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Assalamu'alaikum Pembaca ....

Selamat datang di edisi- 3, pada kesempatan ini kami datang dalam 

rangka ikut berpar�sipasi dalam misi mengokohkan keutuhan serta ideologi NKRI. 

Sebagai bangsa Indonesia santri merupakan tokoh akademisi muslim yang 

diharapkan dapat menanamkan rasa cinta tanah air dengan sudut pandang 

keilmuan turats dan merasionalisasikannya yang kemudian dapat diterima oleh 

se�ap kalangan. Karena pada dasarnya tanah air yang damai merupakan rahmat 

dari Allah SWT yang teramat harus disyukuri. Perantara tanah air yang damai, 

bangsa Indonesia yang  notabene hamba Allah SWT dapat menjalankan ibadah 

dengan nyaman dan tuma'ninah. 

  Selanjutnya kami dari kru bule�n Mahally sangat berterimakasih kepada 

seluruh pihak yang selalu memberi support pada umumnya dan kepada SQUAD 3 

pada khususnya atas “urun pikirnya” dalam merealisasikan bule�n edisi- 3 ini 

dengan tema “Santri dan Misi Pertahanan NKRI”. 

Selamat membaca ..

Tim Redaksi

Sapa Redaksi Surat Pembaca
Dari : Ketua HIMAM (A. Munib Sodiq)

Sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kualitas keilmuan teman-teman 

Ma'had Aly, keberadaan bule�n sangatlah patut untuk diapresiasi, namun 

daripada itu, kajian yang mendalam sangatlah diperlukan guna untuk 

meningkatkan kualitas Bule�n itu sendiri. Disamping isi atau subtansi nya 

berkualitas, juga pengemasan Bahasa yang komunika�f menjadi suatu hal yang 

perlu mendapatkan perha�an secara khusus. Karena dengan begitu isi Bule�n 

akan lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Ala kulli hal, mantab semoga 

kedepannya bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik dan pada akhirnya 

bisa bermanfaat bagi semua orang yang terlibat, baik penulis, kru bule�n, 

pembaca maupun yang lain. Amin

Dari : Menejemen Bag. Perpustakaan (Noriyan�)

Salam sejahtera. Selamat atas terbitnya Bule�n Mahally edisi 3 dengan tema 

“Santri dan Misi Pertahanan NKRI”. Kami berharap tema tersebut bisa 

memberikan wawasan baru kepada para pembaca. Kepada Kru Bule�n semoga 

bisa terus memberikan dan menyajikan karya serta ide-ide krea�f yang bisa 

dinikma� pembaca. 
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 “Menurut Mahfud MD (Muhammad Mahfud Mahmudin (Menteri Koordinator Poli�k, 

Hukum, dan Keamanan)), kelompok Radikal dan teroris telah kehilangan basis. Namun masih ada 

sel-sel atau individu yang terpapar paham tersebut. Selain itu, paham mereka masih beredar di 

masyarakat” (Koran Tempo: 31/10/10) 

Mempercayai hal tersebut merupakan suatu keniscayaan, maka kemudian sebagai bangsa 

Indonesia yang merupakan elemen utama dalam segala hal yang berhubungan dengan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),  memiliki tanggung jawab penuh terhadap keutuhan dan 

ideologi NKRI. Termasuk bangsa Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme �nggi ialah Mbah Liem, 

beliau adalah kiai pencetus jargon NKRI harga ma�. Bahkan beliau mendirikan Pondok Pesantren 

dengan nama “Al- Mu�aqiin Pancasila Sak�”. 

Dalam konteks Indonesia, menanamkan paham ideologi NKRI (Pancasila) secara mendalam kepada 

bangsa Indonesia merupakan bagian dari solusi untuk melindungi keutuhan serta ideologi NKRI. 

Berbagai sudut pandang tentu perlu untuk ditawarkan mengingat Indonesia adalah negara yang 

majemuk; baik sudut pandang akademisi, poli�si, sosial, budaya dan lain sebagainya dimulai dari 

pemahaman paling dasar menuju pemahaman paling dalam.  Pepatah jawa mengatakan “wi�ng 

tresno jalaran soko kulino” (mencintai bermula dari keterbiasaan) bahwa ke�ka kita bangsa 

Indonesia terbiasa memahami NKRI, pas� tumbuh rasa cinta yang karenanya �dak akan ada 

keraguan terhadapnya yang dapat mengakibatkan perang saudara.

  

 Pim. Red

Editorial
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Pancasila, ideologi Darul Islam (DI) mulai 

diproklamirkan pada 7 Agustus 1949 di 

Cisampah daerah Cisayong (Jawa Barat) 

dengan nama Negara Islam Indonesia (NII) 

oleh S.M Kartosoewirjo (PEMIKIRAN POITIK 

S.M KARTOSOEWIRJO, hlm.  27). Tidak ada 

yang salah dengan Ideologi tersebut, namun 

sebagai bangsa Indonesia kita harus 

mengokohkan bahwa Pancasila ini bukan 

b a g i a n  d a r i  k e s a l a h a n ,  t e r l e b i h 

penghianatan bangsa terhadap Islam. 

Hadratus Syaikh KH. Maimoen Zubair atau 

yang akrab dengan sapaan mbah Moen 

secara eksplisit memberi pemahaman 

tentang korelasi antara Pancasila dan Surat 

Al- 'Alaq  (ayat 1 – 8), hal itu disampaikan 

oleh KH. Muhammad Najih Maimoen saat 

acara penutupan Musabaqoh PP. Al-Anwar 

pada Jumat 01 November 2019. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut:
�� � َْ َ ِّ َ ْ ِإقرأ �اسم ر�ك الذي خلق (١)َ ِ ِ

“Bacalah! Dengan (menyebut) nama 

Tuhanmu yang menciptakan” 

Bahwa ayat ini selaras dengan sila pertama 

Pancasila 'ke-Tuhanan Yang Maha Esa'

ْ� �َْ ََ ِخلق ا��سان من علق (٢)َْ ِ

“Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah”

Ayat  in i  se laras  dengan  s i la  kedua 

'kemanusiaan yang adil dan beradab'; 

Manusia berasal dari sesuatu yang sama dan 

berhak atas hak-hak mereka masing-masing
�َ ْ ْ� َ ُّ َََ إقرأ ور�ك األ�رم (٣) َ

“Bacalah! Dan Tuhanmulah Yang Maha 

Mulia”

Ini selaras dengan sila ke�ga 'Persatuan 

Indonesia'; Kemuliaan akan kita dapatkan 

apabila kita mau bersatu.

ْ �� � � � �ْ َََ َ َْ َ َ َ ِِالذي علم �القلم  (٤)،  علم اإل�سان ما لم �علم (٥)َ ِ

“Yang mengajar (manusia) dengan pena.” 

(4), “Dia mengajarkan manusia apa yang 

�dak diketahuinya.” (5)

Ayat ini selaras dengan sila keempat 

'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 

K e b i j a k s a n a a n  d a l a m 

Permusyawaratan/Perwakilan'; 

Seorang akan memperoleh kebijaksanaan 

apabila orang itu punya ilmu, dan ilmu 

diberikan oleh Allah melalui pembelajaran.

� � ََّّْ ْ ْ َ َ ََّ َ ِّْ َ َُ ْ َّ � ِ�� إن اإل�ســـــــــــــان ل�ط� (٦)، أن رآە استغ� (٧)، إن إ� ر�ك �ََ

َْ الرج� (٨)ُّ

“Sekali-kali �dak! Sungguh, manusia itu 

benar-benar melampaui batas”(6), “Apabila 

melihat dirinya serba cukup” (7), “Sungguh 

h a nya  ke p a d a  Tu h a n m u l a h  te m p at 

kembali(mu)” (8).

Ayat ini selaras dengan sila ke lima 'keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia';

Apabila seseorang sudah merasa punya 

strata sosial lebih �nggi dan merasa paling 

kaya dan sebagainya maka akan berpotensi 

menimbulkan s i fat  kepongahan dan 

kesombongan, maka sudah seharusnya 

keadilan sosial harus dijunjung �nggi karena 

semua pas� akan kembali kepada Allah.

 Dalam konteks Indonesia manusia 

merupakan elemen pen�ng dalam menjaga 

keutuhan serta ideologi NKRI yang kemudian 

disebut bangsa Indonesia. Maka kemudian 

bangsa Indonesia dapat disebut mukallaf 

dalam ar�an yang mendapat tanggung 

jawab untuk menjaga keutuhan dan ideologi 

NKRI. Syaikh Abi Yahya Zakariya Al- Anshori 

da lam k i tabnya  (Ghoyatu l  Wushul ) 

memaparkan definisi Mukallaf, ialah seorang 

yang baligh, berakal, serta seorang yang 

�dak mendapat penghalang atas ke-

taklifannya. Definisi tersebut beliau tulis 

pada Muqoddimah kitab tersebut tepatnya 

ke�ka beliau menjelaskan tentang definisi 

hukum. 
� � � � � �َ َُ ُ ََ ُ ْ َ ُ ِ(والح�م خطاب هللا المتعلــــــــــــــــــــــــــــــــق �فعل الم�لف) أي ال�الغ ُ ِ ِِ ِ ِ�

� �ُ � َُ َْ َْ ْ ْ ِالعاقل الذي لم �متنع ت�ل�فه...َ ِ ِ ِِ

“ H u k u m  i a l a h  k h i t a b  A l l a h  y a n g 

berhubungan dengan perbuatan Mukallaf 

dalam ar�an orang yang baligh, berakal, dan 

o r a n g  y a n g  � d a k  t e r c e g a h  d a r i 

ketaklifannya”

Melihat definisi Mukallaf versi keilmuan 

Ushul Fiqh yang sedemikian rupa, lantas 

ke�ka ditarik ke dalam konteks Indonesia 

apakah yang belum baligh terbebas dari 

tanggung jawab dalam hal melindungi 

keutuhan dan ideologi NKRI?

Syaikh Abdul Wahab As-Syarani dalam 

Mizanul Kubra memparkan:

َ � � ََ َّ ُُ َُّ ُ َْ َ َ َّ َّ َْ َ ْ ِ"والتفقـــــــــــــــــــــوا ع� أن الص� الذي ��طيق الصوم والمجنون ْ ِ �� ِ
� َ ُْ َ ُ ُ ََّ ُ ْ ْ ُْ ُْ َ َ ُ َُّ �المطبــــــــــق جنونه غ� مخاطب� �ه ل�ن يؤمر �ه الص� لسبع �ُ �ِ � ِ ِ ِ ِ� ِ ِ ِ ِ�

ْ َ ْ ُُ ََ ْ �� ِو��ب عل�ه لع�"َ ِ�

“Ulama sepakat bahwa anak kecil (belum 
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kembali(mu)” (8).

Ayat ini selaras dengan sila ke lima 'keadilan 
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Apabila seseorang sudah merasa punya 

strata sosial lebih �nggi dan merasa paling 

kaya dan sebagainya maka akan berpotensi 
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kesombongan, maka sudah seharusnya 
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semua pas� akan kembali kepada Allah.

 Dalam konteks Indonesia manusia 

merupakan elemen pen�ng dalam menjaga 

keutuhan serta ideologi NKRI yang kemudian 

disebut bangsa Indonesia. Maka kemudian 

bangsa Indonesia dapat disebut mukallaf 

dalam ar�an yang mendapat tanggung 

jawab untuk menjaga keutuhan dan ideologi 

NKRI. Syaikh Abi Yahya Zakariya Al- Anshori 

da lam k i tabnya  (Ghoyatu l  Wushul ) 

memaparkan definisi Mukallaf, ialah seorang 

yang baligh, berakal, serta seorang yang 

�dak mendapat penghalang atas ke-

taklifannya. Definisi tersebut beliau tulis 

pada Muqoddimah kitab tersebut tepatnya 

ke�ka beliau menjelaskan tentang definisi 

hukum. 
� � � � � �َ َُ ُ ََ ُ ْ َ ُ ِ(والح�م خطاب هللا المتعلــــــــــــــــــــــــــــــــق �فعل الم�لف) أي ال�الغ ُ ِ ِِ ِ ِ�

� �ُ � َُ َْ َْ ْ ْ ِالعاقل الذي لم �متنع ت�ل�فه...َ ِ ِ ِِ

“ H u k u m  i a l a h  k h i t a b  A l l a h  y a n g 
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Melihat definisi Mukallaf versi keilmuan 
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apakah yang belum baligh terbebas dari 

tanggung jawab dalam hal melindungi 
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َ � � ََ َّ ُُ َُّ ُ َْ َ َ َّ َّ َْ َ ْ ِ"والتفقـــــــــــــــــــــوا ع� أن الص� الذي ��طيق الصوم والمجنون ْ ِ �� ِ
� َ ُْ َ ُ ُ ََّ ُ ْ ْ ُْ ُْ َ َ ُ َُّ �المطبــــــــــق جنونه غ� مخاطب� �ه ل�ن يؤمر �ه الص� لسبع �ُ �ِ � ِ ِ ِ ِ� ِ ِ ِ ِ�

ْ َ ْ ُُ ََ ْ �� ِو��ب عل�ه لع�"َ ِ�

“Ulama sepakat bahwa anak kecil (belum 
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“ m u ka l l a f  d a l a m  a r � a n  ya n g 

mendapat tanggung jawab untuk 

menjaga keutuhan dan ideologi 

NKRI”
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baligh) yang �dak mampu berpuasa dan 

orang gila yang permanen, bukan termasuk 

seorang yang mendapat khitab wajib (hukum 

waj ib )  berpuasa .  Tetap i  anak  kec i l 

diperintahkan untuk berpuasa ke�ka umur 

tujuh tahun dan akan dipukul bila �dak mau 

berpuasa ke�ka berumur sepuluh tahun”

Kemudian imam Ibnu Hajar Al- 'Asqolani 

dalam Fathul Bari memaparkan bahwa;

� َُْ ِّ ْ َ ُ َ ِ(قوله �اب صوم الص��ان)َْ ِ
� � �َ � َ� َّ �َ ُ ْ َُ َ ُ َْ َ ُ ُ َ ْ ُ َْ ُ ُ ْ َْ ِأي هل ��ع أم � والجمهـــــــــور ع� أنه � �جب ع� من دون �

ٌ � �ْ َََ ُ َ َ َ ْ َّ َ َّ �ال�لــــــــــــــــــــــــ�غ واستحب جماعة من السلـــــــــــــــــــــــــف منهم بن س��ن ُ ِ ِ ِ� �
�َ � َّ ََ ْ َّ ََّْ ُ ُ َُّ َ ُّ َْ ْ َ ُْ ِوالزهري وقـــال �ه الشـــاف� أنهم يؤمرون �ه للتم��ن عل�ه إذا ُّ ِ ِ ِ ِِِ � ِ ِ� � �

�ُُ َ
أطاقوە 

“apakah anak kecil disyari'atkan untuk 

berpuasa ataukah �dak? Jumhur 'Ulama 

sepakat bahwa anak kecil yang belum baligh 

�dak diwajibkan untuk berpuasa, dan 

sunnah (dianjurkan) menurut Jamaâ'ah 

salaf, dan madzhab Syafi'i berpendapat 

bahwa seorang anak yang belum baligh tetap 

diperintahkan berpuasa sarana untuk la�han 

(Li- at- Tamrîn).

Sebagaimana seorang anak yang belum 

baligh dalam hal berpuasa, mereka �dak 

m e n d a p a t  t a n g g u n g  j a w a b  u n t u k 

menjalankannya namun sebagai ajang 

la�han (Li- at-Tamrîn) mereka diperintahkan 

untuk ikut serta dalam melindungi keutuhan 

dan ideologi NKRI.  

 Kiai Sahal menulis dalam bukunya 

– Nuansa Fiqh Sosial – tentang Sufisme di 

belantara Modernitas (hlm. 79) “Sufisme 

memandang dunia ini sebagai sebuah 

jembatan yang harus dilalui menuju akhirat”, 

beliau juga menyi�r pendapat Syaikh Abdul 

Qadir Jaelani bahwa “Semua harta benda 

(dunia) adalah batu ujian yang membuat 

mereka lupa kepada Allah kecuali jika 

pengumpulannya dengan niat yang baik 

untuk akhirat. Maka bila di dalam pen-

tasharruf-annya telah memiliki tujuan yang 

baik, harta dunia itu pun akan menjadi harta 

akhirat.” Maka sebagai bangsa Indonesia 

yang memiliki tanggung jawab dalam 

melindungi keutuhan serta ideologi NKRI, 

perlu adanya niat yang baik untuk akhirat. 

Kiai Maimoen  pun berpendapat ke�ka 

dimintai untuk menulis kata pengantar 

dalam buku Kri�k Ideologi Radikal (hlm. 

XXVII) bahwa “Manusia itu diciptakan untuk 

beribadah. Beribadah hanya bisa dilakukan 

dengan aman dan leluasa jika negaranya 

aman. Agar negara kita bisa aman maka NKRI 

h a r u s  d i b e l a .  M a k a  m e m b e l a  d a n 

m e m p e r t a h a n k a n  N K R I  t e r m a s u k 

َ َّ � ََ َ ُ َ ٌَ ُ ُّ َibadah. ِما�يتم الواجب إ� �ه فهو واجب ِِ ِِ

“Jika kesempurnaan kewajiban tergantung 

pada suatu hal, maka hal tersebut juga 

dihukumi wajib””

 Pada dasarnya penangkalan 

'Separa�sme dan Radikalisme' merupakan 

tugas bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai 

pemiliknya. Paham terhadap Lima sila dalam 

Pancasila harus terpenuhi sebagai sarana 

untuk melindungi keutuhan serta ideologi 

NKRI. Sebagaimana urutan pertama pada 

rukun Islam yaitu 'iman kepada  Allah SWT', 

s i l a  p e r ta m a  p a d a  Pa n ca s i l a  ya i t u 

' k e Tu h a n a n  Ya n g  M a h a  E s a '  p u n 

memprioritaskan iman kepada Allah SWT 

s e b e l u m  ke m a n u s i a a n ,  p e rs a t u a n , 

permusyawaratan, dan keadilan. Ke-imanan 

terhadap Allah SWT adalah modal utama 

sebagai hamba dalam hal Ibadah dan sebagai 

bangsa Indonesia dalam hal melindungi 

keutuhan dan ideologi NKRI. Maka kemudian 

bangsa Indonesia �dak perlu repot-repot 

ikut berpar�sipasi pada penegakan ideologi 

yang pada akhirnya dapat mengakibatkan 

pecahnya keutuhan dan ideologi NKRI.

Tim Redaksi

َ َّ � َُ ٌَ َ َ ُ َ ِما�يتم الواجب إ� �ه فهو واجب َُّ ِِ ِِ

“Jika kesempurnaan kewajiban 

tergantung pada suatu hal, 

m a k a  h a l  t e r s e b u t  j u g a 

dihukumi wajib””
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FORUM DISKUSI

BULETIN MAHALLY “inspirasi santri masa kini”

Poligami berasal dari bahasa 

Yunani, dari kata poli atau polus yang ar�nya 

banyak dan gami atau gamein dan gamos 

yang ar�nya kawin atau perkawinan. Jadi 

poligami mempunyai ar� suatu pernikahan 

yang banyak. Secara umum, poligami 

diar�kan sebagai perkawinan seorang laki-

laki dengan lebih dari satu wanita. Adapun 

perkawinan dengan suami lebih dari satu 

dalam waktu yang bersamaan disebut 

dengan poliandri.

Dalam pandangan Islam, dalil 

adanya poligami berdasarkan pada dalil al-

Qur'an
�َ� ْ � ُ َّ ْ� َ ْ ُ َْ َ َ ُ � ُ َْ َ َ َ ِو�ن خفتم أ� تقسطـوا � اليتا� فان�حــوا ما طاب ل�م من ْ ِ ِ ِِ� ِ

� �َ َ َُ َّ ْ َ َ ًْ � َِّ ُ ْ َ َ َْ َ ْ ُ َ َ َْ ِِال�ساء مث� وث�ث ور�اع فإن خفتم أ� تعدلـــــوا فواحدة أو �َ ِ ِ ِ

� � �� َ َّ َ َ ُ �� �ْْ َ ْ�ُ ْ َ َ ِما مل�ت أ�مان�م ذلك أد� أ� تعولواَ

“Dan jika kamu takut �dak akan 

dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

p e r e m p u a n  y a � m  ( b i l a  k a m u 

mengawininya), maka nikahilah apa yang 

kamu senangi dari wanita-wanita, dua-dua, 

�ga-�ga, dan empat-empat. Jika kamu 

khawa�r �dak berlaku adil, maka satu saja 

atau budak-budak yang kamu miliki, yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada �dak 

berbuat aniaya. (Q.S Annisa' ayat 3)”

Asbabunnnuzul ayat tersebut 

berkaitan dengan seorang anak ya�m yang 

berada dibawah asuhan wali, namun sang 

wali  tertarik dengan kecan�kan dan 

kekayaan sang anak tersebut. Mereka 

menginginkan untuk menikahi sang anak 

Poligami, 
bagaimana hu�mnya?
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ya�m tanpa berlaku adil, hingga turunlah 

ayat selanjutnya yang masih terdapat 

munasabah bahwa apabila �dak dapat 

berlaku adil kepada anak ya�m, Allah 

menganjurkan untuk menikahi wanita lain 

baik dua, �ga, dan empat. Kemudian pada 

ayat setelahnya menjelaskan bahwa ke�ka 

sang lelaki berpoligami kemudian �dak 

mampu mengemban tanggung jawab dan 

adil terhadap istri-istrinya, maka dia 

dipeirntahkan untuk menikahi seorang 

wanita saja baik wanita tersebut merdeka 

atau seorang budak. 

Imam Bukhori, Nasai, Baihaqi, dan 

lain-lain meriwayatkan dari Urwah bin Zubair 

yang bertanya kepada istri nabi Muhammad, 

yaitu sayyidah Aisyah perihal ayat ini (Q.S 

Annisa' ayat 3). Sayyidah Aisyah menjawab 

bahwa ayat ini berkaitan dengan anak ya�m 

yang  berada  pada  asuhan wal inya , 

sedangkan harta anak ya�m tersebut  

bercampur dengan harta sang wali. Lalu sang 

wali tertarik akan kecan�kan dan hartanya 

hingga kemudian sang wali menginginkan 

u n t u k  m e n i k a h i n y a  d e n g a n  t a n p a 

memberikan mahar yang adil sebagaimana 

pembayaran mahar dengan perempuan lain. 

Oleh karenanya turunlah ayat ini yang 

melarang perbuatan sang wali tersebut  dan 

diperintahkan untuk menikahi wanita lain 

baik dua, �ga, dan empat.

Ijma' ulama menolak dengan tegas 

pendapat yang membolehkan poligami lebih 

dari empat istri. Dasar penolakan tersebut 

juga berdasarkan pada hadis Nabi saw 
� �� � َ � َ َْ َ َ َّ� َ ُ َ َْ ْ َ َ ْ � َّ َ َ ُْ � ِ«أن غ��ن بن سلمة السق� أسلم وله ع� �سوة � َّ ِِ� ٍ �

�َ َ� � َ � �َّ� َُ َ َُ َ َ ْْ َ َ ْ ِالجاهل�ة فأسلمن معه فقال الن� - ص� ا� عل�ه َُّّ � ِ ِ ِ� ِ
� � �َ �ُْ ُْ ُ َ َّ َ َ ْ ََ َ َ � ْ ْ َ ََ. ِوسلم - أمسك أر�عا وفارق سائرهن»  رواە أحمد، : ِ�

ِّْ ُ َْ َ � ََ ُّ ِوال�مذي، وابن ماجه.ْ ِ

 “Bahwasanya ke�ka Ghailan bin Salamah al- 

Saqafi masuk Islam, ia memiliki istri sepuluh 

orang. Nabi saw. kemudian berkata 

kepadanya: 'Pilihlah empat orang dari 

mereka'.” (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu 

Majah). 

Perlu kita ketahui bahwa Shigot 

amar atau perintah dalam ayat fankihu ma 

thaba lakum bukan menunjukkan perintah 

waj ib  atas  pol igami.  Jumhur u lama 

berpendapat bahwa praktek poligami adalah 

mubah. Meskipun pada dasarnya mubah, 
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� �َ َ َُ َّ ْ َ َ ًْ � َِّ ُ ْ َ َ َْ َ ْ ُ َ َ َْ ِِال�ساء مث� وث�ث ور�اع فإن خفتم أ� تعدلـــــوا فواحدة أو �َ ِ ِ ِ

� � �� َ َّ َ َ ُ �� �ْْ َ ْ�ُ ْ َ َ ِما مل�ت أ�مان�م ذلك أد� أ� تعولواَ
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Poligami, 
bagaimana hu�mnya?
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� �� � َ � َ َْ َ َ َّ� َ ُ َ َْ ْ َ َ ْ � َّ َ َ ُْ � ِ«أن غ��ن بن سلمة السق� أسلم وله ع� �سوة � َّ ِِ� ٍ �

�َ َ� � َ � �َّ� َُ َ َُ َ َ ْْ َ َ ْ ِالجاهل�ة فأسلمن معه فقال الن� - ص� ا� عل�ه َُّّ � ِ ِ ِ� ِ
� � �َ �ُْ ُْ ُ َ َّ َ َ ْ ََ َ َ � ْ ْ َ ََ. ِوسلم - أمسك أر�عا وفارق سائرهن»  رواە أحمد، : ِ�

ِّْ ُ َْ َ � ََ ُّ ِوال�مذي، وابن ماجه.ْ ِ
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mubah. Meskipun pada dasarnya mubah, 
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Hukum poligami bisa berubah menjadi 

s u n n a h ,  m a k r u h ,  b a h k a n  h a r a m 

menyesuaikan keadaan seorang yang 

berpoligami. 

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah 

�dak menganjurkan praktek poligami jika 

memang �dak ada kebutuhan yang jelas, 

bahkan beliau memandang mustahab untuk 

menikah kepada satu  satu wanita saja, atau 

y a n g  d i s e b u t  d e n g a n  m o n o g a m i . 

