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Jaga Silaturahim untuk Perkuat Energi 

Ramadhan 

(catatan Oase Ramadhan seri-1) 

Oleh : Akhmad Irham Faujik, S.Si 

 

Tak seperti biasanya, ruang rapat lantai 3 kantor 

DPM PTSP Provinsi Jawa Timur disulap menjadi 

musholla. Karpet digelar rapi dengan lebih dulu 

dipastikan agar arahnya tepat menghadap kiblat. 

Ketika waktu dhuhur tiba, adzan dikumandangkan. 

Segenap pejabat, staf dan karyawan pun 

berdatangan. Menata barisan dan menggelar 

sajadah, bersiap menunaikan sholat dhuhur 

berjamaah. 

Suasana berbeda itu terjadi pada Kamis (15/04) 

siang. Ini adalah seri pertama dari empat seri Oase 

Ramadhan yang direncanakan rutin digelar setiap 

kamis selama ramadhan. Seperti namanya, melalui 

gelaran Oase Ramadhan, diharapkan keluarga 

besar DPM PTSP Prov Jatim mereguk siraman 

ruhani pasca menunaikan sholat dhuhur 

berjamaah.  

 

Pada seri pertama kemarin, jamaah menyimak 

tausiyah yang disampaikan oleh KH. M. Syukron 

Djazilan, Pengasuh Ponpes Mahasiswa Al-Jihad 

Surabaya. Siang itu Kyai Syukron membawakan 

tema “Energi Ramadhan”. 

“Ramadhan ini adalah kesempatan emas untuk 

mengumpulkan energi sebanyak-banyaknya. 

Saldo energi ini yang nanti kita pakai menjalani 

sebelas bulan berikutnya,” ulas Dosen Universitas 

Nahdlatul ‘Ulama Surabaya itu. Berikutnya Kyai 

Syukron menguraikan, sedikitnya ada empat 

upaya demi menghimpun energi ramadhan. 

Pertama, disarankan membangun semangat yang 

kuat sejak awal ramadhan. “Kita harus yakin, Allah 

akan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya 

yang kuat semangatnya dalam beribadah,” tegas 

Kyai Syukron. 

Upaya kedua adalah rajin menggunting dosa 

langganan. Kyai Syukron menjelaskan, “Apa itu 

contohnya dosa langganan? Salah satunya adalah 

kebiasaan ghibah. Ayo, kita gunting, kita 

tinggalkan.” 

Yang ketiga adalah memperbanyak amalan 

sunnah. Sangat banyak pilihan amalan sunnah, di 

antaranya adalah menjaga wudhu dan rajin 

tadarrus Al Qur’an.  

 

Dan yang terakhir, Kyai Syukron berpesan tentang 

pentingnya menjaga silaturahim selama 

ramadhan. Dijelaskan bahwa menjaga silaturahim 

tidak hanya kepada yang masih hidup, tapi juga 

kepada yang sudah wafat. “Rajin-rajinlah 

mendoakan orang tua dan leluhur yang sudah di 

alam barzakh. Kirimkan Al Fatihah kepada 

mereka,” pungkas Kyai Syukron. 

Setelah sesi tausiyah selesai, sebagian jamaah 

lanjut melingkar ¬nderes Al Qur’an, dan 

melantunkan tahlilan mendoakan pegawai DPM 

PTSP Prov Jatim yang sudah almarhum.(aif) 


