 

korupsi dan kolusi serta tindakan kejahatan lainnya. 

Saling mendoakan saya menyebutnya sebagai  bentuk gotong 

royong gaib yang punya dampak positif bagi kehidupan baik diri, 

keluarga dan negara. Mendoakan orang lain sesuai dengan sabda 

Nabi Muhammad SAW, "Doa seorang Muslim untuk saudaranya 

dengan tanpa sepengetahuan saudaranya itu mustajab. Di atas kepala 

orang itu ada malaikat yang mencatatnya (malakun muwakkal). Setiap 

kali orang itu mendoakan kebaikan bagi saudaranya, maka malaikat 
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tersebut mengucapkan amin (semoga Allah mengabulkan) dan 

untukmu juga seperti itu." (HR Muslim). 

Sebesar apa pun masalah kita dan masalah yang ada di negeri ini jika 

kita saling mendoakan maka pasti bisa selesai. Hanya masalahnya 

apakah kita semua sudah melakukan itu. Mungkin karena rasa kecewa 

dan sakit hati membuat kita enggan untuk mendoakan orang lain. 

Akibatnya kehidupan kita dan kehidupan berbangsa kita masih seperti 

ini.  Mari kita saling memaafkan dan saling mendoakan. Mari kita 

hidupkan gotong royong gaib. 

 

Cita-cita Hidup 

Setelah saya memahami tentang wadah rezeki, tabungan jiwa 

dan eksplorasi alam gaib maka saya lebih fokus untuk menjadi guru, 

karena guru adalah profesi yang akan membuat kesuksesan 

kehidupan dunia dan akhirat. Saya berharap bisa menciptakan orang-

orang yang lebih hebat dari saya untuk bisa melanjutkan tongkat 

estafet perjuangan. Keyakinan akan profesi inilah yang membuat saya 

menyegerakan membuat buku kedua ini. Sebab pada awalnya saya 

akan membuat buku kedua tentang suprarasional setelah saya 

menjadi orang kaya, tapi sepertinya menjadi orang kaya buat saya 

membutuhkan waktu yang lama, karena menjadi orang kaya bukanlah 

tujuan hidup saya. Alasan lain adalah di masa pandemi Covid-19 ini 

saya merasa ilmu di buku ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, 

supaya bisa mengubah musibah jadi anugerah. 

Ketika semakin saya menekuni ilmu suprarasional, cita-cita 

menjadi guru bukan hanya sekadar menjadi guru, tetapi guru yang 
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memberi manfaat kepada banyak orang di seluruh dunia. Setelah saya 

meninggal saya berharap setiap hari ratusan bahkan ribuan orang dari 

berbagai daerah dan negara datang berziarah ke makam saya. Di dekat 

makam saya ada masjid besar, ada perguruan tinggi elit dengan bayaran 

seikhlasnya, ada rumah sakit besar bayaran seikhlasnya, ada asrama 

untuk anak yatim, ada pusat pendidikan dan latihan  untuk kader-kader 

saya di seluruh dunia dan ada bank wakaf besar.  Biaya operasional 

kegiatan tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan yang saya 

bangun semasa hidup. Semoga saya bisa membangun sistem yang terus 

berjalan, sehingga walaupun saya sudah meninggal impian ini bisa 

diwujudkan. Saya ingin masuk surga dan bisa mengajak orang-orang lain 

juga masuk surga dengan terus mewujudkan apa yang saya impikan. 

 

*** 
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BAB 6. PROFIL ALUMNI KPM 

 

 Di bab ini saya menampilkan sejumlah nama anak muda yang 

pernah saya bina langsung di Klinik Pendidikan MIPA dalam hal 

pelajaran Matematika dan falsafah hidup. Sebenarnya masih banyak 

anak muda lain yang layak untuk masuk tulisan ini, tetapi karena 

keterbatasan tempat akhirnya yang ditampilkan di buku ini saya batasi 

jumlahnya. Ketika saya mengajari mereka falsafah hidup istilah 

suprarasional belum mereka kenal dan jujur saya pun belum 

mengenal istilah tersebut. Saya ketika mengajarkan falsafah hidup 

dengan istilah Sistem Metode Seikhlasnya, sehingga waktu itu orang 

mengenal Klinik Pendidikan MIPA sebagai KPM seikhlasnya. Seiring 

dengan perubahan cara berpikir saya menjadi suprarasional maka 

saya pun akan mengubah nama KPM seikhlasnya menjadi KPM 

suprarasional. 

 Sebenarnya banyak lembaga atau  orang yang sudah 

mempraktikkan ilmu yang saya sebut dengan ilmu suprarasional 

namun mendefiniskannya dengan nama berbeda tapi praktiknya bisa 

jadi sama. Hal ini bisa dilihat dari hasil alumni didikannya yang 

menjadi orang-orang yang berhasil dalam kehidupan. Perbedaan 

nama tetapi praktik sama akan menghasilkan kerjasama yang baik di 

masa depan karena merupakan satu grup medsos alam gaib. Hal ini 

pun saya tekankan kepada murid-murid yang saya didik untuk bisa 

bekerjasama dengan orang-orang yang satu visi. Hal yang pasti 

dengan sesama alumni Klinik Pendidikan MIPA dan orang-orang yang 

mempunyai tujuan yang sama dalam kebaikan. 
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 Saya tampilkan nama-nama anak muda ini sebagai motivasi 

dan doa bagi mereka dan seluruh anak muda di Indonesia, agar tetap 

pada jalan kebaikan dan bisa menjadi contoh kehidupan. Semoga 

mereka tahan godaan sehingga tidak memilih jalan yang salah dalam 

kehidupan. Saya mengangkat anak-anak muda ini karena usaha 

mereka dalam memaksimalkan tiga antena manusia, selalu 

menambah tabungan jiwa dan mau merencanakan kesusahan 

sehingga bisa mencapai apa yang mereka inginkan. 

 Dulu saya tidak tahu apakah ketika mereka belajar di Klinik 

Pendidikan MIPA mereka ini kami ajari sekolah bernilai pesantren 

atau pesantren berasa sekolah. Hal yang pasti, Insyaa Allah guru-

guru KPM mengajari mereka karakter-karakter yang sekarang saya 

sebut karakter suprarasional. Semoga mereka dan anak-anak muda di 

Indonesia menjadi orang yang lebih bermanfaat dari kami, baik di 

dunia maupun di akhirat. Sebab kebahagian kami para guru adalah  

bisa melahirkan orang-orang yang lebih hebat dan lebih bermanfaat 

dari dirinya. Silakan dinikmati profil anak-anak muda ini. 
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1.  Nadhira  

Sedekah langit, ilmu 

kehidupan dari Pak Ridwan Hasan 

Saputra (Presiden Direktur Klinik 

Pendidikan MIPA) masih membekas 

pada diri Nadhira. “Saya akan 

berusaha semampu saya untuk 

membantu orang lain dengan sesuatu 

yang saya miliki (ilmu, tenaga, maupun 

pikiran). Menolong orang lain secara 

ikhlas akan mendatangkan rezeki tak 

disangka-sangka dari Allah Swt”, urai 

alumnus jurusan Computer Science di 

National University of Singapore (NUS) 

ini.  

Nadhira mulai berinteraksi 

dengan KPM di tahun 2008 saat masih 

duduk di bangku kelas 4 SD. Nadhira 

tercatat pernah menjadi siswa kelas berbakat KPM. Setiap hari Sabtu, 

Nadhira berangkat dari Jakarta ke Bekasi (SDI Al Azhar Kemang 

Pratama) untuk belajar. Pada akhir kelas 5 SD, Nadhira bahkan mampu 

terpilih menjadi salah satu siswa kelas istimewa KPM. Kelas istimewa 

berlangsung di KPM pada hari sekolah dan pembelajaran dimulai 

pukul 16.00 sampai pukul 21.00. Meski berat dan melelahkan karena 

menempuh jarak yang relatif jauh dari Jakarta ke Bogor, semangat 

belajar Nadhira tak pernah kendur. Semua dilakoni sepenuh hati. 
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Tak dipungkiri, Nadhira mendapatkan banyak pelajaran hidup 

semasa menuntut ilmu di KPM.  