Sebagaimana pendapat syekh wahbah 

zuhaili 

إن نظام وحدة الزوجة هو األفضل وهو الغالب وهو 

�� �األصل �عا، وأما تعدد الزوجات فهو أمر نادر اس�ثنا� �

وخالف األصل، ال �لجأ إل�ه إال عند الحاجة الملحة، 

ولم توج�ه ال��عة ع� أحد، �ل ولم ترغب ف�ه، و�نما �

أ�احته ال��عة ألس�اب عامة وخاصة.�

“Sesungguhnya wahdatu az-

zau jah  atau  monogami  merupakan 

pern ikahan  yang  leb ih  utama,  dan 

merupakan pokok syari'at. Adapun poligami  

merupakan suatu perkara yang �dak lazim 

dan menyalahi asal syari'at. Poligami 

bukanlah suatu solusi kecuali jika memang 

ada hajat yang mendesak. Syariat �dak 

m e w a j i b k a n  p o l i g a m i  s e r t a  � d a k 

m e n g a n j u r k a n n y a .  S y a r i a t  h a n y a 

memperbolehkannya dengan adanya sebab-

sebab umum dan khusus.” 

A d a p u n  U l a m a  H a n afi y ya h , 

memperbolehkan poligami jika memang 

aman dari �ndakan sewenang-wenang. Oleh 

karena itu,  para ulama memandang 

ketentuan adil sebagai syarat atas hukum 

kebolehan poligami. 

Keadilan yang dituntut dalam 

poligami hanya untuk perkara yang mungkin 

direalisasikan, yaitu adil dalam perkara yang 

bersifat maddiyah (material), yang melipu� 

n a f a q o h ,  q i s m a h  a t a u  m u a s y a r o h 

(menggauli istri), dan tempat �nggal. Adil 

disini �dak dinisbatkan pada adil secara 

maknawiyyah (immateri ) yang menyangkut 

perasaan cinta dan kasih sayang, karena hal 

tersebut �dak mungkin terealisasikan, 

seper� halnya kecenderungan ha� Nabi 

Muhammad kepada sayyidah Aisyah. Dalam 

syariat islam pun, hukum Allah �dak akan 

menuntut suatu perkara yang mustahil atau 

yang disebut dengan taklif bil muhal.  
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�� َ � � �َ َ َِّ ُْ َْ َ َ َ ْ َ ْ َْ ْ ْ ُ َْ ِولن �ستط�عوا أن تعدلوا ب� ال�ســاء ولو حرصتم فال تم�لوا � � ِ ِِ
َ � � � َ َ � �ُ َ ُ ْ َ� َّ َّ ََ َ ُ ْ َ َُ ُ ْ َ ِ�ل الم�ل فتذروها �المعلقة و�ن تصلحــــــــوا وتتقـــــــــوا فإن ا� َّ ِِ ِِ

� � َُ ِ�ان غفورا رح�ما ََ

 “Dan kalian sekali-kali �dak akan 

dapat berlaku adil di antara istri-istri 

(kalian), walaupun kalian sangat ingin 

berbuat demikian. Karena itu, janganlah 

kalian terlalu cenderung (kepada yang 

kalian cintai), sehingga kalian biarkan yang 

lain terkatung-katung.”  (Q.S An-Nisa' ayat 

129)

Meskipun demikian, syarat adil 

dalam poligami merupakan sesuatu yang 

sulit direalisasikan.  Kecenderungan seorang 

untuk lebih mencintai salah satu istri dapat 

berpotensi mencegah adanya adil dalam hal 

mater i ,  bahkan hal  tersebut  dapat 

memberikan dampak mafsadat seper� 

kurang adanya keharmonisan keluarga, 

hingga konflik perceraian dalam rumah 

t a n g g a .  O l e h  k a r e n a  i t u ,  h u k u m 

diperbolehkannya poligami – dengan syarat 

adil – ini perlu di�njau ulang secara detail 

seper� mel ihat  dampak posi�f  dan 

nega�fnya. 

Apabila tujuan dari pernikahan 

adalah mencapai suatu keluarga yang 

sakinah, mawaddah, dan rohmah, Maka 

pernikahan monogami merupakan sistem 

pernikahan yang utama dalam membangun 

rumah tangga. Upaya �ndakan preven�f 

dengan �dak melakukan poligami lebih 

diutamakan, sebagaimana ketentuan dalam 

Qoidah fiqhiyyah yang menyebutkan  bahwa 

 Mencegah) درء المفاسدمقدم ع� جلب المصـــــــــــــــــــــــــــــالح

mafsadat lebih didahulukan daripada 

mengambil maslahat). 
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KOLOM YAI

Paradigma pluralisme dalam 

bingkai pemikiran islam sesungguhnya 

sudah sangat jelas. Ku�pan dari Al-qur'an 

yang sangat populer dalam wacana ini 

diambil dari surat al-Hujurat 13, “... dan 

kami jadikan kalian berbagai bangsa dan 

suku supaya saling mengenal”.

Secara historis sebenarnya akar 

pluralisme dalam islam dapat lebih jauh lagi 

ditarik sampai ke masa-masa sebelum Islam 

sendiri diserukan. Jika kita mempelajari 

sejarah pra-Islam, kita akan menemui �ga 

hal pen�ng yang sangat mempengaruhi 

masyarakat Arab pada saat itu:

P e r t a m a :  t r a d i s i  p o l i � k . 

Masyarakat Arab mengelempokkan dan 

mengiden�fikasi diri sebagai bagian suatu 

qabilah, yang meskipun berinteraksi 

dengan qabilah lain, tetapi sepenuhnya 

berdaulat terhadap qabilah-nya sendiri. 

Qabilah mengikat dan terikat pada 

anggotanya sedemikian kuatnya, sehingga 

pebuatan orang-seorang akan selalu 

dihubungkan dengan qabilah-nya.

Kedua: hubungan perniagaan. 

Kondisi  geografis yang tandus �dak 

memungkinkan se luruh kebutuhan 

ke h i d u p a n  d a p a t  d i p ro d u k s i  o l e h 

masyarakat Arab sendiri. Dari sini muncul 

usaha perdagangan lintas negara yang 

menghubungkan Arab dengan daerah-

daerah lain. Usaha ini sedemikian semarak 

dan pen�ngnya, sehingga kita dapa� dalam 

sirah nabawiyyah banyak sekali peris�wa 

dalam hidup Rasulullah terjadi sebagai 

akibat atau bertalian dengan suatu ak�vitas 

perdagangan lintas negara.

Ket iga:  kedudukan Makkah 

sebagai pusat keagamaan. Meskipun 
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masing-masing kelompok masyarakat 

memiliki berhala sesembahannya sendiri, 

tetapi seluruh ak�vitas keagamaan pen�ng 

dilakukan di sekitar Ka'bah. Hal ini 

menjadikan Makkah sangat ramai pada 

waktu-waktu tertentu, dan kemudian 

melahirkan berbagai fes�val kebudayaan. 

Meskipun semula ak�vitas kebudayaan 

diadakannya mengiku� pada keramaian 

ak�vitas keagamaan, tetapi kemudian ia 

berkembang menjadi arena mandiri yang 

�dak harus berkait dengan suatu ak�vitas 

keagamaan.

Ke�ga faktor di atas dengan 

sendirinya menghadirkan keragaman 

budaya pada masyarakat Makkah (dan 

masyarakat Arab pada umumnya), dan 

kemudian  membentuknya  menjad i 

masyarakat yang sangat majemuk. Ke�ka 

dalam masyarakat ini Islam muncul, maka 

pluralisme dengan sendirinya menjadi salah 

satu prinsip yang harus diakomodasi 

dengan baik, karena masyarakat yang 

majemuk hanya bisa menghargai norma 

yang juga menghargai keberagaman.

Meskipun sepintas �njauan 

historis ini cenderung menempatkan 

pluralisme hanya sebagai bagian dari 

“s rateg i  pemasaran”  I s lam,  tetap i 

sebenarnya pluralisme adalah bagian dari 

karakter Islam itu sendiri. Ke�ka dinyatakan 

bahwa risalah islam berlaku bagi seluruh 

umat manusia (kaffah li al-nas) dengan 

sendirinya di dalam dirinya terdapat watak 

untuk menghargai segala keragaman yang 

membedakan budaya dan perilaku satu 

kelompok manusia dengan kelompok 

lainnya berdasarkan perbedaan tempat 

�nggal dan lingkungan masing-masing. 

Dengan kata la in,  p lural isme lebih 

m e r u p a k a n  ko n s i s t e n s i  d a r i p a d a 

konsekuens i  da lam sebagai  a jaran 

universal.

Pluralisme dalam islam �dak 

hanya berhen� sebagai wacana. Contoh 

konkretnya adalah penerimaan Rasulullah 

terhadap berbagai varian bacaan (qira'at) 

Al-qur'an yang disesuaikan dengan 

keanekaragaman dialek yang berkembang 

pada masyarakat Arab saat itu.

Dalam skala lokal, contoh itu 

terdapat pada kebijakan para wali di Jawa 

yang sama dengan masa awal Islam di Arab, 

menghadapi masyarakat yang sama 
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masing-masing kelompok masyarakat 
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pluralnya.

Pluralitas masyarakat Jawa di 

mata para wali bukan menjadi pintu 

tertutup, tetapi justru menjadi gerbang 

terbuka bagi masuknya ajaran dan nilai-nilai 

Islam. Berbeda dengan berbagai agama lain 

yang masuk dengan mengikis budaya 

setempat dan menggan�nya dengan 

kebudayaan dimana agama itu muncul atau 

berpusat, Islam justru memanfaatkan 

budaya yang telah ada untuk memasuki 

masyarakat Jawa.

Nilai pesantren sesungguhnya 

terletak pada kemanunggalannya dengan 

masyarakat. Karena itu, keberhasilan suatu 

pesantren �dak dapat diukur berdasarkan 

prestasi-prestasi individual santrinya, tetapi 

p a d a  s e j a u h  m a n a  s a n t r i  m a m p u 

ber interaks i  secara  pos i�f  dengan 

masyarakatnya. Secara prak�s, ini berar� 

bahwa eksistensi santri akan sangat 

ditentukan oleh kemampuannya untuk 

mengenali dan melayani masyarakat dan 

nota-bene merupakan perwujudan 

langsung pluralitas. Maka tantangan 

terbesar  bag i  se�ap santr i  ada lah 

bagaimana memahami dan memaknai 

pluralitas. 

Pluralitas adalah sunnah Allah 

dan dalam konteks masyarakat kita adalah 

kenyataan sosial-poli�k yang �dak mungkin 

ditawar lagi. Dari sudut pandang ini, cara 

paling bijaksana adalah memposisikanya 

sebagai aset dan modal untuk mencapai 

tujuan bersama. Makna hakiki pluralisme, 

d e n g a n  d e m i k i a n ,  t e r l e t a k  p a d a 

kemampuan untuk menghargai perbedaan 

dalam perspek�f kebersamaan.

Ini berar� bahwa harus segera 

menanggalkan pola fikir yang meletakkan 

keragaman dan perbedaan hanya sebagai 

ancaman, karena pola semacam ini pada 

akhirnya hanya akan mengantarkan masing-

masing elemen dalam masyarakat ini untuk 

bersikukuh pada kebenaran menurut sudut 

pandangnya sendiri, tanpa menghargai hak 

kebenaran elemen lain. Jika dulu kita pernah menerima tabu modern yang mengunci rapat-rapat 

kesempatan untuk membicarakan keberagaman suku, agama, ras dan golongan yang terdapat 

pada masyarakat kita sendiri, sudah waktunya untuk mengarifi bahwa sikap itu pada dasarnya 

adalah sebuah bentuk pengingkaran kenyataan, sedangkan kita tahu bahwa masalah diselesaikan 

dengan pengingkaran sama dengan saja api di�mbun sekam: ma� sebentar untuk kemudian 

semakin membesar.

Hanya saja, harus difahami bahwa pluralisme membutuhkan pengalaman panjang untuk 

dapat diprak�kkan sesuai nilai idealnya. Karena itu, pen�ng sekali untuk menjaga agar 

penghargaan kita atas pluralitas �dak kebablasan dan justru merusak tatanan kemasyarakatan 

yang telah ada. 

Sebagaimana hak yang harus beriringan dengan kewajiban, pluralitas dan kebersamaan 

�dak perlu saling menafikan, tetapi harus dijaga untuk berada dalam batas-batas yang saling 

menyeimbangkan.

Meskipun tampaknya �dak sederhana, sebetulnya pluraitas �dak harus menjadi 

masalah besar bagi santri santri akan mendapat kesempatan untuk mempelajari, memahami, dan 

menerapkan pluralisme melalui interaksi langsungnya dengan masyarakat.                

Nilai pesantren sesungguhnya 

terletak pada kemanunggalannya 

dengan masyarakat“

“
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Korupsi, kesenjangan sosial, kebejatan poli�kus, kriminalitas yang nyata di tengah-

tengah masyarakat adalah masalah harian yang �dak asing lagi di telinga kita. Penyebabnya 

beragam, mulai dari kemerosotan moral, ngawurnya para pemangku kons�tusi, hingga cacatnya 

sistem pemerintahan. Hal ini jika dikaitkan dengan runtutan bencana alam yang menimpa 

Indonesia, seakan-akan menjadi sebuah jawaban akan dosa pemerintah Indonesia, yang oleh 

kelompok khilafah (kelompok yang mengusung ideologi khilafah) mereka sebut “negara thogut”. 

