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Abstract 
Knowing Allah, especially knowing the characteristics of Allah, not merely like 
the teach Physics or Mathematics - without a question about whether the teaching 
is self-conscious or not, have a clean soul or not, have a spiritual close to Allah or 
not. Al Quran teaches understanding - even taught how to read and write Al 
Quran - must be accompanied by the sanctity of life and good morals. Learning Al 
Quran means learn the truth, then what would happen if we would not have the 
moral truth and the clearly soul? That is the essence of the principles of spiritual 
communication in an effort to know characteristics of Allah in the Al Quran’s 
paradigm. 
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A. Pendahuluan 

Spiritual mengandung makna rohani atau sesuatu yang berkenaan dengan 

rohani atau batin. Rohani merupakan karunia Illahi yang diberikan kepada umat 

manusia dan berada di dalam hati. Hati selalu berkata jujur, suara hati merupakan 

kunci spiritualitas karena ia adalah wujud dari pancaran sifat-sifat Illahi Yang 

Maha Agung. Sifat-sifat Illahiah ini dihembuskan oleh Sang Khalik kepada jiwa 

setiap insan di dunia, sehingga kita memiliki keinginan-keinginan dalam hidup. 

Misalnya : kita ingin diperlakukan secara adil, ingin hidup damai sejahtera, ingin 

mendapatkan rasa aman dan selamat, ingin saling mengasihi dan dikasihi, 

memiliki hasrat untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. 

Semuanya itu merupakan sifat-sifat Allah SWT, seperti kalam-Nya dalam Al 

Quranul Karim surat Al-Hasyr ayat 22-24: 



“Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Maha Mengetahui yang 
gaib dan yang nyata. Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maharaja, Yang Mahasuci, Yang 
Maha Sejahtera, Yang Maha Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha 
Memelihara, Yang Mahaperkasa, Yang Mahakuasa, Yang Maha 
Memelihara Segala Keagungan. Mahasuci Allah dari apa yang mereka 
persekutukan. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Maha Mengadakan, 
Yang Maha Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-nama yang paling 
Baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan 
Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 
 

Dalam konteks ini, menurut Ary Ginanjar Agustian (2006:107) suara hati 

manusia pada dasarnya bersifat universal, dengan catatan, manusia tersebut telah 

mencapai titik zero mind dan terbebas dari paradigm dan belenggu. Dalam Quran 

Surat As-Sajdah ayat 9, di mana Allah SWT telah meniupkan ruh ciptaan-Nya 

yang bersifat mulia kepada manusia, maka sebenarnya Dia telah meniupkan pula 

keinginan-Nya ke dalam hati setiap manusia. Ini dibuktikan oleh teori anggukan 

universal yang didasari oleh Al Quran surat Al-Araf ayat 172, yang menyatakan 

bahwa: “Ketika jiwa manusia mengakui dan mengangguk kepada Allah bahwa 

Allah Tuhannya”. Anggukan yang membenarkan suara hati itu masih terus 

berjalan dan masih dapat kita rasakan hingga saat ini, kecuali jika hati kita 

dalam keadaan “tertutup”.  

Demikianlah makna spiritual dalam paradigma Islam. Lalu, apa hubungan 

antara spiritual dengan komunikasi? Atau apa yang dimaksud dengan komunikasi 

spiritual? Apa tujuannya? Prinsip-prinsip apa saja yang semestinya ada dalam 

komunikasi spiritual? Bagaimana cara-cara berkomunikasi spiritual? 

Menurut Nina Syam (2006) komunikasi spiritual adalah komunikasi yang 

terjadi antara manusia dan Tuhan. Atau dapat pula dipahami bahwa komunikasi 

spiritual berkenaan dengan persoalan agama. Artinya, komunikasi yang didasari 

nuansa-nuansa keagamaan. Agama mengajarkan kepada kita, siapakah kita, apa 

tujuan hidup kita, dan mau ke mana arah hidup kita? Untuk menjawab semua 

pertanyaan tersebut, kita perlu menjalankan komunikasi spiritual. 

