
 
KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum wr.wb 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

Alhamdulillah, atas Qudrat, Iradat dan petunjuk Allah SWT, serta do’a dan dorongan 

maupun saran-saran dari rekan-rekan paguyuban yang khususnya saudara A.Jimmy 

Maulani rahimakumullah sebagai penasihat juga pembimbing dalam Paguyuban 

SILUMAN, atas saran, pandangan dan dorongannya pula tersusunlah penjabaran dari 

pada symbol atau lambang yang merupakan pedoman dari pada paguyuban. Dan 

harus difahami, dihayati, serta diamalkan bagi setiap anggota paguyuban. Semoga 

Allah SWT memberi Hidayah serta InayahNya bagi kita sekalian (anggota paguyuban  

khususnya) sehingga kita dapat dan mampu untuk mengamalkannya.  

Perlu dipertegas pada awal kata bahwa Paguyuban SILUMAN bukan merupakan 

satu faham atau aliran akan tetapi tidak lebih dari sebuah wadah untuk “mempererat 

ukhuwah islamiyah” sehingga setiap anggotanya diharapkan dapat menjadi insan 

yang bertaqwa kepada Allah SWT. 

Maksud dan tujuan  penyusunan/penjabaran dari Lambang Paguyuban SILUMAN ini 

adalah diharapkan agar setiap anggota paguyuban benar-benar dapat memahami 

tujuan terbentuknya paguyuban yang berorientasi Ukhuwah Islamiyah dan 

pembentukan diri menjadi manusia yang berguna bagi Agama,Bangsa dan Negara. 

Kemudian dari pada itu perlu kita fahami bahwa yang melandasi pemakaian atau 

penggunaan gambar maupun kalimat-kamilat toyyibah bagi simbol paguyuban adalah 

dengan dasar Pengagungan akan Kebesaran Allah SWT sebagai Sang Kholiq yang 

sekaligus Tuhan Yang Pantas di sembah “ Yaa Allah anta robbuna laa ilaha ilaa 

anta”.  Dia lah dzat yang merubah siang jadi malam, malam jadi siang, menjadikan 

alam serta isinya untuk kepentingan hambaNya.  

Oleh karena itu sudah seharusnya kita dapat memperhatikannya, dan yang terpenting 

kita dapat mengambil iktibar dari semua itu. Dengan gemikian Insya Allah kita 

menempatkan ketauhidan kita pada kedudukan yang benar dan tepat. Oleh karena itu 

pulalah hendaknya kita senantiasa memuji dan mengagungkan Allah SWT dengan 

sepenuh hati serta berusaha meningkatkan segala usaha, pengorbanan dan perbuatan 

kita yang bernilai ibadah. 



Allah SWT berfirman : 

 

 

 

Artinya : “Tiada  Kuciptakan  jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu” 

 

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi siapa yang membacanya dan mau 

memahaminya serta mengamalkannya. 

Amien Yaa Robbal  Alamiin. 

 

Cileungsi , 22 Desember 2003 

Wassalamu ‘alaikum wr. Wb 

 

 

Penyusun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUKADIMAH 

 
“Aku mohon perlindungan Allah dari pengaruh syaitan yang terkutuk dengan 

menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mohon 

pertolongan dan taufiq padaNya. 

Diiringi dengan do’a , shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah 

SWT atas Penghulu Umat Nabi Besar Muhammad SAW dan keluarga, sahabat serta 

pengikut-pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. 

Allah ciptakan manusia sebagai mahluk terbaik dan mulia diantara mahluk-mahluk 

lain. Namun kemuliaan yang telah Allah berikan kepada mahluk-Nya yang di sebut 

manusia sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh Allah SWT  dikarenakan 

perbuatan manusia itu sendiri. Banyak sudah perumpamaan maupun peringatan-

peringatan yang telah Allah berikan agar manusia sebagai mahluk yang 

berfikir/berakal dapat mengambil hikmah dari peringatan tersebut agar tidak terjatuh 

menjadi mahluk yang hina. 

QS: 8 Al – Anfal 22 : 

“Sesungguhnya binatang (mahluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang                               

pekak dan bisu yang tiada mengerti” 

QS: 95 At Tin 5 : 

“Kemudian Aku tempatkan di tempat yang paling rendah” 

Manusia yang mau menggunakan akal fikirannya adalah manusia  yang berilmu, 

sedang alat ilmu adalah akal / budi. Namun perlu kita ketahui, bahwa sikap ilmu 

berbeda dengan sikap Agama. Ilmu membenarkan ataupun menyalahkan sesuatu 

didasarkan atas dasar pembuktian, dari pembuktian itulah dapat diketahui tugas indra 

dengan akal melalui proses.  



Sedang Agama membenarkan ataupun menyalahkan sesuatu didasari atas dasar Iman. 

Manusia mempercayai nilai-nilai aqidah dengan proses persenyawaan pemahaman 

akan syahadah dengan Qolbu karena sesungguhnya qolbu adalah alat Agama. 

Pasukan Qolbu yakni panca indera, serta perdana menterinya yakni akal, yang hanya 

sanggup menjangkau beberapa ilmu pengetahuan sangat sedikit. Pengetahuan 

manusia hanya dapat menjangkau alam benda sampai yang amat kecil, namun 

manusia tidak dapat menjangkau alam yang lebih luas dibalik alam benda ini, yaitu 

yang disebut dengan alam gaib, baik yang disebut dengan Alam Malakut ataupun 

Alam Akhirat. Meski demikian manusia harus tahu  juga alam gaib, baik alam 

malakut, alam  akherat. Karena sesungguhnya setelah kita meninggalkan alam benda 

ini kita akan memasuki alam gaib guna mempertanggungjawabkan segala perbuatan 

kita di alam benda. 

QS : 74 AL Muddatstir  38 : 

“ Setiap diri tergadai karena perbuatannya “ 

QS : 53 An Najm  39 : 

“Dan bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang diusahakannya “ 

Atas dasar pemahaman seperti yang diuraikan di atas, maka paguyuban ini bertujuan 

sebagai sarana syi’ar untuk memperkokoh Aqidah Islami, karena dengan kokohnya 

aqidah islami maka akan terbentuk  manusia yang berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan juga kekuatan jasmani dan rohani serta rasa tanggung 

jawab kemasyarakatan (khususnya bagi umat islam) yang tinggi untuk menciptakan 

perdamaian di muka bumi ini (Rahmatan lil ‘alamiin). 

Dengan kesadaran dalam upaya membentuk diri yang sholeh yang Insya Allah  yang 

dapat menyelamatkan diri dan keluarganya dari azab api neraka. Maka paguyuban ini 

berharap pada setiap anggotanya untuk berusaha dengan sungguh-sungguh untuk 

meningkatkan ketaqwaan, membersihkan hati sehingga dapat memancarkan Nur 



Kalamullah dan Nur Muhammad SAW yang dapat meningkatkan pemahaman Dienul 

Islam, sebab melalui dienul islam inilah Allah SWT memberitahukan kepada manusia 

segala sesuatu pengetahuan tentang yang gaib, dan hanya dengan dienul islam ini 

pulalah manusia dapat meniti jalan keselamatan yang abadi. 

Akhir kata, semoga uraian yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca (anggota paguyuban Siluman Khususnya) ini semua dalam rangka 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Sang pencipta  ( hablumminallah ) 

dan meningkatkan Ukhuwah Islamiah yakni berwasiat dengan kebaikan dan 

kesabaran ( habluminannaas ). 

Kami menyadari dalam penyusunan uraian ini banyak terdapat kekurangan atau 

bahkan mungkin kesalahan, oleh karenanya kami berharap dengan Taufiq dan 

Hidayah dari Allah SWT agar para pembaca dapat memberikan kritik dan koreksinya. 

Amiin 

 

Cileungsi, 1423 H 

Wassalam, 

 

Penyusun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SILUMAN 

Sekilas tentang Siluman 

SILUMAN  nama dari paguyuban ini , Siluman disini sama sekali bukan berarti 

SYETAN , akan tetapi  SILUMAN  ini  merupakan singkatan dari Silaturahmi 

Umat Manusia yang praktik globalnya melalui : 

SI   :  SILIH ASAH, SILIH ASIH, SILIH ASUH. 

