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Abstract
Communication as the process of delivering a message from the communicator to
communicant through media and produce effect, raises questions related to
human communication made with God by naked eye can not see. This paper
discusses the transcendental communication, ie communication that occurs
between man and God. In this paper stated that all communication elements exist
in communication between man and God. Source of communication or
communicators consisted of God and man. The message in the form of verses of
God through the Qur’an and pray, remembrance delivered man to God. The line
is the Qur'an serve as channels of God's messages and intra channel's private.
Receiver or communicant basically the same as the source or communicator. And
feedback effects expected in this transcendental communication is a human being
should do what he was told and stay away from what is forbidden. Effects can
also be granted the praying, inner peace, or can occupy heaven in the hereafter.
While the models of communication that could be in line with the communication
process is the Model SR transcendental, Aristotle Model, and Model of Lasswell.
Komunikasi sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada
komunikan melalui media yang menghasilkan efek, melahirkan pertanyaan
terkait dengan komunikasi yang dilakukan manusia dengan Allah yang secara
kasat mata tidak dapat dilihat. Tulisan ini membahas komunikasi transendental,
yaitu komunikasi yang terjadi antara manusia dengan Tuhannya. Dalam tulisan
ini dikemukakan bahwa semua unsur-unsur komunikasi ada dalam komunikasi
antara manusia dengan Tuhan. Sumber komunikasi atau komunikator terdiri dari
Allah dan manusia. Pesannya berupa ayat-ayat Allah lewat al-Qur’an dan doa,
zikir yang disampaikan manusia kepada Allah. Salurannya adalah al-Qur’an
berfungsi menjadi saluran dari pesan-pesan Allah dan saluran intra pribad.
Penerima atau komunikan pada dasarnya sama dengan sumber atau
komunikator. Efek dan umpan balik yang diharapkan dalam komunikasi
transendental ini adalah manusia harus melaksanakan apa yang diperintahkan
dan menjauhi apa yang dilarang. Efek juga bisa berupa terkabulnya doa sang
hamba, ketenangan batin, atau bisa menempati surga di akhirat. Sementara
model-model komunikasi yang bisa sejalan dengan proses komunikasi
transendental adalah Model S-R, Model Aristoteles, dan Model Lasswell.
Kata Kunci: Komunikasi Transendental, Tuhan, Manusia
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Pendahuluan
Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seorang
komunikator kepada komunikan melalui sebuah media yang menghasilkan efek.
Dari definisi sederhana ini kemudian timbul pertanyaan bagaimana menjalin
komunikasi dengan Allah yang secara kasat mata tidak dapat dilihat hanya bisa
diyakini dan dirasakan keberadaannya. Bagaimana menghadirkan sosok
komunikator atau komunikan dalam proses komunikasi ini, media seperti apa
yang digunakan, dan bagaimana melihat efek yang dihasilkan dalam proses
komunikasi tersebut. Hal inilah yang ingin diungkap dalam komunikasi
transendental.
Komunikasi yang melibatkan manusia dengan Tuhannya itulah yang
sering disebut komunikasi transendental.1 Manusia merupakan makhluk sosial
yang tidak dapat berdiri sendiri, ia membutuhkan orang lain untuk
mempertahankan eksistensinya. Manusia harus membangun hubungan
horisontal yakni dengan manusia lainnya dan vertikal dengan Tuhannya.
Hubungan itu akan membawa seorang individu menjadi manusia paripurna.
Hubungan dialektis antara dimensi vertikal dan horizontal dapat
dijelaskan pula dengan melihat tiga perspektif transendental yaitu penerimaan,
respons dan reaksi. Tiga istilah ini merujuk pada sisi kemanusiaan dari
pernyataan Ilahi yaitu bahwa manusia melakukan reaksi atas komunikasi
dengan dirinya yang telah menerima pesan Tuhan. Jadi dalam perspektif
penerimaan manusia dicari Tuhan. Dalam perspektif respons manusia mencari