 Hakikat komunikasi adalah proses penciptaan makna dengan 

menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda. Allah SWT menebarkan simbol-

simbol atau tanda-tanda melalui dua ayat-Nya, yaitu : pertama, ayat Quraniyah 



(berbentuk firman Allah tertulis dalam kitab suci Al Quran) yang berisi perintah-

perintah dan larangan-larangan-Nya. Kedua, ayat Kauniyah yang berbentuk alam 

semesta, antara lain : Allah telah menciptakan bumi, langit, gunung, lautan, bulan, 

matahari, planet-planet yang tersusun dalam tata surya, manusia dengan beragam 

ras, suku bangsa, dan budayanya, beraneka satwa dan flora, dan lain-lain. 

Demikian pula berbagai peristiwa alam yang sering terjadi, seperti  gempa bumi, 

tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain. merupakan tanda-

tanda komunikasi Allah SWT dengan makhluk-Nya. Apakah sebagai peringatan, 

bentuk ujian, musibah, ataukah azab yang diberikan Sang Khalik kepada kita 

(Saefullah, 2007).  

Hal inilah yang perlu kita renungkan secara teologis, sosiologis, dan 

antropologis dengan kajian sangat mendalam, karena saat ini umat manusia sudah 

tidak taat lagi kepada perintah-perintah dan banyak melanggar terhadap  larangan-

larangan Allah SWT, seperti firman-Nya dalam Al Quran yang termaktub pada 

rangkaian kedua surat berikut : “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu 

negeri, Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu 

(supaya menaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, 

maka sudah sepantasnyalah berlaku terhadapnya (ketentuan Kami), kemudian 

Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya”. (QS. Al Israa : 16). “Dan 

(ingatlah), tatkala Tuhan-mu memaklumkan : “Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur (kepada-Ku), pasti Kami akan menambah (nikmat-Ku yang lebih 

banyak) kepadamu, dan jika kamu kufur (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-

Ku sangat pedih”. (QS. Ibrahim : 7). 

Dalam komunikasi spiritual, yang menjadi partisipannya adalah manusia 

dengan Allah SWT. Dalam pemahaman ini, seberapa jauhkah ketepatan persepsi 

kita terhadap lambang-lambang dan tanda-tanda yang telah Allah tebarkan di alam 

semesta ini. Allah telah melakukan komunikasi dengan manusia sejak awal-mula 

penciptaan insan pertama, yaitu Adam. Adam mengemban amanat mulia dari 

Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana dialog yang pernah 

dilakukan antara Nabi Adam dengan Allah, yang digambarkan dalam Al Quranul 

Karim surat Al Araf ayat 23-25 : 



“Keduanya (Adam dan Hawa) berkata, “Ya Tuhan kami, kami telah 
menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami 
dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-
orang yang merugi”. Allah berfirman, “Turunlah kamu sekalian, sebagian 
kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan kamu mempunyai 
tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka 
bumi sampai waktu yang telah ditentukan”.  Allah berfirman, “Di bumi itu 
kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu (pula) kamu 
akan dibangkitkan”. 
 
Dalam konteks sekarang, bagaimana sesungguhnya komunikasi kita 

dengan Tuhan? Kita manusia dapat berkomunikasi dengan Sang Pencipta melalui 

amalan-amalan batin, seperti salat baik salat fardlu (wajib) maupun salat sunnah, 

berdoa, zikir, dan lain-lain. Tuhan bertindak sebagai komunikan (penerima pesan) 

dan kita selaku komunikator (pengirim pesan). Dalam menjalankan ibadah salat, 

kita harus khusyuk, yaitu berkonsentrasi penuh kepada Tuhan, seolah-olah kita 

sedang melihat dan bertatap muka langsung  dengan-Nya. Sebagaimana 

diriwayatkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW, “Engkau beribadah kepada 

Allah seolah-olah Engkau melihat Allah. Jika kamu tidak melihat-Nya, yakinkan 

bahwa Allah melihat engkau”. 