LU  :  LUWES DALAM PERGAULAN DAN LUHUR BUDI PEKERTI 

MAN   :  MEMBANTU APARAT DAN MEMBELA MASYARAKAT YANG  

                LEMAH. 

SILUMAN ini mempunyai makna bahwa di dalam paguyuban ini berkumpul dari 

bermacam - macam kalangan, berbagai macam latar belakang pendidikan , Ilmu 

pengetahuan, profesi dan usia, yang dituntut untuk saling ASAH yakni bertukar 

fikiran, berbagi ilmu baik itu ilmu agama maupun pengetahuan lainnya, yang 

semuanya bertujuan untuk kemajuan dan kebaikan. Dalam menyampaikan ilmu-

ilmunya setiap anggota senantiasa selalu mengedepankan rasa ASIH yaitu dengan 

kesabaran, kelembutan dan jelas. Segala ilmu yang didapat hendaknya difahami 

sebagai satu amanah yang harus dijaga, dijalankan dan diamalkan sehingga ilmu 

tersebut Insya Allah  menjadi ilmu yang mempunyai nilai ibadah sehingga kekuatan 

ASUH yaitu silaturahmi maupun ukhuwah islamiah benar-benar terwujud, terjaga dan 

tercermin pada langkah setiap anggotanya. 

Setiap anggota paguyuban ini diharapkan dapat menjadi panutan karena “keluhuran 

budi pekerti” di lingkungannya, tidak sombong dengan siapapun, harus mau menjalin 

persaudaran yang ikhlas tanpa melihat perbedaan suku, agama,golongan, kekayaan, 

pangkat dan lainnya. Sehingga nikmatnya  ke-Islaman dapat dirasakan oleh semua 

golongan yang ada di sekitar kita, karena islam itu merupakan rahmat bagi seluruh 

alam semesta beserta isinya “Rahmatan lil ‘alamiin”. 

Karena ketaqwaan, keimanan dan jiwa islam yang tercermin dalam tingkah laku maka 

segala perbuatan keji dan munkar akan terhindari, dengan tidak melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan huhum agama maupun hukum negara berarti kita sudah 

“membantu aparat”. Dan sebagai Insan yang bertaqwa maka keperdulian terhadap 

sesama mahluk Allah selalu tercermin dalam kesehariannya, anggota paguyuban ini 

diharapkan dengan ikhlas membantu apabila melihat atau mendengar ada yang 



memerlukan bantuan, yang mana bantuan tersebut bisa berupa harta, tenaga, fikiran, 

ataupun do’a bahkan jika untuk mempertahankan agama dan negara, jiwa akan kita 

pertaruhkan.  

Lambang dan symbol  
 

       SILUMAN mempunyai lambang dengan simbol-simbol seperti : 
 

 Kalimat Thoyibah      
      

              
 

 Kalimat Basmalah yang berbentuk Kaligrafi  
 

                   
 

 Dua pedang bermata dua yang bertuliskan Kalimat Tauhid 
 

              
 
 

 Bulatan Matahari dengan Kalimat Risallah     
 



              
       Kepala Harimau dengan Sayap Elang yang bertuliskan Kalimat Tauhid   

dan  Risalah 
 

    

 
 Huruf Hijaiyah dengan bunyi Latiif   dan Hakim  

 
 Delapan Pedang 

 

              
 

 Kalimat kepanjangan dari SILUMAN 
 

             
 

 Unsur keseimbangan dalam komposisi rajah 
 

              



 
 Kalimat – kalimat Asma’ul Husna 

 

             
 

Masing –masing tersebut mempunyai makna serta pengertian maksud dan tujuan 
dari pada paguyuban, yang harus dipahami kemudian diamalkan oleh setiap anggota 
paguyuban. 
 
 
 
 
Makna dan Pengertian dari masing-masing symbol 
 

1. ……. 
 

Adalah kalimat Tauhid dan Risalah, ialah pengakuan suci yang diucapkan serta 
diyakini terhadap Allah SWT. Kalimat tersebut merupakan landasan dari 
paguyuban yang berazaskan Islam. Seiring dengan Aqidah dari pada seluruh 
anggota paguyuban. 
Maksud dan Tujuan: 
a. Mengeluarkan segala keyakinan terhadap kebendaan dan kepada makhluk 

dari hati, dan memasukkan satu-satunya keyakinan terhadap Allah SWT ke 
dalam hati. 

 ( peniadaan Tuhan yang patut disembah),   (pengecualian 
adanya Allah swt ). Oleh sebab itu sadar atau tidak kita telah menerima 
beberapa perkara yakni: 
• Menetapkan Dzat Allah 
• Menetapkan Sifat Allah 
• Menetapkan Af’al Allah 
• Menetapkan Wujud Allah 

Dengan demikian kita telah menerima dengan benar bahwa Allah sebagai Rabb 
kita. 
b. Mengakui serta meyakini bahwa Allah berkuasa atas makhlukNya tanpa 

pertolongan semua makhlukNya, karena makhluk tidak berkuasa dan tidak 
dapat berbuat sesuatu tanpa kehendakNya. 

c. Meyakini bahwa hanya Allah sajalah sumber dari pada segala kekuatan dan 
kehendak, dan hanya Allah-lah yang dapat memberi manfa’at dan mudharat 
kepada setiap makhlukNya. 



Maka jika kebesaran Allah telah tertanam dihati kita, maka kita akan mudah 
melaksanakan perintah Allah dan mudah pula menjauhi segala laranganNya, 
yang membawa kita menuju ridho Allah. Adapun ciri-ciri dari manusia yang 
mendapat ridho Allah adalah, bila disaat syakaratul maut dapat mengucapkan 
kalimat “ Laa ilahailallah Muhammaddarrasulullah “ Sebagaimana telah 
disabdakan Rasulullah SAW dalam kitab hadist: 
“Barang siapa yang diakhir hayatnya dapat mengucapkan Laa ilahailallah 

Muhammaddarrasulullah  pastilah masuk surga (keridhoan Allah)” 

Cara mendapatkan: 
a.   Yakni banyak menyebut (dzikir) dengan kalimat (Laa ilahailallah) baik  

secara siir ataupun bil qolbi (dengan hati) setiap hari diwaktu petang dan 
pagi hari dalam keadaan duduk, berdiri ataupun berbaring dan berjalan. 

 
 

QS.33 “Al-Ahzab” ayat 41-42: 
 
 
 
 
  

 
 

“Hai orang-orang yang beriman! Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. 
  Dan tasbihlah (memuji) Allah pagi dan senja.” 

 
b. Menunaikan kehendak kalimat Laa ilahailallah  yakni melaksanakan 

seluruh perintah-Nya serta memurnikan Aqidah (Tauhid). 
 
c.    Memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan penuh harap agar kita 

mendapatkan hakekat keyakinan (Tauhid) dengan tepat dan benar. 

Adalah kalimat Risalah, Muhammad sebagai panutan/suri tauladan dalam 
kehidupan kita sehari-hari, keberhasilan dan kesuksesan kita dalam menjalani 
hidup adalah terletak sejauh mana kita mengikuti sunah-sunah baginda 
Rasulullah SAW. Sedang kegagalan dan kehancuran kita (umat) adalah sejauh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
mana menjauhi daripada sunahnya. Jalan menuju ridho Allah SWT terletak pada 
jalan yang sudah dilalui Rasulullah (sikap hidup Rasulullah SAW). 
 
QS.3 “Ali Imran” ayat 31: 



   

  
“Katakan (Muhammad); Kalau kamu betul mencintai Allah, turutlah aku 
niscaya kamu akan dicintai Allah…” 

 
Hadist (Sabda Rasulullah SAW): 
 
“Barang siapa yang mencintai sunahku berarti cinta kepadaku, barang siapa 
yang cinta kepadaku, maka akan bersama-sama dengan aku di surga” (HR. 
Turmudzi) 
 
Mengikuti  sunah-sunah Rasulullah SAW adalah perintah Allah dan juga 
sebagai bukti cinta kita seorang mukmin kepada Allah SWT dan Rasul-Nya 
sebagai suri tauladan seluruh manusia dengan kemuliaan akhlaqnya. 
 
