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Assalamu'alaikum Pembaca ....

 Selamat datang diedisi- 4, pada kesempatan ini kami berbicara tentang pendidikan. KH. MA. Sahal 

Mahfudh berpendapat bahwa: ““pendidikan” adalah “gharsu al-ahlak al-karimah al-fadlillah fi nufusi an-

nasyiin ha�a tushbih al-malakah” yaitu penanaman budi peker� yang luhur pada jiwa-jiwa yang sedang 

berkembang hingga mendarah daging menjadi watak.” (Kolom Yai)

Maka kemudian dapat dipahami bahwa esensi pendidikan bukanlah pada lapangan kerja apa yang akan kita 

tempa� kelak. Pemahaman seper� ini ternyata sejalan dengan visi presiden RI yang telah diprioritaskan oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Pak Nadiem Makarim) yaitu pendidikan karakter, baru kemudian 

yang paling terakhir adalah penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan teknologi. (Tokoh)

Selanjutnya kami dari kru bule�n Mahally sangat berterimakasih kepada seluruh pihak yang selalu memberi 

support pada umumnya dan kepada SQUAD 4 pada khususnya atas “urun pikirnya” dalam merealisasikan 

bule�n edisi- 4 ini dengan tema “Pendidikan: Antara Profesionalitas versus Moralitas”. 

Selamat membaca ..

Tim Redaksi

Oleh: Badruzzaman*)

Salam.

 Melihat perkembangan teman-teman santri, banyak sekali perubahan dari beberapa sudut, 

antara lain terbitnya bule�n mahally. Sebagai penikmat sajian keilmuan, kami mengapresiasi atas 

terbitnya bule�n yang meskipun �dak setebal buku-buku ilmiah pada umumnya. Namun, isi yang 

terkandung sangat berbobot dan membuka cakrawala untuk berfikir. Akan tetapi, kita juga disuguhi 

dengan dunia modern yang sedemikian rupa masalah bermunculan, terutama dibidang keagamaan. 

Saran kami, bule�n yang akan terbit selanjutnya dan seterusnya juga bersedia merespon berita aktual 

yang sedang trend dan membutuhkan kontribusi santri sebagai  penjawab, karena era modern ini banyak 

sajian keilmuan yang hanya berisi kesimpulan, tanpa melihat dari sudut pandang keilmuan secara 

mendalam, lebih-lebih mereka yang berbicara tanpa ilmu di bidang tersebut, karena jelas firman Allah :
َ� � � ْ ََ ْ ُ ٌَ ِو� تقف ما ل�س لك �ه علمََ ِ ِ

“Dan janganlah kamu mengiku� apa yang kamu �dak mempunyai pengetahuan tentangnya”.

Terima Kasih

*) Pengirim adalah lulusan Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda fi Ushul al- Fiqh
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“Saat ini, Bangsa Indonesia sedang mengalami krisis moral dan e�ka. Banyak kasus kriminalitas 

yang terjadi seper� pemerkosaan, pembunuhan, pencurian hingga korupsi yang sebagian besar 

justru dilakukan oleh orang-orang pintar dan cukup keilmuan. Bahkan di dalam dunia pendidikan 

sendiri, kasus pelecehan juga sering terjadi mulai dari perkelahian, kekerasan, sampai pada 

�ndakan yang tak senonoh antara pelajar dan pengajar.

Permasalahan seper� ini �daklah terjadi begitu saja. Arus globalisasi dan modernisasi telah 

banyak memberi perubahan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dari tahun ke tahun, bangsa 

Indonesia semakin terjangkit oleh krisis moral yang semakin membahayakan. Mengapa hal ini 

dapat terjadi? Adakah yang salah dari pendidikan bangsa Indonesia selama ini? Siapa yang harus 

disalahkan? Sungguh, permasalahan ini sangatlah kompleks dan juga sangat pen�ng untuk 

diselesaikan bersama-sama.” 

Begitulah kiranya keresahan yang nampaknya dirasakan oleh penulis pada rubrik “Topik Utama”, yang 

kemudian mengantarkan kita pada pembahasan seputar pendidikan. Bukan sebatas mengutarakan 

beberapa patah argument, namun sebagian penulis pada bule�n edisi- 4 ini nampaknya mengajak pembaca 

untuk sekedar me-refresh otak agar minimal semasa membaca sedikit tergugah untuk mengingat bahwa 

sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki rumah nasional yaitu Indonesia.

Pada edsi 4 ini pula, dihadirkan bapak Nadiem Makarim yang saat ini sedang menjabat sebagai 

menteri pendidikan di Indonesia sebagai tokoh yang diharapkan dapat memberi dampak berupa mo�vasi 

misalnya kepada pembaca. Bukan sebatas kri�k soal pendidikan formal di Indonesia, namun juga 

menampilkan satu buku yang terbilang tua namun masih segar, yang mana beliau (penulis) – pada beberapa 

pemikirannya – memaparkan kri�k kepada pesantren juga pendidikan madrasah. 

Selamat membaca

	 										

Pim. Red

Krisis Moral dan E�ka

Saat ini, Bangsa Indonesia sedang 

mengalami krisis moral dan e�ka. Banyak kasus 

kriminalitas yang terjadi seper� pemerkosaan, 

pembunuhan, pencurian hingga korupsi yang 

sebagian besar justru dilakukan oleh orang-

orang pintar dan cukup keilmuan. Bahkan di 

dalam dunia pendidikan sendiri ,  kasus 

pelecehan juga sering terjadi mulai dari 

perkelahian, kekerasan, sampai pada �ndakan 

yang tak senonoh antara pelajar dan pengajar.

Permasalahan seper� ini �daklah 

terjadi begitu saja. Arus globalisasi dan 

modernisasi telah banyak memberi perubahan 

dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dari tahun 

ke tahun, bangsa Indonesia semakin terjangki� 

oleh krisis moral yang semakin membahayakan. 

Mengapa hal ini dapat terjadi? Adakah yang 

salah dari pendidikan bangsa Indonesia selama 

ini? Siapa yang harus disalahkan? Sungguh, 

permasalahan ini sangatlah kompleks dan juga 

sangat pen�ng untuk diselesaikan bersama-

sama. 

Pendidikan: Antara Profesionalitas Versus 

Moralitas.

Sekarang ini, sudah banyak orang tua 

yang �dak lagi memen�ngkankan pendidikan 

moral dan agama kepada anak-anaknya. Sejak 

kecil, Mereka kurang memberikan suri tauladan 

yang baik. Kurangnya dorongan semangat, 

m e m b i a r k a n  p a d a  p e r g a u l a n  b e b a s , 

m e n y e b a b k a n  a n a k  � d a k  m a m p u 

m e n g e n d a l i ka n  d i r i  s e h i n g ga  m u d a h 

terpengaruh dari berbagai godaan yang terlepas 

dari kontrol orang tua. Tidak perlu heran apabila 

anak-anak mudah mengiku� perkembangan 

mode dunia, mulai dari fashion, gaya rambut, 

selera makanan, pakaian, dan sebagainya. 

Melalui pengaruh ini, remaja diajarkan untuk 

hidup boros dan menjadi �dak kri�s terhadap 

persoalan sosial yang terjadi di masyarakat 

karena terbuai dengan perkembangan zaman.

Selain itu, masyarakat saat ini 
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cenderung memaknai pendidikan sekolah anak 

agar mampu menghasilkan nilai ekonomis, 

mereka memahami pendidikan hanya terbatas 

pada proses ta'lim atau transfer of knowledge 

(pengajaran) yang mengarah pada kepandaian, 

kecerdasan dan kemandirian kerja. Arah 

kebijakan yang ditentukan pemerintah sendiri 

juga cenderung pragma�s. Orientasi pada 

sumber daya unggul yang mampu bersaing di 

kanca pasar global, produk�f, dan inova�f, 

seakan-akan disiapkan untuk memenangkan 

persaingan. Padahal selain profesionalitas ada 

hal pen�ng yang harus tetap menjadi perha�an 

utama dimana hal ini merupakan nafas bagi 

sebuah pendidikan bangsa, yaitu moralitas 

peserta didiknya.

 Makna pendidikan harus dipahami 

sebagai proses tarbiyah atau mendidik yang 

mampu mengubah sikap dan tata laku seseorang 

a t a u  k e l o m p o k  o r a n g  d a l a m  u s a h a 

mendewasakan manusia. Sebagaimana Dalam 

UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 BAB I 

KETENTUAN UMUM Pasal 1, bahwa “Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara ak�f 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampi lan yang d iper lukan d ir inya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Dalam pandangan Kiai Sahal, Pendidikan 

d i m a k n a i  s e b a ga i  u s a h a  s a d a r  u n t u k 

membentuk watak dan peri laku secara 

sistema�s dan terarah, beliau menggunakan 

konsep yang disampaikan oleh Imam Al-

Ghulayaini dalam kitab Idhah an-Nasyiin yang 

menyebutkan bahwa

َ ْ ُ� َُ ُ َ َْ ََ َّ �َّ َ ْ ْ �ْ ُ َْ ْ� � �ال���ة � غرس ا�خ�ق الفض�لة � نفوس الناشئ� ح� تصبح َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ� � � ِ
ًُ �ُّ ِمل�ة من مل�ات النفسْ ِ�

“ P e n d i d i k a n  a d a l a h  u s a h a 

menanamkan budi peker� yang luhur pada diri 

manusia dengan bimbingan dan nasihat agar 

memiliki suatu malakah (karakter, ins�ng dan 

intuisi) yang menimbulkan sikap dan �ngakah 

laku yang utama dan baik serta kesadaran 

berbuat sesuatu yang bermanfaat.”

Terdapat maqolah yang masyhur dari 

Imam Syafi'i tentang keutamaan akhlak  yakni Al 

'adabu fauqal 'ilmi, adab di atas ilmu. Ujung 

pencapaian dari sebuah ilmu itu adalah untuk 

membentuk seseorang yang berkarakter. 