 

B. Tujuan Komunikasi Spiritual dalam Kajian Islam 

Ujang Saefullah (2006) menyebutkan paling tidak terdapat lima tujuan 

utama berkomunikasi antara manusia dan Tuhan, meliputi : 

1. Peningkatan kualitas iman dan takwa. 

Iman yang sesungguhnya (berkualitas) adalah kepercayaan yang terhujam di 

dalam hati dengan penuh keyakinan, tak ada perasaan syak, bimbang atau 

ragu-ragu dan mempengaruhi orientasi kehidupan, sikap, serta aktivitas 

keseharian (Qardawi, 2001: 27). Jadi, iman yang berkualitas adalah iman 

yang benar-benar yakin akan adanya Allah dan hari kiamat, sehingga iman ini 

merefleksi terhadap aktivitas dalam menjalani rutinitas kehidupan kita sehari-

hari, yang selalu terjaga dengan baik sesuai petunjuk Allah SWT dan tauladan 

dari Rasulullah SAW. 



Iman dan takwa kita kepada Allah akan senantiasa meningkat kualitasnya 

apabila kita selalu melangsungkan dialog dengan Tuhan, melalui amalan-

amalan baik amalan lahir ataupun amalan batin. Amalan lahir, misalnya : 

rajin bersedekah, menyantuni kaum dhuafa dan anak-anak yatim, selalu 

memberikan infaq ke masjid, tidak pernah terlambat mengeluarkan zakat, 

mengamalkan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi 

kemaslahatan umat, dan lain-lain. Sedangkan amalan-amalan batin, dapat 

berupa mendirikan salat lima waktu, salat-salat sunnah muakad, menjalankan 

puasa Ramadan maupun puasa-puasa sunnah seperti tuntunan Rasulullah,  

mengawali dan mengakhiri setiap aktivitas kehidupan dengan berdoa atas 

nama Allah, tak pernah putus melafalkan zikir kepada Allah, dan masih 

banyak lagi aktivitas-aktivitas batiniah lainnya menuju ridho Illahi. 

2. Peningkatan kualitas ibadah. 

Ibadah kita akan meningkat secara otomatis apabila kualitas iman dan takwa 

kita meningkat, karena ibadah merupakan implementasi dari keimanan kita. 

Iman yang kuat akan bersinergi positif dengan kualitas ibadah kita, baik 

ibadah yang berkenaan dengan hablumminallah (hubungan manusia dengan 

Allah) maupun hablumminannas (hubungan dengan sesama manusia). 

 Lalu, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas ibadah? Suatu ibadah dapat 

dikatakan berkualitas apabila ibadah yang kita jalankan didasari oleh 

keihklasan hati, khusyuk, berkonsentrasi penuh ketika melakukan komunikasi 

atau sedang berdialog kepada Tuhan, dan semua amalan ibadah kita 

laksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Allah bersabda, “ Maka 

sembahlah Allah dengan penuh keikhlasan taat kepada-Nya”. (QS. Az-

Zumar : 2). Begitu pula dalam Quran Surat Al Muzzammil : 8, Allah telah 

berfirman, “… dan tekunlah beribadah kepada-Nya dengan setekun-

tekunnya”. 

3. Peningkatan kualitas akhlak. 

Akhlak merupakan perwujudan dari iman seperti halnya ibadah. Akhlakul 

karimah atau akhlak yang terpuji karena imannya pun mulia (berkualitas 



baik). Sabda Nabi Muhammad SAW, “Orang mukmin yang paling sempurna 

imannya adalah adalah yang paling baik akhlaknya”. (HR. Tirmidzi). 

Bagaimana langkah kita untuk meningkatkan kualitas akhlak? Kita dapat 

merujuk dan mencontoh setiap sikap dan perilaku Rasulullah karena hanya 

Beliau-lah satu-satunya suri teladan yang baik. Sebagaimana firman-Nya 

dalam kedua ayat berikut, “Telah terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW 

suri teladan yang baik”. (Quran Surat Al Ahzab : 21).  ”Dan sesungguhnya 

kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”. (QS. Al Qalam : 4). 

4. Tercapainya kedamaian hakiki. 

Kedamaian hakiki yaitu kedamaian yang terdapat dalam jiwa manusia. 

Kedamaian hakiki akan tercapai apabila kita selalu mencintai Allah, 

merindukan kasih-sayang  Allah, mengingat Allah, mensyukuri nikmat-

nikmat Allah, sabar dan tawakal kepada Allah, serta ridho atas takdir dan 

ketentuan Allah. Dari sikap-sikap inilah akan muncul ketentraman dan 

kedamaian yang hakiki atau kedamaian yang sesungguhnya, kedamaian yang 

lahir dari buah iman kepada Allah SWT dan iman terhadap hari akhir secara 

benar dan yakin.  