QS.33 “Al Ahzab” ayat 21: 
 
 
 
 
  
 
 
“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik 
bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya dihari 
akhirat, dan dia banyak menyebut asma Allah” 
 
Dan kita yakin, segala apa yang diucapkannya, segala apa yang diamalkannya, 
mendatangkan kepada diri kita akan kecintaan dan keridhaan Allah SWT, dan 
kita yakin pula di dalam sunah-sunah Rasulullah ada pertolongan Allah SWT, 
ada kekuatan Allah SWT, serta ada kejayaan untuk kehidupan dunia dan 
akhirat. 
 
Dengan menghidupkan sunah Rasulullah SAW, maka kita mendapatkan  
jaminan (syafaat) Rasulullah di Yaumil Akhir kelak. 
 
Kefahaman dan keyakinan kita terhadap kalimat thayibah (“laa ilaha ilallah”), 
harus kita buktikan dengan amal perbuatan, yakni menjadikan seluruh aktifitas 
hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah SWT, dengan  amal yang telah 



dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dengan demikian berarti kita telah 
memahami maksud dan tujuan atas ucapan sebagai persaksian kita terhadap 
kalimat Risalah. 
 
Cara mendapatkan: 
 
a.   Kita memperbanyak bersholawat kepada Nabi SAW, setiap hari. 
 
     QS.33 “Al Ahzab” ayat 56: 

  
 
 
 
 
 
“…. Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu memohon rahmat 
dan keselamatan untuk nabi, dengan sungguh-sungguh” 
 

b. Kita berusaha mengamalkan semua sunah Rasulullah SAW dalam 
kehidupan sehari-hari. 

c.    Menyampaikan dan mendakwahkan sunah-sunah Rasulullah SAW yang kita 
ketahui dan yang kita amalkan. 

d. Berdo’a dengan sungguh-sungguh dan penuh harap, mohon kepada Allah 
SWT, agar diberi kekuatan untuk mengamalkan serta meneladani cara hidup 
Rasulullah SAW. 

 
Sabda Rasulullah SAW: 
 
“Barang siapa memegang teguh sunahku ketika umat dalam keadaan fasad, 
mendapat ganjaran seratus mati syahid” (HR. Baihaqi) 

 
2. Kalimat Basmalah    
                   
         “ Bismillahirrohmanirrohiim” 

Kalimat agung yang mesti dibaca oleh seorang muslim dalam setiap saat 
sebelum mengerjakan sesuatu pekerjaan/aktifitas. 
Karena menyadari akan keAgungan Allah SWT dipermulaan suatu pekerjaan 
dan perbuatan, adalah menyadari pula akan ketidak berdayaan kita tanpa 
pimpinan dan petunjuk Allah SWT, dengan menyebut Asma Allah sebelum 
memulai sesuatu kita berharap agar perbuatan kita mendapat nilai ibadah oleh 
karena ridho Allah SWT. 
 



Sabda Rasulullah SAW: 
 
“Setiap perkara yang penting, yang tidak dimulai dengan menyebut asma Allah 
SWT, adalah terputus” (HR. Abu Daud) 
 
Dengan mengucap/membaca basmalah ( Bismillahirrohmanirrohiim )setiap kali 
kita akan mengerjakan sesuatu, maka sesungguhnya kita telah mengakui 
beberapa perkara: 
a.    Menyandarkan segala sesuatu/perkara yang akan kita perbuat atas dasar 

keridhoan Allah SWT, karena segala sesuatu yang ada dilangit dan diatas 
bumi bergerak (hidup) atas kehendak Allah SWT. 

b. Kita mengakui bahwa                asma Tuhan yang pantas disembah atau 
nama bagi Dzat yang maha suci yang tidak dimiliki oleh setiap makhlukNya. 

 

c.    Kita mengakui bahwa,                adalah sifat Dzat yang memberi nikmat 
dengan nikmat-nikmat yang agung, yang tidak terhingga. 

 

d. Kita mengakui pula bahwa,                 adalah sifat Dzat yang memberi 
nikmat yang lembut dengan sifat Rahmah, rahmat belas kasihan yang khas 
kepada hambaNya yang mukmin. 

 
Dengan menyebut Asma Allah / mengucap    
mengandung faedah yang besar, yaitu: 

1) Tabaruk (mencari berkah) 
2) Mengagungkan Allah ‘Azza wa Jalla. (QS. 1; 2, QS. 45; 36) 
3) Menjauhkan diri dari setan/mengusir setan. 
4) Menimbulkan rasa aman dalam diri. (QS. 13; 28) 
5) Pengakuan/ikrar atas keTuhanan Allah. (QS. 7; 172, QS. 13; 36) 
6) Membedakan bagi orang mukmin dan orang musyrik dan kafir. 
 
Kalimat basmalah adalah merupakan kalimat penjaga karena mempunyai 
kekuatan/energi yang sangat luar biasa. Sebagaimana Allah SWT terangkan 
dalam Alquran surat 74 (Al Muddattsir) Ayat 30: 

“yang menjaganya ada sembilan belas” 
 
Kalimat basmalah terdiri dari 19 huruf: 



 
 
          6        +         6        +     4     +     3   =  19 
Dan didalam Al-Quran terdapat beberapa kali disebutkan, 
 
 : 19 kali : 19 x 1 
  
 : 2698 kali : 19 x 142 
 
 : 59 kali : 19 x 3 
 
  : :  114 kali : 19 x 6 
 
 
Inilah salah satu dari beberapa bukti janji Allah menjaga Al-Quran. 
QS. 15 (Al-Hijr) 9: 
 
 
 
 
“Sesungguhnya kami menurunkan pengajaran (Qur’an) dan sesungguhnya kami 
penjaganya”. 
 

Dalam anatomi tubuh manusiapun terdapat 19 tulang rusuk dan inilah 
tanda-tanda/peringatan yang harus dimengerti bagi makhluk yang berakal 
(manusia). Kepada seluruh anggota paguyuban khususnya, kalimat basmalah 
memberi makna bahwa sesungguhnya apapun ilmu atau perbuatan yang kita 
lakukan tanpa di dasari dengan kalimat basmalah maka sesungguhnya tidak 
dapat memberi manfaat. Demikian menyadarkan pula bahwa sesungguhnya 
sebesar apapun ilmu atau kekuatan yang kita miliki tanpa dilandasi Asma Allah, 
maka pada hakekatnya kita tidak memiliki ilmu ataupun kekuatan apapun. 

 
3. Pedang bermata dua dan bertuliskan kalimat Thoyibah. 

Sesungguhnya pedang disini adalah sebagai lambang pemisah yakni 
pemisah antara yang haq dan yang bathil, yang utama pedang hati (iman). 
Pedang juga merupakan simbol/bermakna pembelaan penegakan kalimat 
thoyibah dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari orang-
orang yang sengaja ingin membelokkan kebenaran yang haq yakni kebenaran 
Islam, atau bahkan yang ingin menghilangkan sama sekali. 

Oleh sebab itu setiap anggota paguyuban dituntut untuk dapat 
membedakan kebenaran yang harus dijunjung tinggi serta ditegakkan dari 
kebathilan yang dapat merusak harkat martabat manusia (paguyuban 



khususnya) dimata masyarakat dan terlebih utama dimata Allah SWT. Dan 
perlu disadari pula lambang pedang merupakan pernyataan ikrar kita (seluruh 
anggota paguyuban) untuk memperjuangkan serta mempertahankan dan 
menegakan kalimat-kalimat thoyibah, yakni menegakan agama Allah SWT/ 
Dinul Islam. 

 
QS.61 “As Shaff” Ayat 14: 
 
 
 
 
“Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi penolong (agama) 
Allah……” 
 

Adapun pedang yang bermakna rohaniah yakni pedang iman, adalah 
untuk memisahkan bisikan lathif (kebenaran) dengan bisikan syaiton/setan 
(bathil), dalam hal ini kita dituntut benar-benar untuk memahami bisikan yang 
haq (keserasian antara akal dan hati), karena sesungguhnya syaithon sangat 
cerdik dan pandai dalam memperdaya manusia kecuali bagi manusia yang 
benar-benar beriman dan berserah diri dengan ikhlas kepada Allah SWT. 
 
