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Perjalanan menemukan kebahagiaan adalah perjalanan keimanan. 
Mencari jalan agar semakin yakin dengan kebaikan dalam setiap

kehendakNya.

Perjalanan menemukan kebahagiaan adalah perjalanan kehambaan.
Mencari jalan agar mau menyerahkan segala urusan padaNya.

Perjalanan menemukan kebahagiaan adalah perjalanan cinta. 
Mencari jalan agar selalu bisa melihat keindahan dalam setiap

kejadian yang menimpa.

Sonny Abi Kim
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، إِنِّي أَْسأَلَُك نَْفًسا بَِك ُمْطَمئِنًَّة، تُْؤِمُن ِبِلقَاِئَك، َوتَْرَضى بِقََضاِئكَ اَللَُّھمَّ 
بِعََطائِكَ َوتَقْنَُع 

Allahumma inni as-aluka nafsan bika muthma-innah, tu’minu biliqo-ika wa
tardho bi qodho-ika wataqna’u bi ’atho-ika.

“Ya Allah, aku memohon kepadaMu jiwa yang merasa tenang kepadaMu, 
yang yakin akan bertemu denganMu, yang ridho dengan ketetapanMu, 

dan yang merasa cukup dengan pemberianMu.”

(diriwayatkan oleh Imam Thabrani dari Abu Umamah)



Mitos tentang 
Kedamaian hati

Bagian 1
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Kebahagiaan dan kedamaian hati adalah 
pencarian terdalam manusia. Apapun yang 
dilakukan oleh manusia, motif utamanya adalah 
‘ingin bahagia’.

Bekerja, berbisnis, belajar, berkeluarga, 
beribadah; semua dilakukan untuk mencari 
kebahagiaan. 

Ya, kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian hati 
adalah dambaan setiap insan.
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Ada beberapa mitos tentang kebahagiaan dan
kedamaian hati;

MITOS #1
Katanya; Kebahagiaan ditentukan oleh hal-hal eksternal 
(berasal dari luar). Uang, penghargaan, pengakuan, 
keamanan, lingkungan, dan lain sebagainya.

Faktanya;
Kebahagiaan dan kedamaian selalu datang dari dalam.
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Prof. Sonja Lyubomirsky menyebutkan 
dalam penelitiannya, bahwa faktor 
eksternal (lingkungan, harta, benda, 
hubungan sosial, kondisi sekitar) hanya 
berpengaruh maksimal 10% terhadap 
kebahagiaan seseorang.
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Bahagia adalah tentang
internal state of mind, 

bagaimana kita memilih 
pikiran (dan menjaga hati).

5



MITOS #2
Katanya;
Mereka yang mementingkan kedamaian dan 
kebahagiaan hati hanyalah orang-orang yang lamban 
dan malas.

Faktanya;
Mereka-mereka yang berbahagia terbukti secara ilmiah 
lebih produktif, lebih kreatif, lebih berkualitas dalam 
berkarya, dan memiliki etos kerja lebih tinggi 
dibandingkan mereka-mereka yang stress.
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Hati yang damai = 
Produktif + Sehat
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MITOS #3
Katanya;
Mereka yang mementingkan kedamaian dan 
kebahagiaan hati adalah orang-orang yang 
selfish (egois/hanya peduli dengan dirinya 
sendiri).

Faktanya;
Seseorang menjadi lebih murah hati dan lebih 
mudah berbuat baik pada sesama dalam 
kondisi damai dan bahagia.
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.

Bahagia dan 
kebaikan seperti 
alur yang saling 

menguatkan

9



Bukan hanya itu, kebahagiaan dan kedamaian hati 
sangat berhubungan erat dengan kesehatan, 
panjangnya usia seseorang, keberuntungan, dan 
menjadi salah satu kunci utama untuk membuka pintu 
rezeki.
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Kekuatan
Inner Peace

Bagian2
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Tentu yang kita inginkan adalah kedamaian hati yang 
hakiki, bukan kedamaian palsu dan semu.

Kedamaian sejati seperti yang dimiliki oleh generasi 
terbaik yang pernah terlahir di muka bumi
(generasi Rasulullah وسلم صلى ا K علیھ , para sahabat, tabi’in, 
tabi’ut tabi’in). 
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Rasulullah bersabda, “Sebaik-baik manusia
adalah generasiku, dan kemudian setelahnya, dan

kemudian setelahnya.” (HR. Al Bukhari).
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Inner peace, adalah satu kekuatan
dasar yang membuat seseorang
menjadi pribadi-pribadi tangguh, 
berani, efektif dan produktif, 
sekaligus berakhlak mulia.