Yusuf Qardhawi (2001: 92) menjelaskan bahwa kedamaian jiwa adalah nafas 

samawi yang dihembuskan ke dalam jiwa insan bumi yang beriman, sehingga 

hati mereka tetap teguh di saat kebanyakan orang sedang dilanda 

keguncangan batin. Mereka senantiasa tetap yakin akan berkah dari Allah 

tatkala orang di sekitarnya diliputi keraguan. Jiwa mereka tetap lapang ketika 

kebanyakan orang ditimpa kesempitan. Inilah kedamaian yang hakiki 

sehingga mampu melahirkan kebahagiaan lahir dan batin, yang diidamkan 

setiap insan penghuni bumi Allah ini. 

5. Keselamatan dunia dan akhirat. 

Tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah tercapainya kebahagiaan di 

dunia maupun di akhirat, dengan limpahan ridho Allah SWT. Keridhoan-Nya 

akan terpenuhi apabila kita mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi 

semua larangan Allah. Ini dapat terus kita taati apabila kita menyadari makna 



hidup: Siapa kita? Dari mana kita? Sedang berada di mana kita? Dan mau ke 

mana kita? 

 

Dengan menyadari apa sesungguhnya makna hidup, maka kita akan selalu 

bermuhasabah atau melakukan introspeksi diri. Dengan bermuhasabah, kita akan 

mengenal jauh siapa diri kita, sehingga kita pun akan mengenal Tuhan kita. Nabi 

Muhammad SAW besabda, “Barangsiapa telah mengenal dirinya, maka 

sesungguhnya ia telah benar-benar mengenal Tuhannya”. Dengan mengenal 

Tuhan, kita merasa segala gerak-gerik kita selalu diawasi Tuhan. Oleh karena itu, 

hidup kita pun menjadi lebih terarah, lebih teratur, dan lebih baik sesuai dengan 

kehendak Tuhan. Kita berusaha semaksimal mungkin melakukan hal yang sesuai 

dengan petunjuk Allah SWT yang dimuat dalam Al Quran, dan dicontohkan 

dalam setiap sikap dan perilaku yang menjadi kepribadian Rasulullah SAW. Di 

samping itu, kita menjadi lebih tekun beribadah dan memperbaiki diri, serta 

senang berbuat kebajikan. Sikap dan perilaku inilah yang akan mendatangkan 

kebahagiaan dunia dan akhirat. 

 

C. Mengenal Sifat Allah melalui Prinsip-Prinsip Komunikasi Spiritual 

dalam Paradigma Alquran 

Berbagai riwayat dalam Hadits Nabi menjelaskan bahwa inti Al Quran 

(ummul Quran) adalah surat Al Fatihah, dan inti dari Al Fatihah adalah basmalah, 

yakni lafaz Bismi Al-lah al-rahmaan al-rahiim. Ketika Ali bin Abi Thalib 

menjelaskan tafsir basmalah ini, beliau membutuhkan waktu hingga subuh untuk 

menyelesaikan penjelasannya. Maknanya adalah lafaz basmalah ini sesungguhnya 

mengandung pengajaran yang bernilai dalam dan tinggi. Inti bacaan basmalah 

adalah lafaz Allah, maka dalam Islam yang pertama-tama dan paling utama wajib 

diketahui adalah ma’rifat kepada Allah SWT. (As Suyuthi, 1993: 12). 

Jadi hal paling utama yang harus kita lakukan adalah mengenal Allah, 

karena tanpa mengetahui siapa Allah maka sesungguhnya batal seluruh amal 

ibadah kita. Oleh karena itu, ada baiknya bila dipaparkan terlebih dahulu 



bagaimana tingkatan-tingkatan pemahaman terhadap ‘siapa sesungguhnya Allah 

itu”. (Muhyidin, 2008). 