QS. 38 “As Shod” Ayat  82-83: 
) 

“Iblis menjawab: maka dengan kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan 
mereka semuanya. Selain hamba-hamba engkau yang disucikan/mukhlis” 
 

Pedang rohani juga mempunyai pengertian waktu, oleh karena itu 
haruslah benar-benar kita sadari, bahwa sesungguhnya waktu adalah bagaikan 
pedang dileher kita, mari kita gunakan pedang waktu ini dengan sebaik-baiknya 
untuk berlomba-lomba dalam kebajikan sebagai bekal kita nanti menghadap 
Allah Azza wa Jalla. 
 
QS. 103 “Al-Ashr” Ayat 1-3: 
 
 
 
 
 
 



 
“Demi (perhatian) waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Selain 
orang-orang yang beriman dan beramal sholeh” 

 
4. Bulatan Matahari 

Bulatan matahari dengan kalimat Risalah (Shalallahu ‘alaihi wasalam) 
bermakna cahaya penerang, yang dimaksud yakni Rasulullah SAW. Sebagai 
mataharinya dunia yang menjadi rahmat seluruh alam. 
 
QS. 21 “Al Anbiya” Ayat 107: 

“Dan engkau (Muhammad) kami utus, melainkan untuk menjadi rahmat bagi 
semesta alam” 
 

Secara harfiah matahari adalah sumber energi bagi kehidupan alam ini. 
Demikian juga secara rohaniah Rasulullah SAW adalah pelita atau penerang 
zaman, manusia dalam kegelapan Iman dan Akhlak. 
 

Mengambil ikhtihar dari uraian tersebut diatas, maka diharapkan kepada 
setiap/seluruh anggota paguyuban agar dapat menjadi mataharinya keluarga 
(khususnya) dan masyarakat (umumnya). Kita adalah penerus dan pewaris 
perjuangan Rasulullah SAW, oleh karena itu kita harus menjadi matahari-
matahari Muhammad SAW. Sinar kemuliaan akhlaknya mampu menembus 
kegelapan hati yang paling dalam. 
 

Cahayanya yang tajam mampu menerangi seluruh alam, memberi 
kehangatan dan membangkitkan gairah iman bagi setiap orang yang merindukan 
keselamatan serta kebahagiaan dunia wal akhirat. 
 

Matahari dalam menerangi alam menghabiskan berjuta-juta ton bahkan 
lebih energi atom terbakar demi menghasilkan cahaya dan menerangi seluruh 
jagad raya, matahari pulalah yang menjadi induk pusaran kosmos (alam 
kosmos). Rasulullah SAW sebagai mataharinya dunia juga berkorban tanpa 
pamrih seluruh jiwa dan raganya demi menerangi jiwa-jiwa yang gelap gulita. 
Oleh karena itu sebagai anggota paguyuban yang berkiblat kepada baginda 
Rasulullah SAW, harus rela berkorban demi terciptanya rasa cinta kasih serta 
kedamaian bagi seluruh umat manusia baik umat muslim maupun non muslim 
serta makhluk-makhluk Allah SWT yang lain dengan tanpa pamrih, insya Allah 
hal ini merupakan manifestasi dari amal sholeh (amilusholihah). Seluruh 



anggota paguyuban diminta untuk mengedepankan rasa kasih sayang, 
kedamaian dan tawakal (memohon ridho dan pertolongan Allah) dalam 
menghadapi atau menyelesaian setiap persoalan. 

 
5. Kepala Harimau 

 
Dalam lambang paguyuban ini sengaja hanya digambarkan kepala 

harimau, namun sebenarnya adalah keseluruhan wujud dari harimau. 
Harimau adalah mahluk Allah yang dikagumi karena mempunyai 

kekuatan yang luar biasa besar serta keberanian dan akan sangat berbahaya 
apabila diusik, dia memiliki daya cengkeram luar biasa, akan tetapi itu harimau 
tampak anggun, lembut dan mempesona serta terkenal sangat pintar dan mampu 
menjaga serta melindungi habitatnya. 

Mengambil ikhtibar dari harimau, maka sebagai anggota paguyuban harus 
mempunyai kekuatan/kemampuan dalam mensikapi perkembangan zaman yang 
nyata-nyata dapat merongrong keimanan, oleh sebab itu yang dibutuhkan adalah 
kemampuan dan kekuatan fikir baik dalam bidang ilmu pengetahuan atau 
bidang-bidang lainnya agar bermanfaat bagi masyarakat Islam khususnya dan 
umumnya bagi seluruh manusia. Kita harus bersikap wajar (tidak berlebih) 
dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, lakukan yang terbaik bagi kita dan 
lingkungan kita, Inya Allah perilaku keimanan dan ketaqwaan kita yang ikhlas 
akan memancarkan sinar kekaguman. Sinar inilah yang harus digunakan dalam 
menjaga diri dan masyarakat sekitarnya karena ini merupakan satu pondasi dan 
perisai terhadap pengaruh-pengaruh luar yang dapat merongrong Aqidah Islam, 
kekuatan iman akan mampu mencengkram segala kekuatan jahat yang akan 
mengganggu ketentraman dan kerukunan bermasyarakat demikian tak kalah 
pentingnya kekuatan ekonomi kita (Islam) harus mampu mencengkram sebagai 
mana cengkraman kuku harimau. 

Kekuatan, keberanian dan kegagahan yang dimiliki harimau telah pula 
dapat kita temukan dalam sifat sahabat baginda Rasulullah SAW, seperti Umar 
r.a. kemudian Ali bin Abu Thalib dan lain-lainnya dalam melindungi komunitas 
masyarakat Islam khususnya dan masyarakat yang bukan Islam yang menjadi 
tanggung jawabnya disaat memegang tampuk kekalifahan. Kekuatan fikir dan 
ekonomi pada masa kekalifahannya juga mampu membuat bangsa-bangsa lain 
gentar bahkan membuat masyarakat bangsa lain mengimani Islam. Sebagai 
mana pepatah harimau mati meninggalkan belang, maka para sahabat 
Rasulullah telah pula meninggalkan hasil pemikiran-pemikiran serta perbuatan 
yang bermanfaat bagi komunitas masyarakat Islam hingga kini. 

Gigi/taring harimau merupakan letak kewibawaan serta mampu mengoyak 
seberapa tebal kulit mangsanya. Selain kekuatan-kekuatan sebagaimana tersebut 
diatas, maka kita sebagai anggota paguyuban harus pula mempunyai 
kewibawaan, yakni kewibawaan yang ditimbulkan dari akhlak kita sehingga 



mampu mengoyak kesombongan dan kesewenang-wenangan orang lain yang 
nyata-nyata dapat menyengsarakan orang lain dan saudara kita umat Islam 
khususnya. 

 
6. Sayap Elang/Rajawali 

Elang atau rajawali mempunyai kekuatan menjelajah udara walaupun 
seringkali pula mendapat terpaan angin yang kencang, justru elang / rajawali 
menjadikan terpaan itu sebagai ujian ketabahan. Ketajaman mata/penglihatan 
Elang sangat luar biasa, walaupun dalam ketinggian terbangnya mampu 
mendeteksi sekecil apapun mangsanya dibawah. 
Mengambil ikhtibar dari elang, sebagai anggota paguyuban Siluman harus pula 
mempunyai kemampuan dan kekuatan dalam menghadapi terpaan hidup dengan 
tenang dan penuh keyakinan, ketajaman mata hati kita haruslah mampu pula 
mendeteksi sekecil apapun bahaya yang dapat memalingkan keImanan dan 
keyakinan kita kepada Allah SWT, sebagai sumber kekuatan dan pengharapan 
kita. 
a. Kepak sayap Elang yang bertuliskan kalimat thayibah / tauhid (Allahu 

Akbar) dan Risalah (Muhammadarrasulullah) sebagai lambang ikrar atau 
kesanggupan kita senantiasa berpegang pada kalimat Tauhid dan Risalah, 
yakni senantiasa menjunjung tinggi dan memegang teguh aturan-aturan 
Allah SWT, melaksanakan sunah-sunah baginda Rasulullah SAW. 
Melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW, yakni kerja kenabian untuk 
menyampaikan yang haq, benar dalam perkataan juga benar dalam 
perbuatan sesuai dengan kemampuan dan profesi kita. 