Tuhan, misalnya dalam bentuk doa. Doa dapat dipahami sebagai dialog
intrapersonal dengan diri sendiri, di mana misteri diri secara intuitif dialami
sebagai tanda komitmen kepada Tuhan.2 Aspek Vertikal dari komunikasi yang
menunjukkan bahwa individu pada akhirnya terhubung dengan pencipta sebagai
sumber dari adanya dan bahwa hubungan itu merupakan dasar dari diri sebagai
individu.3 Berhubungan dengan Allah atau Tuhan merupakan kebutuhan dasar
yang menjadikan seorang individu merasa ada dan berarti.
Dalam Islam, hubungan manusia dengan Tuhannya dibangun melalui
shalat, zikir, doa serta melalui ibadah-ibadah lain yang tujuannya untuk
mendekatkan diri kepada Tuhannya seperti melaksanakan ibadah haji.4 Melalui
doa, manusia dapat melakukan komunikasi dengan Allah tanpa hijab, tanpa
tabir duniawi dan ragawi yang menghalangi. Pada saat seseorang sedang berdoa
dengan khusyuk, terjadi proses transformasi kefanaan dan secara substansial
1
Deddy Mulyana, Nuansa-Nuansa Komunikasi; Meneropong Politik Dan Budaya
Komunikasi Masyarakat Kontemporer (Remaja Rosdakarya, Bandung: 1999) h. 49
2
Rijardus A.Van Koiij, dkk., Menguak Fakta Menata Karya Nyata (Jakarta: Gunung
Mulia, 2008), h.101.
3
A. Sudiarja, dkk., Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir Yang
Terlibat Penuh Dalam Perjuangan Bangsanya (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.687.
4
Harian Kompas Jabar, Selasa 18 November 2008.
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melebur dengan Allah, meskipun jasadnya tetap menapak bumi. Dengan doa,
manusia melakukan komunikasi transendental yang bisa dibentuk dalam
suasana yang dekat, akrab, dan mesra. Ibarat komunikasi antar manusia,
komunikasi transendental dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan baik
berupa informasi maupun kehendak seseorang kepada komunikan, dalam hal ini
komunikannya bersifat supranatural. Ketika berkomunikasi, saat berhadapan
dengan obyek, kita bisa mengatur strategi komunikasi yang relevan. Seperti
dalam komunikasi antar manusia, terdapat dua bentuk komunikasi yakni verbal
dan non verbal. Dalam perspektif ini doa termasuk komunikasi verbal.
Sedangkan puasa, haji, dan ritual ibadah lainnya termasuk komunikasi non
verbal. Komunikasi transendental bisa dibentuk dalam suasana yang dekat,
akrab, dan mesra ditentukan oleh kondisi fisik dan psikis, lingkungan, waktu
dan tempat saat berkomunikasi dengan Allah.5
Semua bentuk komunikasi yang dilakukan dengan Allah adalah ibadah
yang dilakukan oleh umat Muslim untuk mencari ridla Allah SWT. Seperti
firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 177:
“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu
kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman
kepada Allah, hari kemudian, Malaikat-malaikat, Kitab-kitab, Nabinabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya,
anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang-orang yang
meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, menegakkan
shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati
janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam
kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orangorang yang benar (beriman) dan mereka itulah orang-orang yang
bertaqwa” .
Proses yang dilewati selama ritual ibadah berlangsung merupakan
bagian dari komunikasi yang disebut proses komunikasi transendental. Dalam
khazanah ilmu komunikasi, komunikasi transendental merupakan salah satu
bentuk komunikasi di samping komunikasi antarpersona, komunikasi
kelompok, komunikasi organisasi,komunikasi antar budaya, komunikasi verbal,
komunikasi non-verbal dan komunikasi massa. Namun komunikasi
transendental tidak pernah dibahas luas. Cukup dikatakan bahwa komunikasi
transendental adalah komunikasi antara manusia dan Tuhan.6 Komunikasi
manusia dengan Tuhan merupakan proses komunikasi yang perlu ditelaah lebih
mendalam untuk diwujudkan secara konkrit dalam bentuk pemaparan yang
komprehensif mengenai bentuk komunikasi ini.
5