Makna berkarakter dalam hal ini tentu saja 

memiliki adab, akhlak yang baik atau akhlaku al-

karimah. Jika ada seseorang yang katanya 

memiliki ilmu akan tetapi dalam pribadinya 

�dak memiliki adab/budi peker� yang baik 

maka ar�nya ilmu yang itu belum bisa 

memberikan pengaruh apa-apa terhadap 

perilaku kita, �ndakan kita. Orang yang 

semacam ini layak disamakan dengan lalat, yang 

mana jika kita melihat lalat ia kesana kemari 

tanpa rasa sungkan hinggap dimanapun untuk 

menyebar penyakit. Dalam konteks ini, orang 

pintar yang �dak diikat dengan akhlak atau 

moralitas bisa bersifat merusak.

Pendidikan sebagai tanggung jawab 

bersama

Rosulullah SAW telah bersabda : 

� � � � � �ٌ ْ َ ِ �ل�م راع و �ل�م مسئول عن رعيته ّْ �

Se�ap kalian adalah pemimpin, dan 

s e � a p  k a l i a n  a k a n  d i m i n t a i 

pertanggungjawaban atas yang dipimpin. 

(HR.Bukhori)

Sudah menjadi tanggung jawab bersama bagi 

se�ap elemen masyarakat dalam memperbaiki 

moralitas bangsa Indonesia. Internal keluarga 

adalah aktor utama yang dapat menghambat 

atau memperbaiki dalam pembentukan 

karakter anak. 
� � �ُ �َ � � ُ ْْ ُ َ َ ُّ َ� ْ َ ْ َ ِ�ا أيها الذين آمنوا قوا أنفس�م وأهل��م ناراَ ِ

“Wahai orang-orang yang beriman, 

peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu” (Q.S At-Tahrim Ayat 6). 

Ayat diatas menunjukkan bahwa 

keluarga mempunyai peran utama dalam 

k e h i d u p a n  d a n  p e n d i d i k a n  a n g g o t a 

keluarganya. Imam Ghozali juga berpendapat 

bahwa 
�ٌ ََ َ َّْْ َ ََّ ِاعلم أن الص� أمانة عند والد�ه، وقل�ه الطاهر جوهرە ســـــــاذجة َ ِ ِ �� ِ

خال�ة من �ل نقش وصـــــــــــــــــورة، وهو قا�ل ل�ل ما نقش، ومائل إ� 

�
���ل ما �مال �ه إل�ه، فإن عود الخ� وعلمه �شـــــــــــــــــأ عل�ه، وسعد � 

الدن�ا واآلخرة أبواە، و�ل معلم له ومؤدب

“Ketahuilah bahwa anak itu adalah 

amanat dari orang tuanya, ha�nya suci 

bagaikan permata yang terbebas dari semua 

guratan lukisan dan pahatan. Ha�nya siap 

menerima berbagai bentuk lukisan dan 

condong terhadap sesuatu yang diarahkan. 

Apabila anak dibiasakan diajari kebaikan, maka 

ia akan tumbuh diatas kebaikan. Sehingga 

berbahagialah orang tuanya di dunia dan 

akhirat, begitupula pengajar dan pendidiknya.”

mahally.ac.id @mahadaly.pmh @mahadalypmh @mahadalypmh
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cenderung memaknai pendidikan sekolah anak 

agar mampu menghasilkan nilai ekonomis, 

mereka memahami pendidikan hanya terbatas 

pada proses ta'lim atau transfer of knowledge 

(pengajaran) yang mengarah pada kepandaian, 

kecerdasan dan kemandirian kerja. Arah 

kebijakan yang ditentukan pemerintah sendiri 

juga cenderung pragma�s. Orientasi pada 

sumber daya unggul yang mampu bersaing di 

kanca pasar global, produk�f, dan inova�f, 

seakan-akan disiapkan untuk memenangkan 

persaingan. Padahal selain profesionalitas ada 

hal pen�ng yang harus tetap menjadi perha�an 

utama dimana hal ini merupakan nafas bagi 

sebuah pendidikan bangsa, yaitu moralitas 

peserta didiknya.

 Makna pendidikan harus dipahami 

sebagai proses tarbiyah atau mendidik yang 

mampu mengubah sikap dan tata laku seseorang 

a t a u  k e l o m p o k  o r a n g  d a l a m  u s a h a 

mendewasakan manusia. Sebagaimana Dalam 

UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 BAB I 

KETENTUAN UMUM Pasal 1, bahwa “Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara ak�f 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampi lan yang d iper lukan d ir inya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Dalam pandangan Kiai Sahal, Pendidikan 

d i m a k n a i  s e b a ga i  u s a h a  s a d a r  u n t u k 

membentuk watak dan peri laku secara 

sistema�s dan terarah, beliau menggunakan 

konsep yang disampaikan oleh Imam Al-

Ghulayaini dalam kitab Idhah an-Nasyiin yang 

menyebutkan bahwa

َ ْ ُ� َُ ُ َ َْ ََ َّ �َّ َ ْ ْ �ْ ُ َْ ْ� � �ال���ة � غرس ا�خ�ق الفض�لة � نفوس الناشئ� ح� تصبح َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ� � � ِ
ًُ �ُّ ِمل�ة من مل�ات النفسْ ِ�

“ P e n d i d i k a n  a d a l a h  u s a h a 

menanamkan budi peker� yang luhur pada diri 

manusia dengan bimbingan dan nasihat agar 

memiliki suatu malakah (karakter, ins�ng dan 

intuisi) yang menimbulkan sikap dan �ngakah 

laku yang utama dan baik serta kesadaran 

berbuat sesuatu yang bermanfaat.”

Terdapat maqolah yang masyhur dari 

Imam Syafi'i tentang keutamaan akhlak  yakni Al 

'adabu fauqal 'ilmi, adab di atas ilmu. Ujung 

pencapaian dari sebuah ilmu itu adalah untuk 

membentuk seseorang yang berkarakter. 

Makna berkarakter dalam hal ini tentu saja 

memiliki adab, akhlak yang baik atau akhlaku al-

karimah. Jika ada seseorang yang katanya 

memiliki ilmu akan tetapi dalam pribadinya 

�dak memiliki adab/budi peker� yang baik 

maka ar�nya ilmu yang itu belum bisa 

memberikan pengaruh apa-apa terhadap 

perilaku kita, �ndakan kita. Orang yang 

semacam ini layak disamakan dengan lalat, yang 

mana jika kita melihat lalat ia kesana kemari 

tanpa rasa sungkan hinggap dimanapun untuk 

menyebar penyakit. Dalam konteks ini, orang 

pintar yang �dak diikat dengan akhlak atau 

moralitas bisa bersifat merusak.

Pendidikan sebagai tanggung jawab 

bersama

Rosulullah SAW telah bersabda : 

� � � � � �ٌ ْ َ ِ �ل�م راع و �ل�م مسئول عن رعيته ّْ �

Se�ap kalian adalah pemimpin, dan 

s e � a p  k a l i a n  a k a n  d i m i n t a i 

pertanggungjawaban atas yang dipimpin. 

(HR.Bukhori)

Sudah menjadi tanggung jawab bersama bagi 

se�ap elemen masyarakat dalam memperbaiki 

moralitas bangsa Indonesia. Internal keluarga 

adalah aktor utama yang dapat menghambat 

atau memperbaiki dalam pembentukan 

karakter anak. 
� � �ُ �َ � � ُ ْْ ُ َ َ ُّ َ� ْ َ ْ َ ِ�ا أيها الذين آمنوا قوا أنفس�م وأهل��م ناراَ ِ

“Wahai orang-orang yang beriman, 

peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu” (Q.S At-Tahrim Ayat 6). 

Ayat diatas menunjukkan bahwa 

keluarga mempunyai peran utama dalam 

k e h i d u p a n  d a n  p e n d i d i k a n  a n g g o t a 

keluarganya. Imam Ghozali juga berpendapat 

bahwa 
�ٌ ََ َ َّْْ َ ََّ ِاعلم أن الص� أمانة عند والد�ه، وقل�ه الطاهر جوهرە ســـــــاذجة َ ِ ِ �� ِ

خال�ة من �ل نقش وصـــــــــــــــــورة، وهو قا�ل ل�ل ما نقش، ومائل إ� 

�
���ل ما �مال �ه إل�ه، فإن عود الخ� وعلمه �شـــــــــــــــــأ عل�ه، وسعد � 

الدن�ا واآلخرة أبواە، و�ل معلم له ومؤدب

“Ketahuilah bahwa anak itu adalah 

amanat dari orang tuanya, ha�nya suci 

bagaikan permata yang terbebas dari semua 

guratan lukisan dan pahatan. Ha�nya siap 

menerima berbagai bentuk lukisan dan 

condong terhadap sesuatu yang diarahkan. 

Apabila anak dibiasakan diajari kebaikan, maka 

ia akan tumbuh diatas kebaikan. Sehingga 

berbahagialah orang tuanya di dunia dan 

akhirat, begitupula pengajar dan pendidiknya.”
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Jika seorang anak �dak ditanamkan nilai agama dan pen�ngnya moral sejak kecil, maka dia kehilangan satu 

modal pen�ng dalam perjalanan kehidupannya. Pendidikan moral sejak usia dini harus ditujukan agar 

membuat anak memiliki kepribadian yang islami, yakni berpegang pada prinsip-prinsip islami yang kuat, 

memiliki karakter dan moral yang baik, dan mempunyai sarana untuk menghadapi tuntutan hidup dengan 

cara yang matang dan bertanggung jawab. 

Akan tetapi meski demikian, Pendidikan dalam ruang lingkup keluarga saja �daklah cukup. Seiring 

bertambah usia seorang anak tentu akan merambah dunia pendidikan ataupun dunia sosial yang lebih luas 

lagi, Pembentukan karakter yang sudah dimulai sejak dini dalam keluarga pun perlu dibantu subjek-subjek 

lain diluar keluarga. Dalam konteks pendidikan, kita juga perlu mempertanyakan peran lembaga pendidikan 

dan pemerintah yang dalam hal ini merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap pembentukan 

karakter para peserta didik yang ada di negeri ini. Bagaimana �dak, jika pihak yang berwenang ini �dak 

menaruh fokus terhadap pendidikan karakter yang berada di lembaga-lembaga pendidikan siapa lagi? 