 
Sabda Rasulullah SAW: 
 
“Sampaikanlah kebenaranku walau satu ayat” 

 
b. Kepak sayap Elang, memberi tamsil tangan yang artinya perbuatan, maka 

apabila kita berbuat sesuatu hendaklah kita itikadkan pada Allah SWT dan 
RasulNya. Jangan perbuatan kita dapat menjatuhkan diri kita sendiri 
kedalam dosa. 

 
QS. 2 “Al Baqarah” Ayat 195: 
 
 
 
 
 
 
“…..dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri 



dengan tanganmu kedalam kebinasaan” 
 

QS. 17 “Al Isra” Ayat 29: 
 
 
 
 
 
“Dan janganlah 
kau jadikan 
tangan engkau terbelenggu kekuduk dan jangan pula engkau kembangkan 
seluas-luasnya, nanti engkau akan duduk tercela dan sengsara” 

 
Kepak sayap elang terdapat tujuh (7) bulu yang mekar mempunyai 

makna antara lain: 
a. Al Matsani (tujuh ayat yang diulang-ulang) / Al Fatihah, yang di ulang-

ulang dalam sholat lima waktu. 
 
QS. 15 “Al Hijr” Ayat 87: 
 

“Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau tujuh yang diulang-
ulang dan Alquran yang besar dan mulia” 
 

Al Matsani/ Al Fatihah yang berjumlah tujuh ayat paling tidak kita 
baca 17 kali dalam sholat lima waktu, Al Matsani ini terbagi menjadi tiga 
sebagaimana Allah terangkan dalam hadist Qudsi: “Wahai Bani Adam, Aku 
telah menurunkan kepadamu tujuh ayat: Tiga diantaranya untuk-Ku, tiga 
lagi untukmu, sedang yang satu untuk kita bersama” 

1) Adapun yang tiga untuk Allah SWT: 
Sifat sanjung puji hanyalah untuk Allah SWT semata yang maha 
Rahman dan Rahim serta yang menguasai hari pembalasan. 

2) Adapun yang satu untuk Allah SWT dan hambaNya: 
Disatu pihak kita hamba Allah SWT melakukan ibadah kepada-Nya dan 
memohon pertolongan, dan dipihak Allah SWT yang berhak menerima 
ibadah dan memberi pertolongan. 

3) Adapun tiga lagi untuk HambaNya: 
Sebagai hambaNya memohon bimbingan serta petunjuk kepada Agama 
yang Haq (jalan yang benar), serta digolongkan kepada para nabi, para 



Shiddiqin, para syuhada dan orang-oranng Shalih dan mohon 
dihindarkan dari golongan orang-orang yang dholim. 

 
b. Tingkatan-tingkatan manusia 

Ada tujuh tingkatan: Muttaqin, Mu’min, Muchsin, Fasik, Munafik, Musyrik 
& Kafir. 
 

c. Allah SWT, ciptakan langit dan bumi masing-masing terdiri dari tujuh 
lapis. 

QS.65 “Ath Thalaq” Ayat 12: 
“Allah yang menciptakan tujuh langit, dan bumi serupa itu pula” 
 

d. Allah SWT, ciptakan neraka dengan tujuh tingkat. 
QS. 15 “Al Hijr” Ayat 44: 

“Mempunyai tujuh pintu (tingkat), untuk masing-masing telah ada bahagian 
yang ditentukan dari mereka” 

 
e. Tingkatan-tingkatan ( tujuh tingkatan ) Ruh di alam barzakh. 

1) Ada yang menempati tempat tertinggi (fi a’laa ‘illiyyin fil mala’il a’laa) 
yaitu ruh para Nabi dan Rasulullah SAW, ini tempat yang pernah di lihat 
Rasulullah ketika Isra Mi’raj. 

2) Ada ruh-ruh yang diumpamakan burung-burung hijau yang berterbangan 
didalam surga, yaitu ruh para syuhada yang masih tertahan dipintu surga 
karena masih ada hutang dimasa hidupnya. 

3) Ada ruh-ruh yang tertahan dipintu surga, sebagaimana yang diterangkan 
oleh Rasulullah SAW: “Aku lihat temanmu tertahan dipintu surga” 

4) Ada ruh yang tertahan dikuburnya masing-masing, seperti diterangkan 
dalam hadist “Pencurian yang dilakukan seseorang terhadap harta 
rampasan perang yang belum dibagi-bagi kemudian orang tersebut mati 
(syahid). Bersabda Rasulullah SAW: “Demi Allah yang memegang 
rohku, sesungguhnya harta rampasan yang dicurinya akan menyala 
menjadi api yang membakar didalam kuburnya” 

5) Ada ruh-ruh yang berkedudukan dipintu surga, sebagaimana yang 
diterangkan dalam hadist Ibnu Abbas: “para syuhada bertempat tinggal 



dipinggir sungai dipintu surga dalam sebuah rumah yang mempunyai 
kubah hijau, mendapat rizki dari surga setiap pagi dan sore.(HR. 
Akhmad) 

6) Ada ruh yang tertahan dipermukaan bumi ini, tidak dapat naik ke tempat 
yang tinggi, yaitu ruh yang dimasa hidupnya tidak dapat merasakan iman 
kepada Allah. (QS 7:40) 

7) Ruh-ruh yang tempatnya dilubang panas, dalam sungai darah dan lain-
lain, sebagaimana diterangkan dalam hadist lain. (Samudra Alfatihah) 

f. Allah ciptakan manusia dari tujuh unsur. 
1) QS.3 “Ali Imran” Ayat 59: 

 
 
 

“Dia (Allah), menciptakan manusia (Adam) dari tanah 
(……..)”  
Menurut pengertian science adalah zat asli/organis (4%) 

 
2) QS. 15 “Al Hijr” Ayat 26: 

“Dia(Allah) menciptakan manusia dari lumpur hitam (…..)” 
Menurut pengertian science adalah zat lemas/Nitrogen (3%) 

 
3) QS. 15 “Al Hijr” Ayat 28: 

 
“
D
i
(“(Allah) menciptakan manusia dari tanah kering ( yang berasal) dari 
lumpur  hitam yang diberi bentuk. 
Menurut pengertian science adalah zat asam (65%) 
 

4) QS. 32 “As Sajadah” Ayat 7: 
 

“Dia(Allah) menciptakan manusia dari tanah (…..)” 
Menurut pengertian science adalah zat cair/Hidrogenium (10%) 



 
5) QS. 37 “As Shaffaat” Ayat 11: 

 
“Dia(Allah) menciptakan manusia dari tanah liat (…..)” 
Menurut pengertian science adalah zat besi/ferum ( ) 

6) QS. 55 “Ar Rahman” Ayat 14: 
 
 
 
 
“Dia(Allah) menciptakan manusia dari tanah tembikar (…..)” 
Menurut pengertian science adalah zat arang/Carbonium (18%) 
 

7) QS. 15 “Al Hijr” Ayat 29: 

“Maka setelah Allah sempurnakan bentuknya lalu ditiupkan Ruh (…….) 
kedalamnya.” 
 

g. Kejadian manusia dalam tujuh fase. 
QS 23 “Al Mu’minun” Ayat 12-14: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

1) pertama dari sari tanah 
2) kedua dari sari tanah menjadi sperma/mani 
3) ketiga dari sperma menjadi segumpal darah 
4) keempat, dari segumpal darah menjadi segumpal daging 
5) kelima dari segumpal daging dijadikan tulang belulang 
6) keenam tulang belulang itu ditutup dengan daging 



7) ketujuh, ditiupkan ruh 
 
QS. 16 “An Nahl” Ayat 78: 
 
 
 
 
 
 
 
“Dan Allah melahirkan kamu dari perut ibumu, kamu tiada mengetahui 
sesuatu apapun”. 

 
h. Alquran disegel/ dimateraikan oleh Allah dengan tujuh materai/segel, 

sebagai mana janji Allah diantara salah satunya cara menjaga Alquran. 
 Di ambil dari lima surat dari depan dan tujuh surat terbelakang atau yang 
belakang. Tujuh materai/segel ini telah Allah SWT beritakan jauh sebelum 
Alquran turun, yang terdapat dalam kitab injil. 
1) Surat Efesus: 3:10 
 “Kitab yang bermateraikan tujuh itu sedang dibuka, sehingga pengertian 

masa kini mengalami kemajuan atas pengertian masa-masa lampau” 
2) Surat Wahyu:5:1 
 “Maka aku melihat ditangan kanan Dia duduk diatas tahta itu, sebuah 

gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan di 
MATERAI-kan dengan tujuh MATERAI” 

 
 
 Gambar/skema tersebut diatas segel Alquran, perhubungan dari surat 
satu dengan surat lainnya. Adapun pengambilan surat bagian depan lima 
surat dan surat belakang tujuh surat, hal ini sesuai dengan ruas-ruas tulang 
dalam anatomi tubuh manusia yakni: tulang leher tujuh ruas dan tulang ekor 
lima ruas. Sesuai peruntukkannya bahwa Alquran adalah kitab petunjuk bagi 
manusia. 
 