Pertama, tali persahabatan dengan teman-teman KPM masih 

terjalin sampai sekarang. Bahkan lebih dari itu, mereka sudah seperti 

saudara sendiri. Hal yang tidak hanya berlaku pada siswa-siswi KPM, 

tetapi juga pada orang tua mereka. KPM mampu membangun 

suasana kekeluargaan bagi para siswa dan para orang tua siswa KPM. 

Relasi persaudaraan yang dilandasi kasih sayang yang tulus. Semua 

kisah masa lalu terangkai indah dalam kenangan. Kenangan tentang 

masa-masa sulit dan masa-masa bahagia yang dilalui bersama-sama 

di KPM. 

Persahabatan Nadhira, Syifa, dan Keyla yang dikenal sebagai 

'Trio Kwek-Kwek' oleh guru-guru KPM masih bertahan sampai 

sekarang. Pada tahun 2018 saat Nadhira mengikuti program exchange 

ke Inggris dan Syifa mengikuti program exchange ke Belanda, 

keduanya menyempatkan keliling Eropa bersama pada bulan 

November 2018 silam (pernah dikisahkan di SupraMagz edisi III, April 

2019, Jejak Terang Calon Dokter Sejati). Saat berpesiar keliling Eropa, 

Nadhira dan Syifa melakukan video call dengan Keyla yang berada di 

Amerika Serikat. Kisah persahabatan yang indah. Nadhira, Syifa, Keyla 

asyik berbincang mengenang pengalaman unik dan lucu saat belajar 

di KPM, juga saat ikut lomba matematika keluar negeri didampingi 

guru-guru KPM. Sekarang, mereka sudah bisa jalan-jalan sendiri 

keliling Eropa. 

Kedua, momen karantina selalu dinanti Nadhira. Mulai tahun 

2009, setiap liburan kenaikan sekolah selalu bergembira mengikuti 

karantina untuk persiapan berbagai lomba matematika internasional. 
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Keseruan bersama teman-teman, adik kelas, dan kakak kelas di KPM 

menjadikan Nadhira selalu menikmati suasana spesial di setiap 

momen karantina. Salah satu hal yang digemari Nadhira saat 

karantina adalah latihan menari untuk pentas seni di acara Cultural 

Night pada setiap lomba.  

Program karantina KPM dirancang untuk melatih sikap 

kemandirian, kedisiplinan, kemampuan adaptasi dengan beragam 

latar belakang orang dan budaya pada diri setiap siswa KPM yang 

mengikutinya. Meskipun Nadhira anak tunggal, orang tua Nadhira 

percaya untuk melepaskan Nadhira belajar keluar negeri dan hidup 

jauh dari putri kesayangannya. Dimulai saat kuliah di Singapura, 

pindah ke Eropa selama satu semester untuk program exchange di 

University of Edinburg (Inggris), serta 3 bulan magang di Google Eropa 

yang bermarkas di Zurich, Swiss. “Orang tua percaya bahwa saya 

mampu untuk hidup mandiri karena sudah terlatih bersama KPM sejak 

kelas 4 SD”, tutur peraih medali emas IMC Singapura pada tahun 2009 

ini.   

Ketiga, sedekah langit bisa datangkan rezeki tak terduga. 

Pernah suatu ketika, Nadhira dan keluarganya menolong seseorang 

yang sangat membutuhkan. Bagi penerima, bantuan itu sangat 

bernilai dan berdampak besar untuk kehidupannya. Selang beberapa 

waktu, Nadhira mendapatkan rezeki luar biasa yang tak pernah 

diduga sebelumnya. Rezeki luar biasa sebagai wujud balasan dari 

Allah Swt ketika Nadhira menerapkan ilmu sedekah langit. Nadhira 

menuturkan, “Hikmah dari kejadian itu, saya selalu memegang prinsip 

untuk mengamalkan kebaikan dan membantu orang lain semampu 

saya dengan ikhlas.”     
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Keempat, saat kita sabar hadapi ujian, Allah akan berikan yang 

terbaik untuk kita. Hal ini menjadi refleksi perjalanan Nadhira bisa 

berkuliah di National University of Singapore (NUS). Sempat ditolak 

beberapa universitas luar negeri, meski kecewa, Nadhira tetap 

bersabar dan meyakini bahwa Allah memiliki rencana lain yang jauh 

lebih baik untuknya. Sampai akhirnya, lewat proses yang berliku, 

Nadhira diterima di NUS dengan pilihan jurusan yang diminatinya, 

salah satu jurusan dengan ranking terbaik di dunia, yaitu Computer 

Science. Tak hanya itu, Allah memberikan rezeki bagi Nadhira lewat 

beasiswa ASEAN Scholarship, beasiswa dari pemerintah Singapura 

untuk mendanai biaya perkuliahan dan biaya hidupnya selama 4 

tahun.   

Dalam setiap langkah, terukir jejak kehidupan. Bagi Nadhira, 

KPM memberikan inspirasi bagi kehidupannya. Nadhira menyadari 

bahwa manfaat terbesar selama belajar di KPM bukan hanya soal 

akademis dan memenangkan lomba, tetapi mereguk pelajaran hidup 

selama proses belajar dan berlomba. Selain itu, berkat KPM, Nadhira 

dipertemukan dengan teman-teman baik yang sudah dianggapnya 

seperti saudara sendiri. “Ingatlah bahwa hasil bukan segala-galanya. 

Tetapi proses serta perjuangan yang dilakukan di KPM akan 

berdampak besar untuk kehidupan kita, bahkan setelah menjadi 

alumni KPM”, ungkap Dhira sapaan akrabnya. Terima kasih, KPM. 
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2.  Ghiffari  

 Percayakah Anda 

bahwa semakin keras kita 

bekerja, semakin beruntunglah 

kita? Kehidupan akan 

membantu mereka yang 

berupaya keras meraih cita-cita. 

Hal-hal baik dan keberuntungan 

terjadi pada orang-orang yang 

memiliki keinginan untuk 

berusaha, menerapkan disiplin 

dalam hidup mereka, dan 

melakukan pengorbanan luar 

biasa. Ghiffari, Master Student at 

Tokyo Institute of Technology ini 

paham betul makna kerja keras 

dalam kesuksesan hidup. 

Mulai tahun 2008, sejak 

duduk di bangku kelas 5 SD, 

Ghiffari sudah belajar olimpiade matematika di Klinik Pendidikan 

MIPA (KPM). Banyak kisah suka maupun duka dialaminya di KPM. 

Setiap hari Sabtu, Ghiffari belajar pada Pak Ridwan Hasan Saputra dan 

guru-guru KPM lainnya. Di luar jadwal itu, Ghiffari kerap mengikuti 

kelas tambahan yang waktunya menyesuaikan dengan waktu luang 

Pak Ridwan. Buah dari kesabaran saat belajar di KPM, Ghiffari mampu 

menorehkan beragam prestasi yang membanggakan, di antaranya: 



Karakter Suprarasional 

 130 

peraih silver medal pada ajang China South Mathematics Olympiad 

(2014), peraih silver medal pada ajang International Mathematics 

Competition Singapore (2015), peraih silver medal pada ajang The Asia 

International Mathematics Olympiad Open Contest Trial (AIMO) 2014, 

peraih silver medal pada ajang International Mathematical Contest The 

Clock Tower School 15th Edition Rumania (2011). 

Ghiffari sangat bersyukur bisa menimba ilmu di KPM. Hal ini 

tak lain karena dirinya selalu mendapatkan nasihat kehidupan dari Pak 

Ridwan. “Pak Ridwan selalu menyisipkan pesan-pesan kehidupan saat 

mengajar.” ujar  pemuda yang saat tulisan ini dibuat menjabat sebagai 

Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Tokodai, organisasi pelajar 

yang sedang melakukan studi di Tokyo Institute of Technology ini. 

Ghiffari masih ingat dengan ilmu suprarasional yang diajarkan Pak 

Ridwan. Bukan hanya sekadar ingat, Ghiffari masih terus 

mengamalkan ilmu tersebut sampai hari ini dan menjadikannya 

sebagai prinsip hidup.  

Dalam ilmu suprarasional, rezeki yang diberikan Tuhan kepada 

kita bergantung pada wadah rezeki pada diri kita masing-masing. 