Aep Kusnawan Ash Shiddiq, Doa-Doa Sukses for Teens (Bandung: Mizan, 2007), h.

6

Deddy Mulyana, Nuansa-nuansa...
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Menurut Deddy Mulyana bahwa meskipun komunikasi ini paling
sedikit dibicarakan, justru bentuk komunikasi inilah yang terpenting bagi
manusia karena keberhasilan manusia melakukannya tidak saja menentukan
nasibnya di dunia, tetapi juga di akhirat.7 Manusia berhasil atau tidak dalam
berhubungan dengan Tuhan atau bagaimana ia bisa menempati surga di akhirat
tergantung pada strategi pendekatan yang dilakukannya.
Definisi lain dikemukakan oleh Hayat Padje bahwa Komunikasi
transendental adalah komunikasi dengan sesuatu yang bersifat “gaib” termasuk
komunikasi dengan Tuhan.8 Gaib di sini adalah hal-hal yang sifatnya
supranatural, adikodrati, suatu realitas yang melampaui kenyataan duniawi
semata. Wujud hal gaib yang dimaksudkan dalam agama modern yang disebut
“Tuhan “ atau “Allah” atau nama lain yang sejalan dengan pengertian itu.
Keterbukaan kepada hal gaib merupakan keterbukaan kepada kebaikan, kepada
hal yang positif dan terpuji. Kepercayaan kepada hal gaib adalah kepercayaan
manusia tentang adanya suatu kekuatan yang mengelilingi hidupnya, melebihi
kekuatan dunia ini yang mempengaruhi hidupnya.9
Secara terminologis komunikasi merupakan proses penyampaian suatu
pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian ini jelas bahwa
komunikasi melibatkan sejumlah orang, di mana seseorang menyatakan
sesuatu kepada orang lain yang disebut dengan ‘komunikasi manusia’ (human
communication) atau ‘komunikasi sosial’ (social communication). Komunikasi
manusia sebagai singkatan dari komunikasi antar manusia dipahami sebagai
komunikasi sosial atau komunikasi kemasyarakatan adalah dikarenakan hanya
pada manusia-manusia yang bermasyarakat akan dapat tercipta komunikasi.
Bagaimana dengan komunikasi transendental yang hanya melibatkan
seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam pembahasan ini, akan dideskripsikan
secara terperinci komunikasi transendental dalam berbagai bentuk dan
aspeknya.
Unsur-Unsur Komunikasi Transendental
Komponen atau unsur – unsur komunikasi meliputi:10
A. Source (sumber) atau komunikator (penyampai pesan)
Adalah dasar yang digunakan di dalam penyampaian pesan
dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa
orang, lembaga, buku dan sejenisnya. Dalam hal ini kita perlu
memperhatikan kredibilitas terhadap sumber (kepercayaan) baru, lama,
7