Butir satu sampai dengan delapan sebagaimana tersebut diatas adalah 
perkara-perkara ajaib yang Allah terangkan pada kitab khususnya anggota 
paguyuban Siluman, haruslah mampu memahami sebagai penopang 
keTauhidan kita agar semakin kokoh terhadap Allah SWT. Dengan 
demikian insyaAllah pedang iman kita semakin tajam sehingga mampu 
menjauhkan diri kita dari kefasikan dan kemusyrikan dan itulah salah satu 
tekad serta tujuan dari pada Paguyuban. 

 



i. Fenomena bilang/angka tujuh yang ditimbulkan kepakan bulu rajawali 
memberi inspirasi atas jurus Siluman, dan masing-masing jurus mempunyai 
makna serta sasaran dengan kekuatan-kekuatan/ energi yang dihasilkan dari 
pengolahan diri masing-masing. 
 
QS.76 “Ad Dahr” Ayat 28: 

“Kami telah menciptakan mereka dan meneguhkan  bangunan tubuh 
mereka…….” 
 

Energi/kekuatan dalam diri kita telah Allah berikan sejak semula 
bersamaan dengan ditiupkannya Ruh kita kedalam janin sejak berusia empat 
bulan, salah satu tanda-tanda kebesaran Allah SWT. 
 
QS.51 “Adz Dzariyat” Ayat 21: 

 

“…dan pada dirimu sendiri. Apakah kamu tidak memperhatikan” 
 

7. Pedang delapan / unsur penolakan 
Pengertian penolakan/unsur penolakan haruslah kita fahami dengan dua 

unsur, yakni unsur luar dan dalam. 
Unsur luar: adalah berupa ajaran atau ideologi-ideologi yang 

bertentangan dengan pedoman-pedoman kita sebagai bangsa Indonesia yang 
berdaulat, bermartabat yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan 
bangsa. 

Unsur dalam: adalah berupa ajaran yang merupakan keyakinan atau 
aqidah yang bertentangan dengan aqidah kita (Islam). Lebih dalam lagi kita 
waspadai unsur-unsur supranatural/bisikan-bisikan yang dapat menjerat kita 
dalam kesesatan, yang terkadang dapat menyerupai bisikan latif (Malaikat dan 
makhluk Allah SWT lain yang sholeh). 

Dalam Alquran Allah SWT telah terangkan kepada kita bahwa, setan 
berusaha mencuri berita-berita langit (QS.27 “As Saffat” Ayat 10) & (QS.72 
“Al Jinn” Ayat 8), yang berita itu apabila didapat maka disampaikan kepada 
manusia setelah sebelumnya dia putar balikkan sehingga menjadikan manusia 
itu sesat. Dalam hal ini kita harus benar-benar ekstra hati-hati terhadap makhluk 



Allah SWT yakni yang mendapat sebutan Iblis atau Setan, makhluk ghoib yang 
telah menyesatkan nabi Adam a.s. 
 

Unsur penolakan yang digambarkan dengan delapan pedang yang 
membentuk formasi vertikal dan horizontal. Formasi vertikal bermaksud 
melindungi aqidah (keimanan) dan formasi horisontal bermaksud melindungi 
hak untuk menjaga bangsa, negara serta masyarakatnya. 
 

8. Huruf Hijaiyah LATIIF dan HAKIM 
Yang bermakna Latief (lemah lembut) dan Hakim (bijaksana). Maka 

untuk mengantisipasi penolakan baik unsur luar maupun dalam kita hendaklah 
bersikap lemah lembut dan bijaksana. 
a.    Latiif: Kelembutan adalah salah satu kunci keberhasilan, karena kelembutan 

membentuk jiwa yang sabar, sedang kesabaran mendatangkan tahan uji. 
Kelembutan membentuk pula sifat kasih mengasihi. Untuk mengalahkan 
suatu kebathilan tidak pula dengan kekerasan tetapi tepat dan berhasil 
dengan kelembutan dan kesabaran. Telah terbukti bahwa Rasulullah SAW, 
dan para sahabat beliau berhasil mengalahkan musuh-musuhnya baik dari 
golongan setan yang berbentuk jin dan manusia. 

 
Kita sebagai anggota paguyuban yang berlandaskan Islam, hendaknya 

harus dapat meniru dan meneladaninya dalam menghadapi musuh-musuh 
kita baik yang dari luar maupun dalam. 

Dengan memiliki sifat kelembutan dan kesabaran, berarti bahwa kita 
telah memiliki salah satu sifat Allah (QS.42;19 dan QS.12;100) 

 
b. Hakim: adil, sifat adil merupakan sumber sikap bijaksana. Adil dan 

Bijaksana merupakan sumber tegaknya kebenaran dan ketenangan baik dari 
diri sendiri atau masyarakat. 

Adil adalah suatu sikap yang mutlak yang tidak menunjukan 
kecondongan cinta dan amarah, artinya tidak merubah sesuatu 
ketentuan/memutuskan dan menetapkan sesuatu karena rasa kasih sayang 
atau kebencian semata. Dengan sifat dan sikap adil ini maka sesungguhnya 
kita telah dapat menempatkan diri kita akan sesuatu pada kedudukannya, 
sehingga kita tidak termasuk kedalam golongan manusia yang dholim. 

 
1) Adil kepada Allah SWT, yaitu kita dengan tidak menyekutukan Allah 

SWT dengan sesuatu apapun, yang berarti kita telah dapat 
menempatkan kedudukan kita sebagai HAMBA dan Allah SWT 
sebagai RABB (hukum yang terutama) 

                        QS.4 “An Nisaa” Ayat 36: 



 
             “Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukanNya 

dengan sesuatu apapun….” 
 
2) Adil terhadap sesama, yakni memutuskan sesuatu perkara dengan 

tidak merugikan orang lain, memenuhi/menetapkan hak-hak orang lain 
(QS 4;105) 

          QS.5 “Al Maidah” Ayat 8: 
 
 
 
 

“…..Dan janganlah kebencian kepada suatu kaum menyebabkan kamu 
tidak menjalankan keadilan…..” 

 
3) Adil terhadap diri sendiri, menggunakan kelengkapan tubuh kita 

pada tempat/kedudukannya, baik itu pasukan syahadah (tangan, kaki, 
telinga dsb) serta pasukan ruh. Karena semua itu akan tergadai/tercatat 
dihadapan Allah SWT. 

                       QS.17 “Al Israa” Ayat 36: 
 

“…..sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya ada 
pertanggung jawabannya” 

 
Dengan memiliki sifat adil terhadap diri sendiri, maka 

sesungguhnya berarti kita telah mengenali diri sendiri, yang berarti 
juga kita telah mengenali Allah sebagai Tuhan. 

  
 

8. Siluman  
Mempunyai kepanjangan kalimat: SILIH ASAH, SILIH ASIH, SILIH 

ASUH, LUWES DALAM PERGAULAN DAN LUHUR BUDI PEKERTI, 
MEMBANTU APARAT DAN MEMBELA MASYARAKAT YANG LEMAH. 
 