Begitulah anggapan mereka (kelompok khilafah) bahwasanya semua bencana yang menimpa negri 

ini adalah laknat dari Tuhan, ke�dak ridhoan Tuhan terhadap NKRI, yang kemudian diganjar dengan 

berbagai bencana alam. 

Lalu apakah ada yang salah dengan bangsa ini? Sampai-sampai alam pun murka dan 

meluapkan kemarahannya lewat bencana? Lantas Apakah kita harus menggan� sistem 

pemerintahan kita? Jika jawabannya iya, tergolong goblok lah kita. Dangkal sekali cara berfikir yang 

demikian. Suara lantang yang dikobarkan kaum khilafah untuk menegakkan Daulah Islamiyyah 

bukanlah tanpa alasan. Cacatnya sistem pemerintahan di Indonesia yang ber-ideologikan Panasila 

menjadi alasan utama kelompok ini. Mereka menganggap negara Pancasila �dak sesuai dengan 

ajaran Islam. Sehingga agenda dan tujuan mereka adalah menggan� negara Bhineka Tunggal Ika ini 

dengan sitem khilafah seper� pada masa kanjeng Nabi. Mereka berkeyakinan bilamana hukum-

hukum Islam diterapkan di Indonesia secara kaffah, maka secara ajaib Indonesia akan menjadi 

negara yang tentram dan damai. 

Alasan tersebut �dak masuk akal, karena mereka seakan-akan menganggap bahwa 

selama ini islam �dak menebar kedamain di negri ini. Seharusnya, jika mereka mau membaca 

Santri dan Solusi Bencana NKRI
 oleh : M. Abdul Fatah dan M. Royhan

opini santri

s e j a r a h ,  m a k a  m e r e k a  p a s �  a k a n 

mengetahui bagaimana ajaran Islam yang 

dibawa ulama terbuk� mampu memberi 

kesejukan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Selain itu, jika sistem khilafah 

akhirnya diterapkan di Indonesia, maka hal 

tersebut justru akan membubarkan 

keutuhan NKRI.

Kalaupun sistem khilafah akhirnya 

ditegakkan di Indonesia. Lalu siapakah yang 

pantas serta mampu menjadi seorang 

khalifah? Sudah pantaskah menjadi seorang 

khalifah dengan kriteria-kriteria yang amat 

ketat? Seideal apapun sistem pemerintahan 

jika �dak dijalankan oleh orang-orang 

b e r ko m p e t e n  d a n  a m a n a h ,  m a k a 

diibaratkan seper� barang berharga atau 

berguna ke�ka di tangan orang tolol yang 

�dak pada ahlinya, mereka �dak tau 

m a n f a a t n y a  s e r t a  � d a k  m a m p u 

memanfaatkannya, sehingga tunggulah 

waktu kerusakannya. Jika demikian, tanpa 

melalui sistem khilafah, kedamaian yang 

dicita-citakan akan mudah dicapai dengan 

s i s t e m  n e ga ra  i n i  a p a b i l a  m a m p u 

menjalankan sistemnya dengan baik. Letak 

kecacatan negara ini bukan pada sistem 

pemerintahannya, melainkan pada orang-

orang yang menjalankan nya. Hal ini 

bukanlah sebuah dakwaan, ini merupakan 

sebuah realita jika dilihat dari aksi-aksi 

mereka serta gerakan-gerakan mereka yang 

mengatasnamakan Islam namun sama 

sekali �dak mencerminkan ajaran Islam. 

Apabila doktrin khilafah terus 

menerus digaungkan, kami (penulis) �dak 

bisa membayangkan akan seper� apa masa 

depan negara kita tercinta. Faham (ideologi 

khilafah) ini betul-betul membahayakan 

bagi perkembangan Indonesia, seper� 

diskriminasi agama, sikap intoleran, fana�k 

buta, hingga menyuarakan aksinya dengan 

cara-cara yang �dak dibenarkan yaitu 

kekerasan dan menimbulkan kerusuhan 

hingga peperangan. Lantas bagaimana tugas 

kita sebagai santri dalam menyikapi 

permasalahan tersebut? Bagaimana cara 

kita memposisikan diri untuk menghadapi 

kelompok khilafah tersebut? 

Kunci yang paling utama adalah 

membekali diri dengan pemahaman agama 

yang kuat dan mendalam. Bagi santri 

sendiri, makna Al-Muhafdzotu Ala al-Qodim 

dapat diimplementasikan apabila kekayaan 
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ilmiah Ulama berupa literatur kitab kuning 

berfaham Ahlu as- Sunnah wa al-Jama'ah 

dapat dijaga dan dikuasai. Selain itu, 

pemahaman tentang nasionalisme cinta 

tanah air harus selalu dipupuk guna 

membentengi diri dari faham-faham yang 

bersifat makar kepada NKRI.

Apalagi kalau kita melihat bahwa 

saat ini faham-faham khilafah �dak hanya 

menyasar dalam real life saja, media sosial 

pun menjadi lahan basah bagi mereka 

kelompok khilafah untuk menyebarkan 

fahamnya. Santri �dak boleh ke�nggalan 

zaman, santri perlu meng- counter ideologi 

tersebut dengan mengembalikannya pada 

ajaran yang sesuai dengan konteks ke 

Indonesiaan. Dari sinilah implementasi Wa 

al-akhdzu Bi al Jdid Al-aslah dengan 

melakukan konteksualisasi model dakwah 

yang sesuai dengan zaman. Sudah �dak 

zaman lagi dakwah dengan (me)nunggu 

bola, jemput lah bola. Temanilah umat 

seper� apa yang telah diajarkan para kiai 

selama ini, yakni mewaka�an diri untuk 

umat. 

Panasila sebagai idelogi bangsa 

terbuk� mampu mengawal NKRI dari dulu 

hingga kini dan nan�. Santri harus bisa 

menampilkan wajah asli Islam yang cinta 

damai, menghapuskan s�gma masyarakat 

yang mengatakan Islam agama teroris, 

agama yang mengajarkan merakit bom dan 

lain sebagainya. Panasila sebagai pemersatu 

atas keberagaman mengandung nilai-nilai 

luhur yang melipu� unsur keTuhanan, 

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan 

ke a d i l a n .  K i t a  � d a k  c u k u p  h a n y a 

“menghafalkan” saja. Lebih dari itu, kita 

harus mampu mengimplementasikan 

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita 

harus mewujudkan jiwa nasionalisme dalam 

mental, �ngkah laku dan amal perbuatan 

kita. Semoga santri bisa membuk�kan Islam 

Rahmatan lil 'Âlamin (Rahmat bagi seluruh 

alam(makhluk)), bukan Balâ'an lil 'Âlamîn 

(Bencana bagi seluruh alam).

*) Penulis adalah santri kelas satu semester 

dua (M. Royhan) dan santri kelas �ga 

semester enam (M. Abdul Fatah)
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Buku yang terdiri dari 453 halaman, dan diterbitkan pada bulan Oktober 2018 M. ini merupakan 

buku yang bagus untuk dibaca bagi semua kalangan terutama bagi kalangan pesantren, karena 

buku ini menjelaskan bagaimana islam diaplikasikan dalam kehidupan sosial, dengan memaparkan 

referensi-referensi yang diambil dari kitab-kitab kuning serta dilengkapi dengan cara 

mengkontekstualisasikan dalil-dalilnya. 

Seper� yang tercantum dalam sampul belakang buku, KH.Ma'ruf Amin mengatakan 

bahwa buku ini mencoba meluruskan banyak pemahaman kelompok islam yang radikal, Tim AFKAR 

mencoba meluruskan kembali pemahaman makna yang benar terkait gagasan-gagasan yang 

diselewengkan, seper� konsep jihad amar ma'ruf nahi munkar, konsep al-wala' wa al-bara', dan 

tathbiq al-syariah. Dalam buku ini disebutkan bahwa Ide kelompok radikal tentang negara Islam 

dan sistem pemerintahan khilafah, bukanlah pandangan yang harus diterima secara mutlak sebagai 

ajaran Islam. konsep tentang dar al-Islam ataupun khilafah islamiyyah merupakan sistem 

pemerintahan yang �dak tercantum di dalam Al-quran maupun Sunnah Nabi. Dalil-dalil Naqli yang 
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ilmiah Ulama berupa literatur kitab kuning 

berfaham Ahlu as- Sunnah wa al-Jama'ah 

dapat dijaga dan dikuasai. Selain itu, 

pemahaman tentang nasionalisme cinta 

tanah air harus selalu dipupuk guna 

membentengi diri dari faham-faham yang 

bersifat makar kepada NKRI.

Apalagi kalau kita melihat bahwa 

saat ini faham-faham khilafah �dak hanya 

menyasar dalam real life saja, media sosial 

pun menjadi lahan basah bagi mereka 

kelompok khilafah untuk menyebarkan 

fahamnya. Santri �dak boleh ke�nggalan 

zaman, santri perlu meng- counter ideologi 

tersebut dengan mengembalikannya pada 

ajaran yang sesuai dengan konteks ke 

Indonesiaan. Dari sinilah implementasi Wa 

al-akhdzu Bi al Jdid Al-aslah dengan 

melakukan konteksualisasi model dakwah 

yang sesuai dengan zaman. Sudah �dak 

zaman lagi dakwah dengan (me)nunggu 

bola, jemput lah bola. Temanilah umat 

seper� apa yang telah diajarkan para kiai 

selama ini, yakni mewaka�an diri untuk 

umat. 

Panasila sebagai idelogi bangsa 

terbuk� mampu mengawal NKRI dari dulu 

hingga kini dan nan�. Santri harus bisa 

menampilkan wajah asli Islam yang cinta 

damai, menghapuskan s�gma masyarakat 

yang mengatakan Islam agama teroris, 

agama yang mengajarkan merakit bom dan 

lain sebagainya. Panasila sebagai pemersatu 

atas keberagaman mengandung nilai-nilai 

luhur yang melipu� unsur keTuhanan, 

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan 

ke a d i l a n .  K i t a  � d a k  c u k u p  h a n y a 

“menghafalkan” saja. Lebih dari itu, kita 

harus mampu mengimplementasikan 

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita 

harus mewujudkan jiwa nasionalisme dalam 

mental, �ngkah laku dan amal perbuatan 

kita. Semoga santri bisa membuk�kan Islam 

Rahmatan lil 'Âlamin (Rahmat bagi seluruh 

alam(makhluk)), bukan Balâ'an lil 'Âlamîn 

(Bencana bagi seluruh alam).

*) Penulis adalah santri kelas satu semester 

dua (M. Royhan) dan santri kelas �ga 

semester enam (M. Abdul Fatah)
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dipakai oleh kaum radikalis yang -misalnya- menolak negara Pancasila dan menghendaki Khilafah 

sebagai penggan�nya dibantah dan ditolak oleh Tim AFKAR penulis buku ini dengan dalil-dalil Naqli 

dan Aqli yang �dak kalah tajam dan luas referensinya. 

 Dimulai dari penjelasan tentang radikalisme dan faktor-faktor yang menyertainya, buku 

ini kemudian menjelaskan tentang konsep amar ma'ruf nahi munkar sebagai landasan utama syiar 

agama islam. Selain itu, konsep amar ma'ruf ini dijadikan sebagai paradigma dalam pembentukan 

negara dan sistem pemerintahan. Dikupas juga tentang e�ka perbedaan dalam hidup bersama 

sehingga kita �dak boleh saling mencerca, bermusuhan, apalagi saling mengkafirkan. Ada juga 

bahasan mendalam tentang jihad yang kerap kali menimbulkan kekerasan dan radikalisme karena 

disalah ar�kan oleh penganut agama radikal. Kemudian pada bab terakhir, buku ini menjelaskan 

tentang sistem ideologi poli�k islam radikal, yang kemudian menghubungkannya dengan 

pemerintahan Islam di Indonesia, sehingga mengantarkan pada kesimpulan yang sangat 

meyakinkan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Pancasila �dak sama sekali 

bertentangan dengan syariat Islam. Sistem negara kita adalah salah satu produk Ij�had yang telah 

sah keberadaannya sesuai dengan kebutuhan zaman, tempat, dan budaya Indonesia. 

Pesan yang bisa di��pkan melalui buku ini yaitu, "Hendaknya seluruh kaum Muslimin di 

Indonesia merasa mantap, nyaman dan aman secara syar'i dengan hidup di Negara Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Pancasila ini 

�dak lain merupakan "khilafah" atau sistem pemerintahan produk ij�had jumhur Ulama di 

Indonesia". Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sah dan harus dibela dalam 

pandangan agama. (Hlm. 424).

Oleh karena itu, buku ini sangat bermanfaat dan layak untuk dibaca bagi seluruh umat 

islam di Dunia, khusunya bagi umat islam di Indonesia. Sehingga bahaya ideologi radikal semakin 

berkurang, serta ajaran Ahlu as-sunnah wal jama'ah yang sesungguhnya dapat teraplikasikan 

dalam kehidupan dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. 

*) Penulis adalah santri kelas satu semester dua (Arina R. dan Ananda R.) dan santri kelas �ga 

semester enam (Rizqia Alfu R.)