Ibid
Gud Reacht Hayat Padje, Komunikasi Kontemporer: Strategi, Konsepsi, dan Sejarah
(Kupang: Universitas PGRI, 2008),h.20
9
Antonius Atoshoki Gea, dkk. Character Building III: Relasi Dengan Tuhan (Jakarta:
Gramedia, 2004), h.7-8
10
Padje, Komunikasi, h.59
8
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sementara dan lain sebagainya. Apabila kita salah mengambil sumber
maka proses komunikasi yang sedang berlangsung tidak akan
berjalan sesuai dengan harapan.
Dalam komunikasi transendental sumber adalah Allah yang
menyampaikan pesan-pesan lewat ayat-ayatnya, baik ayat-ayat yang tertulis
berupa al-Qur’an maupun ayat-ayat yang tidak tertulis yakni segala ciptaan
Allah yang Maha Mengagumkan ini Namun, terkadang Allah juga menjadi
komunikan saat manusia mencurahkan segala unek-unek-nya melalui doa,atau
melantunkan puji-pujian melalui zikir.
B. Message (Pesan)
Pesan adalah apa yang disampaikan
oleh komunikator. Pesan
seharusnya mempunyai inti pesan (tema) sebagai usaha mengubah sikap dan
tingkah laku komunikan. Pesan dapat disampaikan secara panjang lebar
namun harus tetap diarahkan kepada tujuan akhir dari komunikasi.
Pesan dari Allah adalah al-Qur'an yang mencakup berbagai dimensi
kehidupan dan melingkupi berbagai zaman. Menurut epistimologi Islam, unsur
petunjuk transendental berupa wahyu juga merupakan sumber pengetahuan
yang penting. Wahyu merupakan pengakuan mengenai adanya ide yang murni,
yang sumbernya berada di luar diri manusia; suatu konstruk tentang struktur
nilai-nilai yang berdiri sendiri dan bersifat transendental. Al-Qur’an sebagai
wahyu atau pesan Allah juga harus dipahami memiliki bangunan ide yang
transendental, sebuah orde atau sistem gagasan yang otonom dan sempurna.11
M. Quraish Shihab menegaskan kesempurnaan dan kemuliaan alQur’an yakni:12
1. Tiada bacaan semacam al-Qur’an yang dibaca oleh ratusan juta orang
yang tidak mengerti artinya dan atau tidak dapat menulis dengan
aksaranya.
2. Tiada bacaan melebihi al-Qur’an dalam perhatian yang diperoleh,
bukan saja sejarah secara umum, tetapi ayat demi ayat, baik dari segi
masa, musim, maupun saat turunnya sampai kepada sebab-sebabnya
serta waktu-waktu turunnya.
3. Tiada bacaan seperti al-Qur’an yang dipelajari bukan hanya susunan
redaksi dan pemilihan kosa katanya, tetapi juga kandungan yang
tersurat, tersirat bahkan sampai kepada kesan yang ditimbulkannya.
4. Tiada bacaan seperti al-Qur’an yang diatur tatacara membacanya, mana
yang dipendekkan, dipanjangkan, dipertebal atau diperhalus ucapannya,
di mana tempat yang dilarang atau boleh, atau harus memulai dan
11

Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1991), h.

555-556.
12

Umat,
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(Bandung: Mizan, 1991), h. 3-4
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berhenti, bahkan diatur lagu dan iramanya, sampai kepada etika
membacanya.
Jadi tiada pesan yang sesempurna al-Qur’an dan siapapun yang
menyimak pesan al-Qur’an tersebut akan mendapatkan pesan-pesan yang
menyejukkan jiwa, pesan-pesan yang mengingatkan tentang keberadaaan diri
seorang individu yang begitu kecil di hadapan Tuhannya, pesan-pesan yang
mengatur hubungan seorang manusia dengan manusia lainnya serta hubungan
dengan Tuhannya sendiri. Dalam al-Qur’an bisa ditemukan perkara-perkara
yang baik, benar, bermanfaat, indah, dan memberi makna bagi kehidupan dan
kematian.13 Pesan al-Qur’an sudah berbicara banyak tinggal bagaimana seorang
manusia atau penerima menangkap pesan itu.
Pesan-pesan bisa disampaikan secara langsung (lisan/ face to face) atau
dengan menggunakan media/saluran. Pesan pun dapat bersifat informatif,
persuasif, dan coercive. Informatif berarti memberikan kerterangan-keterangan
dan kemudian dapat mengambil kesimpulan sendiri. Dalam situasi tertentu
pesan informatif lebih berhasil daripada pesan persuasif misalnya pada
kalangan cendikiawan. Dalam al-Qur’an banyak pesan-pesan yang isinya
merupakan informasi, mengenai apa yang diperoleh seorang manusia bila
berbuat baik dan ganjaran apa yang diperoleh bila berbuat jahat. Informasi
mengenai sejarah Nabi-nabi, bahkan peristiwa masa lalu digambarkan begitu
sempurna oleh al-Qur’an.
Sedangkan persuasif (bujukan atau ajakan) yakni membangkitkan
pengertian dan kesadaran seseorang bahwa apa yang disampaikan dalam
bentuk pendapat atau sikap sehingga ada perubahan. Tetapi perubahan yang
terjadi itu adalah atas kehendak sendiri. Banyak ayat-ayat dalam al-Qur’an
yang berisi ajakan, salah satu contohnya yakni dalam QS. al-Hujurat ayat 6:

 
           
 
 
 

        
  