Dan ini merupakan semboyan dari paguyuban, yang harus dijunjung 
tinggi bagi setiap anggota dengan niatul amal. Adapun pengertiannya: 

a. SILIH ASAH, SILIH ASIH, SILIH ASUH 

1) Silih asah: adalah ilmu/kemampuan/pengetahuan. 



Setiap anggota paguyuban dituntut untuk menimba ilmu yang 
kemudian dengan ilmu saling berwasiat. Karena sesungguhnya ilmu 
yang kita capai/miliki adalah amanah dari Allah SWT. 

            Allah SWT, akan menaikan derajat manusia dengan ilmu, 

             QS.58 “Al Mujaadilah” Ayat 11: 

“……..Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman diantara 
kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat 
(tingkat)…” 

 
 
 

 
 

 
  Sabda Rasulullah SAW: 
“Dan barangsiapa menempuh jalan menuju (untuk) menuntut ilmu 
Allah  akan memudahkan baginya jalan menuju surga” (HR. Muslim) 

 
Kedudukan ilmu dunia terdapat diakal (Aqli), sedangkan ilmu 

agama berkedudukan di hati (Qolbi). Adapun tulis dan baca adalah 
pangkal dari pada ilmu (QS.96:4-5) 

 
2) Silih asih: Adalah sifat saling kasih mengasihi, cinta mencintai 

(Habbah), dengan demikian akan timbul sifat saling tolong menolong 
(ta’awun), sifat toleransi (tasamun) sifat memaafkan (‘afwu), sifat 
saling menghormati (ihtiram), itulah beberapa sifat diantaranya yang 
diajarkan Rasulullah SAW, kepada para sahabat dengan sebutan 
Ikramul Muslimin. Dengan sifat-sifat tersebut maka diharapkan 
seluruh anggota paguyuban mampu mewujudkan: 

- Rasa kekeluargaan dan persaudaraan dengan sifat saling mengasihi 
satu sama   lain karena Allah SWT. 

- Menunaikan hak-hak saudara kita tanpa mengharapkan imbalan serta 
menunaikan hak-hak tetangga kita yang bukan muslim (jiran kita). 
  

                            QS.49 “Al Hujuraat” Ayat 10: 
 
 



      “Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara……” 
 

Sabda Rasulullah SAW: 
 

“Tidaklah sempurna Iman seseorang daripada kamu sebelum ia 
mencintai saudaranya, jirannya, seperti mencintai dirinya sendiri” 
(HR. Muslim) 

 
3) Silih Asuh: adalah sifat saling menjaga, melindungi dan memelihara. 

Sesama anggota (khususnya) dan sesama umat haruslah mewujudkan 
rasa saling menjaga dan memelihara, dan saling menasehati dalam 
kebaikan dan kesabaran. 

 
 
 
 

                  QS. Al An’am Ayat 108: 

“Janganlah kamu maki apa-apa yang mereka sembah selain dari pada 
Allah,……” 

 
                    QS.9 “Al Baraah” Ayat 6: 
 

 
 
 
 
 
 

“Dan jika salah seorang dari orang-orang musyrik itu meminta 
perlindungan kepada engkau, berilah dia perlindungan……” 

 
                    QS. Al Ashr Ayat 1-3: 

 
 
 
 
 
 



 
                “Demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kecuali 

orang yang beriman dan beramal sholeh saling mengingatkan dalam 
kebenaran dan kesabaran.” 

 
                  Sabda Rasulullah SAW: 

“Mukmin yang satu terhadap mukmin yang lain adalah seperti satu 
bangunan, dimana bagian yang sstu menguatkan bagian yang 
lainnya” (HR. Bukhari-Muslim) 

 
                       Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda:  

” Muslim yang satu adalah bersaudara dengan muslim yang lain, oleh 
karena itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. 
Barangsiapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya itu maka 
Allah memperhatikan kepentingannya. Barangsiapa yang 
melapangkan satu kesulitan terhadap sesama muslim maka Allah akan 
melapangkan satu dari beberapa kesulitannya nanti dihari kiamat…..” 
(HR. Bukhari-Muslim). 

 
                        Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW, bersabda:  

“Muslim yang satu adalah bersaudara dengan muslim yang lain. Oleh 
karena itu ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan dan 
membiarkannya, setiap muslim yang satu terhadap muslim yang lain 
itu haram mengganggu kehormatannya, hartanya dan darahnya…..” 
(HR. Bukhari-Muslim) 

 
Keterangan-keterangan dari Firman Allah menegaskan, kita supaya saling 
menjaga dan melindungi sesama umat (non muslim) dan Hadist Rasulullah SAW, 
penekanan terhadap sesama muslim. 

 
b. Luwes dalam pergaulan dan luhur budi pekerti: 

1) Luwes: adalah dapat menempatkan diri dalam berhubungan sesama umat 
/ dalam bermasyarakat dan khususnya terhadap sesama saudara muslim. 

2) Luhur budi pekerti: berkepribadian baik sesuai dengan apa yang sudah 
dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang berakhlak mahmudah. 

 
Luwes dalam pergaulan dan berbudi pekerti luhur, dalam hal ini 

sebagaimana Allah contohkan pada binatang lebah, kemana saja dia hinggap 
tidak pernah merusak, dan bahkan dapat mengambil manfaat dari tempat 
dimana dia hinggap. Sebagai anggota paguyuban haruslah mampu 
merealisasikan akhlak mahmudah baik dalam lingkungan keluarga sendiri 
maupun luar. 



 
QS.25 “Al Furqon” Ayat 63: 
 
 
 
 
 
 
 
“Dan hamba-hamba Tuhan yang pemurah ialah mereka yang berjalan 
dibumi dengan sopannya, dan apabila orang-orang yang bodoh 
menghadapkan perkataan kepadanya, dijawabnya: selamat” 

 
 

      Sabda Rasulullah SAW: 
 

       “orang-orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik 
akhlaknya” (HR. Tirmidzi) 

 
c. Membantu aparat dan membela masyarakat yang lemah: 

Membantu aparat dalam rangka menegakkan kebenaran adalah suatu 
kewajiban setiap muslim, karena dengan tegaknya kebenaran akan terwujud 
rasa keadilan. menegakan kebenaran dan keadilan merupakan perbuatan 
mulia karena kita melaksanakan kehendak Allah SWT dan Rasulullah SAW, 
yakni a’mar ma’ruf nahi munkar. Dalam menegakkan kebenaran hendaklah 
dimulai dari diri sendiri dengan tidak berbuat hal-hal yang merugikan orang 
lain ataupun perbuatan yang melanggar hukum Allah maupun hukum negara 
(tidak berbuat kriminal) dan senantiasa selalu menghormati hak-hak orang 
lain.  

 
       QS. Ali Imran Ayat 110: 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Kamu adalah ummat yang paling baik yang dilahirkan untuk kepentingan 
manusia, menyuruh mengerjakan yang benar (ma’ruf) dan mencegah dari 
yang munkar……. 



 
Sabda Rasulullah SAW: 
“Barang siapa diantara kamu sekalian melihat kemunkaran maka hendaklah 
ia merubahnya  dengan tangannya, bila ia tidak mampu maka hendaklah ia 
merubah dengan lisannya, bila ia tidak mampu maka hendaklah ia merubah 
dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman” (HR Muslim) 

 
      QS. 3 “Ali Imran” Ayat 104: 
 
 

 
 
 
 
“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung” 
 
          Setiap anggota paguyuban dituntut untuk dapat selalu berbuat baik, 
tidak melanggar norma-norma hukum agama dan negara, dengan cara benar-
benar menegakkan sholat lima waktu karena sholat ini mencegah perbuatan 
keji dan munkar, dan peka terhadap lingkungan. 
Membela masyarakat yang lemah, dengan cara peduli terhadap anak-anak 
yatim serta fakir miskin, sehingga insya Allah tidak akan digolongkan ke   
dalam orang-orang yang mendustakan agama. 
 
QS.107 Ayat 1-7: 

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendustakan agama? 
Mereka itulah yg tidak memelihara anak yatim. Dan yang tidak memberi 
makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Yang lalai 
dalam sholatnya. Dan orang orang yang berbuat riya (pamer). Dan tidak 
mau menolong dengan harta yg berguna”. 
 



Sabda Rasullah SAW : 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat 
kepada sesama manusia”. 