Kemudian ke�ka mereka hanya meningkatkan kualitas skill akademik tanpa diimbangi kualitas moral peserta 

didik apakah mereka mau disalahkan apabila bangsa ini sekarang dilanda krisis dan kemrosotan akhlak? 

Oleh karena itu, Sekolah bukan hanya tentang siapa yang �nggi ra�ngnya atau skill profesional apa 

yang dimilikinya. Tujuan Pendidikan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dan berbudi peker� luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Untuk mewujudkan semua ini membutuhkan peran serta semua pihak, karena tolak ukur pendidikan bukan 

hanya pemahaman keilmuan atau keterampilan tertentu saja, tetapi ��k tekannya lebih pada pembentukan 

moral peserta didiknya. Sehingga Perilaku profesional dan kemampuan ilmiah haruslah diikat dengan 

moralitas, agar salah satu tujuan pendidikan yakni mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya bisa 

tercapai, tanpa adanya moral dan ilmu pengetahuan seseorang akan kehilangan nilainya sebagai manusia. 

*) Penulis adalah santri semester enam
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Forum Diskusi

Peraturan Pemerintah RI nomor 18 tahun 81 yang mengatur tentang bedah mayat anatomis 

menyebutkan bahwa tanpa pelajaran ilmu anatomi, seorang dokter �dak akan mengetahui struktur tubuh 

orang yang sehat, walaupun ada alat peraga yang dibuat dari bahan �ruan. karena hal ini �dak mampu 

menimbulkan kesan yang sebenarnya. Lalu, Bagaimana hukum islam memadang praktek bedah mayat 

yang �dak diketahui iden�tasnya untuk keperluan ilmu anatomi tersebut?

Pada dasarnya praktek bedah mayat �dak diperbolehkan kecuali ada hajat dan dlorurot seper� 

keperluan otopsi yang bertujuan untuk mengungkap kasus pembunuhan, ataupun sebagai bentuk ta'lim 

seper� menganalisa penyakit mayat tersebut. Pendapat di atas di kemukakan oleh Syekh Wahbah Zuhaily 

yang dibangun atas  permasalahan fiqh yang menjelaskan bahwa seorang perempuan yang ma� dan di 

dalam perutnya ada janin maka dia boleh dibedah perutnya karena ada dugaan hidup pada sang janin 

tersebut.

Oleh karena itu, dalam permasalahan diatas diperbolehkan karena termasuk suatu hajat untuk 

kepen�ngan pendidikan dan pengembangan ilmu kedokteran yang nan�nya akan menyelamatkan nyawa 

orang lain. Akan tetapi kadar dlorurot ini harus disesuaikan dengan kebutuhannya, yakni �dak berlebihan 

dan menggunakan seperlunya saja. Syekh Romdlon Albuthi menyebutkan bahwa pemenuhan kadar 

dhorurot bagi dokter yang wajib di lakukan maka hal itu juga wajib diberlakukan. Jika orang lain menahan 

dalam tugas kedokteran ini maka semua orang ikut berdosa.

Hukum Bedah Cadaver 
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Jika seorang anak �dak ditanamkan nilai agama dan pen�ngnya moral sejak kecil, maka dia kehilangan satu 

modal pen�ng dalam perjalanan kehidupannya. Pendidikan moral sejak usia dini harus ditujukan agar 

membuat anak memiliki kepribadian yang islami, yakni berpegang pada prinsip-prinsip islami yang kuat, 

memiliki karakter dan moral yang baik, dan mempunyai sarana untuk menghadapi tuntutan hidup dengan 

cara yang matang dan bertanggung jawab. 

Akan tetapi meski demikian, Pendidikan dalam ruang lingkup keluarga saja �daklah cukup. Seiring 

bertambah usia seorang anak tentu akan merambah dunia pendidikan ataupun dunia sosial yang lebih luas 

lagi, Pembentukan karakter yang sudah dimulai sejak dini dalam keluarga pun perlu dibantu subjek-subjek 

lain diluar keluarga. Dalam konteks pendidikan, kita juga perlu mempertanyakan peran lembaga pendidikan 

dan pemerintah yang dalam hal ini merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap pembentukan 

karakter para peserta didik yang ada di negeri ini. Bagaimana �dak, jika pihak yang berwenang ini �dak 

menaruh fokus terhadap pendidikan karakter yang berada di lembaga-lembaga pendidikan siapa lagi? 

Kemudian ke�ka mereka hanya meningkatkan kualitas skill akademik tanpa diimbangi kualitas moral peserta 

didik apakah mereka mau disalahkan apabila bangsa ini sekarang dilanda krisis dan kemrosotan akhlak? 

Oleh karena itu, Sekolah bukan hanya tentang siapa yang �nggi ra�ngnya atau skill profesional apa 

yang dimilikinya. Tujuan Pendidikan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dan berbudi peker� luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Untuk mewujudkan semua ini membutuhkan peran serta semua pihak, karena tolak ukur pendidikan bukan 

hanya pemahaman keilmuan atau keterampilan tertentu saja, tetapi ��k tekannya lebih pada pembentukan 

moral peserta didiknya. Sehingga Perilaku profesional dan kemampuan ilmiah haruslah diikat dengan 

moralitas, agar salah satu tujuan pendidikan yakni mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya bisa 

tercapai, tanpa adanya moral dan ilmu pengetahuan seseorang akan kehilangan nilainya sebagai manusia. 

*) Penulis adalah santri semester enam
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Forum Diskusi

Peraturan Pemerintah RI nomor 18 tahun 81 yang mengatur tentang bedah mayat anatomis 

menyebutkan bahwa tanpa pelajaran ilmu anatomi, seorang dokter �dak akan mengetahui struktur tubuh 

orang yang sehat, walaupun ada alat peraga yang dibuat dari bahan �ruan. karena hal ini �dak mampu 

menimbulkan kesan yang sebenarnya. Lalu, Bagaimana hukum islam memadang praktek bedah mayat 

yang �dak diketahui iden�tasnya untuk keperluan ilmu anatomi tersebut?

Pada dasarnya praktek bedah mayat �dak diperbolehkan kecuali ada hajat dan dlorurot seper� 

keperluan otopsi yang bertujuan untuk mengungkap kasus pembunuhan, ataupun sebagai bentuk ta'lim 

seper� menganalisa penyakit mayat tersebut. Pendapat di atas di kemukakan oleh Syekh Wahbah Zuhaily 

yang dibangun atas  permasalahan fiqh yang menjelaskan bahwa seorang perempuan yang ma� dan di 

dalam perutnya ada janin maka dia boleh dibedah perutnya karena ada dugaan hidup pada sang janin 

tersebut.

Oleh karena itu, dalam permasalahan diatas diperbolehkan karena termasuk suatu hajat untuk 

kepen�ngan pendidikan dan pengembangan ilmu kedokteran yang nan�nya akan menyelamatkan nyawa 

orang lain. Akan tetapi kadar dlorurot ini harus disesuaikan dengan kebutuhannya, yakni �dak berlebihan 

dan menggunakan seperlunya saja. Syekh Romdlon Albuthi menyebutkan bahwa pemenuhan kadar 

dhorurot bagi dokter yang wajib di lakukan maka hal itu juga wajib diberlakukan. Jika orang lain menahan 

dalam tugas kedokteran ini maka semua orang ikut berdosa.
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المجم�ع , ج ٦ ص٣٠٥ 
�ٌ َُ َّْ َ �َ ٌ َ َ َْ ْ ٌََّ �{و�ن ماتت امرأة و� جوفها جن� � شق جوفها النه اســ��قاء � �اتالف جزء من الم�ت فأشــ�ه إذا اضـــطر � ِ ِ� � ِ �

��ا� أ�ل جزء من الم�ت  �َ ْ � ُ � �َ � � � ََ َّ ٌَّ ْ َُّ ُ ََ َ ْ � ُ ُْ َ َ ََ ُ َ ٌَّ ْ ََ َ ْ ِِ* {ال�ح} هذە المسألة مشهورة � كتب األصحاب وذ�ر صاحب الحاوي أنه ل�س للشاف� فـــــــيها نص قال ِّ� ِ ِ ِ ِِ � ِ ِ� ِ � � �َ � � � َُ َ َُّ َّْ َ َّ ُ ْ َ َ َ ُّ َ َ ُ َ َ َُّْ َ َ ِّ � ٍِالشيخ أبو حامد والقا� أبو الط�ب والماوردي والمحام� وابن الص�اغ وخ�ئق منُّْ ِ ِ ِ ِِ ِ� ِ ��� � � � ََ � � � َ ُ َ َ ٌْ َْ ُ َْ ْ َ َ َّ َ �ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُْ ْ ٌ ْ ْ َ ُ َْ َ ََ ٌَّ �األصحـاب قـال ابن ��ــــج إذا مـاتت امرأة و� جوفهـا جن� � شق جوفهــا وأخ�ج فأطلق ابن ��ــــج المسألة � ِ ِ ِ� ِ ��� �� � �� � � َ � � ََ ُ ََْ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ ُْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َُ َََّ ٍِقال أبـــــــــــــــــــــــــــو حامد والماوردي والمحام� وابن الص�اغ وقال �عض أصحابنا ل�س هو �ما أطلقها ابن ��ــــج �ل ُّ ِِ ِِ �� � � ََ � �ُ ْ ُُ ُ َََ َ َ َُ ََ �� ح�اته وهو ان �كون له سنة اشهر فصـــاعدا شق جوفها ْ ��عرض ع� القوا�ل فان قلنا هذا الولد إذا أخ�ج ير �� �ََ َ َ � � � ََ ْ ََّ َ ْ َ َ ُْ َّ ُ َُ َ َ َّ ُ ُ َ ُُ ََ َ ْ َ ْْ �� �أن ��ون له دون ستة أشهر لم �شق ألنه � مع� النتهاك حرمتها ف�ما � فائدة ف�ه �ْ ِواخـــــــــــ�ج و�ن قلنا � ير ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ� ِ� � �� َ � ُ � َ � َ َ َ � ََ َ ُ َ ُ� َّ َ َُ َ َ َ ْ ْ َ ُّ ََ � ُ ْ َ ُ ُ ْ ْ َِّ � ِقال الماوردي وقول ابن ��ــــج هو قول أ� حنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�فة وأ�� الفقهاء (قلت) وقطع �ه القا� أبو الط�ب � ََ ِ ِ ِِ � � ِ� ِ � ِ � �ِ �� � � � � َ �ُ َ َ ََ� �َ � َ ٌ ْ ُ َ ََ َ َ ُْ � َُّ � �� �تعل�قه والع�د رى � ال�فا�ة وذ�ر القا� حس� والفورا� والمتو� وال�غوى وغ�هم � الذى ال يــــــــــــــــــــــــــــــر � ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ� � � � �
َُّ ُ �ح�اته وجه� (احداهما) �شق�

َّ� َ�ِ(والثا�)َ َ� ُ � � َ � َ � ُ َ َ ْ َ ْ � َ ََ ُْ َ ََ ُُّ ُّ ُُ ََ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ُّ َ َ َْ ْ ْ ََ �� �شق قال ال�غوي وهو األصح قال جمهور األصحاب فإذا قلنا � �شـــــــــق لم تدفن ح� �سكن حر�ة الجن� �� ِ ِ ِ� � �َ َ� � ْ ْ َ � َ �ِّ َ ََّ َ َ َ َْ َ َُ ُّ � َ ُ ٌَ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ََ � ْ َ َ َ ُْ �و�علم أنه قد مات ه�ذا �ح �ه األصحاب � جمـــــــــــــــــــــــــيع الطرق ونقل اتفاق األصحاب عل�ه القا� حس� �َّ ِ ِ ِ ِِ ِِ � ِ� �� � � َّ � َ �َ َْ َ ْ َ ََُ ُ َ ٌ� � �ْ ٌ ُ َ َ ُ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ� ُ َ َْ َ ُ� ِ�وآخرون وهو موجــــــود كذلك � كتبهم إ� ما انفرد �ه المحام� � المقنع والقا� حس� � موضع آخر من ُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ� � � � ِ �� � � َ َ ََِّّ َ َ� َُ َ َ ْ َ َ ُْ َ ْ �تعل�قه ق�ل �اب الشه�د بنحو ورقت� والمصنف � الت�ب�ه�ْ ِ ِ ِ ِِ ِ� � ِ�

�الفقه اإلسال� وأدلته للزح�� ج ٤ ص ٢٦٠٨ �
���ــــح الجثث ونقل األعضاء:�

� يرى المال��ة والحنا�لة عم� �حد�ث «ك�ـــــــــــــــــــــــــ عظم الم�ت �ك�ـــــــــــــــــــــــــە ح�ا» أنه ال �جوز شق �طن الميتة :ً
�الحامل إلخـراج الجن� منه؛ ألن هذا الولد ال �ع�ش عادة، واليتحقق أنه �ح�ا، فال �جوز هتك حـرمة مت�قنة �

ألمر موهوم.

وأجاز الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافع�ة شق �طن الميتة إلخراج ولدها، وشق �طن الم�ت إلخراج مال منه �ما أجاز الحنف�ة .
�

��الشـــــــــافع�ة شق �طن الم�ت � حال ابتالعه مال غ�ە، إذا لم تكن له تركة �دفع منها، ولم �ضـــــــــمن عنه أحد  �
.(١)

� �وأجاز المال��ة أ�ضا شق �طن الم�ت إذا ابتلع ق�ل موته ما� له أو لغ�ە إذا �ان كث�ا هو قدر نصـاب الز�اة، :ً� �
ً �. �� حال ابتالعه لخوف عل�ه أو لعذر أما إذا ابتلعه �قصد حرمان الوارث مث�، ف�شق �طنه، ولو قل.

� � و�ناء ع� هذە اآلراء المب�حة �جوز ال���ــــح عند ال�ورة أو الحاجة �قصــــــــــــــــــــد التعل�م ألغراض طب�ة، أو :

لمعرفة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ب الوفاة و�ث�ات الجنا�ة ع� المتهم �القتل ونحو ذلك ألغراض جنائ�ة إذا توقف عليها 
� �الوصــــــــــــــــــــــــــــول إ� الحق � أمر الجنا�ة، لألدلة الدالة ع� وجوب العدل � األح�ام، ح� ال �ظلم بريء، وال �� �

�فلت من العقاب مجرم أث�م.
� �كذلك �جوز ���ــــح جثث الحيوان للتعل�م؛ ألن المصلحة � التعل�م تتجاوز إحساسها �األلم.�

� �وع� �ل حال ي��� عدم التوسع � ال���ــــح لمعرفة وظائف األعضـــــــــــــاء وتحقيق الجنا�ات، واالقتصـــــــــــــار �� �
� �ع� قدر ال�ورة أو الحاجة، وتوف� حرمة اإل�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الم�ت وتك��مه �مواراته وس�ە وجمع أجزائه �

وتكفينه و�عادة الجثمان لحالته �الخ�اطة ونحوها �مجرد االنتهاء من تحقيق الغا�ة المقصودة.
� � ��ما �جوز عند الجمهور نقل �عض أعضــــاء اإل�ســــان آلخر �القلب والع� وال�ل�ة إذا تأ�د الطب�ب المســــلم �

�الثقة العدل موت المنقول عنه؛ ألن ال� أفضــل من الم�ت، وتوف� ال��ــ أو الح�اة إل�ســان نعمة عظ�  �
�� � �مطل��ة �عا و�نقاذ الح�اة من مرض عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أو نقص خط� أمر جائز لل�ورة، وال�ورات ت�يح .�

�المحظورات، ول�ن ال �ق�ل بيع هذە األعضــــاء �حال، �ما ال �جوز بيع الدم، و�نما �جوز الت�ع �دفع عوض 
��ما� ع� س��ل اله�ة أو الم�افأة عند نقل العضـــــــــو أو الت�ع �الدم � حالة التعرض لهالك أو �ر �الغ فإن .�� �

�تحتم دفع العوض وال يوجد مت�ع من األقارب أو غ�هم، جاز للدافع الدفع لل�ورة.� �

قضا�ا فقه�ة المعا�ة ص ١٣٣
� �أن توف� القدر ال�وري من األط�اء � المجتمع اإلسال� فرض ع� مجم�ع المســــــــــــلم� �اإلتفاق �ح�ث �� �� �

لو أنهم أعرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عن النهوض بهذا الواجب أثمو جم�عا ومن المعلوم أن �ل ما توقف عل�ه تحقيق .
�

�الواجب يندرج معه � ح�م الواجب ف�صـــــــــــــــبخ هو األخر واج�ا تطب�قا لقاعدة ما ال يتم الواجب إال �ه فهو 
�

�واجب, و ع� هذا فإن توقف القدر ال�ا� من الخ�ة الطب�ة الواجب تحصـــــــــــ�لها ع� إجراء تجارب عمل�ة  �
�

�ع� �عض الجثة � نطاق الجراحة الطب�ة
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المجم�ع , ج ٦ ص٣٠٥ 
�ٌ َُ َّْ َ �َ ٌ َ َ َْ ْ ٌََّ �{و�ن ماتت امرأة و� جوفها جن� � شق جوفها النه اســ��قاء � �اتالف جزء من الم�ت فأشــ�ه إذا اضـــطر � ِ ِ� � ِ �

��ا� أ�ل جزء من الم�ت  �َ ْ � ُ � �َ � � � ََ َّ ٌَّ ْ َُّ ُ ََ َ ْ � ُ ُْ َ َ ََ ُ َ ٌَّ ْ ََ َ ْ ِِ* {ال�ح} هذە المسألة مشهورة � كتب األصحاب وذ�ر صاحب الحاوي أنه ل�س للشاف� فـــــــيها نص قال ِّ� ِ ِ ِ ِِ � ِ ِ� ِ � � �َ � � � َُ َ َُّ َّْ َ َّ ُ ْ َ َ َ ُّ َ َ ُ َ َ َُّْ َ َ ِّ � ٍِالشيخ أبو حامد والقا� أبو الط�ب والماوردي والمحام� وابن الص�اغ وخ�ئق منُّْ ِ ِ ِ ِِ ِ� ِ ��� � � � ََ � � � َ ُ َ َ ٌْ َْ ُ َْ ْ َ َ َّ َ �ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُْ ْ ٌ ْ ْ َ ُ َْ َ ََ ٌَّ �األصحـاب قـال ابن ��ــــج إذا مـاتت امرأة و� جوفهـا جن� � شق جوفهــا وأخ�ج فأطلق ابن ��ــــج المسألة � ِ ِ ِ� ِ ��� �� � �� � � َ � � ََ ُ ََْ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ ُْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َُ َََّ ٍِقال أبـــــــــــــــــــــــــــو حامد والماوردي والمحام� وابن الص�اغ وقال �عض أصحابنا ل�س هو �ما أطلقها ابن ��ــــج �ل ُّ ِِ ِِ �� � � ََ � �ُ ْ ُُ ُ َََ َ َ َُ ََ �� ح�اته وهو ان �كون له سنة اشهر فصـــاعدا شق جوفها ْ ��عرض ع� القوا�ل فان قلنا هذا الولد إذا أخ�ج ير �� �ََ َ َ � � � ََ ْ ََّ َ ْ َ َ ُْ َّ ُ َُ َ َ َّ ُ ُ َ ُُ ََ َ ْ َ ْْ �� �أن ��ون له دون ستة أشهر لم �شق ألنه � مع� النتهاك حرمتها ف�ما � فائدة ف�ه �ْ ِواخـــــــــــ�ج و�ن قلنا � ير ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ� ِ� � �� َ � ُ � َ � َ َ َ � ََ َ ُ َ ُ� َّ َ َُ َ َ َ ْ ْ َ ُّ ََ � ُ ْ َ ُ ُ ْ ْ َِّ � ِقال الماوردي وقول ابن ��ــــج هو قول أ� حنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�فة وأ�� الفقهاء (قلت) وقطع �ه القا� أبو الط�ب � ََ ِ ِ ِِ � � ِ� ِ � ِ � �ِ �� � � � � َ �ُ َ َ ََ� �َ � َ ٌ ْ ُ َ ََ َ َ ُْ � َُّ � �� �تعل�قه والع�د رى � ال�فا�ة وذ�ر القا� حس� والفورا� والمتو� وال�غوى وغ�هم � الذى ال يــــــــــــــــــــــــــــــر � ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ� � � � �
َُّ ُ �ح�اته وجه� (احداهما) �شق�

َّ� َ�ِ(والثا�)َ َ� ُ � � َ � َ � ُ َ َ ْ َ ْ � َ ََ ُْ َ ََ ُُّ ُّ ُُ ََ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ُّ َ َ َْ ْ ْ ََ �� �شق قال ال�غوي وهو األصح قال جمهور األصحاب فإذا قلنا � �شـــــــــق لم تدفن ح� �سكن حر�ة الجن� �� ِ ِ ِ� � �َ َ� � ْ ْ َ � َ �ِّ َ ََّ َ َ َ َْ َ َُ ُّ � َ ُ ٌَ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ََ � ْ َ َ َ ُْ �و�علم أنه قد مات ه�ذا �ح �ه األصحاب � جمـــــــــــــــــــــــــيع الطرق ونقل اتفاق األصحاب عل�ه القا� حس� �َّ ِ ِ ِ ِِ ِِ � ِ� �� � � َّ � َ �َ َْ َ ْ َ ََُ ُ َ ٌ� � �ْ ٌ ُ َ َ ُ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ� ُ َ َْ َ ُ� ِ�وآخرون وهو موجــــــود كذلك � كتبهم إ� ما انفرد �ه المحام� � المقنع والقا� حس� � موضع آخر من ُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ� � � � ِ �� � � َ َ ََِّّ َ َ� َُ َ َ ْ َ َ ُْ َ ْ �تعل�قه ق�ل �اب الشه�د بنحو ورقت� والمصنف � الت�ب�ه�ْ ِ ِ ِ ِِ ِ� � ِ�

�الفقه اإلسال� وأدلته للزح�� ج ٤ ص ٢٦٠٨ �
���ــــح الجثث ونقل األعضاء:�

� يرى المال��ة والحنا�لة عم� �حد�ث «ك�ـــــــــــــــــــــــــ عظم الم�ت �ك�ـــــــــــــــــــــــــە ح�ا» أنه ال �جوز شق �طن الميتة :ً
�الحامل إلخـراج الجن� منه؛ ألن هذا الولد ال �ع�ش عادة، واليتحقق أنه �ح�ا، فال �جوز هتك حـرمة مت�قنة �

ألمر موهوم.

وأجاز الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافع�ة شق �طن الميتة إلخراج ولدها، وشق �طن الم�ت إلخراج مال منه �ما أجاز الحنف�ة .
�

��الشـــــــــافع�ة شق �طن الم�ت � حال ابتالعه مال غ�ە، إذا لم تكن له تركة �دفع منها، ولم �ضـــــــــمن عنه أحد  �
.(١)
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� �الوصــــــــــــــــــــــــــــول إ� الحق � أمر الجنا�ة، لألدلة الدالة ع� وجوب العدل � األح�ام، ح� ال �ظلم بريء، وال �� �
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� �وع� �ل حال ي��� عدم التوسع � ال���ــــح لمعرفة وظائف األعضـــــــــــــاء وتحقيق الجنا�ات، واالقتصـــــــــــــار �� �
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�� � �مطل��ة �عا و�نقاذ الح�اة من مرض عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أو نقص خط� أمر جائز لل�ورة، وال�ورات ت�يح .�
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�تحتم دفع العوض وال يوجد مت�ع من األقارب أو غ�هم، جاز للدافع الدفع لل�ورة.� �

قضا�ا فقه�ة المعا�ة ص ١٣٣
� �أن توف� القدر ال�وري من األط�اء � المجتمع اإلسال� فرض ع� مجم�ع المســــــــــــلم� �اإلتفاق �ح�ث �� �� �

لو أنهم أعرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عن النهوض بهذا الواجب أثمو جم�عا ومن المعلوم أن �ل ما توقف عل�ه تحقيق .
�

�الواجب يندرج معه � ح�م الواجب ف�صـــــــــــــــبخ هو األخر واج�ا تطب�قا لقاعدة ما ال يتم الواجب إال �ه فهو 
�

�واجب, و ع� هذا فإن توقف القدر ال�ا� من الخ�ة الطب�ة الواجب تحصـــــــــــ�لها ع� إجراء تجارب عمل�ة  �
�

�ع� �عض الجثة � نطاق الجراحة الطب�ة
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  Pendidikan pesantren selalu diiden�kan dengan 

“pendidikan agama” atau “pendidikan islam”. Iden�fikasi ini bisa 

difahami karena bagi pesantren “agama islam” merupakan ideologi 

pendidikannya. Sayang, bahwa kemudian agama hanya dimaknai 

sebagai ibadah secara sederhana sehingga penger�an yang muncul 

dari pendidikan pesantren hanya sebatas pada pendidikan tentang 

ibadah meskipun ibadah itu sendiri jika dijabarkan mencakup segala 

macam aspek kehidupan yang didasarkan atas niat karena Allah. 

Dalam berbagai catatan sejarah, pesantren muncul sebagai bentuk 

resistensi pimpinan-pimpinan islam khususnya para ulama terhadap 

sistem yang diciptakan penjajah. Resistensi itu �mbul dalam bentuk perlawanan fisik dan kultural dalam hal 

ini melalui proses pendidikan. Pendidikan pesantren pada saat itu merupakan bagian dari aksi kultural dan 

transformasi sosial. Dan sampai sekarang pendidikan masih dalam fungsi itu dan menjadi sesuatu yang paling 

menentukan karakter sebuah bangsa, karena pendidikan memiliki peranan terpen�ng dalam proses 

perubahan sosial bahkan poli�k diberbagai gerakan sosial yang menghendaki transformasi sosial dan 

demokra�sasi. 

Dewasa ini untuk kesekian kalinya pesantren diuji untuk mampu memberikan jawaban antara melegi�masi 

atau melanggengkan sistem dan struktur sosial yang ada atau harus berperan kri�s dalam melakukan 

perubahan sosial dan transformasi menuju dunia yang lebih adil. Padahal seper� telah diketahui, bangsa ini 

hidup dalam birokrasi yang berbudaya korup, struktur sosial yang feudal, supremasi hukum yang masih 

lemah, rakyat yang pada umumnya masih bertaraf pendidikan rendah dan rakyat kurang tercukupi 

kebutuhan dasarnya untuk �dak mengatakan miskin.

MENGKRITISI PENDIDIKAN PESANTREN*)

KH.M.A SAHAL MAHFUDH

mahally.ac.id @mahadaly.pmh @mahadalypmh @mahadalypmh

BULETIN MAHALLY “inspirasi santri masa kini”

mahally.ac.id @mahadaly.pmh @mahadalypmh @mahadalypmh

BULETIN MAHALLY “inspirasi santri masa kini”

Kolom Yai Dari ungkapan ini sudah terlihat dengan jelas 

betapa besarnya peranan pendidikan dalam 

pembentukan perilaku dan karakter sebuah 

bangsa, apalagi jika dikaitkan dengan prinsip 

“pembelajaran seumur hidup” (long life 

educa�on). Disinilah pesantren sebagai sebuah 

pendidikan dan santri sebagai prodak didikan 

pesantren memiliki potensi dan peranan 

pen�ng dalam melakukan perubahan sosial dan 

transformasi menuju dunia yang lebih adil.

Bagi pesantren “pendidikan” adalah “gharsu al-

ahlak al-karimah al-fadlillah fi nufusi an-nasyiin 

ha�a tushbih al-malakah” yaitu penanaman 

budi peker� yang luhur pada jiwa-jiwa yang 

sedang berkembang hingga mendarah daging 

menjadi watak. Sementara “agama” (al-dien) 

dimaknai sebagai “wadl'un ilahiyyun saiqu 

lidzawil uquli as-salima� ila ma huwa khairun 

lahumfi dunyahum wa ahira�him” yaitu 

ketentuan-ketentuan ilahi yang mendorong 

siapapun yang berakal sehat kearah yang lebih 

baik bagi kehidupan akhirat. Jika kemudian 

pendidikan disandarkan pada kata “agama” (ad-

dien) maka akan terdapat sebuah pemahaman 

bahwa apapun yang dikerjakan dan dipelajari 

oleh manusia dalam sebuah proses pendidikan 

dengan target kehidupan yang lebih baik, 

dengan sendirinya menjadi bagian integral dari 

pendidikan agama atau lebih umum merupakan 

p e n g a l a m a n  a g a m a  i t u  s e n d i r i . 

M e n g ko re l a s i ka n  p e n d i d i ka n  d e n ga n 

penger�an agama seper� diatas secara 

langsung menafikan adanya dikotomi ilmu 

pengetahuan seper� yang selalu kita dengar 

(atau tepatnya selama ini kita terkooptasi) 

antara pembedaan ilmu agama dan umum dan 

bukan �dak mungkin sekarang ini pesantren 

dan santrinya sebagai siswa ak�f sedang berada 

dikotomis itu. 