Pertama, “Allah adalah Zat yang ada dengan sendirinya, sehingga selain-

Nya adalah tiada. Ada yang kita pahami hanyalah ‘tiada’ karena ia ‘diadakan’ 

bukan ada dengan sendirinya. Karena Dia itu Ada, dan yang lain itu diadakan, 

maka Dia adalah Pencipta dengan sendirinya. Karena segala sesuatu itu diadakan-

Nya, maka Dia adalah Pengada yang mutlak, sehingga yang diadakan itu tidak 

mutlak. Karena Dia Ada dengan mutlak, maka Dia adalah Kekal, sementara yang 

diadakan bersifat tidak kekal. Karena Dia Kekal, maka Dia Tidak Terbatas, tidak 

memerlukan ruang dan waktu, tidak bertempat di mana pun, dan tidak bisa 

ditunjuk. Sementara yang diadakan bersifat fana, terbatas oleh ruang dan waktu, 

rusak, tergantung pada yang lain, dan seterusnya.” Allah dengan sifat-sifat seperti 

ini adalah Allah yang dipahami oleh para filosof. 

Kedua, “Allah adalah Pemberi Hukum. Tak ada hokum selain hokum-

Nya. Maka segala sesuatu harus tunduk pada hukum-Nya. Jika tidak tunduk pada 

hokum-Nya maka ia telah kafir. Menyembah Allah berarti menyembah zat-Nya. 

Barangsiapa menyembah nama atau sifat-Nya, maka dia telah kafir kepada-Nya. 

Dan barangsiapa menyembah Zat sekaligus nama-Nya, maka dia telah 

memusyrikkan-Nya”. Tuhan seperti ini adalah Tuhan yang dipahami oleh ahli 

kalam (Teolog). 

Ketiga, “Allah adalah Tuhan yang menciptakan manusia, menciptakan 

binatang, menciptakan tumbuh-tumbuhan, yang harus disembah dan harus 

dicintai”. Tuhan seperti ini adalah Tuhannya orang ‘kebanyakan’ (kaum awam). 

Prinsip-prinsip komunikasi spiritual dalam paradigma Al Quran diadopsi 

dari Asmaul-Husna, yang meliputi: Al Qudduus (Maha Suci), Al Lathiif (Maha 

Lembut), Al Mukmin (Maha Jujur), Ash Shabuur (Maha Sabar), Al Fattaah (Maha 

Membuka (Hati)). Sifat-sifat Allah SWT ini (Asmaul Husna) yang dipancarkan 

kepada jiwa manusia, sehingga umat manusia memiliki sifat ingin selalu benar, 

ingin selalu jujur dalam bertutur dan bertindak, ingin selalu memiliki kesucian 

diri, ingin selalu bersikap rendah hati, ingin selalu mempunyai kesabaran yang 



tinggi, dan senantiasa membuka hati untuk menerima kebenaran. (Saefullah, 

2007: 113). 

1. Prinsip Al Qudduus. 

Al Qudduus artinya Allah Maha Suci. Maksudnya adalah Allah itu Maha Suci dari 

segala aib dan yang terpelihara dari semua yang tidak layak. Semua makhluk 

wajib mensucikan Allah, termasuk manusia dan malaikat. Sebagaimana firman-

Nya, “… Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau …”. (QS. Al Baqarah : 30). Menurut ulama jumhur, seperti 

dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al Jauziyah  (2006: 83) mengenai  ayat ini yang 

bermakna bahwa kami senantiasa menyucikan-Mu, dan menguduskan Engkau 

dari semua sifat yang tidak sesuai dengan-Mu. Ibnu Jarir mengatakan, “Makna 

nuqaddisu laka ialah kami menisbatkan kepada-Mu semua sifat yang mensucikan-

Mu dari kotoran-kotoran dan apa yang dinisbatkan oleh orang-orang kafir kepada-

Mu”. 

Sifat Al Qudduus ini Allah hembuskan kepada manusia sehingga manusia 

memiliki potensi untuk bersih dari segala kotoran batin atau penyakit batin, 

seperti : lalai dalam mengingat Allah SWT, tidak ikhlas dalam beribadah, gila 

dunia, ujub, ria, dan gila pujian. Sifat-sifat inilah yang menghalangi terkabulnya 

doa dan ibadah kita. Oleh karena itu dalam melangsungkan komunikasi spiritual, 

yaitu berdialog dengan Tuhan melalui doa, salat, zikir, membaca Al Quran, dan 

lain-lain, kita harus menjauhi sifat-sifat penyakit batin tersebut, sehingga kita 

benar-benar suci dalam menyucikan Yang Mahasuci (Allah). 