Semakin besar wadah rezeki kita, semakin besar pula rezeki yang akan 

dianugerahkan Tuhan kepada kita. Pertanyaannya, apa yang harus 

dilakukan agar wadah rezeki kita besar sehingga bisa menerima 

limpahan rezeki dari Tuhan? Rencanakanlah kesusahan! 

“Merencanakan kesusahan bukan berarti menyakiti dan menyiksa diri 

sendiri. Merencanakan kesusahan itu artinya berusaha untuk berbuat 

baik dengan melakukan hal-hal baik yang jarang atau sedikit sekali 

dilakukan kebanyakan orang seperti mengerjakan shalat dhuha, 

shalat tahajud, bersedekah, dan amal baik lainnya,” tandas Ghiffari.   



Karakter Suprarasional 

 

 131 

Pemahaman Ghiffari tentang ilmu suprarasional menuntunnya 

belajar di Negeri Sakura. Jauh dari orangtua dan saudara adalah 

pilihan sulit yang mungkin tak dikehendaki sebagian orang. Namun 

bagi Ghiffari, hal itu merupakan rencana susah yang harus dijalaninya. 

Alih-alih menghindari pilihan sulit itu, tekad Ghiffari malah makin kuat 

untuk belajar ke negeri Jepang. Baginya, belajar ke negeri Jepang dan 

keluar dari zona nyaman merupakan ikhtiar merencanakan kesusahan 

yang akan menguji dirinya. Semakin susah ujian yang akan dihadapi, 

Ghiffari meyakini hal itu akan membuatnya menjadi pribadi yang lebih 

baik. Karena dengan kesusahan tersebut, wadah rezeki bagi dirinya 

makin membesar.        

Selepas menyelesaikan studi S2 di Jepang, cita-cita terbesar 

Ghiffari justru kembali ke tanah air untuk membangun Indonesia dan 

berkontribusi dalam pengembangan di bidang Renewable Energy 

Production.  “Saya sangat terinspirasi bisa menjadi seperti Utsman bin 

Affan. Beliau memiliki wadah rezeki yang berlimpah dan 

menggunakannya untuk kemaslahatan umat”, ungkap alumnus 

SMAN 8 Jakarta ini penuh antusias. Di balik pencapaian luar biasa, kita 

akan menemukan usaha yang luar biasa pula. Itulah hukum alam yang 

tak akan berubah. 
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3. Sultan  

 

Siapapun tak dapat menduga apa yang akan dialami atau 

menjadi apa pada masa mendatang. Namun, melalui sifat 

kemandirian, pantang menyerah, ulet, kemauan kuat, dan keyakinan 

doa, seseorang dapat meraih apa yang menjadi keinginannya, bahkan 

dapat jauh lebih baik. “Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu 

ada kemudahan…”, surah Ash Sharh (94):5.  

Itulah yang tercermin pada sosok Sultan, alumnus SMP Negeri 

115 Jakarta itu membuktikannya. Bagaimana tidak, salah satu putra 

bangsa ini sukses meraih beasiswa pendidikan dari tingkat SMA 

hingga perguruan tinggi. “Alhamdulillah ini merupakan rezeki yang 

tak terduga,” tandas alumnus Klinik Pendidikan MIPA yang kini 

menjadi Mahasiswa Teknik Elektro dan Teknik Mesin, Korean Science 

Academy of KAIST.  

Kisah yang menjadi latar belakang dari perjuangan Sultan bisa 

dikatakan sebagai sebuah motivasi nyata dan terbesar yang bisa 
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dibagikan oleh dirinya. Sultan mengisahkan, berawal ketertarikannya 

pada dunia olimpiade Matematika, Sultan mendaftarkan diri pada 

sebuah kompetisi yang bertajuk Australian Mathematics Competition. 

Dari kompetisi itulah Ia akhirnya dipertemukan dengan sosok Ridwan 

Hasan Saputra (RHS) dan bergabung di lembaga KPM pada tahun 

2011 (ketika duduk di bangku kelas 7 SMP). 

“Bergabung dengan Klinik Pendidikan MIPA (KPM) merupakan 

salah satu keputusan terbaik dan pengalaman terindah yang saya lalui 

saat masa SMP,” ujar peraih medali emas International Mathematics 

Contest (IMC) di Singapura tahun 2012. Baginya, KPM adalah sebuah 

sekolah yang dapat memberikan warna baru dalam kehidupannya. 

“Bukan hanya memperdalam ilmu matematika nasional dan 

internasional, KPM telah mengenalkan kepada saya arti sebuah 

persahabatan, kepedulian, dan cara pandang dalam menyelesaikan 

masalah kehidupan,” tutur Mahasiswa yang memiliki hobi bermain 

sepak bola ini.  

Selama menjadi bagian dari KPM, rangkaian aktivitas mencari 

kesusahan pun tak ayal sering ia lakukan. Mulai dari belajar setiap 

akhir pekan, bahkan tak jarang juga Sultan harus pulang pergi Jakarta-

Bogor belajar hingga larut malam bersama sang guru demi mengasah 

kemampuan matematikanya. Namun, kesusahan tersebut tak 

membuat Sultan patah arang. Sebaliknya, Sultan kian termotivasi 

bahwa kesusahan pada waktu belajar bersama KPM merupakan 

tabungan jiwa untuk masa depan. “Alhamdulillah, salah satu ilmu KPM 

yang saya masih pegang teguh sampai sekarang ini adalah ilmu 

suprarasional,” kenangnya. “Jika seorang anak hidupnya susah karena 

belajar dan disibukkan dalam menuntut ilmu, maka di masa depannya 
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hidupnya akan senang dengan ilmu dan keterampilan yang 

dimilikinya,” (Saputra, 2017).  

Dengan bermodalkan restu kedua orangtua, sifat pantang 

menyerah, dan menekuni bidang yang disukai serta para guru yang 

telah mendidiknya. Kiprah Sultan untuk mengenyam pendidikan di 

level internasional semakin terbuka lebar kala ia dinyatakan menerima 

beasiswa di Korean Science Academy of KAIST sejak tahun 2014 

hingga sekarang dengan mengambil dua jurusan sekaligus. 

Anak kedua dari tiga bersaudara ini tak sungkan berbagi 

hikmah dan pelajaran hidup selama merantau dan menetap di Korea 

Selatan selama lebih dari 5 tahun. Menurutnya, kehidupan di Korea 

Selatan yang begitu dinamis, penuh tantangan, kurikulum yang padat, 

serta jiwa kompetitif mahasiswa KAIST membuat Sultan terus 

mengembangkan potensi dalam bidang yang ditekuninya. Bahkan ia 

pun telah memiliki harapan agar studinya dapat berlanjut hingga ke 

jenjang yang lebih tinggi  

Meskipun hidup di kalangan minoritas (beragama muslim), 

bukan menjadi halangan Sultan mengasah dan menambah 

kebutuhan jiwanya, khususnya dalam melaksanakan sunah Nabi 

Muhammad Saw, seperti, puasa Senin dan Kamis, salat duha, tadarus 

Alquran, dan bersedekah, serta salat tahajud.  

Kendati kiprah sebagai Mahasiswa di level internasional telah 

ia raih, masih punya keinginan di masa depan dapat memberikan 

sesuatu yang lebih dan bermanfaat kepada masyarakat Indonesia. 

Alasannya sangat sederhana, “Mengembangkan bangsa saya sendiri 

jauh lebih baik daripada membuat gunung emas di negeri orang lain. 

Jadi, Insyaa Allah, setelah saya siap dengan ilmu yang saya kuasai, 
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saya akan kembali ke Indonesia dan mengembangkan ilmu riset yang 

saya pelajari untuk Indonesia agar lebih baik dan maju.” 

 

4. Atika  

Bermimpi adalah salah satu cara 

agar kita bisa memotivasi diri kita 

sendiri. Tetapi, mimpi saja tak cukup, 

kita juga perlu membuktikan bahwa 

mimpi yang sudah kita ciptakan itu 

menjadi sebuah kenyataan. Karena 

itulah kita tak cukup hanya menjadi 

seorang pemimpi ulung, tetapi juga 

harus mau untuk menjadi seorang 

pengejar mimpi yang tangguh.  

