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● Mengapa Bintang di 
tengah?

● Mengapa bintangnya 5 
sudut?

● Mengapa urutannya 
tidak searah jarum jam?

lupakan sejenak...



Mengapa kau belajar? 
Apa yang kau cari?...



Cari ilmu? Atau gelar? 
Untuk apa? Sukses..??



Tujuan Belajar
perspektif sekuler

Cari ilmu, dapat gelar, 
cari uang, banyak uang, 

SUKSES.

Financial Freedom?

(kebebasan finansial, duite 
ora entek2)



Inikah yang kau 
cari?



Financial Freedom :
ketika seseorang 

menempatkan harta di 
tangannya, namun 

tidak di hatinya 
(Qana’ah)

- Ali bin Abi Thalib

Financial Freedom :
ketika seseorang 
memiliki passive 

income (kuadrant 3 
dan 4)

- Robert Kiyosaki



Temukan dirimu,
Kenali gurumu,
Jemput rezekimu.



Laa ilaaha illallaah
● tiada Tuhan selain-Nya

● tiada yang Wujud selain-Nya
● tiada ilmu selain ilmu-Nya

DIA yang ciptakan ilmu, DIA 
yang hidupkan ilmu, DIA 
yang kembalikan ilmu.



Inna lillaahi wa inna 
illaihi roji’un

kita berasal dari-Nya, dan akan 
kembali pada-Nya.

Kita belajar untuk mencari 
jalan pulang terbaik kembali 

pada-Nya.



Akhirat adalah Tujuan

Barang siapa yang menghendaki 
keuntungan di akhirat akan Kami 
tambah keuntungan itu baginya dan 
barang siapa yang menghendaki 
keuntungan di dunia Kami berikan 
kepadanya sebagian dari keuntungan 
dunia dan tidak ada baginya suatu 
bahagianpun di akhirat.

Dan carilah pada apa yang telah 
dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan 
janganlah kamu melupakan bahagianmu 
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 
Allah telah berbuat baik, kepadamu, 

Surah Ash-Shura, Verse 20 Surah Al-Qasas, Verse 77



Sebaik-baik manusia 
adalah yang bermanfaat 

bagi sesama.

Manusia diciptakan dengan 
sebaik-baik kondisi untuk 

menjadi khalifah yang 
memakmurkan bumi.
(QS. At-Tin:4; QS. Al-Baqarah:30)

Urip sing kudu nguripi
(hidup yang menghidupi)



● Temukan bakatmu, gapailah 
rezekimu.

● Belajarlah sesuai bakat dan 
minatmu.

● Sekolahlah di sekolahnya manusia, 
kenali fitrahmu sebagai khalifah.



BAKAT MINAT

Rumah 
Akademis

Profesi 
ProfesionalProblem Solving Kreatif

Internal

Rasa Suka

Eksternal

Rasa Suka

Kemampuan Khas

Chatib, M., Orangtuanya Manusia, 2014:140



Surah Ali Imran, Verse 103:

Dan berpeganglah kamu semuanya 
kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, 
dan ingatlah akan nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa 
Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka 

Allah mempersatukan hatimu, lalu 
menjadilah kamu karena nikmat Allah, 

orang-orang yang bersaudara;



● Belajarlah dengan berpegang pada tali agama.
● Murid dan guru sama2 mengemban amanah-Nya, 

mudahkanlah proses belajar-mengajar.
● Hilangkan sekat keilmuan, bersatulah dalam 

ilmunya Allah.
● Jadikan kebermanfaatan sebagai tugas akhir 

belajar. 



Surah Ali Imran, Verse 159:
Dan bermusyawarahlah dengan 
mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan 
tekad, maka bertawakkallah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya.



● Metode belajar dengan 
diskusi/musyawarah untuk mencari solusi.

● Murid dan guru melebur bersama dalam 
berdiskusi.

● Belajar untuk mendahulukan kepentingan 
bersama.

● Mencari solusi dengan tetap bertawakkal 
kepada Allah.



3 amanah manusia :

● ibadah (QS. Adz-Dzariyat:56)

● khalifah (QS. Al-Baqarah:30)

● wadiah (QS. Ali Imron:109)

Manusia diciptakan untuk menjadi 
abdi yang memimpin dengan adil 
dan membawa rahmat bagi alam 

semesta, rahmatan lil ‘alamin.



Belajar adalah sedekah, 
Mengajar juga sedekah,
sedekahmu untuk semesta.

Gelarmu adalah sedekah, 
jabatanmu juga sedekah,

Tuntutlah ilmu untuk memberi
Kekayaanmu adalah berapa kau yang kau beri, 
bukan berapa yang kau dapat.

Karena hidupmu, ilmumu, adalah sedekah-Nya.



Kenali Gurumu



Guru adalah...

● Ulama : menguasai ilmu dan takut kepada Allah (QS. Fatir:28)

● Ar-Rasikhuna fi al-Ilm : mendalam ilmunya (QS. Ali Imran:7)

● Ahl Dzikr : memiliki pengetahuan, tempat bertanya (QS. An-Nahl:43)

● Ulul Albab : memikirkan dan menganalisa (QS. Ali Imran 190-191)



Tuhan mengajarimu melalui gurumu.
Bukan sebuah kebetulan kau bertemu gurumu, 

melainkan sudah tertulis dalam Lauh Mahfudz.



Adab Berbicara 

“Saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian duduk di 

hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat 
burung. Tak satu pun dari kami yang berbicara” 

(HR. Bukhari).



Adab Bertanya

Surah Al-Kahfi, Verse 70:
Dia (Khidir) berkata: "Jika kamu mengikutiku, 

maka janganlah kamu menanyakan 
kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai 
aku sendiri menerangkannya kepadamu".



Adab menyikapi kesalahan Guru
Surah Al-Hujuraat, Verse 12:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan 
purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari 

purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari 
keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu 

sama lain.



Sabar dalam bersama Guru
Surah Al-Kahfi, Verse 28:

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan 
orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja 
hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah 

kedua matamu berpaling dari mereka (karena) 
mengharapkan perhiasan dunia ini; 



Jemput Rezekimu



Tuhan menjamin kecukupan rejeki

Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia 
akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan 

memberinya rejeki dari arah yang tiada 
disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang 
bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan 

mencukupkan (keperluan)nya.
QS. [65]:2-3



Surah Hud, Verse 6:

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi 
melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, 

dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan 
tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam 

Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).



Bertebaran mencari rezeki, bukan bersaing

Surah Al-Jumuah, Verse 10:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka 
bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 

carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 
banyak-banyak supaya kamu beruntung.



selalu dia kepakkan sayap di 
pagi hari untuk menjemput 

rejeki yang tak pernah 
diketahuinya.





● Belajarlah sesuai bakatmu
● Bakatmu, sumber rezekimu
● Rezekimu sudah tersedia dan cukup
● Gunakan ilmumu untuk mengingat-Nya.
● Jemput rezekimu sesuai petunjuk-Nya.



sepucuk surat
kerinduan...



● Mengapa Bintang di 
tengah?

● Mengapa bintangnya 5 
sudut?

● Mengapa urutannya 
tidak searah jarum jam?

cari jawabnya, temukan dirimu...



Terima Kasih
Abdi,
aku bukan diriku, diriku bukan aku
kau juga bukan dirimu, dirimu bukan engkau
aku adalah engkau, kau adalah aku, menyatu.
kau abdi, aku juga abdi.
Sang Ilahi pertautkan hati, 
tuk mencari jalan kembali.