 
9. Lambang unsur-unsur keseimbangan  

Dunia, Allah ciptakan dengan keseimbangan, kutub utara dan kutub selatan 
dengan daya tarik magnetik, gunung-gunung sebagai pasak keseimbangan, iklim 
yang bergantian sebagai keseimbangan kehidupan demikian juga perputaran 
bumi pada porosnya/orbitnya suatu keseimbangan (grafitasi bumi). 
Demikian juga manusia diciptakan Allah dengan/terdapat unsur-unsur 
keseimbangan yang berpusat diotak kecil (syahadah). Selain itu Allah lengkapi 
pula unsur-unsur keseimbangan yang Rohaniah yang berpusat di Qolbi. 
 

a.  Keseimbangan syahadah: perimbangan gerak/kerja seluruh jaringan 
tubuh yang berpusat pada otak kecil sebagai motorik. Apabila 
perimbangan kerja seluruh organ tubuh kita baik maka insya Allah jauh 
dari gangguan-gangguan virus/bakteri penyakit. Perimbangan syahadah ini 
penting karena letak gerak kita yang disebut ‘amal atau gerak yang bernilai 
ibadah. 

b. Keseimbangan rohaniah: perimbangan gerak/kerja dari seluruh pasukan 
ghoib, yang bertumpu pada qolbi dan akal. Dengan akal kita dapat 
mengetahui hakekat dari keadaan yang telah bekerja sama dengan qolbu, 
karena qolbu adalah sumber penghayatan proses kerja akal, dari hasil 
proses itu maka lazim disebut sebagai ilmu. Tetapi ilmu hasil oksidasi ini 
tidak dapat untuk mengkaji sesuatu yang berasal dari alam malakut 
termasuk ruh. Sebab ruh adalah wewenang Allah SWT, sedang kita hanya 
diberi sedikit pengetahuan tentang itu. (QS.17:85) 

  
      Perimbangan antara qolbu dengan akal yang menghasilkan ilmu, dengan 
pengertian agama (qolbu) dan ilmu (akal), kedua-duanya tidak dapat 
dipisahkan. Sebab apabila kita hanya bertumpu pada akal saja kerja budi akan 
cenderung mengarah kepada: kejahatan, kezaliman, tamak, dsb. Demikian 
juga apabila kita bertumpu pada qolbi saja maka akan cenderung kepada tak 
berdaya, sesat, fasik, musyrik, dsb. Yang pada hakekatnya kita mudah terbawa 
bisikan-bisikan yang menyesatkan (setan). Tetapi apabila perimbangan ilmu 
(akal) dan qolbu (agama) dapat menyatu dalam satu penghayatan (taufik), kita 
akan menjadi muslim sejati. 

Perimbangan kekuatan rohaniah yang menghasilkan energi/kekuatan ghoib 
(seperti energi vital/prana) yang dapat menembus sisi alam lain selain alam 
dunia (syahadah), tertumpu pada penyatuan Nur manusia dan Nur Muhammad 
serta Nur Illahiyah. Penyatuan perimbangan ketiga unsur tersebut tidak dapat 
meninggalkan kerja qolbi dan akal, maka manakala manusia telah mampu 



menyeimbangkan unsur-unsur tersebut, insya Allah akan mendapatkan 
jaminan keselamatan dunia dan akhirat. 

 
10. Asmaul Husna 

     Terdiri dari asma-asma Allah yang  mempunyai pengertian luas dan amat   
masyhur dan kekuatan-kekuatan suci (hikmah). 

 
ALHAYY : Yang Maha Hidup. Dzat yang tak akan berakhir dengan 

mati/berkekalan hidupNya. 
 

AL’ALIYY : Yang Maha tinggi. Dzat yang mengetahui segala kejadian 
baik dilangit dan dibumi 

 
ALMALIYY : Yang Maha Menguasai. Dzat yang memiliki segala 

kekuasaan, melakukan apa saja yang Ia kehendaki terhadap 
milikNya. 

 
AL’AFUWW : Yang Maha Pemaaf. Dzat yang maha memaafkan atas segala 

kesalahan manusia. 
 
(…..) : Yang Maha Menentukan. Dzat yang maha menentukan dan 

mengurus segala perkara/urusan makhlukNya 
 
(…..) : Yang Maha Kuat. Dzat yang maha kuat, tidak pernah merasa lemah 

atau lelah. 
 
(…..) : Yang Maha Kaya. Dzat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan 

apapun, terkaya dari segala keperluan. 
 
(…..) : Yang Maha Mewakili. Dzat yang maha penolong/mengendalikan 

seluruh urusan makhlukNya 
 
(…..) : Yang Maha Kekal.dzat yang maha abdi adaNya, tidak berakhir 

dengan tiada/tak berkesudahan. 
 
Itulah asma-asma Allah yang tak terbatas keagungannya, ketinggiannya, 
kemuliaannya serta kesempurnaannya serta tidak terbatas pengertian-pegertian 
yang terkandung di dalamnya. 

 
Sabda Rasulullah SAW : 



“ sesungguhnya Allah itu mempunyai sembilan puluh sembilan nama, barang 
siapa yang menghitung dan menghafalkannya, maka dia masuk syurga” . 
(HR.Imam Bukhori Muslim dan Tirmizi.) 

 
YAA WAASI’U URZUQNAA RIZQON WAASI’AA WAWASSI SHUDUURONAA 
YAA HAKIIMU AHYINAA HAYAATAL HUKAMAAI 
YAA  NUURU NAWWIR QULUUBANAA BIHIDAAYATIKA 
ROBBANA LAA TUZIGHNQULUUBANAA BA’DA IDZ HADAITANAA WA HAB LANAA 
MIN LADUNKA ROHMATAN INNAKA ANTAL WAHHAB. 
 
“ Yaa Allah yang Maha Meluaskan. Berikanlah kami rizki yang luas dan luaskanlah                
dada kami. Yaa Allah Yang Maha Bijaksana, hidupkanlah kami sebagaimana 
kehidupan orang-orang yang bijaksana. Yaa Allah Yang Maha Bercahaya, sinarilah 
hati kami dengan sinar hidayahMu “ Yaa Allah yaa Tuhan kami !  Janganlah sampai 
Engkau gelincirkan hati kami, setelah Engkau berikan petunjuk, dan berikanlah kami 
dari sisi-Mu rahmat karunia, sesungguhnya Engkau adalah Maha Memberi Karunia. 
 

PENUTUP 
 
Demikianlah setetes ilmu atau pengetahuan yang dapat kami sampaikan melalui 
penjabaran terhadap lambang/simbol dari paguyuban siluman yang kami sadari masih 
jauh dari kesempurnaan dan kami menyadari pula akan kedhoifan kami dan 
kebodohan kami dalam mencerna dan menyajikan. 
Tak ada gading yang tak retak, hal ini mencerminkan keadaan/kemampuan kami yang 
masih banyak kekurangan serta kekhilafan. 
 
Mudah-mudahan para pembaca budiman dapat dengan mudah memahami uraian ini 
serta pengertian-pengertian yang tersurat dalam uraian ini, sehingga mampu dalam 
mengamalkan apa yang  menjadi maksud dari paguyuban. 
 
Mudah-mudahan pengamalan yang atas dasar kajian ini dapat menjadi setitik pelita 
yang dapat menjadi harapan orang lain yang merindukan kesejukan dan kedamaian 
dalam kehidupan yang penuh kemunkaran ini. 
 
Tak lupa pula kami mengajak kepada seluruh anggota paguyuban memohon 
bimbingan kepada Allah SWT, agar kita mampu dan memahami tujuan paguyuban 
dan mengamalkannya. Karena sesungguhnya tanpa bimbingan serta pertolongan 
Allah SWT, tidak pernah akan ada tulisan/uraian ini dan tidak akan ada pula kekuatan 
serta kemampuan kita mengamalkannya. 
 
Semoga Allah SWT, senantiasa mencurahkan taufiq, hidayah serta InayahNya kepada 
kita (Paguyuban SILUMAN) dan mudah-mudahan pula paguyuban SILUMAN benar-



benar menjadi sarana Syiar, atas dasar keridhoan Allah SWT. Amin-amin Yaa 
arhamar rohimiin. 
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