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang
fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar
kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa
mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas
perbuatanmu itu.”
QS. al-Nahl: 125:

13

Mulyana, Nuansa-nuansa…,h. 62
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Terjemah:
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang
baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui
tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”
Pesan juga bisa bersifat coercive atau memaksa dengan
menggunakan sanksi-sanksi. Coercive dapat berbentuk
perintah,
instruksi dan sebagainya. Al-Qur'an yang merupakan pesan Allah yang
di dalamnya banyak ayat berisi perintah, larangan beserta sanksi yang
diperoleh bila tidak memenuhi perintah tersebut. Hal ini bisa dilihat
dalam QS. al-Hujurat ayat 12:

  
          
     
       
      
 
Terjemah:
“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari
prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa
dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan
janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain.
Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik
kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”
QS. al-Nahl: 116-117

   
  
 
  
  
  
    
          
     
Terjemah:
“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh
lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan
kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadaadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Itu adalah)
kesenangan yang sedikit; dan bagi mereka azab yang pedih.”
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Agar pesan yang disampaikan bisa mengena maka pesan tersebut harus
tepat, ibarat membidik dan menembak maka peluru yang keluar haruslah
tepat kena sasarannya. Pesan yang mengena harus memenuhi syarat-syarat:
1. Pesan harus direncanakan (dipersiapkan) secara baik, serta sesuai dengan
kebutuhan penerima pesan.
2. Pesan itu dapat menggunakan bahasa yang dapat di mengerti kedua belah
pihak
3. Pesan itu harus menarik minat dan kebutuhan pribadi penerima serta
menimbulkan kepuasan.
Syarat-syarat pesan seperti yang digambarkan di atas dimiliki oleh alQur'an tanpa keraguan sedikitpun. Berikut contoh dua ayat yang bisa
mempertegas hal tersebut yakni:

   
                
    
  
Terjemah:
“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang
di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka,
dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka
perkataan yang berbekas pada jiwa mereka” (QS al-Nisa’: 63).

    
                        
    
 
       
Terjemah:
“Kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan
bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan
terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang
Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia
kehendaki. Dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha
Bijaksana” (QS. Ibrahim: 4) .
C. Channel (Saluran)
Saluran komunikasi selalu menyampaikan pesan yang dapat diterima
melaui panca indera atau menggunakan media. Komunikasi yang terjadi antara
manusia dengan Tuhannya menggunakan
al-Qur’an sebagai
saluran
penyampai pesan-pesan Allah kepada manusia. Sementara saat manusia
berkomunikasi dengan Tuhannya maka saluran yang digunakan tidak bisa
terlihat dan terdeteksi oleh mata biasa. Saluran tersebut hanya dirasakan dan
diketahui oleh manusia sebagai penerima, sebaliknya manusia terkadang jadi
penyampai atau sumber. Hal ini nampak jelas dalam proses seorang manusia
berdoa meminta sesuatu kepada Tuhannya atau pada saat shalat.
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Secara lahiriah proses komunikasi vertikal ini tampak bersifat satu arah,
namun pada hakekatnya shalat adalah komunikasi dua arah, sebab shalat
merupakan dialog lewat pujian-pujian dan permohonan kepada-Nya. Ucapanucapan, bacaan-bacaan dan tata cara berkomunikasi (shalat) itu sendiri telah
ditentukan formatnya, dan yang menentukannya Allah sendiri lewat perintahNya kepada Nabi Muhammad Saw tatkala melakukan perjalanan transendental
yaitu Isra’ Mi’raj.
Secara makro terjadi komunikasi dua arah antara manusia dengan
penciptanya, meski secara mikro yang dirasakan oleh orang yang melaksanakan
perintah shalat adalah komunikasi intra pesona (bukan antar pesona), artinya ia
bicara dengan dirinya sendiri.
D. Komunikan/Penerima Pesan
Komunikan atau penerima pesan dapat digolongkan dalam 3 jenis
yakni persona, kelompok dan massa. Untuk komunikasi transendental lebih
cenderung mengarah pada komunikasi intrapersona dan komunikasi
antarpersona. Komunikasi intrapersona adalah komunikasi yang terjadi dalam
diri individu, sedangkan komunikasi antarpersona adalah komunikasi yang
terjadi antara dua orang atau lebih. Dalam pelaksanakan shalat, doa, dan
berzikir banyak yang menganggapnya adalah komunikasi intrapersona karena
tidak nampak sosok lain yang diajak berkomunikasi, proses komunikasi
berlangsung dalam diri seorang individu tanpa melibatkan pihak lain.
Sementara pendapat lain menegaskan bahwa saat seseorang shalat, berdoa, atau
berzikir ada percakapan antara manusia dengan Tuhannya ibarat dua sosok
yang berkomunikasi, jadi proses komunikasi yang terjadi itu digolongkan
komunikasi antarpersona.
Dalam hadits qudsi dijelaskan dialog yang sebenarnya terjadi antara
manusia dengan Tuhannya saat sang hamba membaca surat Al-Fatihah, yaitu; 14
Seorang hamba berkata : “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam”.
Allah menjawab: “Hamba-Ku telah memuji-Ku”.
Sang Hamba berkata: “Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.
Allah menjawab:” Hamba-Ku telah menyanjung-Ku”.
Sang hamba berkata: “Raja yang menguasai hari pembalasan”.
Allah menjawab: “ Hamba-Ku telah memuliakan-Ku”.
Sang hamba berkata: “Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya
kepada Engkaulah kami mohon pertolongan”.
Allah menjawab: “Ayat ini antara Aku dan hamba-Ku setengah-setengah dan
hamba-Ku berhak atas apa yang ia minta”.