2. Prinsip Al Lathiif. 

Al Lathiif artinya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang sangat kecil, dan 

menurunkan rahmat-Nya dengan cara yang sangat halus dan lembut (Al Jauziyah, 

2006 : 151). Sebagaimana dapat kita simak dalam kalam Allah, Ath-Thalatthuf 

(lemah-lembut) yang artinya Allah Maha Lembut (QS. Al Kahfi : 19). Sifat Al 

Lathiif ini Allah hembuskan kepada manusia, sehingga mereka memiliki sifat 

halus atau lembut untuk merespon segala yang dilihat, didengar, dan dirasakan. 

Dengan demikian, ketika kita sedang berdoa pun harus dengan suara yang lembut, 

tidak keras, apalagi kasar karena Allah tidak menyukai suara-suara yang keras. 



Sebagaimana firman-Nya, “Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan 

lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”. 

(QS. Luqman : 19). 

Ayat tersebut mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bersahaja dalam 

bersikap dan bertindak, serta lemah-lembut dalam berucap, terlebih ketika kita 

berhubungan dengan Allah. Allah sangat menyukai suara-suara yang lembut, 

karena dapat menenangkan jiwa kita, menentramkan batin kita, dan Allah akan 

selalu mendengarkan doa kita, sehingga akan mudah dikabulkan. Inilah inti 

prinsip Al Lathiif dalam berkomunikasi dengan Tuhan. 

3. Prinsip Al Mukmin. 

Al Mukmin artinya Allah Maha Terpercaya (Jujur) dalam segala hal. 

Terpercaya karena firman-Nya, kekuasaan-Nya, dan janji-Nya. Allah tidak akan 

pernah bohong dengan janji-Nya, janji Allah SWT pasti benar. Sebagaimana 

firman-Nya, “Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-

kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali  janganlah 

setan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah”. (QS. Faathir : 

5). Dalam ayat lain, “Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti 

terjadi”. (QS. Al Mursalaat : 7). Kedua ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa 

apa yang Allah janjikan kepada manusia pasti benar dan terjadi karena sifat Al 

Mukmin-nya. 

Al Ghazali (2003: 83) menyatakan bahwa sifat Al Mukmin ini bermakna dari-

Nya datang keselamatan dan keamanan karena Dia memiliki sarana-sarana untuk 

mendapatkan keselamatan dan keamanan, serta sarana-sarana untuk menolak 

bahaya. Karena keselamatan dan keamanan hanya dapat terjadi di tempat-tempat 

yang dianggap berbahaya, dan ketakutan hanya muncul jika ada kemungkinan 

sirna, dan kemungkinan hancur. Hanya dari Yang Maha Terpercaya, Allah semata 

datangnya keselamatan dan keamanan. 

Sifat Al Mukmin ini Allah tiupkan kepada jiwa manusia sehingga manusia 

memiliki sifat jujur. Namun dalam konteks kehidupan sehari-hari, tidak semua 

manusia memiliki sifat jujur ini, bahkan banyak orang yang hidup sengsara karena 

terperdaya oleh kata-kata dusta orang lain. Banyak pula orang yang sakit, stress, 



dan stroke diakibatkan karena pengkhianatan orang-orang munafik (pendusta). 

Padahal Allah telah mengingatkan kepada kita, “Dan jika kamu khawatir akan 

(terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu 

kepada mereka dengan cara yang jujur. (QS. Al Anfaal : 58). 

Dengan demikian, kesengsaraan dan kecelakaan akan hilang apabila kita 

jujur, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, maupun kepada Allah SWT. 

Ketika kita berkomunikasi dengan Allah, kita harus selalu benar dan jujur : jujur 

dalam niat, jujur dalam ucapan, maupun tindakan. Dalam hadits Nabi Muhammad 

SAW dikatakan, “Sungguh jujur itu mendorong untuk beramal sholeh, dan amal 

sholeh itu menunjukkan jalan ke surga. Sungguh dusta itu mendorong beramal 

keji, dan amal keji itu mengantarkan jalan ke neraka”. (HR. Muttafaquun ‘alaih). 