Adapun “islam”, seper� yang telah kita ketahui 

bahwa islam adalah satu ajaran yang memiliki 

unsur imam (akidah, teologi), unsur islam itu 

sendiri (syari'at) dan ihsan (ahlak, e�ka dan 

tasawuf). Jika pendidikan kemudian disifa� 

dengan kata islam maka “pendidikan islam” 

bolehlah dimaknai bahwa pada dasarnya 

pendidikan islam adalah sebuah proses 

membentuk manusia yang islami dengan 

penger�an islam seper� diatas demi kebaikan 

dunia akhiratnya. 

Jika dirunut dari pemahaman-pemahaman 

diatas baik pendidikan agama maupun 

pendidikan islam dapatlah ditarik sebuah 

pemahaman baru bahwa secara umum 

“pendidikan (agama) islam” bisa diar�kan 

sebagai penanaman budi peker� yang memiliki 
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nilai-nilai agamis atau islami sehingga mendarah 

daging menjadi watak. Dengan demikian 

pendidikan islam bukanlah sekedar pengajaran 

tetapi lebih dari itu adalah proses internalisasi, 

jika pendidikan islam itu hanya berorientasi pada 

pengajaran maka bukan �dak mungkin yang 

terjadi adalah sekedar memenuhi target  

kur ikulum atau dalam kerangka g lobal 

mendangkalkan islam itu sendiri hanya sebagai 

ilmu pengetahuan (islamologi) bukan sebagai 

ajaran penuntun.

Atas dasar pemaknaan agama dan islam secara 

luas seper� diatas, pendidikan pesantren 

dihadapkan pada sebuah tuntut untuk mampu 

mengembangkan dirinya menjadi pusat-pusat 

studi keagamaan dan kemasyarakatan, atau 

dengan kata lain pesantren harus melakukan 

penguatan fungsi sebagai lembaga pendidikan. 

Dengan kesadaran ini pesantren dituntut untuk 

selalu inova�f dengan selalu membuka wawasan 

dan memperluas kajian keislamannya. Oleh 

karena itu keterbukaan pesantren disini sangat 

diperlukan. Pesantren �dak mungkin menutup 

mata terhadap kenyataan-kenyataan yang 

terjadi dengan dampak nega�fnya, meskipun 

pesantren juga �dak boleh silau oleh segala 

bentuk inovasi dan kemajuan.

Para pemikir humanis mengatakan bahwa tujuan 

pendidikan adalah “memanusiakan manusia”. 

Pandangan ini berangkat dari kepercayaan 

bahwa pada hakekatnya se�ap manusia telah 

diberi oleh Allah potensi yang sama, terutama 

potensi psikologis dan potensi intelektual. 

Kemudian mereka menegaskan bahwa manusia 

yang sempurna adalah manusia yang mampu 

men gaktu a l i s as ikan  s ecara  b eb as  d an 

bermanfaat dalam masyarakat. Disini ada dua 

kata kunci : bebas dan bermanfaat. Kata “bebas” 

menunjuk pada kemauan dari santri dan 

pesantren untuk membuka diri (bukan menutup 

diri) menerima siapapun dan pemikiran apapun 

yang dilontarkan orang atau golongan. Pesantren 

selama ini terkesan menutup diri terhadap 

perkembangan dan pemikiran-pemikiran 

tertentu (dan kesan ini mungkin ada benarnya). 

Hal seper� ini pesantren merasa memiliki 

pendapat atau pemikiran yang kuat akan tetepi 

disisi yang lain pesantren kurang mampu 

berdialog dengan perkembangan baru dan 

pemikiran-pemikiran diluar pesantren. Apalagi 

di pesantren di daerah tertentu terdapat suatu 

pen-tadzim-an (dan tentu saja harus tetap 

dipegang oleh santri), hanya saja terkadang rasa 

tadzim itu berlebihan dan �dak sewajarnya 

sehingga tadzim itu lebih terlihat dan terasa 

sebagi budaya feudal yang amat kuat. Di 

pesantren seper� ini dimana para pimpinannya 

menjadi sacral, dalam penger�an apa yang 

menjadi pendapatnya biasa dibenarkan tanpa 

ada proses dialog yang cukup. Sehingga ke�ka 

dihadapkan pada perkembangan baru atau 

pemikiran-pemikiran dari luar, secara seporadis 

dinyatakan menyeleweng oleh karena itu perlu 

dihen�kan, padahal mungkin sesedikit apapun 

pesantren melihat akan kebenarannya. Dan 

tentu saja pesantren menjadi �dak bijak jika 

memberikan putusan terhadap perkembangan 

dan pemikiran tertentu tanpa mengetahui 

sejelasnya dengan cara berdialog, sehingga 

dalam proses dialog itu terdapat langkah 

prefen�f maupun langkah rehabilitasi terhadap 

persepsi atau visi yang menyimpang dari nilai-

nilai ajaran islam. Jika ternyata perkembangan 

dan pemikiran dari luar itu benar dan 

bermanfaat, tentu pesantren harus membuka 

diri seluas-luasnya demi survifalitas pesantren 

itu sendiri, sebaliknya jika perkembangan dan 

pemikiran dari luar itu menyeleweng maka 

masing masing akan tahu kekeliruannya dan 

secara sadar membenahinya apalagi jika 

pesantren mampu memberikan alterna�f.

Yang kedua kata “bermanfaat” merujuk kepada 

sumbangan nyata se�ap manusia bagi upaya 

peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam 

hal pesantren dalam menjalankan fungsinya 

sebagai lembaga pendidikan harus lebih 

menekankan pada aspek “afek�f pendidikan” 

yang kemudian dikembangkan menjadi 

perangkat “psikomotorik”. Dengan demikian 

santri atau peserta didik pesantren bukan hanya 

mempelajari berbagai macam disiplin ilmu 

pengetahuan yang tercakup dalam ilmu agama 

tanpa diko�mi seper� penjelasan diatas, tetapi 

lebih dari itu di tuntut mampu menempatkan 

agama yang selama ini menjadi ideologi 

pendidikan pesantren sebagai pemandu 

ak�fitas, sesedikit apapun ilmu yang berhasil 

diserapnya. Ini berbeda dengan lembaga non 

pesantren yang menekankan aspek “kogni�f”, 

dengan asumsi bahwa pemahaman keilmuan 

mahally.ac.id @mahadaly.pmh @mahadalypmh @mahadalypmh

BULETIN MAHALLY “inspirasi santri masa kini”

mahally.ac.id @mahadaly.pmh @mahadalypmh @mahadalypmh

BULETIN MAHALLY “inspirasi santri masa kini”

“secara umum“pendidikan (agama) islam” bisa 
diartikan sebagai penanaman budi pekerti yang 
memiliki nilai-nilai agamis atau islami sehingga 
m e n d a r a h  d a g i n g  m e n j a d i  w a t a k ”
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ilmu pengetahuan (islamologi) bukan sebagai 

ajaran penuntun.

Atas dasar pemaknaan agama dan islam secara 

luas seper� diatas, pendidikan pesantren 

dihadapkan pada sebuah tuntut untuk mampu 

mengembangkan dirinya menjadi pusat-pusat 

studi keagamaan dan kemasyarakatan, atau 

dengan kata lain pesantren harus melakukan 

penguatan fungsi sebagai lembaga pendidikan. 

Dengan kesadaran ini pesantren dituntut untuk 

selalu inova�f dengan selalu membuka wawasan 

dan memperluas kajian keislamannya. Oleh 

karena itu keterbukaan pesantren disini sangat 

diperlukan. Pesantren �dak mungkin menutup 

mata terhadap kenyataan-kenyataan yang 

terjadi dengan dampak nega�fnya, meskipun 

pesantren juga �dak boleh silau oleh segala 

bentuk inovasi dan kemajuan.

Para pemikir humanis mengatakan bahwa tujuan 

pendidikan adalah “memanusiakan manusia”. 

Pandangan ini berangkat dari kepercayaan 

bahwa pada hakekatnya se�ap manusia telah 

diberi oleh Allah potensi yang sama, terutama 

potensi psikologis dan potensi intelektual. 

Kemudian mereka menegaskan bahwa manusia 

yang sempurna adalah manusia yang mampu 

men gaktu a l i s as ikan  s ecara  b eb as  d an 

bermanfaat dalam masyarakat. Disini ada dua 

kata kunci : bebas dan bermanfaat. Kata “bebas” 

menunjuk pada kemauan dari santri dan 

pesantren untuk membuka diri (bukan menutup 

diri) menerima siapapun dan pemikiran apapun 

yang dilontarkan orang atau golongan. Pesantren 

selama ini terkesan menutup diri terhadap 

perkembangan dan pemikiran-pemikiran 

tertentu (dan kesan ini mungkin ada benarnya). 

Hal seper� ini pesantren merasa memiliki 

pendapat atau pemikiran yang kuat akan tetepi 

disisi yang lain pesantren kurang mampu 

berdialog dengan perkembangan baru dan 

pemikiran-pemikiran diluar pesantren. Apalagi 

di pesantren di daerah tertentu terdapat suatu 

pen-tadzim-an (dan tentu saja harus tetap 

dipegang oleh santri), hanya saja terkadang rasa 

tadzim itu berlebihan dan �dak sewajarnya 

sehingga tadzim itu lebih terlihat dan terasa 

sebagi budaya feudal yang amat kuat. Di 

pesantren seper� ini dimana para pimpinannya 

menjadi sacral, dalam penger�an apa yang 

menjadi pendapatnya biasa dibenarkan tanpa 

ada proses dialog yang cukup. Sehingga ke�ka 

dihadapkan pada perkembangan baru atau 

pemikiran-pemikiran dari luar, secara seporadis 

dinyatakan menyeleweng oleh karena itu perlu 

dihen�kan, padahal mungkin sesedikit apapun 

pesantren melihat akan kebenarannya. Dan 

tentu saja pesantren menjadi �dak bijak jika 

memberikan putusan terhadap perkembangan 

dan pemikiran tertentu tanpa mengetahui 

sejelasnya dengan cara berdialog, sehingga 

dalam proses dialog itu terdapat langkah 

prefen�f maupun langkah rehabilitasi terhadap 

persepsi atau visi yang menyimpang dari nilai-

nilai ajaran islam. Jika ternyata perkembangan 

dan pemikiran dari luar itu benar dan 

bermanfaat, tentu pesantren harus membuka 

diri seluas-luasnya demi survifalitas pesantren 

itu sendiri, sebaliknya jika perkembangan dan 

pemikiran dari luar itu menyeleweng maka 

masing masing akan tahu kekeliruannya dan 

secara sadar membenahinya apalagi jika 

pesantren mampu memberikan alterna�f.