BULETIN MAHALLY “inspirasi santri masa kini” BULETIN MAHALLY “inspirasi santri masa kini”

 K.H. Muslim Rifa'i Imam Puro atau 

yang kerab disapa Mbah Liem adalah 

seorang kyai nyentrik dari Klaten Yogyakarta 

yang lahir pada tanggal 24 April 1924 M. 

Melalui pernikahan beliau dengan Hj. Ummi 

As'adah, beliau dikaruniai 9 orang anak 

yaitu; Hj. Si� Choiriyah, K.H. Jalaluddin 

Muslim, K.H. Saifudin Zuhri, H.M. Choiri 

Qomaruddi, Hj. Si� Lailatul Qodriyah, Hj. Si� 

Nunung Choirul Barijah, H. Moch. Choiri 

Fathullah, Si� Nasriatullah Hilalil Imama�l 

Islam (alm.) dan Hj. Dyah Permata Nawaksa 

Rara Mursiyah. Ayah Mbah Liem bernama 

KH. Bakri Teposumarto yang merupakan 

anak pertama dari eyang khasan Minhaj. 

Adapun Ibunya bernama RA. Marsilah yang 

merupakan putri dari Imampuro, keturunan 

Raja Pakubowono IV. Meskipun Mbah Liem 

merupakan keturunan dari priyayi dan 

bangsawan ternama dari Keraton Surakarta 

Hadiningrat, Namun Mbah Liem memilih 

meninggalkan lingkungan keraton dan hidup 

dalam kesederhanaan. 

Sebenarnya �dak ada yang 

mengetahui Iden�tas Mbah Liem secara 

pas�. Berdasarkan cerita,  Mbah Liem 

dahulu pernah berjualan di pasar klewer 

solo dan juga pernah menjadi penjaga rel 

kereta api di stasiun Ja�negara. Kemudian 

pada Tahun 1953 M. Mbah Liem berguru 

kepada kiai Siradj, pengasuh Pondok 

Pesantren Pajang Kartasuro. Atas saran dari 

Kiai siradj untuk mengembangkan visi 

agama Islam, Mbah Liem pindah ke Klaten, 

tepatnya Dukuh Sumberejowangi, Desa 

Troso, Kecamatan Karanganom pada tahun 

1959 M. Disanalah Mbah Liem menjalankan 
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dakwahnya kepada masyarakat Sumberejo yang kala itu masih banyak diwarnai dengan perilaku 

yang menyimpang, hingga pada tahun 1974 M., atas amanat dari sang guru, Mbah Liem mendirikan 

pesantren yang saat ini dikenal dengan pesantren Al-Mu�aqin Pancasila Sak�. 

Wali Arsip dan Wali Pancasila

Mbah Liem pernah mendapatkan julukan dari Gus Dur sebagai Wali Arsip, Julukan 

tersebut diberikan karena pada saat Mbah Liem ikut hadir dalam pertemuan kiai tahun 1980-an M., 

beliau membawa 9 stopmap yang berisi syahadat, sholawat, dan pesan. Beliau lalu membagikan 8 

stopmap kepada hadirin dan menyisakan sebuah stopmap yang ternyata untuk arsip. Gelar lain 

yang melekat pada diri Mbah Liem adalah Wali Pancasila. Rasa cintanya terhadap NKRI sangatlah 

�nggi. “sing tak abo� NKRI sak isine,” tutur beliau dahulu. Hal ini disebabkan karena semenjak 

kurun tahun 1983 M., Indonesia digegerkan oleh para kelompok Islam radikal yang 

mempermasalahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sehingga dari situlah Mbah Liem 

bertekad untuk mengajak masyarakat dalam memahami hakekat Islam secara utuh, serta selalu 

menanamkan dan memupuk rasa cinta tanah air. Bahkan, Mbah Liem mewajibkan kepada para 

santrinya untuk mendoakan NKRI sebelum shalat, dan membaca doa keselamatan bangsa. Doa 

tersebut berbunyi sebagai berikut:

َ� َ َ �َ ََُّ َ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َْ َ َ َ ُُ ْ َّ ْ ََ �و تعا� جدك � اله غ�ك  س�حانك اللهم و �حمدك ت�ك اسمك...ُ ِ � ِِ

“... Duh Gus� Allah, Pengeran kulo. Kulo sedoyo mbenjang akhir dewoso dadosno lare ingkang 

soleh, maslahah, manfaat dunyo akhirat, bek� wong tuo, agama, bangsa, maedahi tonggo, biso 

gowo becik ing deso soho NKRI. Keparingan aman, makmur, damai, para pengacau agama lan para 

koruptor keparingan sadar, sadar, sadar! Sumberejo wangi berkah ma'muman Mekkah.” Doa 

tersebut merupakan simbol dorongan dan gelora semangat juang untuk se�a kepada NKRI sampai 

��k darah penghabisan.

Ajaran-ajaran Mbah LIem

Walaupun Mbah Liem memang �dak pernah membacakan sebuah Kitab kepada para 

santrinya, akan tetapi beliau langsung mengajarkan dengan ilmu hal (Tindakan) atau memberi 

BULETIN MAHALLY “inspirasi santri masa kini” BULETIN MAHALLY “inspirasi santri masa kini”

contoh langsung. Diantara ajaran-ajaran Mbah Liem yaitu:

1. “Nguwongke Uwong, Gawe Legane Uwong”. Mbah Liem selalu menghargai dan 

menerima se�ap orang dengan segala potensi dan niat baiknya. Kalau pun kita �dak 

membutuhkan, mungkin manfaatnya bisa dirasakan keluarga, tetangga atau masyarakat.

2. “3 T” (Ti� – Tatak – Tutuk). Mbah Liem mengajarkan jika melaksanakan se�ap tugas 

dalam hidup haruslah Ti� (cermat, teli� dan selek�f), Tatak (legowo, sabar), sehingga 

Tutuk (sampai, selesai dengan hasil yang memuaskan).

3. “3 K” (Kuli – Kiai – Komando). Se�ap santri haruslah mampu memerankan diri sebagai 

Kuli (siap bekerja keras), Kiai (siap mengamalkan ilmu dan berdo'a), Komando (siap 

menjadi pemimpin yang piawai mengambil keputusan, bijak serta berwibawa).

4. “Kita harus Tegak, Tegas, dan Tegar selama benar”. Se�ap melaksanakan kebenaran kita 

harus Tegak (Penuh keyakinan, �dak goyah oleh pengaruh apapun), Tegar ( tak kenal 

kompromi terhadap pelanggar aturan), Tegar ( Ikhlas, Sabar). 

5. “3 R” (Rampung bangunane – Rame jama'ahe – Rukun masyarakate). Dalam 

mendirikan sarana apapun ada 3 hal yang harus diupayakan yakni Rampung bangunan 

(bisa terwujud ), Rame jama'ahe (berfungsi dan dibutuhkan para pemangku 

kepen�ngan), Rukun masyarakate ( menjadi sumber kedamaian dan perekat persatuan ).

6. “Aja Mung Benteng Ulama, ning Nahnu Anshorullah, Masyriq-Maghrib” di samping 

perannya sebagai Benteng Ulama, Banser seharusnya mampu menjalankan peran yang 

lebih luas di seluruh permukaan bumi, dalam bingkai “Nahnu Anshorulloh”.

7. “3 S” (Sholat – Sinau – Sungkem). Maksudnya  “Sholat” Seorang santri harus tekun 

beribadah, priha�n dan berdoa.  “Sinau” santri harus belajar terus menerus. “Sungkem” 

santri harus mempunyai akhlak yang mulia, tau sopan santun, tawadhu' pada Kyai/Guru.

8. “2 B” (Berhasil – Berkah). “Berhasil” dalam mencapai cita – cita/usaha  harus 

mempunyai komitmen yang kuat agar tercapai yang di inginkan, “Berkah” dalam se�ap 

cita – cita/ usaha harus di mulai dengan niat ibadah (niat baik) agar mendapat 

keberkahan dari Allah SWT.
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contoh langsung. Diantara ajaran-ajaran Mbah Liem yaitu:

1. “Nguwongke Uwong, Gawe Legane Uwong”. Mbah Liem selalu menghargai dan 

menerima se�ap orang dengan segala potensi dan niat baiknya. Kalau pun kita �dak 

membutuhkan, mungkin manfaatnya bisa dirasakan keluarga, tetangga atau masyarakat.

2. “3 T” (Ti� – Tatak – Tutuk). Mbah Liem mengajarkan jika melaksanakan se�ap tugas 

dalam hidup haruslah Ti� (cermat, teli� dan selek�f), Tatak (legowo, sabar), sehingga 

Tutuk (sampai, selesai dengan hasil yang memuaskan).

3. “3 K” (Kuli – Kiai – Komando). Se�ap santri haruslah mampu memerankan diri sebagai 

Kuli (siap bekerja keras), Kiai (siap mengamalkan ilmu dan berdo'a), Komando (siap 

menjadi pemimpin yang piawai mengambil keputusan, bijak serta berwibawa).

4. “Kita harus Tegak, Tegas, dan Tegar selama benar”. Se�ap melaksanakan kebenaran kita 

harus Tegak (Penuh keyakinan, �dak goyah oleh pengaruh apapun), Tegar ( tak kenal 

kompromi terhadap pelanggar aturan), Tegar ( Ikhlas, Sabar). 

5. “3 R” (Rampung bangunane – Rame jama'ahe – Rukun masyarakate). Dalam 

mendirikan sarana apapun ada 3 hal yang harus diupayakan yakni Rampung bangunan 

(bisa terwujud ), Rame jama'ahe (berfungsi dan dibutuhkan para pemangku 

kepen�ngan), Rukun masyarakate ( menjadi sumber kedamaian dan perekat persatuan ).

6. “Aja Mung Benteng Ulama, ning Nahnu Anshorullah, Masyriq-Maghrib” di samping 

perannya sebagai Benteng Ulama, Banser seharusnya mampu menjalankan peran yang 

lebih luas di seluruh permukaan bumi, dalam bingkai “Nahnu Anshorulloh”.

7. “3 S” (Sholat – Sinau – Sungkem). Maksudnya  “Sholat” Seorang santri harus tekun 

beribadah, priha�n dan berdoa.  “Sinau” santri harus belajar terus menerus. “Sungkem” 

santri harus mempunyai akhlak yang mulia, tau sopan santun, tawadhu' pada Kyai/Guru.

8. “2 B” (Berhasil – Berkah). “Berhasil” dalam mencapai cita – cita/usaha  harus 

mempunyai komitmen yang kuat agar tercapai yang di inginkan, “Berkah” dalam se�ap 

cita – cita/ usaha harus di mulai dengan niat ibadah (niat baik) agar mendapat 

keberkahan dari Allah SWT.
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9. “Dadi uwong ki ojo gur mangan terus, tapi yo Ngising barang” (Jadi orang itu jangan 

hanya makan saja tapi ya buang air besar juga). Kita �dak boleh hanya melulu mencari 

harta terus tapi kita juga harus rajin bersedekah. 

NKRI Harga Ma�

Perlu kita ketahui bahwa Jargon “NKRI Harga Ma�” merupakan jargon yang dicetuskan 

oleh Mbah Liem,  se�ap kali beliau berpidato. Sebenarnya jargon tersebut hanyalah versi 

pendeknya. Adapun Versi lengkap jargon tersebut adalah “mugo-mugo NKRI Pancasila Aman 

Makmur Damai Harga Ma�” yang mempunyai ar� “Semoga NKRI Pancasila Aman Makmur Damai 

Harga Ma�”. Bagi Mbah Liem, pancasila merupakan dasar Negara yang sudah final, �dak ada 

falsafah lain yang bisa menggan�kannya. Secara dzohir sendiri, buk� cinta tanah air Mbah Liem 

tampak saat beliau berpidato yang selalu mengenakan sarung dengan berpakaian ala tentara dan 

memakai topi berdasi. Mbah Liem juga telah melahirkan banyak karya, seper� doa-doa 

kebangsaan, membangun wawasan kebangsaan, dan juga memberi pesan untuk kerukunan 

perdamaian umat manusia sedunia. Bahkan berdasarkan wasiatnya, prosesi pemakaman Mbah 

Liem saat beliau wafat tanggal 24 Mei 2012 M.,  janazah Mbah Liem digiring dengan tabuhan 

hadroh sholawat, serta pemakamannya seolah seper� pemakaman tentara menggunakan 

tembakan salto yang dipimpin oleh TNI POLRI. Kehadiran Mbah Liem sebagai penyebar semangat 

cinta tanah air tak akan ada yang sanggup menggan�kannya sampai kapanpun.