Karakter-karakter inilah yang 
mengantarkan Islam mencapai masa
kejayaannya.
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• Inner Peace Umar bin Khattab , 
membuatnya berani dengan lantang
menyatakan keimanan di hadapan
petinggi musyrikin Quraisy, saat yang lain 
masih sembunyi-sembunyi.

• Inner Peace Abu Bakar Ash Shiddiq , 
membuatnya bergerak tanpa ragu, 
menghabiskan seluruh asset yang 
dimilikinya di jalan Allah وتعالى سبحانھ  .
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• Inner Peace Ali bin Abi Thalib , 
membuatnya berani menggantikan posisi
tidur Rasulullah وسلم ا K علیھصلى  saat hendak
hijrah, dengan resiko terbunuh.

• Inner Peace Utsman bin Affan dan
Abdurrahman bin Auf     , membuat
mereka bersegera memberikan
bertumpuk-tumpuk harta pribadi untuk
ummat, tanpa berpikir panjang.
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• Inner Peace Bilal bin Rabah , 
membuatnya bertahan dibawah
tindihan batu besar beralaskan
panasnya kerikil pasir Makkah, 
sambil mengatakan ‘ahadun… ahad’.

• Inner Peace Mush’ab bin Umair , 
memantapkan langkahnya meninggalkan
segala kemewahan dan fasilitas, memikul
beban amanah untuk menjadi utusan
pertama yang menyiapkan kota Madinah. Ia
sikapi beragam tantangan dan tentangan
dakwah dengan begitu indah.
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Dan masih banyak lagi kisah-kisah lainnya,

seakan lembaran kertas takkan pernah cukup
untuk menggambarkan keindahan kisah mereka, 
kisah tentang inner peace dalam diri generasi
terbaik sepanjang masa.

Memang sudah semestinya, orang-orang yang 
beriman adalah mereka yang paling damai hatinya.

Perjalanan yang harus kita tempuh adalah
perjalanan untuk terus melatih dan menumbuhkan
keimanan itu dalam diri, sehingga bukan hanya
mengaku beriman di lisan, tapi juga menghujam
kedalam jiwa.
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Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah
mereka?

Apa sebenarnya rahasia untuk bisa memiliki
kedamaian hati?

Kita akan kupas di halaman selanjutnya.
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3 Rahasia
Kedamaian hati

Bagian3
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Rahasia kedamaian hati bisa kita temukan dalam doa yang diajarkan
oleh Rasulullah وسلم صلى ا K علیھ .

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At Thabrani dari Abu 
Umamah, Rasulullah وسلم صلى ا K علیھ menganjurkan membaca doa ini saat
pikiran sedang merasa resah, gelisah, dan tak tenang.

َنُع بِعََطائِكَ  نًَّة، تُْؤِمُن بِلِقَائَِك، َوتَْرَضى بِقََضائَِك، َوتَقْ َأْسأَلَُك نَفْسًا ِبَك ُمْطَمئِ ي  ِّ ن مَّ إِ اَللَّھُ
Allahumma inni as-aluka nafsan bika muthma-innah, tu’minu biliqo-ika

wa tardho bi qodho-ika wataqna’u bi ’atho-ika.

“Ya Allah, aku memohon kepadaMu jiwa yang merasa tenang
kepadaMu, yang yakin akan bertemu denganMu, yang ridho dengan

ketetapanMu, dan yang merasa cukup dengan pemberianMu.”
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An Nafs Al Muthmainah, adalah kondisi jiwa yang 
Allah dan rasulNya sebutkan sebagai keadaan
yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian.

Kualitas jiwa yang menjadi cita-cita kita semua di 
akhir hidup nanti.

Dari doa tersebut, setidaknya ada 3 rahasia yang 
Rasulullah isyaratkan, yang membuat seseorang
memiliki inner peace.

Tiga hal yang harus terus kita minta dalam doa, 
dan kita upayakan dalam diri.
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Rahasia #1

بِِلقَاِئكَ تُْؤِمُن  - tu’minu biliqo-ika -
Jiwa yang yakin akan bertemu dengan Rabbnya.
Jiwa yang sadar tentang ujung perjalanannya.

Rahasia pertama dari kedamaian hati adalah menjalani
hidup dengan clarity of purpose.

Apa itu purpose? Secara sederhana purpose adalah
maksud, tujuan, dan arah hidup.