Bicara soal mimpi, sosok salah 

satu alumni Klinik Pendidikan MIPA 

(KPM) ini dapat menjadi inspirasi karena memiliki segudang 

pengalaman hidup dalam mewujudkan mimpinya. Atika, demikian 

sapaan akrabnya bercerita, menempuh pendidikan di luar negeri 

adalah mimpinya sejak kecil. Alumnus SMAN 1 Kota Bogor ini memiliki 

cita-cita kuliah di Eropa. “Tanah yang penuh dengan kekayaan 

peninggalan sejarah,” kenangnya. Untuk menuju proses tersebut, ia 

pun terus mengasah kemampuannya, salah satunya dengan belajar 

bahasa yang bisa mendukung pendidikan di sana. Seiring berjalannya 

waktu, mimpi itu ternyata tetap tersimpan hingga Atika lulus kuliah 

Arsitektur S1 di ITB.  
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Selepas kuliah, Atika menyadari bahwa mimpinya untuk fokus 

di bidang perumahan dan permukiman butuh didukung ilmu 

pengetahuan yang memadai, hal tersebut hanya bisa didapatkan 

lewat jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan bekal rasa optimis 

dan dukungan doa, Atika mendaftarkan diri untuk berkuliah di IHS-

Erasmus University Rotterdam dan University College London, kedua 

perguruan tinggi tersebut merupakan tempat terbaik di Eropa sesuai 

ilmu yang ingin ditekuninya.  

Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. 

Siapa sangka Atika bisa mendapatkan beasiswa di kedua kampus 

tersebut. Selain itu, ia juga diterima sebagai awardee beasiswa LPDP. 

Namun, pada akhirnya Atika memutuskan untuk berkuliah di IHS 

jurusan Urban Management and Development selama satu tahun 

dengan spesialisasi di Urban Housing, Equity, and Social Justice. 

Kegigihan dan ketekunan Atika dalam menapaki kiprah 

internasional terbilang tak mudah. Namun, ia bersyukur mendapatkan 

bekal pengalaman kehidupan bersama Klinik Pendidikan MIPA (KPM). 

Sejak kelas 5 SD Atika telah menempa dirinya menjadi pribadi yang 

tangguh. Ya, lewat KPM dan olimpiade matematika, Atika belajar 

banyak tentang kehidupan dari sosok Ridwan Hasan Saputra (RHS). 

Lika-liku kompetisi yang telah dilalui dan mendapat kesempatan 

berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai dunia menjadi 

motivasi Atika untuk selalu berusaha lebih keras karena ia memahami 

bahwa di atas langit masih ada langit. “Saya bersyukur pernah belajar 

di KPM, lembaga yang bukan hanya mencerdaskan kami secara nalar, 

tetapi memberikan kami asupan ruhiyah yang bermakna,” imbuh 

peraih Gold Medal Individual and Team Contest in Wizard at 
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Mathematics International Competition (WIZMIC) di India pada tahun 

2007.  

Masih segar dalam ingatan Atika Almira, yakni mendapatkan 

pengalaman berkesan ketika belajar bersama Ridwan Hasan Saputra 

dan guru-guru KPM. “Pak Ridwan juga terkadang memberikan hadiah 

bagi salah satu di antara kami yang berhasil menjawab pertanyaan. 

Beliau juga kerap bersenda gurau dengan kami di dalam kelas. Begitu 

pun guru-guru KPM lainnya. Bahkan bagi saya, mereka bukan hanya 

sekedar mengajar, tetapi memberikan jiwa mendidik. Walaupun 

suasana belajar kami jauh dari kata tegang, kami tetap diingatkan jika 

salah. Kami pun sempat dimotivasi jika mulai turun semangatnya. Di 

akhir sesi belajar, seringkali Pak Ridwan menyampaikan sedikit 

tausyiah kehidupan. Itu yang membuat saya merasa nyaman di KPM. 

Sampai akhirnya hingga SMA masih ikut kelas khusus di KPM,” kata 

Atika dalam pernyataan tertulisnya.  

Meskipun berstatus sebagai alumni, Atika masih menaruh 

kesan mendalam ketika menjadi bagian Klinik Pendidikan MIPA. 

“Banyak sekali berbagai momen berkesan. KPM adalah kawah 

candradimuka buat saya, tempat saya ditempa dalam berbagai hal,” 

ungkapnya.  

Mendapat kesempatan berinteraksi dengan orang dari 

berbagai dunia, dan mengikuti berbagai kompetisi menjadi 

pengalaman yang amat berharga. Dari sana tumbuh pertemanan 

yang tidak lekang oleh waktu. Dari sana pula berkembang wawasan 

Atika karena diberi kesempatan untuk melihat dunia. 

Philippines Elementary Mathematics International Competition 

(PEMIC) 2005 menjadi kompetisi pertamanya di ajang internasional 
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dan merasakan atmosfer olimpiade sesungguhnya. “Dari ajang 

tersebut saya pun bermimpi untuk meraih medali emas karena 

terinspirasi kakak-kakak saya sesama delegasi dari Indonesia,” 

tuturnya. Sekali lagi, meskipun hanya sebuah mimpi sederhana, Atika 

pun akhirnya sukses meraih medali emas meskipun pada kompetisi 

yang lain, yakni WIZMIC di India pada tahun 2007.  

Menjadi Pelita Harapan Bersama PPI Belanda  

Setelah sukses menyelesaikan studi master di Belanda, Atika 

juga pernah aktif bergiat dalam organisasi Perhimpunan Pelajar 

Indonesia (PPI) di Belanda dan didaulat sebagai Sekretaris Jenderal. Ia 

pun berkisah motivasinya bergabung di organisasi PPI di Belanda. 

“Sejak pertama kali membaca buah pikir WS Rendra, saya mengamini 

perkataan beliau yang satu ini: 'Apakah gunanya pendidikan, bila 

hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan 

persoalannya.' Ini menjadi sebuah kompas moral bagi saya bahwa 

hadirnya saya sebagai seorang intelektual harus membuat diri saya 

memiliki kontribusi dalam menyelesaikan persoalan yang ada di 

sekitar saya. Seiring berjalannya waktu saya belajar bahwa keberadaan 

saya sendiri tidaklah cukup untuk menjadi pemecah kebuntuan. Harus 

ada banyak orang yang mau menyalakan lilin bersama-sama untuk 

meniadakan gelap. Saya melihat adanya potensi luar biasa itu di PPI 

Belanda, dengan berbagai tantangan yang menyertainya. 

Atika berpendapat organisasi PPI Belanda memiliki cita-cita 

yang besar sejak awal berdiri untuk menjadi wadah darma bakti para 

pelajar perantau demi mencapai cita-cita kemerdekaan, mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur.  
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Sejarah panjang perhimpunan ini seharusnya semakin 

mempertegas bahwa jarak seharusnya tak memudarkan rasa cinta 

terhadap Indonesia namun malah menjadi bahan bakar untuk 

senantiasa mengobarkan api semangat untuk menyelesaikan 

persoalan yang tengah dihadapi negara kita tercinta.  

Terlebih, dengan jumlah pelajar yang sangat banyak, 

sangatlah pantas dikatakan bahwa PPI Belanda memiliki potensi yang 

demikian besar untuk bisa bermanfaat apabila dikolaborasikan. 

Sungguh sayang, apabila dengan potensi secara kualitas dan 

kuantitas itu, tidak ada dampak signifikan yang bisa diberikan PPI 

Belanda apalagi jika membuat pelajar Indonesia menjadi teralienasi 

dari kenyataan yang terjadi di dalam bangsanya. Hal ini pelan-pelan 

menjadi sebuah motivasi yang muncul dari dalam diri Atika untuk bisa 

berkontribusi aktif di PPI Belanda dan menegaskan hal tersebut. 

Atika pun memberikan pesan bagi sahabat di KPM untuk tetap 

semangat  dan tak segan terus belajar melanjutkan mimpi kehidupan. 

“Pertama, kita harus menghadapi semua orang dan masalah tanpa 

pretensi. Hadapi saja dengan ketulusan, tak perlu membeda-bedakan. 