*) Sebagian sumber dari tulisan ini ialah hasil wawancara �dak langsung dengan Gus Eko Ahmadi 

(Ketua Lesbumi PCNU Kab. Pekalongan)

**) Penulis adalah santri kelas dua semester empat

Seper� yang kita ketahui, Kelompok Radikal Khilafa�sme (paham 

ideologi khilafah) sangat bermimpi untuk mengulang kembali masa poli�k islam 

seper� pada masa Khulafaurrosyidîn. Mereka menginginkan adanya penyatuan 

dunia dengan menegakkan Khilafah Islamiyyah 'ala Manhaji an-Nubuwwah 

diatas muka bumi ini. Hal ini mengacu pada Syekh Taqiyyuddin an-Nabhani 

dalam kitab Nidzam al-Hukmi al-islami, “Dakwah era ini adalah dakwah 

menghidupkan agama islam dengan cara menegakkan daulat islam yang 

mampu menerapkan Hukum Allah secara Kaffah.” Untuk merealisasikan cita-

cita tersebut, kelompok Khilafah menggunakan berbagai macam dalil naqli 

ataupun aqli, baik dari Al-Qur'an ataupun hadits sebagai alat untuk melegi�masi 

konsep khilafah mereka. Diantara ayat yang mereka pahami untuk menegakkan 

hukum syariat Allah sebagai dasar kons�tusi adalah 
� ََ � َ َ ْ ُ� � �َ ََّ َّ َْ َ َََ َ ْ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ َُّ ْ َ ِثم جعلناك ع� ��عة من األمر فات�عها و� ت�بع أهواء الذين � �علمون� ِ ٍِ ��ِ

“Kami jadikan kamu (Muhammad) untuk mengiku�  syariat dari urusan 

(agama), maka iku�lah syariat dan janganlah mengiku� hawa nafsu orang yang 

�dak mengetahui.”(Q.S Al-Jatsiyah ayat 18)
� �� َ � � � � � � � �ْ ْ� َ َ ِّ َُ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ِّ ََ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ُ ُْ ْ ْ ْ ِ�وأنزلــــــنا إل�ك ال�ـــــــتاب �الحق مصدقا لما ب� �د�ه من ال�ـــــــتاب ومه�مـــــــنا عل�ه فاح�م ب�نهم �ما أنزل ا� وال �ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ

�� َََّ ُ ِّْ ََ َ َْ َّ ْ ِت�بع أهواءهم عما جاءك من الحقَ ِ

“Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan 

membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan 

sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa 

yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengiku� hawa nafsu (keinginan) 

mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.”( Q.S 

Kedaulatan 
Hu�m Allah
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9. “Dadi uwong ki ojo gur mangan terus, tapi yo Ngising barang” (Jadi orang itu jangan 

hanya makan saja tapi ya buang air besar juga). Kita �dak boleh hanya melulu mencari 

harta terus tapi kita juga harus rajin bersedekah. 

NKRI Harga Ma�

Perlu kita ketahui bahwa Jargon “NKRI Harga Ma�” merupakan jargon yang dicetuskan 

oleh Mbah Liem,  se�ap kali beliau berpidato. Sebenarnya jargon tersebut hanyalah versi 

pendeknya. Adapun Versi lengkap jargon tersebut adalah “mugo-mugo NKRI Pancasila Aman 

Makmur Damai Harga Ma�” yang mempunyai ar� “Semoga NKRI Pancasila Aman Makmur Damai 

Harga Ma�”. Bagi Mbah Liem, pancasila merupakan dasar Negara yang sudah final, �dak ada 

falsafah lain yang bisa menggan�kannya. Secara dzohir sendiri, buk� cinta tanah air Mbah Liem 

tampak saat beliau berpidato yang selalu mengenakan sarung dengan berpakaian ala tentara dan 

memakai topi berdasi. Mbah Liem juga telah melahirkan banyak karya, seper� doa-doa 

kebangsaan, membangun wawasan kebangsaan, dan juga memberi pesan untuk kerukunan 

perdamaian umat manusia sedunia. Bahkan berdasarkan wasiatnya, prosesi pemakaman Mbah 

Liem saat beliau wafat tanggal 24 Mei 2012 M.,  janazah Mbah Liem digiring dengan tabuhan 

hadroh sholawat, serta pemakamannya seolah seper� pemakaman tentara menggunakan 

tembakan salto yang dipimpin oleh TNI POLRI. Kehadiran Mbah Liem sebagai penyebar semangat 

cinta tanah air tak akan ada yang sanggup menggan�kannya sampai kapanpun.

*) Sebagian sumber dari tulisan ini ialah hasil wawancara �dak langsung dengan Gus Eko Ahmadi 

(Ketua Lesbumi PCNU Kab. Pekalongan)

**) Penulis adalah santri kelas dua semester empat

Seper� yang kita ketahui, Kelompok Radikal Khilafa�sme (paham 

ideologi khilafah) sangat bermimpi untuk mengulang kembali masa poli�k islam 

seper� pada masa Khulafaurrosyidîn. Mereka menginginkan adanya penyatuan 

dunia dengan menegakkan Khilafah Islamiyyah 'ala Manhaji an-Nubuwwah 

diatas muka bumi ini. Hal ini mengacu pada Syekh Taqiyyuddin an-Nabhani 

dalam kitab Nidzam al-Hukmi al-islami, “Dakwah era ini adalah dakwah 

menghidupkan agama islam dengan cara menegakkan daulat islam yang 

mampu menerapkan Hukum Allah secara Kaffah.” Untuk merealisasikan cita-

cita tersebut, kelompok Khilafah menggunakan berbagai macam dalil naqli 

ataupun aqli, baik dari Al-Qur'an ataupun hadits sebagai alat untuk melegi�masi 

konsep khilafah mereka. Diantara ayat yang mereka pahami untuk menegakkan 

hukum syariat Allah sebagai dasar kons�tusi adalah 
� ََ � َ َ ْ ُ� � �َ ََّ َّ َْ َ َََ َ ْ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ َُّ ْ َ ِثم جعلناك ع� ��عة من األمر فات�عها و� ت�بع أهواء الذين � �علمون� ِ ٍِ ��ِ

“Kami jadikan kamu (Muhammad) untuk mengiku�  syariat dari urusan 

(agama), maka iku�lah syariat dan janganlah mengiku� hawa nafsu orang yang 

�dak mengetahui.”(Q.S Al-Jatsiyah ayat 18)
� �� َ � � � � � � � �ْ ْ� َ َ ِّ َُ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ِّ ََ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ُ ُْ ْ ْ ْ ِ�وأنزلــــــنا إل�ك ال�ـــــــتاب �الحق مصدقا لما ب� �د�ه من ال�ـــــــتاب ومه�مـــــــنا عل�ه فاح�م ب�نهم �ما أنزل ا� وال �ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ

�� َََّ ُ ِّْ ََ َ َْ َّ ْ ِت�بع أهواءهم عما جاءك من الحقَ ِ

“Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan 

membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan 

sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa 

yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengiku� hawa nafsu (keinginan) 

mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.”( Q.S 

Kedaulatan 
Hu�m Allah
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Al-Maidah ayat 48)

Beberapa ayat diatas dipahami sebagai suatu perintah kepada nabi 

Muhammad agar membuat suatu keputusan hukum berdasarkan wahyu yang 

telah diturunkan berupa Al-Qur'an. Ayat ini dapat diberlakukan secara umum 

kepada umat Nabi Muhammad, karena �dak ada dalil yang menunjukkan atas 

kekhususan ayat tersebut. Disamping itu, Kelompok Khilafah meng-klaim 

sistem pemerintahan – yang �dak mengembalikan pada Al-Qur'an dan Hadits 

sebagai kons�tusi – merupakan sistem kufur. Hal ini didasarkan atas suatu dalil, 
� �� َ � �� ُْ َ ُ َ َْ ْ ََ ََ ْ ِومن لم �ح�م �ما أنزل هللا فألئك هم ال�افرونُْ ِ ِ

“Barang siapa yang �dak memutuskan suatu perkara menurut apa 

yang diturunkan Allah maka mereka adalah orang-orang kafir.” (Q.S Al-Maidah 

ayat 44)

Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa konteks historis atau Asbabun 

nuzul (sebab turunnya) ayat diatas berkaitan tentang hukuman pidana antara 

golongan Yahudi Bani Quraizah dan Bani Nadir. Allah menegur aturan hukum 

jahiliyyah yang melakukan �ndakan diskrimina�f dan menerapkan ke�dak 

adilan hukum yang bersumber dari hawa nafsu mereka. Ke�ka terjadi 

pembunuhan diantara mereka, Bani Nadir sebagai umat yang merasa lebih 

mulia, hanya membayar diyat 70 wasaq kurma kepada Bani Quraizah, 

Sedangkan sebaliknya jika pembunuh tersebut dari Bani Quraizah maka Bani 

Quraizah membayar diyat 2 kali lipat atau 140 wasaq kurma kepada Bani Nadir.

Setelah Nabi terutus untuk hijrah ke Madinah, Nabi membuat suatu 

kesepakatan antara umat muslim dan beberapa kelompok Yahudi yang 

terbentuk dalam piagam madinah. Suatu hari, para golongan Yahudi tersebut 

mengadu kepada Nabi perihal kasus pembunuhan diantara mereka. Hingga 

kemudian turunlah ayat diatas, dan Nabi berkata kepada mereka 

“sesungguhnya darah bani Quraizah adalah setara dengan bani Nadir, 

begitupula darah Bani nadir setara dengan bani Quraizah, hal tersebut �dak ada 

perbedaan �ngkat kemuliaan satu golongan dengan yang lain.”(Tafsir Khozin, 

juz 2, hlm. 52). 

Dengan demikian, menggiring pemahaman untuk memberlakukan 

teks-teks Al-quran ke dalam kons�tusi pemerintahan merupakan penafsiran 

yang dipaksakan. Memaknai ayat perintah untuk menegakkan Hukum Syari'at 

sesuai apa yang diturunkan oleh Allah �dak bisa diar�kan secara tekstual formal 

saja. Adanya Ikh�laf  diantara para ulama dalam menafsiri ayat-ayat Al-Qur'an 

menunjukkan bahwa terdapat suatu elas�sitas – hukum formal – yang �dak bisa 

dipungkiri. Sehingga hal ini akan lebih tepat jika penegakan syariat dimaknai 

dengan mewujudkan nilai-nilai Al- Qur'an ke dalam kehidupan manusia. 

Sebagaimana dalam pendapat Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab 

I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, 
�� � ٌ � � � � � � � � َ َْ َّ ََّ ََ َ َ � َ َ َْ َ ٌ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ِفإن ال��عة مبناها وأسـاسهـا ع� الح�م ومصـالح الع�ـاد � المعـاش والمعـاد، و� عدل �لهـا، ورحمة �لهـا، � ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ� � � �� �� � � � � َ � � ٌ � � ��ِّ ْ ََ َْ َ َ َ َ ُْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ ُّ ََ ََّ ِومصـــــــــــالح �لهـــــــــــا، وح�مة �لهــــــــــــا؛ ف�ل مسألة خرجت عن العدل إ� الجور، وعن الرحمة إ� ضدهــــــــــــا، وعن َ ِ ٍ ِ ِِ�

� َ � � � � � � � �َّْ َْ َْ ْ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ِالمصلحة إ� المفسدة، وعن الح�مة إ� الع�ث؛ فل�ست من ال��عة�َ ِ ِ ِ ِ ِ�

“Sesungguhnya bangunan dan pondasi syari'at Islam berdasarkan atas 

kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, yaitu berupa 

keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan. Se�ap permasalahan 

yang keluar dari keadilan menuju �rani, dari kasih sayang menuju sebaliknya, 

dari kemaslahatan menuju kemafsadatan, dari kebijaksanaan menuju kesia-

siaan, maka hal tersebut bukan dinamakan dengan syari'at.” (I'lam al-

Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Juz 3, hlm, 11).

Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat yang menunjukkan bahwa seseorang 

dianggap fasiq dan kafir karena �dak menjalankan hukum Allah adalah mereka 

yang meninggalkan hukum Allah secara sengaja, yaitu orang-orang yang 

BULETIN MAHALLY “inspirasi santri masa kini” BULETIN MAHALLY “inspirasi santri masa kini”
29 30



Al-Maidah ayat 48)

Beberapa ayat diatas dipahami sebagai suatu perintah kepada nabi 

Muhammad agar membuat suatu keputusan hukum berdasarkan wahyu yang 

telah diturunkan berupa Al-Qur'an. Ayat ini dapat diberlakukan secara umum 

kepada umat Nabi Muhammad, karena �dak ada dalil yang menunjukkan atas 

kekhususan ayat tersebut. Disamping itu, Kelompok Khilafah meng-klaim 

sistem pemerintahan – yang �dak mengembalikan pada Al-Qur'an dan Hadits 

sebagai kons�tusi – merupakan sistem kufur. Hal ini didasarkan atas suatu dalil, 
� �� َ � �� ُْ َ ُ َ َْ ْ ََ ََ ْ ِومن لم �ح�م �ما أنزل هللا فألئك هم ال�افرونُْ ِ ِ

“Barang siapa yang �dak memutuskan suatu perkara menurut apa 

yang diturunkan Allah maka mereka adalah orang-orang kafir.” (Q.S Al-Maidah 

ayat 44)

Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa konteks historis atau Asbabun 

nuzul (sebab turunnya) ayat diatas berkaitan tentang hukuman pidana antara 

golongan Yahudi Bani Quraizah dan Bani Nadir. Allah menegur aturan hukum 

jahiliyyah yang melakukan �ndakan diskrimina�f dan menerapkan ke�dak 

adilan hukum yang bersumber dari hawa nafsu mereka. Ke�ka terjadi 

pembunuhan diantara mereka, Bani Nadir sebagai umat yang merasa lebih 

mulia, hanya membayar diyat 70 wasaq kurma kepada Bani Quraizah, 

Sedangkan sebaliknya jika pembunuh tersebut dari Bani Quraizah maka Bani 

Quraizah membayar diyat 2 kali lipat atau 140 wasaq kurma kepada Bani Nadir.