Tak akan pernah kita sampai pada sebenar-benarnya
ketenangan, sampai kita punya kejelasan tentang
maksud, tujuan, dan arah hidup.
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Kekuatan seseorang untuk bisa tetap
tenang dan bertahan dalam kondisi sulit, 
sangat ditentukan oleh seberapa besar dan
seberapa tinggi tujuan hidupnya.

Orang-orang yang memiliki tujuan jangka
panjang takkan mudah dikecewakan oleh
kepahitan-kepahitan jangka pendek.

Orang-orang yang memiliki tujuan besar, 
takkan mudah goyah dengan masalah-
masalah kecil.
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Seorang wanita bisa tetap tenang dan
bertahan dalam penderitaan ‘diet’nya, 
karena ia punya tujuan (ingin langsing, 
ingin sehat, ingin menyenangkan suami, 
dan lain sebagainya).
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Seorang atlit bisa tetap tenang dan bertahan
saat berlatih, meskipun lelah dan terasa sakit
otot-otot tubuhnya, karena ia punya tujuan
(ingin juara, ingin lebih prima, ingin lebih
kuat, dan lain sebagainya).
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Seorang pendaki gunung bisa tetap tenang
dan bertahan dalam medan yang sulit
sekalipun, karena ia punya tujuan (ingin
sampai ke puncak).
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Seberapa jauh tujuan seseorang akan
sangat menentukan seberapa mampu ia
menjalani hidup dengan penuh kedamaian
hati.

Dan sebenar-benarnya inner peace baru
akan kita rasakan ketika kita menjadikan
Allah  سبحانھ وتعالى sebagai puncak tujuan.

Ketika pertemuan denganNya menjadi
pertemuan yang dinanti-nanti dan
dirindukan.
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Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa
seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di 

waktu sore atau pagi hari.
(QS. An Naazi’aat [79] : 46)

Hidup kita tak lama, pada akhirnya kita akan pulang, 
menghadap Allah.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata bahwa
Rasûlullâh وسلم  صلى ا K علیھ bersabda, “Umur ummatku
berkisar antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun, 
dan sedikit yang melewatinya.” 
[HR. Tirmidzi; dihasankan oleh al-Albâni]
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Begitu kita menyadari hal ini, semua
menjadi ringan, semua dihadapi
dengan tenang, karena semua hanya
sementara.

Sakit sementara, sehat sementara.
miskin sementara, kaya sementara.
Tangis sementara, tawa sementara.

Kadang diatas, kadang dibawah.
Kadang dipuji, kadang dicaci.
Kadang didekati, kadang dijauhi.

Di ujung perjalanan yang kita tuju
ialah pertemuan dengan Rabb kita, 
semoga kembali dalam ‘pelukan
cintaNya’.
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frame hidup seorang yang 
beriman adalah;

راجعون) وانا الیھ انا 
(Kita ini milik Allah, dan akan
kembali kepada Allah)

Jangan hanya sibuk memikirkan
bagaimana hidup enak,
sampai lupa memikirkan
bagaimana mati enak.

Kunci paling dasar dari
kedamaian hati adalah
bersungguh-sungguh untuk
menyadari dan memperjelas
tujuan akhir hidup ini.
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Sejauh mana visi hidup kita?

Ketahuilah, kedamaian hati
sejati hanyalah milik mereka
yang menjadikan akhirat
(pertemuan dengan Rabbnya) 
sebagai tujuan.
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Rahasia #2

َوتَْرَضى بِقََضائَِك  - wa tardho bi qodho-ika -

Jiwa yang ridho terhadap apapun yang menimpanya.

Rahasia kedua, dimana kedamaian hati itu berada?

Ia berada di hati orang-orang yang selalu ridho
terhadap apapun ketentuan Rabbnya, enak atau ‘nggak
enak’, senang maupun susah, menang maupun kalah.

Hamba-hambaNya yang selalu bisa memaknai setiap
kejadian dengan cara yang indah.
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Mereka yang selalu bisa menerima setiap kejadian
yang Allah tetapkan. 

Hati yang tak pernah kecewa dengan apa yang 
menimpa.

Hati yang selalu bisa merasakan kasih sayang
Rabbnya, bahkan ketika keinginan dan hajat tak
terwujud.
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Karena kedamaian hati adalah tentang
cara memberi makna (finding meaning).

Kita tidak bisa mengubah kenyataan,
tapi kita selalu bisa mengubah cara kita
dalam memandang kenyataan. 

Orang-orang yang beriman selalu bisa
menemukan keindahan, sekalipun dalam
kejadian yang tak diharapkan.
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Kejadian yang tidak enak, doa-doa yang seakan
tak nampak wujud pengabulannya, boleh jadi
adalah penebus kesalahan-kesalahan kita, dan
menghindarkan kita dari musibah yang lebih
besar.