Kedua, di manapun kita berada, harus selalu punya keinginan untuk 

berkontribusi dan berbagi. Ketiga, harus selalu mau belajar. Saya rasa 

ketiga prinsip itulah yang membuat saya bisa bertahan dengan segala 

ujian ketika jauh dari keluarga dan mewujudkan ‘mimpi sederhana’ 

saya,” tutup peraih 2nd Runner Up Best Thesis at IHS, Erasmus 

University Rotterdam. 
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5. Hanif 

Ikhlas berbagi. Dua kata yang 

selalu terpatri di dalam sanubari 

Sehingga sukses mengantarkan 

alumnus Klinik Pendidikan MIPA (KPM) 

mencapai titik seperti sekarang. Hanif 

merupakan salah satu alumni lulusan 

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, 

Institut Teknologi Bandung (ITB). 

Berjiwa Islami, gemar berbagi ilmu, dan 

selalu bersyukur kepada Allah SWT 

adalah salah satu yang dipegang teguh 

oleh Hanif hingga menggapai pundi-

pundi keberkahan hidup selama 

menapaki hidup di perkuliahan.  

Meraih predikat Cum Laude, 

sukses di berbagai kompetisi nasional maupun internasional hingga 

menjadi Imam Masjid Salman ITB adalah sebagian kecil dari 

keberkahan yang telah ia dapatkan. Namun di samping itu, Peraih 

Champion ITB Smart City Robot Innovation Challenge Tahun 2017 

mengenang dan merasa bersyukur, bagaimana keberkahan yang ia 

raih merupakan hasil ikhtiarnya bersama Klinik Pendidikan MIPA 

(KPM).  

Mengenang kisah awal perjalanan di KPM menjadi sebuah 

momen yang cukup mengaduk emosi. Lima tahun mengarungi 

perjalanan bersama KPM menjadi kenangan tersendiri yang tak 
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terlupakan serta menjadi motivasi hingga saat ini. Masih hangat di 

dalam memori Hanif, sejak Sekolah Dasar (SD), Ibundanya sudah 

memotivasinya untuk bisa berprestasi pada setiap mata pelajaran di 

sekolah terutama bidang Matematika. Bicara tentang prestasi, bagi 

Hanif berarti memberi contoh teladan yang baik serta membuka 

kesempatan untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya 

kepada orang lain.   

Awal pertemuan Hanif dengan lembaga KPM adalah melalui 

Compact Disk (CD) pembelajaran yang berisi kiat sukses memahami 

Matematika melalui metode Matematika Nalaria Realistik (MNR). 

Pada waktu itu, sosok Pak Ridwan yang menjadi penyaji materinya. 

Berawal dari CD pembelajaran itulah muncul keinginan Hanif untuk 

bertemu langsung dengan empu-nya CD Pembelajaran MNR dengan 

harapan bisa belajar langsung. Harapan tersebut akhirnya terwujud 

setelah melalui proses Seleksi Kelas Khusus yang diadakan KPM yang 

berlokasi di Gedung Herbarium Herbariense (sebelah SMAN 1 Bogor). 

Hingga akhirnya dinyatakan lolos untuk bergabung menjadi siswa 

KPM. Selama proses inilah banyak kisah inspiratif dari para guru-guru 

di KPM yang menemani kisah perjalanan Hanif.  

Menjadi siswa KPM merupakan masa-masa yang cukup 

menyenangkan sekaligus menegangkan. Pada waktu itu, Hanif 

mengaku kesan pertama ketemu gurunya, Pak Ridwan agak “segan”, 

karena yang biasanya cuma melihat dari tayangan televisi dan CD 

pembelajaran, akhirnya bisa langsung belajar bersama Pak Ridwan.  

Hanif teringat, ada satu pesan yang disampaikan Pak Ridwan 

di awal masuk kelas, bahwa suatu saat nanti teman-teman di KPM itu 

bakal jauh lebih akrab dibandingkan teman-teman di sekolah. 
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Awalnya Hanif agak menyangsikan pernyataan itu, tetapi sekarang 

benar-benar terbukti bahwa teman-teman di KPM adalah yang paling 

akrab dan berkesan hingga saat ini.  

Selain itu, hal yang berkesan lagi ketika setelah ujian eliminasi. 

Pengumuman ujian eliminasi tidak seperti sekarang yang 

menggunakan website, melainkan melalui saluran telepon. Jadinya, 

semakin menambah deg-degan ketika tidak menerima telepon dari 

KPM. “Bahkan lebih menegangkan daripada menunggu hasil Ujian 

Nasional SMP,” ungkapnya.  

Selama menempuh perjalanan di KPM, Hanif mengaku belajar 

banyak hal. Di samping belajar matematika, Hanif juga acap kali 

dibekali  pesan-pesan kehidupan yang luar biasa hingga makna setiap 

perjuangan di KPM. Sampai pada suatu kesempatan, Hanif bersyukur 

mendapat kesempatan untuk berbagi ilmu dengan adik-adik kelas 

yang belajar di KPM.  

Salah satu prinsip hidup yang cukup terpatri pada Hanif adalah 

makna dari konsep “ikhlas” itu sendiri. Hanif menegaskan tanpa 

dilandasi sebuah keikhlasan, kita akan merasa berat dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari. Dari hikmah tersebut, maka prinsip hukum 

berpasangan pun berlaku. “Jika kita membantu seseorang dengan 

penuh keikhlasan, Insyaa Allah suatu saat urusan kita akan 

dipermudah oleh Allah Swt,” tuturnya.  

Hanif pun menambahkan terkadang kita selalu berpikir apa 

yang kita berikan untuk orang lain, belum tentu memberikan 

keuntungan langsung yang signifikan untuk diri kita sendiri. Tetapi, 

justru dari proses tersebut adalah letak keberkahannya. Hingga pada 

akhirnya, Hanif menyadari bahwa aktivitas membantu dan berbagi 
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ilmu kepada sesama itu merupakan ladang untuk menambah pundi-

pundi kebaikan yang banyak.  

Memasuki dunia perkuliahan, Hanif memilih Sekolah Teknik 

Elektro dan Informatika di ITB. Berbekal pengalaman hidup dan 

kemandirian yang diperolehnya semasa belajar bersama Pak Ridwan 

dan KPM, menggiringnya untuk senantiasa berbuat kebaikan hingga 

pada akhirnya Allah Swt mengganjar dengan raihan prestasi 

gemilang. Hanif pun menyakini bahwa sejatinya manusia itu lemah 

tanpa adanya rahmat Allah Swt dan segala kesempatan yang 

diberikan Allah Swt adalah amanah yang harus dimanfaatkan sebaik 

mungkin dengan cara memberikan manfaat lagi seluas-luasnya 

kepada sesama.  

Torehan tinta emas perjalanan perkuliahannya pun tak lepas 

dari sosok Sang Senior yang telah memberikan motivasi kepada Hanif. 

Berawal dari pertemuannya dengan salah satu mahasiswa berprestasi 

TPB yang meraih IPK sempurna di tahun pertama kuliahnya. Pada saat 

itu juga semangat Hanif pun menggebu untuk mengikuti jejak Sang 

Senior.  

Pengalaman lainnya, ketika menjelang ujian. Hanif yang 

terbiasa dengan berbagi ilmu menjadi sasaran rekan-rekannya untuk 

belajar bersama. Meskipun pada suatu titik sempat merasa 

kewalahan, namun hal tersebut rupanya ia nikmati dan 

menjadikannya sebagai sarana menambah wadah rezeki karena 

dilandasi dengan niat yang ikhlas ketika proses berbagi.   

Setiap orang mempunyai filosofi hidup masing-masing dalam 

meniti karir. Namun yang terpenting bagi Hanif adalah menanamkan 

filosofi berbagi dan membantu kepada sesama di kala luang maupun 
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sempit adalah sebuah keniscayaan. Pada prosesnya, efek dari 

memperbanyak kebaikan, maka bertambah pula wadah rezekinya. 

Hingga akhirnya, Allah Swt menetapkan saya sebagai mahasiswa 

berprestasi di penghujung perkuliahannya.  