Setelah Nabi terutus untuk hijrah ke Madinah, Nabi membuat suatu 

kesepakatan antara umat muslim dan beberapa kelompok Yahudi yang 

terbentuk dalam piagam madinah. Suatu hari, para golongan Yahudi tersebut 

mengadu kepada Nabi perihal kasus pembunuhan diantara mereka. Hingga 

kemudian turunlah ayat diatas, dan Nabi berkata kepada mereka 

“sesungguhnya darah bani Quraizah adalah setara dengan bani Nadir, 

begitupula darah Bani nadir setara dengan bani Quraizah, hal tersebut �dak ada 

perbedaan �ngkat kemuliaan satu golongan dengan yang lain.”(Tafsir Khozin, 

juz 2, hlm. 52). 

Dengan demikian, menggiring pemahaman untuk memberlakukan 

teks-teks Al-quran ke dalam kons�tusi pemerintahan merupakan penafsiran 

yang dipaksakan. Memaknai ayat perintah untuk menegakkan Hukum Syari'at 

sesuai apa yang diturunkan oleh Allah �dak bisa diar�kan secara tekstual formal 

saja. Adanya Ikh�laf  diantara para ulama dalam menafsiri ayat-ayat Al-Qur'an 

menunjukkan bahwa terdapat suatu elas�sitas – hukum formal – yang �dak bisa 

dipungkiri. Sehingga hal ini akan lebih tepat jika penegakan syariat dimaknai 

dengan mewujudkan nilai-nilai Al- Qur'an ke dalam kehidupan manusia. 

Sebagaimana dalam pendapat Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab 

I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, 
�� � ٌ � � � � � � � � َ َْ َّ ََّ ََ َ َ � َ َ َْ َ ٌ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ِفإن ال��عة مبناها وأسـاسهـا ع� الح�م ومصـالح الع�ـاد � المعـاش والمعـاد، و� عدل �لهـا، ورحمة �لهـا، � ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ� � � �� �� � � � � َ � � ٌ � � ��ِّ ْ ََ َْ َ َ َ َ ُْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ ُّ ََ ََّ ِومصـــــــــــالح �لهـــــــــــا، وح�مة �لهــــــــــــا؛ ف�ل مسألة خرجت عن العدل إ� الجور، وعن الرحمة إ� ضدهــــــــــــا، وعن َ ِ ٍ ِ ِِ�

� َ � � � � � � � �َّْ َْ َْ ْ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ِالمصلحة إ� المفسدة، وعن الح�مة إ� الع�ث؛ فل�ست من ال��عة�َ ِ ِ ِ ِ ِ�

“Sesungguhnya bangunan dan pondasi syari'at Islam berdasarkan atas 

kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, yaitu berupa 

keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan. Se�ap permasalahan 

yang keluar dari keadilan menuju �rani, dari kasih sayang menuju sebaliknya, 

dari kemaslahatan menuju kemafsadatan, dari kebijaksanaan menuju kesia-

siaan, maka hal tersebut bukan dinamakan dengan syari'at.” (I'lam al-

Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Juz 3, hlm, 11).

Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat yang menunjukkan bahwa seseorang 

dianggap fasiq dan kafir karena �dak menjalankan hukum Allah adalah mereka 

yang meninggalkan hukum Allah secara sengaja, yaitu orang-orang yang 
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mengingkari hukum Allah dengan 

ha�nya dan menolak dengan 

lisannya, sedang dia mengetahui 

hukum yang seharusnya. (Tafsir 

Ibnu Katsir, juz 3, hlm. 119)

Apabila hal ini dikaitkan dengan 

konteks poli�k, Ibnu Aqil al-Hanbali 

menyebutkan; 
� ْ � ُُ ََّ ََ َ َ َ ِّْ َ ِِِالس�اسة ما �ان من ا�فعال �ح�ث ��ــون الناس َ

� َ � َْ � �ْ َ ََُ ْ َ َّ َْ َ َ َ ِمعه اقرب ا� الص�ح وا�عد عن الفســـاد و�ن لم ََ �
ْ ���عه الرسول ص - وال نزل �ه و� �َ

“  A p a b i l a  t e r d a p a t  s u a t u 

permasalahan yang menyangkut 

poli�k, maka yang paling pen�ng 

adalah mendekatkan masyarakat 

p a d a  k e m a s h l a h a t a n ,  d a n 

m e n j a u h k a n n y a  d a r i 

kemafsadatan, meskipun cara 

tersebut �dak pernah dilakukan 

oleh Rasulullah SAW dan �dak ada 

aturan wahyu yang diturunkan.” 

Hal  in i  sesuai  dengan 

Kaidah yang menyebutkan bahwa 

La siyasata illa ma wafaqa al-syar'a 

(urusan poli�k adalah sesuatu yang 

sesuai dengan syara'), bukan La 

siyasata illa ma nathaqa bihi al-

syar'u (urusan poli�k adalah apa 

yang diucapkan oleh syara'). (Ath-

Thuruq al-Hukmiyah fi Siyasat asy-

Syari'ah, hlm.12) 

O l e h  k a r e n a  i t u 

Menegakkan syariat hukum islam 

a d a l a h  d e n g a n  c a r a 

mengimplemantasikan nilai-nilai 

A l - Q u r ' a n  d a l a m  ke h i d u p a n 

manusia, Se�ap hukum pun bisa 

berbeda karena perbedaan waktu, 

tempat,  dan kondis i  dengan 

m e n y e s u a i k a n  k e b u t u h a n 

masyarakatnya. Dalam konteks 

Indonesia sendiri, meski NKRI 

bukan  negara  kh i lafah  yang 

berpacu pada Al-Qur'an dan Hadits 

secara langsung, akan tetapi nilai-

ni la i  luhur pancasi la  berupa 

k e t u h a n a n ,  k e m a n u s i a n , 

persatuan, musyawarah, dan 

keadi lan  �dak menunjukkan 

adanya pertentangan, namun 

bahkan sesuai dengan nilai-nilai Al-

Qur'an. 

Burung berkicau, sinar mentari mulai merasa menyengat. Hari ini, sabtu yang 

ramai, kebanyakan penduduk desaku berada dirumah. Ya, kebanyakan orang-

orang didesaku merupakan pegawai pabrik yang hanya punya hari libur sabtu dan 

ahad saja. 

Pagi ini, diteras rumah yang sederhana dan penuh kesejukan seolah mengajakku 

bersantai memandang sekeliling rumah. Namaku Maryam, hari ini aku libur 

kuliah. Sembari bersantai sesekali kusapa tetangga-tetanggaku yang berlalulalang 

menjalankan ak�vitasnya. Ditengah kesibukan masing-masing, aku melihat 

seseorang yang semakin mendeka�ku, namun tak enggan kumenyapanya karena 

kuyakin dia akan menemuiku. Ternyata yang menemuiku adalah tetangga dekat 

rumahku, bu Eli. 

“Hei nduk, libur tah?” sapanya padaku.

“Hehehe, iya buk kan hari sabtu” jawabku.

“Baru kali ini aku liat kamu dirumah, biasanya se�ap kali aku belanja diwarung 

depan, rumahmu selalu sepi, ibukmu kemana?”

“Iya buk, biasanya aku hari sabtu ada kegiatan dikampus, kebetulan minggu ini 

kosong. Ibuk biasanya kerumah nenek” jelasku.

“Kuliah ambil jurusan apa?”

“Hukum buk”

“Oalah, pas� mahal. Nan�nya mau jadi apa nduk?” ujar bu Eli semakin 

memperpanjang pembahasan.

“Jadi apapun soal belakangan buk, untuk saat ini aku fokus dengan materi yang 

cerpen

Oleh : Frisma Notalia *)

BULETIN MAHALLY “inspirasi santri masa kini” BULETIN MAHALLY “inspirasi santri masa kini”
31 32



mengingkari hukum Allah dengan 

ha�nya dan menolak dengan 

lisannya, sedang dia mengetahui 

hukum yang seharusnya. (Tafsir 

Ibnu Katsir, juz 3, hlm. 119)

Apabila hal ini dikaitkan dengan 

konteks poli�k, Ibnu Aqil al-Hanbali 

menyebutkan; 
� ْ � ُُ ََّ ََ َ َ َ ِّْ َ ِِِالس�اسة ما �ان من ا�فعال �ح�ث ��ــون الناس َ

� َ � َْ � �ْ َ ََُ ْ َ َّ َْ َ َ َ ِمعه اقرب ا� الص�ح وا�عد عن الفســـاد و�ن لم ََ �
ْ ���عه الرسول ص - وال نزل �ه و� �َ

“  A p a b i l a  t e r d a p a t  s u a t u 

permasalahan yang menyangkut 

poli�k, maka yang paling pen�ng 

adalah mendekatkan masyarakat 

p a d a  k e m a s h l a h a t a n ,  d a n 

m e n j a u h k a n n y a  d a r i 

kemafsadatan, meskipun cara 

tersebut �dak pernah dilakukan 

oleh Rasulullah SAW dan �dak ada 

aturan wahyu yang diturunkan.” 

Hal  in i  sesuai  dengan 

Kaidah yang menyebutkan bahwa 

La siyasata illa ma wafaqa al-syar'a 

(urusan poli�k adalah sesuatu yang 

sesuai dengan syara'), bukan La 

siyasata illa ma nathaqa bihi al-

syar'u (urusan poli�k adalah apa 

yang diucapkan oleh syara'). (Ath-

Thuruq al-Hukmiyah fi Siyasat asy-

Syari'ah, hlm.12) 

O l e h  k a r e n a  i t u 

Menegakkan syariat hukum islam 

a d a l a h  d e n g a n  c a r a 

mengimplemantasikan nilai-nilai 

A l - Q u r ' a n  d a l a m  ke h i d u p a n 

manusia, Se�ap hukum pun bisa 

berbeda karena perbedaan waktu, 

tempat,  dan kondis i  dengan 

m e n y e s u a i k a n  k e b u t u h a n 

masyarakatnya. Dalam konteks 

Indonesia sendiri, meski NKRI 

bukan  negara  kh i lafah  yang 

berpacu pada Al-Qur'an dan Hadits 

secara langsung, akan tetapi nilai-

ni la i  luhur pancasi la  berupa 

k e t u h a n a n ,  k e m a n u s i a n , 

persatuan, musyawarah, dan 

keadi lan  �dak menunjukkan 

adanya pertentangan, namun 

bahkan sesuai dengan nilai-nilai Al-

Qur'an. 

Burung berkicau, sinar mentari mulai merasa menyengat. Hari ini, sabtu yang 

ramai, kebanyakan penduduk desaku berada dirumah. Ya, kebanyakan orang-

orang didesaku merupakan pegawai pabrik yang hanya punya hari libur sabtu dan 

ahad saja. 

Pagi ini, diteras rumah yang sederhana dan penuh kesejukan seolah mengajakku 

bersantai memandang sekeliling rumah. Namaku Maryam, hari ini aku libur 

kuliah. Sembari bersantai sesekali kusapa tetangga-tetanggaku yang berlalulalang 

menjalankan ak�vitasnya. Ditengah kesibukan masing-masing, aku melihat 

seseorang yang semakin mendeka�ku, namun tak enggan kumenyapanya karena 

kuyakin dia akan menemuiku. Ternyata yang menemuiku adalah tetangga dekat 

rumahku, bu Eli. 

“Hei nduk, libur tah?” sapanya padaku.

“Hehehe, iya buk kan hari sabtu” jawabku.

“Baru kali ini aku liat kamu dirumah, biasanya se�ap kali aku belanja diwarung 

depan, rumahmu selalu sepi, ibukmu kemana?”

“Iya buk, biasanya aku hari sabtu ada kegiatan dikampus, kebetulan minggu ini 

kosong. Ibuk biasanya kerumah nenek” jelasku.

“Kuliah ambil jurusan apa?”

“Hukum buk”

“Oalah, pas� mahal. Nan�nya mau jadi apa nduk?” ujar bu Eli semakin 

memperpanjang pembahasan.

“Jadi apapun soal belakangan buk, untuk saat ini aku fokus dengan materi yang 

cerpen
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disampaikan dulu”

Bu Eli mengangguk-angguk dengan raut wajah seper� masih banyak pertanyaan 

yang ingin dilontarkan padaku. Ku pancing kembali pembahasan pagi bersama bu 

Eli ini, jarang-jarang ngobrol dengan tetangga karena aku lebih sering 

menghabiskan waktuku di kampus. 

“Kenapa buk?” tanyaku meneruskan pembahasan.

“Cari kerja jaman sekarang itu gak gampang nduk, buk�nya banyak yang dulunya 

pelajar jurusan management malah ujung-ujungnya jadi pegawai pabrik juga. Apa 

ndak mending kerja pabrik aja mulai sekarang? Kan langsung membuahkan hasil.”

Aku tersenyum sambil menutup mulutku. 

“Buk, menjadi Jaksa atau Hakim merupakan hal yang paling didambakan oleh 

ayah dan ibuku. Karena beliau belum bisa menjadi apa yang beliau inginkan, 

dengan sekuat tenaga beliau membesarkan aku supaya aku bisa menjadi yang 

beliau-beliau inginkan. Disini aku masih berusaha untuk mencapai itu”. Jelasku 

pada bu Eli seakan memberikan alasan.