14

Dewi
Widowati,
“Iman
&
Komunikasi
Transendental”,
www.dewiwidowati.blogspot.com/2008/10/iman-komunikasi-transendental.html?m=1
(diakses
tanggal 20 April 2011).
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Sang hamba berkata: “Tunjukilah aku ke jalan yang lurus, jalan orang-orang
yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan
bukan pula jalannya orang-orang sesat”.
Allah menjawab: “Itu semua untuk hamba-Ku dan hamba-Ku berhak atas apa
yang ia minta”.
Manusia yang senantiasa shalat, berzikir dan berdoa, maka hati pikiran
dan perasaannya sudah terasah untuk merasakan kehadiran Allah dalam situasi
dan kondisi apapun. Percakapannya dengan Allah bahkan tidak lagi melalui
mulutnya melainkan dengan hatinya yang telah terasah tajam. Bahkan kata ahli
sufi Islam Jalaludin Rumi seperti dikutip Widowati15: “Mata hati punya
kemampuan 70 kali lebih besar untuk melihat kebenaran daripada dua indera
penglihatan”. Kalau batin seseorang sudah merasa dekat dengan Allah, maka
Allah tidaklah jauh darinya tetapi kedekatannya ada di urat lehernya.
Dari penjelasan di atas bisa dilihat bahwa komunikan dalam
komunikasi transendental adalah manusia. Tapi saat manusia mengeluarkan
segala keluh-kesahnya kepada Allah maka dia menjadi komunikator. Saat
manusia membaca pesan-pesan Allah lewat Al-Qur’an, maka dia adalah
komunikan.
E. Effect (Hasil)
Effect adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap dan
tingkah laku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh
komunikator. Jika sikap dan tingkah laku orang lain itu sesuai, maka berarti
komunikasi itu berhasil, demikian pula sebaliknya. Menurut Deddy Mulyana,16
keberhasilan komunikasi dengan Allah, sama dengan dengan keberhasilan
komunikasi dengan sesama manusia, juga ditentukan oleh ketepatan seseorang
dalam mempersepsi diri sendiri: siapakah kita, apa tujuan hidup kita di dunia,
dan mau kemana kita setelah hidup ini. Seorang manusia semakin mengenal
dirinya sendiri maka akan semakin dekat dengan Allah.
Batin yang telah terasah oleh kalimat-kalimat Allah membuat tidak ada
lagi tirai pembatas antara manusia dengan Tuhannya. Seorang sahabat Nabi
Muhammad SAW, Umar Bin Khattab, berkata: “Hatiku telah melihat Tuhanku
karena hijab (tirai) telah terangkat oleh taqwa. Barangsiapa yang telah terangkat
hijab (tirai) antara dirinya dan Allah, maka menjadi jelaslah di dalam hatinya
akan gambaran kerajaan bumi dan kerajaan langit”.17 Dengan ketaqwaan akan
mendekatkan manusia dengan Tuhannya. Ketaqwaan seseorang akan tercermin
dalam sikapnya sehari-hari. Hatinya akan mudah tergetar bila mendengar atau
menyebut asma Allah. Selanjutnya dia akan menitikkan air mata, bahkan
15
16
17