Yang kedua kata “bermanfaat” merujuk kepada 

sumbangan nyata se�ap manusia bagi upaya 

peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam 

hal pesantren dalam menjalankan fungsinya 

sebagai lembaga pendidikan harus lebih 

menekankan pada aspek “afek�f pendidikan” 

yang kemudian dikembangkan menjadi 

perangkat “psikomotorik”. Dengan demikian 

santri atau peserta didik pesantren bukan hanya 

mempelajari berbagai macam disiplin ilmu 

pengetahuan yang tercakup dalam ilmu agama 

tanpa diko�mi seper� penjelasan diatas, tetapi 

lebih dari itu di tuntut mampu menempatkan 

agama yang selama ini menjadi ideologi 

pendidikan pesantren sebagai pemandu 

ak�fitas, sesedikit apapun ilmu yang berhasil 

diserapnya. Ini berbeda dengan lembaga non 

pesantren yang menekankan aspek “kogni�f”, 

dengan asumsi bahwa pemahaman keilmuan 
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Happi In Islami

  “Mu'z}amu mas {a>lih ad-dunya> wa mafa>sidiha> ma'ru>fatun bi al-'aql" (besarnya kemaslahatan dan 

kemafsadatan di dunia, dapat diketahui dengan akal fikiran( statement tersebut dipaparkan oleh syeikh 

'Izuddin bin 'abdi as-salam ke�ka beliau menjelaskan bahwa maslahah dan mafsadat itu temasuk yang 

(1)dapat diketahui oleh manusia sebagai 'a>qil . Dilansir dari buku Nuansa Fiqh Sosial, KH. Muhammad 

Ahmad Sahal Mahfudh (selanjutnya disebut dengan kiai Sahal) dalam memaparkan pemikiran beliau 

perihal “Moral dan E�ka dalam pembangunan” beliau memulainya dengan memberi pemahaman bahwa,

“Pada dasarnya manusia adalah makhluk terbaik dari sekian makhluk yang diciptakan oleh 
Allah. Manusia oleh Allah diberi kehormatan atau karamah, bahkan lebih dari itu ia diangkat 
sebagai “Khalifah Allah” di atas bumi ini. Kemuliaan manusia ditandai dengan pemberian-Nya 
yang sangat bermakna �nggi, sehingga menjadikan manusia dapat menguasai alam ini. 
Pemberian itu berupa “akal dan pikiran” yang mampu mengangkat harkat dan derajat manusia. 
Dengan akal pikiran, manusia dapat menerima, mencari, dan mengembangkan ilmu teknologi.” 

(2)(KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, 2011:181) 

yang baik akan menuntun peserta didiknya 

kearah kehidupan yang lebih baik. Pilihan arah 

ini hanya mengantarkan lembaga itu pada 

pengembangan islamologi bukan islam itu 

sendiri.

Belajar dari pengalaman buruk masa lalu, maka 

yang harus diterapkan dalam bidang pendidikan 

hususnya pesantren sekarang ini adalah 

menguatkan paradigma e�ka-moral. Paradigma 

i n i  m e n j a m i n  p e r u b a h a n  s o s i a l  d a n 

transformasi sosial yang lebih adil dan 

demokra�s dalam masyarakat,  karena 

konsepnya berangkat dari kepercayaan tentang 

kesamaan potensi manusia. Berbicara tentang 

keadilan dan demokrasi, paradigma pendidikan 

ini menganggap bahwa elemen yang paling 

pen�ng dalam kehidupan adalah nilai (values), 

yang secara konkrit ditunjukkan dalam wujud 

penghargaan dan penghormatan terhadap 

sembi lan  d imens i  ber ikut :  p lura l i tas , 

humanitas, kejujuran, obyek�fitas, rasionalitas, 

keterbukaan, tanggung jawab, keadilan dan 

kemerdekaan individu. Ini yang harus selalu 

dikembangkan di pesantren dan sikap ini pula 

yang harus mendasari pola perilaku santri baik 

da lam proses  pendid ikannya  maupun 

kehidupannya selanjutnya. 

Berangkat dari pemikiran seper� itu pula 

pendidikan pesantren dituntut untuk selalu 

berupaya menyempurnakan potensi psikologis 

d a n  p o t e n s i  i n t e l e k t u a l  y a n g  t e l a h 

dianugerahkan Allah kepada manusia dengan 

pendekatan kontekstualisasi ajaran islam dan 

nilai-nilai pesantren, bukannya membentuk 

dengan pola pendidikan yang bersifat doktrinal 

yang kaku. Seper� kesan yang selama ini muncul 

di dunia pesantren meskipun saya yakin �dak 

banyak pesantren yang berpola pendidikan 

demikian. Kesemuanya itu diarahkan agar para 

santri yang kemudian menjadi manusia-

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

mengaktualisasikan sembilan dimensi tersebut, 

sehingga ia menjadi bermanfaat, sebagai 

manifestasi nyata dari konsep “memanusiakan 

manusia”.       

*) Sumber Tulisan: Makalah KH. MA. Sahal 

Mahfudh, di Perpustakaan Pesantren Maslakul 

Huda 
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'Izuddin bin 'abdi as-salam ke�ka beliau menjelaskan bahwa maslahah dan mafsadat itu temasuk yang 

(1)dapat diketahui oleh manusia sebagai 'a>qil . Dilansir dari buku Nuansa Fiqh Sosial, KH. Muhammad 

Ahmad Sahal Mahfudh (selanjutnya disebut dengan kiai Sahal) dalam memaparkan pemikiran beliau 

perihal “Moral dan E�ka dalam pembangunan” beliau memulainya dengan memberi pemahaman bahwa,

“Pada dasarnya manusia adalah makhluk terbaik dari sekian makhluk yang diciptakan oleh 
Allah. Manusia oleh Allah diberi kehormatan atau karamah, bahkan lebih dari itu ia diangkat 
sebagai “Khalifah Allah” di atas bumi ini. Kemuliaan manusia ditandai dengan pemberian-Nya 
yang sangat bermakna �nggi, sehingga menjadikan manusia dapat menguasai alam ini. 
Pemberian itu berupa “akal dan pikiran” yang mampu mengangkat harkat dan derajat manusia. 
Dengan akal pikiran, manusia dapat menerima, mencari, dan mengembangkan ilmu teknologi.” 

(2)(KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, 2011:181) 

yang baik akan menuntun peserta didiknya 

kearah kehidupan yang lebih baik. Pilihan arah 

ini hanya mengantarkan lembaga itu pada 

pengembangan islamologi bukan islam itu 

sendiri.

Belajar dari pengalaman buruk masa lalu, maka 

yang harus diterapkan dalam bidang pendidikan 

hususnya pesantren sekarang ini adalah 

menguatkan paradigma e�ka-moral. Paradigma 

i n i  m e n j a m i n  p e r u b a h a n  s o s i a l  d a n 

transformasi sosial yang lebih adil dan 

demokra�s dalam masyarakat,  karena 

konsepnya berangkat dari kepercayaan tentang 

kesamaan potensi manusia. Berbicara tentang 

keadilan dan demokrasi, paradigma pendidikan 

ini menganggap bahwa elemen yang paling 

pen�ng dalam kehidupan adalah nilai (values), 

yang secara konkrit ditunjukkan dalam wujud 

penghargaan dan penghormatan terhadap 

sembi lan  d imens i  ber ikut :  p lura l i tas , 

humanitas, kejujuran, obyek�fitas, rasionalitas, 

keterbukaan, tanggung jawab, keadilan dan 

kemerdekaan individu. Ini yang harus selalu 

dikembangkan di pesantren dan sikap ini pula 

yang harus mendasari pola perilaku santri baik 

da lam proses  pendid ikannya  maupun 

kehidupannya selanjutnya. 

Berangkat dari pemikiran seper� itu pula 

pendidikan pesantren dituntut untuk selalu 

berupaya menyempurnakan potensi psikologis 

d a n  p o t e n s i  i n t e l e k t u a l  y a n g  t e l a h 

dianugerahkan Allah kepada manusia dengan 

pendekatan kontekstualisasi ajaran islam dan 

nilai-nilai pesantren, bukannya membentuk 

dengan pola pendidikan yang bersifat doktrinal 

yang kaku. Seper� kesan yang selama ini muncul 

di dunia pesantren meskipun saya yakin �dak 

banyak pesantren yang berpola pendidikan 

demikian. Kesemuanya itu diarahkan agar para 

santri yang kemudian menjadi manusia-

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

mengaktualisasikan sembilan dimensi tersebut, 

sehingga ia menjadi bermanfaat, sebagai 

manifestasi nyata dari konsep “memanusiakan 

manusia”.       

*) Sumber Tulisan: Makalah KH. MA. Sahal 

Mahfudh, di Perpustakaan Pesantren Maslakul 

Huda 

mahally.ac.id @mahadaly.pmh @mahadalypmh @mahadalypmh

BULETIN MAHALLY “inspirasi santri masa kini”

mahally.ac.id @mahadaly.pmh @mahadalypmh @mahadalypmh

BULETIN MAHALLY “inspirasi santri masa kini”

Opini Santri

1716

Mari Ngopi 
(Ngolah Pikir) untuk Indonesia



pada paparan tersebut yang berposisi sebagai 

opening statement seper�nya beliau berupaya 

memberi pemahaman kepada pendengar (kala 

 (3)itu) , dan pembaca (setelah dibukukan) 

sebelum mengarah pada pembahasan moral 

d a n  b e r b a ga i  i n s t r u m e nt  p e rs o a l a n -

persoalannya. Disisi lain, di�njau dari segi 

penyusunan kalimat, pernyataan tersebut 

berposisi sebagai lead atau bagian pen�ng yang 

memang perlu disampaikan sejak awal kalimat 

atau tulisan.