Keberkahan yang diraih Hanif pun tak terhenti pada masa 

perkuliahan di jenjang S1. Setelah dinyatakan lulus pada tahun 2018, 

ia pun mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan jenjang S2 

melalui jalur LPDP. Pada tahun 2020 Hanif dinyatakan lolos seleksi 2 

beasiswa S2 di luar negeri.  

Kiprah Hanif pun tak hanya sebatas teori perkuliahan saja, ia 

juga berkecimpung di dunia teknologi robotik, khususnya di bidang 

autonomous system. Setahun sebelum ia lulus, Hanif telah banyak 

membantu riset yang didanai negara terkait pembuatan kapal selam 

tanpa awak untuk eksplorasi maritim Indonesia. Bahkan, Hanif 

bersama rekan-rekannya telah menginisiasi startup teknologi di 

bidang serupa. Ia pun berharap dari ikhtiar yang dilakukannya dapat 

berkontribusi untuk menjadi jembatan antara dunia research dan 

industri, terutama yang berkaitan dengan teknologi tanpa awak dan 

robotik. Sehingga di masa depan karyanya dapat membantu 

kehidupan masyarakat Indonesia.   

Disela-sela kesibukan sebagai mahasiswa ITB, siapa sangka 

dibalik kepiawaiannya dalam hal teknologi, ia juga merupakan sosok 

muslim yang taat. Bahkan ia mendapat kesempatan menjadi sosok 

imam shalat di Masjid Salman ITB. Terpilihnya Hanif sebagai Imam 

shalat tentu bukan tanpa alasan. Berbekal pengalamannya mengikuti 

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) sebagai kontingen dari ITB dan 

meraih predikat 6 besar tingkat nasional, Hanif sukses menyita 
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perhatian pengurus Ta’mir Masjid. Suara merdu Hanif bisa 

disaksikan pada video berikut http://bit.ly/youtube_hanif  

 

 

Hanif sebagai imam di Masjid Salman ITB 

 

Ada salah satu nilai yang Hanif ingat yang ia pernah baca yaitu 

biografi Steve Jobs. Ia mengutip salah satu pernyataan Steve Jobs 

yang menjadikan “Kematian” sebagai salah satu pemicu untuk terus 

berkarya dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Dengan adanya 

pernyataan dari Steve Jobs itulah semakin menambah keyakinan 

Hanif yakni seimbang dalam akhirat dan dunia.  

Sesungguhnya bagi sosok Hanif yang merupakan seorang 

muslim, nilai yang digagas Steve Jobs sejatinya juga dapat 

diimplementasikan ke dalam diri para generasi muda agar senantiasa 

mengingat akhirat (kematian). Kematian adalah salah satu nasihat 

agar kita senantiasa mengumpulkan tabungan kebaikan (jiwa) 

http://bit.ly/youtube_hanif
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sebanyak-banyaknya karena hanya amal yang dapat kita bawa 

sebagai bekal menghadapi kematian. Sesuai sabda Nabi Muhammad 

SAW yaitu, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 

manusia lainnya”.  

“Oleh karena itu, dengan memadukan orientasi berpikir 

kepada dunia dan akhirat dalam setiap denyut nadi kehidupan, 

InsyaAllah kita dapat melahirkan karya dan prestasi yang optimal. 

Apalagi jika karya dan prestasi tersebut semakin memberikan manfaat 

bagi masyarakat luas,” tutup Hanif mengakhiri kisahnya.  

 

6. Irfan  

Irfan adalah satu dari 

sekian banyak mahasiswa 

Indonesia yang berkuliah di 

Korea Selatan. Di usianya yang 

masih muda, ia telah 

dedikasikan dirinya untuk 

Indonesia demi menekuni riset 

mencari solusi penyakit 

demensia di Ulsan National 

Institute of Science and 

Technology, Korea Selatan. 

Berkuliah dan menempuh 

pendidikan bukan hanya 

sekedar mencari pengalaman. 

Baginya, sains dan pendidikan 
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adalah bagian dari ibadah agar dapat mewujudkan harapan 

Indonesia.  

Meski tergolong masih muda, rasa kepedulian untuk 

mengembangkan riset dan pendidikan di Indonesia patut diapresiasi. 

Berkat kegigihannya untuk meningkatkan kualitas dan kesadaran 

akan pentingnya edukasi riset Indonesia, ia terpilih menjadi pelajar di 

Korea Science Academy of KAIST di tahun 2012.  

Tiga tahun kemudian, alumnus Klinik Pendidikan MIPA (KPM) 

ini memutuskan melanjutkan studi di Korea Selatan. Irfan tak 

menyangka bahwa dirinya dapat berkuliah di perguruan tinggi di luar 

negeri. “Sebetulnya nggak ada rahasia atau taktik tersendiri, saya 

merasa semua ini berkat dukungan orang tua dan teman-teman, saya 

teringat saat belajar bersama Pak Ridwan (Presiden Direktur KPM) 

keberkahan yang saya dapatkan berasal dari keberuntungan 

(tabungan jiwa),” kata Irfan.  

“Waktu saya kelas 2 SMP, saya dapat informasi tentang Korea 

Science Academy (KSA). Sebuah akademi sains setingkat SMA di Korea 

Selatan yang setiap tahun membuka pendaftaran untuk siswa dari 

negara lain. Azkha, teman sekelas KPM saya di Laladon dulu yang 

sudah bersekolah terlebih dahulu di KSA, membagikan info soal 

pendaftaran dan tes masuk KSA yang pada waktu itu diadakan lewat 

PPIPTEK TMII,” kenangnya.  

“Saya coba daftar dan ikut tes. Alhamdulillah diterima untuk 

mulai sekolah di KSA di tahun 2012. Selain saya, ada satu orang lagi 

yang lolos dari Indonesia tahun itu, yaitu Kak Alif yang juga teman 

sekelas KPM,” imbuhnya.  
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Ia pun  akhirnya menjatuhkan pilihan merantau ke Korea Selatan saat 

usianya belum genap 14 tahun. Meski begitu, Sang Ayah pun turut 

mendampingi hingga masa orientasi. Setelah itu, Sang Ayah pun 

bertanya. “Kamu yakin mau sekolah di sini?”. Irfan pun berusaha 

meyakinkan orangtuanya. “Saya bilang kepada Bapak, iya!,” jawab 

dengan pede-nya seraya memohon doa restu kepada Sang Ayah.  

Bicara mendapatkan tabungan jiwa, Irfan pun berbagi 

pengalamannya sebelum menjadi seperti saat ini, ia telah melakoni 

tempaan hidup bersama KPM. “Selama hampir enam tahun saya 

belajar di KPM, banyak sekali kenangan-kenangan yang berkesan 

sampai sekarang. Mulai dari belajar matematika hingga larut malam, 

belajar PR Akhlak, makan nasi bebek goreng yang biasa dimakan 

bareng teman-teman saat belajar di Laladon hingga tes eliminasi 

bulanan yang kadang membuat pusing dan tegang,” kenang peraih 

medali perak International Mathematics Contest Singapore (IMCS) 

tahun 2011 ini.  

Selama itu pula, ia tak pernah berputus asa meski tak banyak 

membuahkan hasil ketika mengikuti event kompetisi nasional 

maupun internasional. Bahkan, ia pun tak menyangka terpilih menjadi 

vokalis lagu Mars KPM, Selamat Datang, dan Bingkai Hidup yang 

acapkali diputar setiap momen kegiatan Klinik Pendidikan MIPA 

(KPM).  

Melalui perjuangan bersama KPM, secercah harapan dan 

keberkahan itu muncul hingga akhirnya ia dapat melanjutkan 

mimpinya berkuliah di luar negeri.  

Menjadikan Sains dan Pendidikan Sebagai Sarana Menambah 

Tabungan Jiwa (Pahala). Irfan bermimpi suatu saat nanti Indonesia 
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dapat menjadi pusat riset membangun peradaban ilmu pengetahuan. 

Karena ia menganggap riset adalah sebuah investasi bangsa tak 

ternilai untuk masa depan. Meskipun saat ini Indonesia masih belum 

fokus sepenuhnya pada perkembangan riset sains, ia percaya bahwa 

Indonesia suatu hari nanti masih memiliki potensi menjadi salah satu 

garda terdepan di bidang sains. “Indonesia sudah merdeka lebih dari 

70 tahun, sudah saatnya kita mengejar ketertinggalan dan lebih peduli 

pada riset dan pendidikan,” harapnya.  