Oleh karena itu, ketika berdoa kita memohon ampunan kepada Allah dan mintalah 

apa yang kita inginkan, sampaikanlah secara jujur apa yang kita harapkan. 

4. Prinsip Ash Shabuur. 

Ash Shabuur artinya Allah Maha Penyabar. Kesabaran Allah diungkapkan 

dalam bentuk kata Yang Paling Tinggi, sebagaimana diungkapkan oleh orang 

yang paling mengerti tentang-Nya, dan paling sempurna dalam mensucikan-Nya. 

Nabi SAW bersabda, “Tidak ada seorang pun yang lebih sabar dari Allah atas 

cemoohan yang didengarnya. Mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak, 

namun Allah tetap member kesehatan dan rizki kepada mereka”. (HR. Bukhari 

Muslim). 

Ibnu Qayyim (2006 : 219) mengatakan, “Nama Ash Shabuur adalah bentuk 

mubalaagah (mengandung arti sangat). Kata ini tingkatannya lebih tinggi dari 

shaabir dan shabbaar. Kesabaran Allah SWT sangat berbeda dengan kesabaran 

makhluk dan tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kesabaran-Nya dalam 

segala hal”. Sifat Ash Shabuur ini Allah pancarkan kepada jiwa semua manusia 

sehingga memiliki potensi untuk bersabar dalam menerima berbagai ujian dari 

musibah dari-Nya. Hendaklah kita bersabar dalam menyampaikan permohonan 

kepada Allah, seperti firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman, mintalah 

pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat; sesungguhnya Allah beserta 

orang-orang yang sabar”. (QS. Al Baqarah : 153). Dalam ayat yang lain 



dikatakan, “Sabarlah kamu tetapi tidak mungkin kamu bersabar kecuali dengan 

pertolongan Allah”. (QS. An Nahl : 127). 

Dari kedua ayat tersebut, sangatlah jelas bahwa dalam memohon pertolongan 

atau berkomunikasi dengan Allah hendaklah kita bersabar. Karena dengan 

bersabar, Allah SWT akan menolong kita sehingga semua masalah yang kita 

hadapi, baik yang tampak secara lahiriah maupun yang tersembunyi secara 

batiniah, akan dapat diatasi dengan mudah. 

5. Prinsip Al Fattaah. 

Al Fattaah artinya Allah Maha Membuka Hati. Allah membuka hati manusia, 

agar mereka mendapat kemudahan dalam berbagai urusan, sesuatu yang dirasa 

sempit menjadi terbuka lebar, yang sedang mengalami kesedihanmenjadi bahagia, 

yang terhina menjadi terangkat derajatnya, dan Allah membukakan pintu rezeki 

seluas-luasnya kepada manusia yang dikehendaki-Nya. 

Al Ghazali (2003 : 102) menjelaskan bahwa kata Al Fattaah mengandung 

makna dengan segala kekuasaan-Nya, Allah akan membukakan sesuatu yang 

tertutup, dan dengan petunjuk-Nya pula, apa pun yang tidak jelas menjadi jelas. 

Bahkan, Dia membukakan kerajaan bagi para nabi dan menyingkirkan mereka 

dari tangan para musuhnya, sebagaimana firman Allah, “Sesungguhnya Kami 

telah menganugerahimu (wahai Muhammad) suatu kemenangan yang gemilang”. 

(QS. Al Fath : 1). Terkadang Allah mengangkat tabir dari hati hamba-hamba suci-

Nya, dengan membukakan bagi mereka gerbang-gerbang menuju kerajaan samawi 

dan keindahan-keindahan keagungan-Nya. Maka Allah berfirman, “Apa yang 

Allah bukakan rahmat-Nya untuk manusia, maka tidak ada yang dapat 

menahannya”. (QS. Faathir : 2). 

