
 

 
dpmptsp.jatimprov.go.id 

Kesalehan Individual dan Kesalehan 

Sosial 

(catatan Oase Ramadhan seri-2) 

Oleh : Akhmad Irham Faujik, S.Si 

“Ketika kita mencermati perintah menegakkan 

sholat yang termaktub di Al Qur’an, maka tidak 

sedikit akan kita dapati sepaket dengan perintah 

menunaikan zakat. Di situlah kita dituntun untuk 

seimbang antara dimensi individual dan dimensi 

sosial dalam beribadah.” 

Demikian pengantar yang dituturkan KH. Sukron 

Djazilan saat memberikan mauidhoh hasanah pada 

kegiatan Oase Ramadhan yang digelar di kantor 

DPM PTSP Provinsi Jawa Timur pada Kamis 

(22/04).  

Siang tadi adalah seri ke-2 Oase Ramadhan yang 

direncanakan akan digelar sampai seri ke -4. 

Seusai menunaikan sholat dhuhur berjamaah, 

segenap keluarga besar DPM PTSP Provinsi Jatim 

menerima siraman rohani dengan tema 

“Kesalehan Individual dan Kesalehan Sosial.” 

Lebih lanjut Kyai Sukron mengelaborasi 

kandungan pesan takbiratul ihram. Kalimat 

pembuka sholat itu adalah pengakuan akan 

keagungan Allah sekaligus kehinaan diri sebagai 

hambaNya. “Kalau kita benar dalam menegakkan 

sholat, maka buah dari takbiratul ihram adalah diri 

kita membawa sikap tawadhu’ saat di luar sholat,” 

tutur Kyai Sukron. 

Bagaimana halnya dengan mempertahankan sikap 

khusyu’ di dalam sholat? Kyai Sukron membagikan 

tips. Idealnya memang khusyu’ sepanjang sholat. 

Berhubung itu tidak mudah, jelas Kyai Sukron, ada 

empat titik yang bisa digunakan untuk “menarik 

kembali” rasa khusyu’ di benak.  

 

Pertama adalah saat takbiratul ihram. Kedua, saat 

melafadzkan ayat “iyyaaka na’budu wa iyyaaka 

nasta’in”. Sedangkan yang ketiga dan yang 

keempat ialah dua kalimat syahadat yang dibaca 

saat tahiyyat. 

Demi memperdalam dan memperluas ilmu yang 

sedang dikaji, Kyai Sukron membuka sesi tanya 

jawab. Jamaah tak ingin melewatkan kesempatan. 

Pertanyaan diajukan setidaknya oleh dua jamaah, 

dan secara lugas, luas dan mendalam jawaban 

diberikan Kyai Sukron. 

 

Salah satu yang bisa dicatat dari sesi ini adalah 

ihwal ibadah puasa yang diibaratkan Kyai Sukron 

dengan proses pembuatan tape. “Puasa itu 

untukKu, kata Allah. Jadi puasa itu, baik puasa 

wajib ataupun puasa sunnah adalah ibadah yang 

rahasia, dan sangat intim antara kita dengan Allah. 

Jangan sering-sering dibuka, dicerita-ceritakan 

kepada orang lain. Seperti tape, kalau sering-

sering dibuka saat proses fermentasi, ia akan jadi 

produk gagal,” pungkas Kyai Sukron.(aif) 