Ibid
Mulyana, Nuansa-nuansa….h.52
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menangis tersedu menyadari betapa kecil dirinya di hadapan Sang Maha
Pencipta.
F. Umpan balik
Umpan balik memiliki peranan yang sangat penting, sebab dari umpan
balik yang terjadi sebagai hasil komunikasi dapat dilihat apakah kegiatan
komunikasi yang sedang dilancarkan oleh komunikator baik atau kurang.
Umpan balik ada yang bersifat positif jika menyenangkan komunikator dan
negatif jika kurang menyenangkan komunikatornya.
Ayat-ayat al-Qur’an berisi, antara lain perintah-perintah dan laranganlarangan-Nya. Manusia yang mampu mempersepsi secara akurat lambanglambang Allah lewat firman-Nya, maka dikategorikan mampu melakukan
proses komunikasi transendental yang efektif. Menurut Mulyana18 Allah sebagai
mitra komunikasi tidak mungkin mempersepsi manusia ciptaan-Nya secara
keliru dan tidak mungkin memberi tanda-tanda yang menyesatkan. Tandatanda-Nya begitu jelas, jernih, dan ada di mana-mana. Manusialah yang harus
peka mengenal dan secara tepat mempersepsi tanda-tanda-Nya.
Tidak semua manusia mampu menangkap tanda-tanda Allah sehingga
umpan balik yang muncul kadang positif kadang negatif. Kekeliruan
menangkap tanda-tanda Allah ini tentu saja akibatnya fatal buat manusia,
seperti yang digambarkan dalam QS. al-A'raaf: 179.
Terjemah:
“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam
kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak
dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka
mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tandatanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak
dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu
sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah
orang-orang yang lalai.”
Oleh karena itu, manusia harusnya lebih bisa menyimak tanda-tanda
Allah baik melalui al-Qur’an maupun melalui ayat-ayat Allah di alam semesta
ini. Kemampuan itu akan menjadikan manusia menjadi sosok yang mampu
menjalani kehidupannya menjadi lebih tenang, sabar, tabah, tawakkal dan yang
pasti akan terhindar dari azab Allah.
Model Komunikasi Transendental
Model-model komunikasi yang paling mendekati dalam proses
komunikasi transendental adalah Model S-R, Model Aristoteles, dan Model