Dengan demikian, Allah SWT akan membukakan kelapangan hati bagi 

manusia apabila mereka telah membukakan hatinya untuk Allah. Berarti kita 

mengenal Allah dengan yakin, selalu merindukan dan senantiasa mengingat Allah, 

merasa hina diri dan malu di hadapan Allah, merasa segala gerak-gerik diawasi 

oleh Allah, merasa takut atas kekhilafan dan dosa-dosa yang telah, sedang, dan 

akan dilakukan, serta pada akhirnya kita menjadi takut dengan siksaan dari Allah 

SWT. Sikap-sikap inilah yang membentuk kita menjadi insan-insan yang 



muttaqin, yaitu manusia yang selalu taat dan tunduk tas segala perintah-perintah 

Allah, dan berusaha sekuat mungkin menghindari apa yang menjadi larangan-

Nya. 

Inilah kunci prinsip Al Fattaah yang Allah pancarkan kepada manusia, agar 

selalu membukakan hatinya untuk ke-Mahabesar-an dan ke-Mahakuasa-an-Nya. 

Bila hati kita selalu terbuka untuk Allah SWT, maka Dia akan selalu melapangkan 

hati kita untuk segala urusan. Oleh karena itu, marilah kita membukakan hati 

untuk Allah, tidak setengah-setengah, tetapi harus secara totalitas dan sepenuh 

hati. Misalnya, berkomunikasi spiritual dengan Allah melalui amalan-amalan 

batin seperti : salat, berzikir, berdoa, tadarus Al Quran harus dilakukan secara 

khusyuk, konsentrasi dengan sepenuh hati, seolah-olah kita sedang melihat Allah. 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Engkau beribadah kepada Allah, seakan-

akan engkau melihat Allah, andaikan engkau tidak melihat Allah, maka Allah 

melihat engkau”. Allah senantiasa mengetahui apa yang tampak dan yang 

tersembunyi, sesuai dengan firman-Nya, “Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

ada di dalam hatimu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS. 

Al Ahzab : 5). Begitu pula dalam berdialog dengan Allah SWT, kita harus benar-

benar ikhlas, tanpa ada unsure riya atau sombong sedikit pun. Sabda Nabi 

Muhammad SAW, “Allah tidak memandang rupa dan harta kamu tetapi Dia 

memandang hati dan amalan kamu”. (HR. Muslim). 

Namun apabila hati kita lalai, Allah pun akan melalaikan kita. Apabila hati 

kita jahat, Allah tidak akan menolong kita. Apabila hati kita busuk, Allah tidak 

akan memandang kita. Apabila jiwa kita kotor, akan menghalangi doa dan salat 

kita untuk dikabulkan Allah. Jika hal ini kita biarkan sepanjang hidup, kita akan 

selalu berada dalam lumpur dosa dan noda sehingga kita akan mendapat murka 

Allah. Kalau Allah sudah murka terhadap kita, maka tunggulah azab-Nya menanti 

kita. Oleh karena itu, marilah sebelum terlambat bersegeralah kita membersihkan 

hati dari segala penyakit lahir maupun batin, dan bermujahadat dari dosa lahir dan 

batin, agar senantiasa mendapat pertolongan-Nya. Allah berfirman, “Mereka yang 

bermujahadat kepada jalan Kami, niscaya Kami tunjukkan jalan-jalan Kami itu. 

Sesungguhnya Allah beserta dengan orang yang berbuat baik”. 



D. Kesimpulan 

Kelima prinsip tersebut sebagai pegangan bagi kita yang selalu menjalin 

komunikasi dengan Allah SWT setiap saat: baik di waktu siang maupun malam 

hari; baik dalam keadaan duduk, berdiri, ataupun berbaring; baik dalam keadaan 

sempit maupun lapang; baik dalam keadaan sedih maupun bahagia; baik dalam 

keadaan sakit maupun sehat; dan baik dalam keadaan miskin maupun kaya. Kita 

senantasa berkomunikasi dengan Allah secara jujur, baik sangka, berkata benar, 

jiwa yang bersih, bertutur kata lemah-lembut dan selalu tulus, serta hati yang 

ikhlas. Semuanya itu kita lakukan semata-mata hanya karena mengharap ridho 

dari Allah SWT, sehingga apa pun yang kita inginkan dan mohonkan kepada-Nya 

niscaya akan dikabulkan. 
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