“Hmmmm.... “ bu Eli hanya mengangguk-angguk saja.

Matahari sudah mulai terik, waktu menjukkan pukul 09:00 WIB, Bu Eli menyadari 

hal itu kemudian teringat bahwa beliau belum pulang setelah usai belanja 

diwarung depan. Bu Eli beranjak dan kemudian pamit denganku.

“Walah, sudah jam 9 nduk, sampai lupa kalo aku harus beres-beres dirumah” ujar 

Bu Eli sambil beranjak dari kursi yang beliau duduki.

“Oiya buk, aku sampai tak sadar” sambil kulihat jam tangan di lengan kiriku.

“Aku pamit ya, kapan-kapan dilanjut lagi ngobrolnya” kata Bu Eli sambil beranjak 

pulang dari teras rumahku.

“Iya buk” sambil kuanggukkan kepala mengisyaratkan aku menyetujui perkataan 

beliau.

Ku masuk kedalam rumah dan Bu Eli pun pulang kerumahnya. 
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Waktu kian berputar pada porosnya, jalan semakin sempit dipenuhi semak 

berduri. Hidup semakin lama semakin menyekik, mungkin itu yang dirasakan 

kebanyakan mahasiswa sekarang. Entah, ada hal yang berbeda yang kurasakan 

ke�ka aku masih menjadi siswa dan menjabat profesi sebagai mahasiswa. Tugas, 

tugas dan tugas, mungkin itu yang selalu menghantui para mahasiswa termasuk 

aku. 

Skripsi, hal yang pertama yang berada dibenakku ke�ka aku menjadi mahasiswa. 

Kebanyakan mahasiswa frustasi akan hal itu. Entahlah, aku masih semester 3 jadi 

aku belum merasakannya. Yang aku tahu skripsi sama halnya dengan Ujian 

Nasional ke�ka di SMA-ku dulu.

Kuliah, rapat, mengerjakan tugas, belajar, kuliah lagi, rapat lagi, nugas lagi.... 

seper� itulah siklus kehidupanku se�ap hari menjadi seorang mahasiswa. Tak 

sering aku berjumpa dengan ayah yang hanya pulang seminggu dua kali sampai 

�ga kali saja. Bercerita dengan ibuku pun jarang sekali. Kadang aku merindukan 

masa-masa dimana aku melakukan quality �me dengan keluarga dulu. Aku rasa 

ayah dan ibuku sangat menyayangiku. Ya, bagaimana �dak, hanya akulah anak 

tunggal dikeluargaku. Oleh karena itu, aku merasa mengemban tanggung jawab 

penuh untuk membanggakan kedua orang tuaku. 

Minggu.....

Mentari pagi menyapa dengan hangatnya, aku ingat, tadi malam sempat 

berbincang-bincang dengan ibu saat diruang tengah. Disitu muncul beberapa 

pembahasan sampai dengan cerita-cerita tak pen�ng yang aku luapkan pada ibu. 

Keluh kesah, tugas, sampai hal-hal yang menurutku remeh aku sampaikan pada 

ibu. Disela-sela aku bercerita dengan ibu, �ba-�ba ibu melontarkan pertanyaan 

padaku. 

“Setelah selesai S1 mau lanjut kemana?” pertanyaan  yang dilontarkan oleh ibu.

“Entah lah buk, aku aja masih semester 3, rasanya masih jauh sekali kalo ditanya 
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disampaikan dulu”

Bu Eli mengangguk-angguk dengan raut wajah seper� masih banyak pertanyaan 

yang ingin dilontarkan padaku. Ku pancing kembali pembahasan pagi bersama bu 

Eli ini, jarang-jarang ngobrol dengan tetangga karena aku lebih sering 

menghabiskan waktuku di kampus. 

“Kenapa buk?” tanyaku meneruskan pembahasan.

“Cari kerja jaman sekarang itu gak gampang nduk, buk�nya banyak yang dulunya 

pelajar jurusan management malah ujung-ujungnya jadi pegawai pabrik juga. Apa 

ndak mending kerja pabrik aja mulai sekarang? Kan langsung membuahkan hasil.”

Aku tersenyum sambil menutup mulutku. 

“Buk, menjadi Jaksa atau Hakim merupakan hal yang paling didambakan oleh 

ayah dan ibuku. Karena beliau belum bisa menjadi apa yang beliau inginkan, 

dengan sekuat tenaga beliau membesarkan aku supaya aku bisa menjadi yang 

beliau-beliau inginkan. Disini aku masih berusaha untuk mencapai itu”. Jelasku 

pada bu Eli seakan memberikan alasan.

“Hmmmm.... “ bu Eli hanya mengangguk-angguk saja.

Matahari sudah mulai terik, waktu menjukkan pukul 09:00 WIB, Bu Eli menyadari 

hal itu kemudian teringat bahwa beliau belum pulang setelah usai belanja 

diwarung depan. Bu Eli beranjak dan kemudian pamit denganku.

“Walah, sudah jam 9 nduk, sampai lupa kalo aku harus beres-beres dirumah” ujar 

Bu Eli sambil beranjak dari kursi yang beliau duduki.

“Oiya buk, aku sampai tak sadar” sambil kulihat jam tangan di lengan kiriku.

“Aku pamit ya, kapan-kapan dilanjut lagi ngobrolnya” kata Bu Eli sambil beranjak 

pulang dari teras rumahku.

“Iya buk” sambil kuanggukkan kepala mengisyaratkan aku menyetujui perkataan 

beliau.

Ku masuk kedalam rumah dan Bu Eli pun pulang kerumahnya. 
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Waktu kian berputar pada porosnya, jalan semakin sempit dipenuhi semak 

berduri. Hidup semakin lama semakin menyekik, mungkin itu yang dirasakan 

kebanyakan mahasiswa sekarang. Entah, ada hal yang berbeda yang kurasakan 

ke�ka aku masih menjadi siswa dan menjabat profesi sebagai mahasiswa. Tugas, 

tugas dan tugas, mungkin itu yang selalu menghantui para mahasiswa termasuk 

aku. 

Skripsi, hal yang pertama yang berada dibenakku ke�ka aku menjadi mahasiswa. 

Kebanyakan mahasiswa frustasi akan hal itu. Entahlah, aku masih semester 3 jadi 

aku belum merasakannya. Yang aku tahu skripsi sama halnya dengan Ujian 

Nasional ke�ka di SMA-ku dulu.

Kuliah, rapat, mengerjakan tugas, belajar, kuliah lagi, rapat lagi, nugas lagi.... 

seper� itulah siklus kehidupanku se�ap hari menjadi seorang mahasiswa. Tak 

sering aku berjumpa dengan ayah yang hanya pulang seminggu dua kali sampai 

�ga kali saja. Bercerita dengan ibuku pun jarang sekali. Kadang aku merindukan 

masa-masa dimana aku melakukan quality �me dengan keluarga dulu. Aku rasa 

ayah dan ibuku sangat menyayangiku. Ya, bagaimana �dak, hanya akulah anak 

tunggal dikeluargaku. Oleh karena itu, aku merasa mengemban tanggung jawab 

penuh untuk membanggakan kedua orang tuaku. 

Minggu.....

Mentari pagi menyapa dengan hangatnya, aku ingat, tadi malam sempat 

berbincang-bincang dengan ibu saat diruang tengah. Disitu muncul beberapa 

pembahasan sampai dengan cerita-cerita tak pen�ng yang aku luapkan pada ibu. 

Keluh kesah, tugas, sampai hal-hal yang menurutku remeh aku sampaikan pada 

ibu. Disela-sela aku bercerita dengan ibu, �ba-�ba ibu melontarkan pertanyaan 

padaku. 

“Setelah selesai S1 mau lanjut kemana?” pertanyaan  yang dilontarkan oleh ibu.

“Entah lah buk, aku aja masih semester 3, rasanya masih jauh sekali kalo ditanya 
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mau lanjut kemana” jawabku.

”Ya sudah, belajar yang sungguh-sungguh, tak usah difikirkan nan� mau jadi apa, 

se�daknya pendidikan yang kamu tempuh bisa kamu ajarkan pada anakmu kelak” 

tambah ibuk.

Seke�ka aku teringat tentang obrolanku dengan Bu Eli tadi pagi, lalu kuceritakan 

kejadian itu pada ibu.

“Se�ap orang tua pas� menginginkan anaknya sukses, tak ada orang tua yang 

senang melihat anaknya �dak berhasil. Jadi, ayah dan ibuk akan selalu 

mendukung kamu untuk mencapai cita-cita yang kamu inginkan. Selama ayah dan 

ibuk masih sanggup, apapun akan kami lakukan Maryam” jelas ibuk sambil 

kemudian menatapku dengan penuh makna.

Akupun reflek memeluk ibuk dan dalam ha� berkata, “Aku kelak ingin menjadi 

ibuk yang hebat seper� ibuku. Tak ada yang bisa menandingi kasih sayang seorang 

ibu didunia ini”. Sambil kupeluk erat tubuh perempuan hebat itu. 

Aku tau, se�ap insan manusia tentunya menaruh rasa cinta yang besar terhadap 

ibunya. Betapapun cerewetnya, suka ngatur-nya, kepo-nya,ikut campur-nya ibu 

pada kita. Tetap saja, ujung-ujungnya kita akan tetap menaruh rasa cinta pada ibu 

kita, dan bahkan menjadikan sosok ibu sebagai uswah, role mode, suri tauladan 

dalam hidup kita, dengan berbagai alasan mulai dari kecerdasannya, 

kepribadiannya, cara mendidiknya, dan bahkan karena perjuangannya yang telah 

merawat kita hingga kini. 

Bagiku, ibu adalah sumber inspirasi �ada hen� yang membuatku mengenal dan 

menger� ar� dari pada tujuan hidup yang sesungguhnya. Dari kesehariannya, 

kisah hidupnya, aku mampu memahami apa ar� kesabaran, tanggung jawab, 

kepedulian terhadap sesama dan kemandirian. Itulah yang aku rasakan. Bagiku, 

ibu adalah inspirator terhebatku. 

*) Penulis ialah santri kelas 2, semester 3.
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Bukan tanpa perjuangan

Bukan tanpa pengorbanan

Bukan tanpa keberanian

Bukan tanpa persatuan

Banyak tahapan yang terlampaui

Dengan jiwa dan hasrat yang amat teruji

Memang banyak perbedaan yang menghantui

Namun tujuan utama harus tetap tertanam bersama di hati

Kemenangan bukan akhir perjuangan

Namun akan tetap mengundang rintangan

Banyak pemikiran yang menyalahartikan perbedaan

Hingga ego menjadi tuan untuk kekuasaan

Sempitnya pikiran meluaskan kemauan

Beraksi tanpa pikir panjang

menghalalkan segala keharaman

Rela menyakiti tanpa berpikir kemaslahatan

Jangan biarkan perjuangan pahlawan tersisa hanya sekedar 

cerita

Kobarkan semangat dalam jiwa bersama

Pertahankan persatuan dan kesatuan tanah air tercinta

Indonesia....
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mau lanjut kemana” jawabku.

”Ya sudah, belajar yang sungguh-sungguh, tak usah difikirkan nan� mau jadi apa, 

se�daknya pendidikan yang kamu tempuh bisa kamu ajarkan pada anakmu kelak” 

tambah ibuk.

Seke�ka aku teringat tentang obrolanku dengan Bu Eli tadi pagi, lalu kuceritakan 

kejadian itu pada ibu.

“Se�ap orang tua pas� menginginkan anaknya sukses, tak ada orang tua yang 

senang melihat anaknya �dak berhasil. Jadi, ayah dan ibuk akan selalu 

mendukung kamu untuk mencapai cita-cita yang kamu inginkan. Selama ayah dan 

ibuk masih sanggup, apapun akan kami lakukan Maryam” jelas ibuk sambil 

kemudian menatapku dengan penuh makna.

Akupun reflek memeluk ibuk dan dalam ha� berkata, “Aku kelak ingin menjadi 

ibuk yang hebat seper� ibuku. Tak ada yang bisa menandingi kasih sayang seorang 

ibu didunia ini”. Sambil kupeluk erat tubuh perempuan hebat itu. 

Aku tau, se�ap insan manusia tentunya menaruh rasa cinta yang besar terhadap 

ibunya. Betapapun cerewetnya, suka ngatur-nya, kepo-nya,ikut campur-nya ibu 

pada kita. Tetap saja, ujung-ujungnya kita akan tetap menaruh rasa cinta pada ibu 

kita, dan bahkan menjadikan sosok ibu sebagai uswah, role mode, suri tauladan 

dalam hidup kita, dengan berbagai alasan mulai dari kecerdasannya, 

kepribadiannya, cara mendidiknya, dan bahkan karena perjuangannya yang telah 

merawat kita hingga kini. 

Bagiku, ibu adalah sumber inspirasi �ada hen� yang membuatku mengenal dan 

menger� ar� dari pada tujuan hidup yang sesungguhnya. Dari kesehariannya, 

kisah hidupnya, aku mampu memahami apa ar� kesabaran, tanggung jawab, 

kepedulian terhadap sesama dan kemandirian. Itulah yang aku rasakan. Bagiku, 

ibu adalah inspirator terhebatku. 

*) Penulis ialah santri kelas 2, semester 3.
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