18
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Lasswell. Deddy Mulyana menjelaskan secara terperinci mengenai tiga model
ini yakni:19
Model Stimulus-Respons (S-R) adalah model komunikasi paling dasar.
Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya yang beraliran
behavioristik, dan menunjukkan komunikasi sebagai sebuah proses “aksireaksi” yang sangat sederhana. Jadi model S-R mengasumsikan bahwa kata-kata
verbal misalnya ayat-ayat dalam al-Qur'an dan isyarat-isyarat alam akan
merangsang seorang manusia untuk melakukan tindakan atau respons tertentu.
Respons yang muncul seperti melaksanakan dan menjauhi apa yang dilarang
dan diperintahkan, respons berupa rasa takjub, terpana bahkan terharu melihat
berbagai keagungan ciptaan Allah. Proses ini dapat bersifat timbal balik dan
mempunyai banyak efek. Setiap efek dapat mengubah tindakan komunikasi
berikutnya.
Model Aristoteles adalah model komunikasi paling klasik, yang sering
juga disebut model retoris. Aristoteles mengemukakan tiga unsur dasar proses
komunikasi ini, yaitu pembicara, pesan, dan pendengar. Dalam komunikasi
transendental, manusia sebagai hamba terkadang menjadi pembicara atau
komunikator, yang secara sadar melakukan zikir sesuai dengan petunjuk zikir
yang telah dipelajarinya atau doa-doa yang dianggap bagus sehingga bisa
dikabulkan oleh Allah. Zikir atau doa itu tidak hanya disampaikan begitu saja,
tapi melalui berbagai strategi untuk mendekatkan diri sedekat mungkin dengan
Allah yakni berusaha untuk khusyuk.
Model komunikasi Lasswell berupa ungkapan verbal, yakni: Who says
what, in which channel, to whom, with what effect. Model Lasswell sering
diterapkan dalam komunikasi massa, namun juga bisa sejalan bila dipakai
sebagai model komunikasi transendental. Unsur sumber who adalah partisipan
komunikasi transendental sendiri yakni Allah dan Manusia. Unsur pesan (says
what) adalah apa yang dikatakan Allah melalui ayat-ayat al-Qur’an dan ayatayat yang disaksikan lewat ciptaan Allah. Juga pesan yang diucapkan manusia
saat shalat, berzikir, berdoa atau bentuk ibadah lainnya. Unsur saluran (in which
channel), bila pesan dari Allah maka al-Qur’an bisa jadi saluran yang
menyampaikan pesan-pesan Allah dan bila pesan dari manusia maka salurannya
adalah sesuatu yang bersifat abstrak yang ada dalam diri setiap individu, yang
hanya bisa dirasakan atau diketahui oleh manusia yang melakukan proses
komunikasi transendental dengan Allah. Unsur penerima (To whom) sama
dengan sumber, di mana Allah dan manusia berfungsi timbal-balik sebagai
sumber dan penerima. Sementara unsur pengaruh (with what effect) jelas
berhubungan dengan akibat yang ditimbulkan pesan komunikasi. Bagi manusia
efek yang dirasakan adalah doa yang terkabul atau ketenangan batin, sedangkan
19
Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar ( Bandung: Remaja Rosdakarya,
2001 ), h. 132-136.
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pesan Allah bisa melahirkan kepatuhan dan ketundukan manusia dalam
melaksanakan perintah dan menjauhi larangan.
Penutup
Unsur-unsur komunikasi transendental yakni sumber atau komunikator,
terdiri dari Allah dan manusia. Pesan berupa ayat-ayat Allah lewat Al-Qur’an
dan doa, zikir yang disampaikan manusia kepada Allah. Saluran yakni alQur’an berfungsi menjadi saluran dari pesan-pesan Allah dan saluran intra
pribadi yang sifatnya abstrak ketika manusia menyampaikan uneg-unegnya
untuk Allah. Penerima atau komunikan pada dasarnya sama dengan sumber atau
komunikator. Efek dan umpan balik yang diharapkan dalam komunikasi
transendental ini adalah manusia sebagai hamba bisa melaksanakan apa yang
diperintahkan untuk dilakukan dan menjauhi apa yang dilarang, selanjutnya
manusia sebagai hamba yang memohon maka efek dan umpan balik yang
diharapkan adalah keinginannya terkabul serta mendapatkan ketenangan batin
dalam kehidupannya di dunia bahkan harapan bisa menempati surga di akhirat.
Model-model komunikasi yang bisa sejalan dengan proses komunikasi
transendental adalah Model S-R, Model Aristoteles, dan Model Lasswell.
Model S-R menekankan pada adanya stimulus dan respons yang disampaikan
pada saat bekomunikasi antara komunikator dan komunikan dalam hal ini Allah
dan manusia sebagai partisipan komunikasi transendental. Model Aristoteles
menekankan pada pembicaraan yang retoris dan persuasif dengan tiga
komponen di dalamya yakni pembicara, pesan, dan pendengar. Model ini lebih
dekat dengan model komunikasi seorang hamba saat shalat, berzikir, berdoa,
atau ibadah lainnya. Model Lasswell menekankan pada siapa yang berbicara,
apa yang dibicarakan,menggunakan saluran apa, kepada siapa dan apa efeknya.
Model ini lebih menegaskan pada unsur-unsur komunikasi yang berlaku umum.
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