Kebiasaan berpikir seperti ini yang membuat
seseorang bisa menerima semua yang terjadi
dengan penuh ridha. Tidak complaining, apalagi
mengutuk takdir.
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Berapa banyak istighfar yang kering tanpa rasa?
Berapa banyak taubat yang tidak nasuha?
Berapa banyak salah yang dianggap biasa?

Ketika masalah dan kesusahan datang menyapa,
boleh jadi untuk menghapus dosa-dosa yang tak
hilang dengan ibadah dan usaha seorang hamba, 
sebagai sentuhan mesra dari Rabb yang Maha
Cinta.
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Akan merasakan manisnya iman, orang 
yang ridha menjadikan Allah sebagainya
Tuhannya, berserah padaNya, untuk
mengatur segala urusan dan menetapkan
segala kejadian.

Barang siapa yang mendapatkan rasa 
manis tersebut, niscaya rintangan dan
masalah duniawi tidak akan menyulitkan
dan menyusahkan hidupnya.

38



Kita punya kehendak, Allah pun punya kehendak,
mana yang terbaik? Tentu kehendakNya.

Seperti kata Ali bin Abi Thalib ; 
‘Jika Allah mengabulkan doaku maka aku berbahagia, tapi
jika Allah tidak mengabulkan doaku maka aku lebih
berbahagia, karena yang pertama adalah pilihanku, 
sedangkan yang kedua adalah pilihanNya.’
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Mengutip juga apa yang disampaikan
Umar bin Khattab ;

‘Aku tidak peduli atas keadaan susah dan
senangku, karena aku tidak tahu
manakah diantara keduanya itu yang 
lebih baik bagiku’
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Rahasia #3

َوتَْقنَُع بِعََطاِئكَ   - wataqna’u bi ’atho-ika -

Jiwa yang merasa cukup dengan pemberian dariNya.

Rahasia ketiga dari kedamaian hati adalah perasaan
cukup dan kepuasan batin atas semua karuniaNya.

Menikmati setiap anugerah yang ada, tidak terjebak
dengan angan-angan dan keinginan yang belum ada.
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‘Seandainya seorang anak Adam memiliki
satu lembah emas, tentu ia akan
menginginkan dua lembah lainnya, dan
sama sekali tidak akan memenuhi
mulutnya (merasa puas) selain tanah
(yaitu setelah mati) dan Allah senantiasa
menerima taubat orang-orang yang 
bertaubat’

HR. Al Bukhari no. 6439
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Diantara sifat dasar dari manusia adalah
tak pernah puas dengan apa yang 
dimiliki.

Jika salah menyikapinya, bisa-bisa
terhabiskan waktu kita hanya untuk
urusan dunia yang melenakan, sampai
akhirnya ‘tanah’ yang masuk ke mulut
bersaman dengan perasaan sesal yang 
menyesakkan.
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Orang-orang yang damai hatinya, 
selalu menyibukkan diri untuk
mengingat-ingat dan menghayati
nikmat yang begitu banyak dari
Rabbnya.

Tidak risau dengan apa yang belum
ada, justru risau jika tak bisa
mensyukuri yang telah Allah berikan.
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Sikap hidup ‘merasa cukup’ dalam islam
disebut dengan Qana’ah, kemampuan
untuk mengendalikan keinginan.

Tidak memaksakan diri, dan tidak
berlebihan dalam urusan dunia.

Mampu memilah dan memilih mana
yang harus menjadi prioritas. Baik
prioritas perhatian, prioritas tenaga, 
maupun prioritas peruntukkan harta.
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Mereka yang memiliki sikap ini akan
merasakan kedamaian hati, karena
diantara sebab penderitaan hidup
adalah keinginan yang tidak pada
tempatnya.
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Menemukan kedamaian hati adalah
perjalanan menyelami lautan
nikmat tak bertepi.

Hajat yang belum tercapai dan
masalah yang belum selesai tak
akan pernah bisa menutupi
keluasan nikmat dariNya.

Takkan sanggup kita menghitung-
hitungnya.
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Action Plan
Bagian4
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Terima Kasih.
Nantikanseriebookberikutnya
© PPA Institute 2019





Lembaga pelatihan Sumber Daya Manusia yang 
berorientasi pada nilai-nilai Islam.

Menyajikan Materi dengan pendekatan Tauhid aplikatif, 
yang dikemas dalam bentuk Training, workshop, dan

seminar.


