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■ Hawiyatan
► DAKWAH KAMPUS

Gerakan Subuh Berjemaah Penguat Spiritualisasi
Masjid KH Ahm ad Dahlan  

di Kampus Terpadu Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 
dipenuhipara jemaah, Sabtu (7/1) 
subuh. Sejumlah akademisi dan 
paramahasiswa di kampus tersebut 
sengaja melaksanakan salat Subuh 
berjemaah di masjid yang ada di 
kompleks kampus itu. Momentum 
itu sekaligus menjadi pembukaan 
Gerakan Salat Subuh Berjemaah yang 
rencananya akan mtin diselenggarakan. 
Berikut laporan wartawan Harian 
Jogja, Arif Wahyudi.

S
alat Subuh berjemaah itu 
k em u d ian  d ila n ju tk a n  
dengan tausiah oleh Ustaz 

Fathurrakhman Kamal. Dalam 
tausiahnya , F athu rrakhm an  
menyinggung tentang spriritualisasi.

Fathurrakhman menggambarkan 
Nabi Adam ketika pertama kali turun 
ke bumi setelah keluar dari singa 
yang tidak mempermasalahkan apa 
yang ada di dunia. Nabi hanya rindu 
pada satu hal sekaligus menjadi 
sesuatu yang dirisaukan ketika di 
bumi, yaitu kenikmatan spiritual 
di surga. Sang nabi rindu melihat 
tawafnya para malaikat di surga 
yang menyuguhkan kenikmatan 
spiritual.

Berbeda halnya dengan permasalahan 
manusia sekarang yang seakan 
ditelan nikmatnya dunia. Manusia 
saat ini mengalami despiritualisasi. 
Padahal menurut sejarawan Alvin

Harian Joq)&/Arlf Wahyudi

S u a s a n a  s a la t  Subuh berjemaah di Masjid KH Ahmad Dahlan 
di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 
Sabtu (7/1). Gerakan ini rencananya akan digelar secara rutin.

Tbffler ditegaskan bahwa suatu 
peradaban yang akan bertahan di 
masa mendatang adalah peradaban 
yang meletakkan dan menghargai 
spiritualisasi.

Maka peradaban yang tidak 
meletakkan spiritualisasi sebagai 
basis berarti peradaban tersebut 
harus bersiap untuk hilang.

Karena itulah, Fathurrakhman 
mengimbau agar umat Islam bisa 
lebih memperkuat lagi spritualisasi 
atau penjiwaan ajaran agamanya. 
Termasuk civitas akademika UMY 
juga perlu meletakkan spiritualisasi 
sebagai dasar dalam menjalani 
berbagai kegiatan.

“UMY juga harus memperkuat

basis-basis spiritualisasi dengan cara 
memperkuat nilai-nilai keagamaan, 
yaitu agama Islam. Selain itu, 
UMY juga bisa mengkonstruksi 
paradigma yang ada dan beralih 
m enuju paradigma Alquran,” 
himbaunya.

Fathurrakhman juga menyoroti 
permasalahan umat Islam yang 
terjadi saat ini, khususnya di 
Indonesia. Dia menilai saat ini Islam 
dihadapkan pada permasalahan 
yang menjadi paradoks. Segala 
sesuatu terlihat antagonis. “Ini 
seperti dikatakan oleh Ketua 
M uhammadiyah bahwa um at 
Islam sedang distigmasisasikan 
menjadi aktor antagonis," paparnya.

Dia menjelaskan, orang Islam 
banyak yang terpaksa dan tidak tulus 
menunjukkan eksistensi keislamannya. 
Despiritualisasi seperti ini semakin 
dirasakan saat ini. "Oleh karena 
itu, semoga kita terhindar dari sifat 
terpaksa tersebut dan tulus dalam 
beribadah,” jelasnya.

Untuk menghadapi masalah- 
masalah tersebut, Fathurrakhman 
pun kembali menghimbau umat 
Islam agar kembali menjiwai 
Alquran, atau istilah yang sedang 
umum saat ini adalah purifikasi 
Alquran.

“Salah satu cara yang dilakukan 
yaitu dengan meyakini Alquran 
sebagai pedom an hidup yang 
senantiasa benar. Alquran tidak 
hanya dalil, namun lebih dari itu 
merupakan hidayah dari Allah. 
Ibarat orang hidup di dunia adalah 
yang sedang mencari alamat, 
Alquran tidak hanya menunjukkan 
alamat tersebut, nam un akan 
mengantarkannya,” papar dia.

Acara Sholat Subuh Berjemaah dan 
Kajian Sabtu Pagi ini rencananya akan 
menjadi acara yang berkelanjutan. 
Setelah acara, jemaah berhak me
ngambil sarapan dan mendapat 
beras M uham m adiyah yang 
dibagikan oleh panitia. Acara 
ini dihadiri oleh segenap civitas 
akademika yang terdiri Rektor 
dan jajaran pim pinan, dosen, 
karyawan serta para mahasiswa UMY.
( w a h y u d i@ h a r la n jo g J a .c o m )
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