Perjalanan untuk mengenalkan riset dunia sains memang 

masih panjang. Namun, ia tetap optimis. Ketika menggantungkan 

segala ikhtiarnya semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah SWT, 

Irfan meyakini suatu saat akan berbuah manis.   

 

7. Nicholas  

“Apa yang kita petik 

sekarang itu adalah hasil dari apa 

yang selama ini kita tanam. Benih-

benih (kebaikan) yang rutin 

dilakukan secara terus-menerus 

akan tumbuh dan menghasilkan 

buah yang nantinya akan kita 

petik dan nikmati”.  

Siklus hidup itu acap kali 

berputar. Sering kali kita terlena 

bahwa akan selalu ada harga yang 

harus dibayar dari setiap sesuatu. 
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Ketika kita senantiasa melakukan hal-hal baik, maka kelas kebaikan 

pula yang akan didapat, begitupun sebaliknya.  

Enam tahun lebih menggeluti olimpiade Matematika, 

membuat Nicholas paham betul seluk-beluk dinamika kompetisi ilmu 

eksak tersebut. Hobi yang digemari sejak Sekolah Dasar (SD), kini 

telah menuai beragam torehan prestasi, pengalaman, bahkan menjadi 

jembatan masuk salah satu perguruan tinggi ternama di Singapura, 

yaitu National University of Singapore (NUS) 

Nico, sapaan akrabnya, terpilih masuk NUS sebagai salah satu 

penerima beasiswa program Tuition Grant dan juga penerima 

beasiswa dari ASEAN Scholarships. Dalam kesempatan wawancara, 

alumnus Klinik Pendidikan MIPA (KPM) ini mengungkapkan telah 

melewati pengalaman hidup yang begitu berharga hingga ia dapat 

melanjutkan pendidikan di luar negeri dan mendapatkan beasiswa.  

Kepribadian Nico dibentuk melalui penempaan diri oleh 

keluarga yang menjunjung rasa kepedulian yang tinggi terhadap 

sesama. Sejak duduk di bangku sekolah, Nico sudah dilatih agar 

memiliki rasa tanggung jawab dan kemandirian. Bahkan, salah satu 

bentuk perhatian Nico adalah dengan cara memberikan uang 

tabungan pribadinya kepada salah satu keluarga yang sedang sakit. 

Padahal uang tabungan itu tersebut akan dipergunakan Nico untuk 

melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.  

Nico mengaku pengalaman hidup yang telah dilalui tak 

terlepas dari pelajaran hidup yang telah diajarkan kedua orang tuanya 

dan ketika belajar di Klinik Pendidikan MIPA (KPM). “KPM telah 

mengajarkan hidup yang berharga yaitu, harus menolong sesama. 
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Sedapat mungkin jika bisa harus menolong orang lain,” ungkap peraih 

medali perak IMSO 2009 ini.  

Alumnus jurusan Matematika dengan spesialisasi Quantitative 

Finance ini pun berbagi pengalamannya ketika ia bergabung di KPM. 

“Saya kenal KPM sewaktu saya duduk di kelas 4 SD akan naik ke kelas 

5. Karena sebelumnya mama kenal dengan Pak Ridwan, suatu hari 

saya  mengikuti tes untuk masuk ke KPM. Saya ingat sekali saat itu 

Pak Ridwan memberikan 3 soal matematika, dengan catatan jika saya 

bisa mengerjakan minimal 2 soal, saya akan diterima jadi murid di 

KPM. Ternyata waktu di tes, soal yang saya kerjakan hanya benar 1 

saja sehingga Pak Ridwan memutuskan untuk tidak menerima saya. 

Kemudian, saya sangat penasaran sehingga saya menjelaskan ulang 

jawaban saya kepada Pak Ridwan. Rupanya pendapat saya di terima 

Pak Ridwan sehingga saya dapat masuk dan menjadi murid KPM,” 

kenangnya.  

Dalam perjalanannya, Nico mencermati bahwa banyak sekali yang 

berkesan selama belajar di KPM. “Saya mendapatkan banyak teman 

teman baru yang berasal dari berbagai sekolah dan kami belajar 

sambil bermain. Saat itu kepribadian kami juga ditempa sehingga 

kami saling bersahabat dan saling menghargai satu sama lain,” kata 

Nico. Kendati demikian, ada satu konsep yang kerap diajarkan KPM 

untuk menghiasi suasana belajar yaitu “KEBERSAMAAN”.  

Dibalik karakter yang bersahaja ini, ternyata, sosok Nico juga 

menyimpan bakat terpendam di bidang matematika. Ia pun mengaku 

bersyukur telah banyak mengikuti berbagai event kompetisi baik di 

tingkat nasional dan internasional.  
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“Sejak kecil saya banyak mengikuti lomba-lomba baik yang 

bertaraf nasional maupun internasional, sehingga sewaktu saya 

mendaftar untuk sekolah, saya menyertakan sertifikat lomba saya 

sejak dari SD hingga SMA. Saat wawancara, saya menyadari bahwa 

pihak universitas menghargai konsistensi dan kesungguhan saya di 

bidang Matematika, sehingga Universitas memberikan beasiswa 

penuh bagi saya untuk berkuliah,” tutur Nico. 

Di samping segudang prestasi yang telah ia raih, ada hal yang 

lebih penting lagi bagi sosok Nico, yaitu ia telah menerapkan cara 

berpikir suprarasional dengan menambah pundi-pundi tabungan 

jiwa. “konsep saling menolong ini adalah konsep wajib dalam hidup. 

Jika kita mempunyai kesempatan untuk menolong yang lain, maka 

biarlah  perbuatan kita menjadi ladang yang siap kita tanami. Jika 

nanti kita sedang dilanda kesulitan, maka ladang yang sudah kita 

semai akan siap kita panen, kata alumnus SMP-SMA Saint Peter 

Jakarta ini.  

“Hikmah lainnya dari pelajaran hidup yang saya dapatkan 

adalah sewaktu saya hampir putus harapan masuk NUS karena orang 

tua tidak punya banyak cukup uang, ditambah saya tidak  mengikuti  

IMO pada tahun 2016, saya sangat bersyukur tetap bisa masuk NUS 

bahkan mendapatkan beasiswa. Sekarang saya memahami benar 

bahwa rezeki yang yang tidak disangka-sangka akan siap dipanen jika 

sudah tepat pada waktunya,” ujar Nico seraya menutup perbincangan. 

 

*** 
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PENUTUP 

 

 Indonesia yang mempunyai beragam suku bangsa sangat 

berpotensi untuk menjadi bangsa besar. Jika bangsa ini mampu 

mengambil karakter-karakter positif dari berbagai suku bangsa yang 

ada di Indonesia dan melandasinya dengan ketakwaan kepada Allah 

Swt, maka bangsa Indonesia akan sangat kaya dengan karakter 

suprarasional yang pasti jauh lebih banyak daripada bangsa lain yang 

ada di muka bumi.  

Manusia suprarasional adalah manusia yang berkarakter 

suprarasional. Manusia yang mampu memaksimalkan antena panca 

indera, antena akal dan antena hati. Manusia yang mempunyai wadah 

rezeki besar dan tabungan jiwa yang besar akan berdampak 

mempunyai magnet suprarasional yang besar. Sehingga kehidupan di 

dunianya pasti akan mendapat kelimpahan rezeki dan membantu 

banyak orang. Insyaa Allah di akhirat pun akan mendapat 

kebahagiaan karena kehidupan di dunia yang penuh berkah. Kondisi 

hidup ini sebenarnya yang diinginkan oleh banyak orang.  

Pada tatanan kehidupan yang baru, Indonesia harus bisa 

menciptakan banyak manusia suprarasional supaya krisis dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara bisa banyak yang diselesaikan. 

Selain itu manusia suprarasional ini harus ada di berbagai bidang 

kehidupan agar perbaikan yang terjadi di Indonesia bisa dilakukan 

secara menyeluruh. 

Membentuk manusia suprarasional bukanlah perkara yang 

mudah sebab ini perlu perjuangan dan pengorbanan besar serta  

tidak lupa adalah rahmat dari Allah Swt. Jalan untuk membentuk 

manusia suprarasional yang paling tepat adalah melalui jalur 

pendidikan. Di era tatanan dunia baru ini adalah saat yang tepat untuk 
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memperbaiki sistem pendidikan nasional. Pendidikan bukan  hanya 

kemampuan menguasai teknologi terbaru atau memaksimalkan 

antena  akal, tetapi pendidikan utama itu adalah memaksimalkan 

antena hati sehingga terbentuk karakter-karakter suprarasional. 

Untuk membentuk karakter-karakter suprarasional harus dilakukan 

interaksi langsung antara manusia tidak bisa melalui online atau 

daring. Isi dari buku ini bisa menjadi salah satu pedoman dalam 

memperbaiki pendidikan nasional. Supaya bisa dihasilkan manusia-

manusia suprarasional dengan sistem pendidikan yang baru. 

 

*** 
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BIODATA 

 

dan Kebudayaan . 

 Konsultan Matematika MTG Philippines. 

 Direktur Australian Mathematics Competition Untuk Wilayah 

Indonesia. 

 Perwakilan Tunggal International Mathematics Contest Union di 

China. 

 

Pengalaman Nasional 

 Pembina Kompetisi Studi Islam dan Matematika Fakhruddin Ar-

Razi Competition. 

 Penyelenggara Pesantren Matematika (2011-2018). 

 Penyelenggara Kompetisi Internasional di Indonesia  AITMO 2013. 

Nama :  Ir. R. Ridwan Hasan Saputra, M.Si. 

Tempat, tanggal lahir :  Bogor, 16 April 1975 

Jenis kelamin :  Laki-laki  

Warga negara :  Indonesia 

Agama :  Islam 

YouTube : Ridwan Hasan Saputra 

Instagram : ridwan.hasan.saputra 

Web : https://read1group.org 

Email : prmipa@yahoo.com 

        

Pekerjaan 

 Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA. 

 Pelatih Nasional Olimpiade Matematika Kementerian Pendidikan 
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 Penyelenggara International Mathematics and Science Olympiad 

(IMSO) 2016. 

 Penyelenggara Kompetisi Matematika Nalaria Realistik se-

Indonesia 2006-2019. 

 Penulis Buku Matematika : Kumpulan Soal Kompetisi Matematika. 

 Penyelenggara Olimpiade Matematika dan Sains Indonesia (2016-

2019). 

 Penyelenggara Kompetisi Matematika dan Pendidikan Islam 

(2019). 

      

Pengalaman Internasional 

Menjadi Pembicara, Juri, atau menjadi penyelenggara pada kegiatan: 

1. Seminar Matematika di Philipina , Thailand, China dan Australia. 

2. Summer Camp di Indonesia, Philipina dan Amerika Serikat . 

3. International Mathematics and Science Olympiad 2004-2019. 

4. Elementary Mathematics International Contest (EMIC) – Thailand, 

India, Philippines, Indonesia, Hongkong, South Korea, Taiwan, 

Bulgaria – tahun 2004-2019. 

5. Invitational World Youth Mathematics Intercity Competition 

(IWYMIC) – Taiwan, Thailand, South Africa, South Korea, 

Indonesia, Taiwan, Bulgaria – tahun 2005, 2008-2019. 

6. Po Leung Kuk Hongkong  (2007-2019). 

7. International Mathematics Contest Singapore (2008-2019). 

8. International Mathematics Competition (2003-2019). 

9. International Mathematics Contest Conference, China (2010-

2015). 

10. Junior Summer Math Camp Texas, USA (2010-2013). 
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11. Junior Balkan Mathematics Olympiad, Romania 2013. 

12. 7th Southeast Mathematical Olympiad 2010, Changhua – Taiwan 

13. Wizards at Mathematics International Competition (WIZMIC) 

Lucknow, India (2007-2015). 

14. International Young Mathematicians’ Convention (IYMC), 

Lucknow, India (2010-2013). 

15. IMC The Clock Tower School, Romania (2011-2014). 

16. Asia Inter Cities-Teenagers Mathematics Olympiad – Philippines, 

Nepal, Indonesia, Malaysia – tahun 2009-2015. 

17. Penyelenggara CFM Tahun 2014 (Tuan Rumah). 

18. Penyelenggara IMSO Tahun 2016 (Tuan Rumah). 

19. Penyelenggara IMWIC Tahun 2017 (Tuan Rumah). 

20. Penyelenggara ISC Tahun 2019 (Tuan Rumah). 

21. Pembina IMSO Tahun 2019. 

22. Juri Lomba Matematika Internasional. 

23. Menjadi pelatih matematika dan motivator di berbagai sekolah, 

perguruan tinggi, perusahaan, TNI-POLRI. 

 

Permainan Matematika yang sudah dibuat : 

1. Permainan Matematika Pendidikan Pancasila. 

2. Permainan Matematika Bela Negara. 

3. Permainan Matematika Kepolisian. 

4. Permainan Matematika Militer. 

5. Permainan Alam Raya. 

6. Permainan Matematika Kaki Maju. 

7. Permainan Matematika Berlian Matematika. 

8. Permainan Matematika Nata Alam Raya. 
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9. Permainan Suprarasional Penguatan Karakter. 

10. Permainan Bang Read1 Napier. 

 

Penghargaan yang pernah didapat : 

1. Satyalancana Wirakarya dari Presiden Soesilo Bambang 

Yudhoyono tahun 2007. 

2. Tokoh Perubahan Republika Tahun 2013. 

3. Anugerah Peduli Pendidikan, dari Mendikbud Tahun 2014. 

 

Penggagas Kampung Matematika yang diresmikan oleh 

Mendikbud, 11 April 2015 

Saat ini sedang mengembangkan KAMPUNG PENDIDIKAN 

SEIKHLASNYA. 

 

Demikian biodata saya semoga bermanfaat. 

 

 

Bogor, 1 Juli 2020 

 

Ir. Raden Ridwan Hasan Saputra, M.Si. 

 



P E N E R B I T

Klinik Pendidikan MIPA

Ruko 6 No. 1-3, Jl. Raya Laladon RT03/RW06, Ds. Laladon, Kec. Ciomas, Kab. Bogor
Telepon (0251)8630026 / 0812.8458.5755

 Antena hati adalah potensi manusia yang kurang dimaksimalkan 
untuk membantu kesuksesan hidup manusia. Antena hati, berdasarkan 
pengalaman penulis bisa mewujudkan hal yang tidak mungkin menjadi 
mungkin. Hati yang dihidupkan akan membuat manusia mempunyai jalur 
khusus untuk mencapai kesuksesan hidup dan menjadi manusia berguna bagi 
sesama.  

 Hati, akal dan panca indera yang dihidupkan akan melahirkan 
karakter-karakter suprarasional yang bisa mendatangkan rezeki baru yang tak 
terduga. Hati yang hidup dalam istilah penulis akan melahirkan manusia yang 
mempunyai HP alam gaib, grup medsos alam gaib dan gotong royong gaib, 
sehingga manusia tidak akan pernah mengalami krisis dalam kehidupannya.

 Buku ini merupakan ikhtiar anak manusia untuk mengajak banyak 
manusia mempunyai karakter suprarasional supaya menyelamatkan diri, 
keluarga dan bangsa dari krisis yang sedang melanda Indonesia saat ini. 
Karakter Suprarasional ini sangat berhubungan dengan Pancasila khususnya 
sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Saya berkeyakinan bahwa buku ini menjadi sangat penting untuk dibaca siapa 
saja yang menghendaki kehidupan berkah. Buku ini mestinya menjadi perlu 
dibaca oleh pelajar dan mahasiswa, guru, dosen dan para peneliti, praktisi 
pendidikan dan praktisi bisnis, serta pengambil kebijakan terkait di negeri ini. 
Semoga pula, buku ini menjadi bagian dari ilmun yuntafa`u bihi bagi 
penulisnya, sehingga mengalirlah pahala tiada henti untuk penulis selamanya. 
Aamiin.”

H. Hendri Tanjung, Ph.D.
Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor

Anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI)

SUPRARASIONAL
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