Memang perlu diakui, fungsional akal 

merupakan suatu keniscayaan bagi manusia 

sebagai hayawa>nun na>t{iq. Tidak berhen� 

sampai disitu, kiai Sahal juga memaparkan 

bahwa manusia sebagai “khalifah Allah” di atas 

bumi dibekali �ga potensi yaitu akal pikiran, 

( 4 )nafsu, dan perasaan . Maka kemudian 

disamping akal pikiran, manusia juga perlu 

mengikutsertakan dua potensi tersebut dalam 

se�ap mengambil �ndakan.

Secara ringkas statement diatas 

penulis ar�kan sebagai ngolah pikir (mengolah 

(5)pikir)  , yaitu proses berfikir yang mana 

memposisikan akal sebagai pemeran utama. 

Perlu diakui bahwa pada era yang diberi label 

disrupsi ini, ngolah pikir (tanpa mengabaikan 

nafsu, perasaan dan perangkat kemanusiaan 

lainnya) merupakan hal yang urgen untuk 

dibiasakan, terlebih bagi pembaca yang masih 

tergolong pada usia muda – yang selanjutnya 

disebut pemuda. Pemuda ialah generasi 

penerus bangsa. Sebagai generasi penerus, 

membaca sekaligus belajar dari sejarah (dalam 

ar�an latar belakang suatu masalah), dan 

persoalan yang sedang dilaluinya, seharusnya 

masuk pada bahan bacaan wajib yang meraka 

baca. Karena bagaimanapun Al-hukmu yadu>ru 

ma'a 'illatihi> wa sababihi> wuju>dan wa 'adaman 

(ada dan �daknya hukum itu tergantung pada 

sebab ('illat)nya), pun “Ada dan �daknya suatu 

peris�wa, itu tergantung pada sebab ('illat)nya” 

seper�; Gerakan separa�s yang terjadi di 

Papua; OPM (Organisasi Papua Merdeka), 

peris�wa tersebut �dak akan pernah terjadi jika 

�dak ada sebabnya. 

Mari berpikir apa yang akan terjadi 

jika pemuda Indonesia sama sekali �dak 

membaca sekaligus belajar tentang apa yang 

pernah dan yang telah terjadi di Indonesia, mari 

berpikir apa yang akan terjadi jika pemuda 

Indonesia sama sekali �dak berfikir tentang 

cara merealisasikan cita-cita serta tujuan NKRI, 

mari berfikir apa yang akan terjadi jika pemuda 

Indonesia adalah bangsa Indonesia yang �dak peduli terhadap rumahnya sendiri. Maka kemudian 

statement yang diusung oleh Syeikh Izzuddin bin abdi as-salam dapat kita jadikan sebagai sandaran dalam 

ber�ndak, ar�nya manusia perlu ber-tafakkur terlebih dahulu sebelum ber�ndak (fakkir qobla an 

tu'azzim) “apakah maslahahnya lebih besar ataukah justru mafsadatnya yang lebih besar, karena semua 

itu dapat diketahui oleh akal pikiran”. 

Setelah membaca dan berpikir, maka langkah selanjutnya adalah menentukan sikap. Apakah 

mendapat solusi untuk Indonesia yang benar-benar Indonesia secara menyeluruh, atau tetap diam dan 

berencana menjadi warga yang pasif? Semua jawaban bergantung pada se�ap Individu. Sebagai penerus 

bangsa, menempuh pendidikan baik berbasis pesantren maupun �dak adalah hal yang wajib. Baik 

kemudian ilmu yang diperoleh itu untuk diri sendiri, meskipun pada dasarnya “Al-'ilmu bila 'amalin ka 

asy-syajari bi la> s\amarin” (ilmu yang bersamanya tanpa adanya amal, maka ilmu tersebut ibarat pohon 

yang tak berbuah).

(1) Syeikh 'Izuddin bin 'Abd Salam, Al- Qowâ'idul Kubrô al- mausûm bi qowâ'idil ahkâm fi iṣlâḥil 

anâm; hlm. 7, juz.1

(2) KH. Muhammad Ahmad Sahal, Nuansa Fiqh Sosial, cetakan ke VII 2011:181

(3) Moral dan E�ka dalam Pembangunan, disampaikan pada seminar Kodam IV Diponegoro pada 

18-19 September 1991 di Semarang 

(4) KH. Muhammad Ahmad Sahal, Nuansa Fiqh Sosial, cetakan ke VII 2011:182

(5) Mengolah Pikir versi KBBI adalah mela�h berpikir untuk mempertajam daya tangkap
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pada paparan tersebut yang berposisi sebagai 

opening statement seper�nya beliau berupaya 

memberi pemahaman kepada pendengar (kala 

 (3)itu) , dan pembaca (setelah dibukukan) 

sebelum mengarah pada pembahasan moral 

d a n  b e r b a ga i  i n s t r u m e nt  p e rs o a l a n -

persoalannya. Disisi lain, di�njau dari segi 

penyusunan kalimat, pernyataan tersebut 

berposisi sebagai lead atau bagian pen�ng yang 

memang perlu disampaikan sejak awal kalimat 

atau tulisan.

Memang perlu diakui, fungsional akal 

merupakan suatu keniscayaan bagi manusia 

sebagai hayawa>nun na>t{iq. Tidak berhen� 

sampai disitu, kiai Sahal juga memaparkan 

bahwa manusia sebagai “khalifah Allah” di atas 

bumi dibekali �ga potensi yaitu akal pikiran, 

( 4 )nafsu, dan perasaan . Maka kemudian 

disamping akal pikiran, manusia juga perlu 

mengikutsertakan dua potensi tersebut dalam 

se�ap mengambil �ndakan.

Secara ringkas statement diatas 

penulis ar�kan sebagai ngolah pikir (mengolah 

(5)pikir)  , yaitu proses berfikir yang mana 

memposisikan akal sebagai pemeran utama. 

Perlu diakui bahwa pada era yang diberi label 

disrupsi ini, ngolah pikir (tanpa mengabaikan 

nafsu, perasaan dan perangkat kemanusiaan 

lainnya) merupakan hal yang urgen untuk 

dibiasakan, terlebih bagi pembaca yang masih 

tergolong pada usia muda – yang selanjutnya 

disebut pemuda. Pemuda ialah generasi 

penerus bangsa. Sebagai generasi penerus, 

membaca sekaligus belajar dari sejarah (dalam 

ar�an latar belakang suatu masalah), dan 

persoalan yang sedang dilaluinya, seharusnya 

masuk pada bahan bacaan wajib yang meraka 

baca. Karena bagaimanapun Al-hukmu yadu>ru 

ma'a 'illatihi> wa sababihi> wuju>dan wa 'adaman 

(ada dan �daknya hukum itu tergantung pada 

sebab ('illat)nya), pun “Ada dan �daknya suatu 

peris�wa, itu tergantung pada sebab ('illat)nya” 

seper�; Gerakan separa�s yang terjadi di 

Papua; OPM (Organisasi Papua Merdeka), 

peris�wa tersebut �dak akan pernah terjadi jika 

�dak ada sebabnya. 

Mari berpikir apa yang akan terjadi 

jika pemuda Indonesia sama sekali �dak 

membaca sekaligus belajar tentang apa yang 

pernah dan yang telah terjadi di Indonesia, mari 

berpikir apa yang akan terjadi jika pemuda 

Indonesia sama sekali �dak berfikir tentang 

cara merealisasikan cita-cita serta tujuan NKRI, 

mari berfikir apa yang akan terjadi jika pemuda 

Indonesia adalah bangsa Indonesia yang �dak peduli terhadap rumahnya sendiri. Maka kemudian 

statement yang diusung oleh Syeikh Izzuddin bin abdi as-salam dapat kita jadikan sebagai sandaran dalam 

ber�ndak, ar�nya manusia perlu ber-tafakkur terlebih dahulu sebelum ber�ndak (fakkir qobla an 

tu'azzim) “apakah maslahahnya lebih besar ataukah justru mafsadatnya yang lebih besar, karena semua 

itu dapat diketahui oleh akal pikiran”. 

Setelah membaca dan berpikir, maka langkah selanjutnya adalah menentukan sikap. Apakah 

mendapat solusi untuk Indonesia yang benar-benar Indonesia secara menyeluruh, atau tetap diam dan 

berencana menjadi warga yang pasif? Semua jawaban bergantung pada se�ap Individu. Sebagai penerus 

bangsa, menempuh pendidikan baik berbasis pesantren maupun �dak adalah hal yang wajib. Baik 

kemudian ilmu yang diperoleh itu untuk diri sendiri, meskipun pada dasarnya “Al-'ilmu bila 'amalin ka 

asy-syajari bi la> s\amarin” (ilmu yang bersamanya tanpa adanya amal, maka ilmu tersebut ibarat pohon 
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(1) Syeikh 'Izuddin bin 'Abd Salam, Al- Qowâ'idul Kubrô al- mausûm bi qowâ'idil ahkâm fi iṣlâḥil 

anâm; hlm. 7, juz.1

(2) KH. Muhammad Ahmad Sahal, Nuansa Fiqh Sosial, cetakan ke VII 2011:181

(3) Moral dan E�ka dalam Pembangunan, disampaikan pada seminar Kodam IV Diponegoro pada 

18-19 September 1991 di Semarang 

(4) KH. Muhammad Ahmad Sahal, Nuansa Fiqh Sosial, cetakan ke VII 2011:182

(5) Mengolah Pikir versi KBBI adalah mela�h berpikir untuk mempertajam daya tangkap
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Oleh:  Muhammad Rifqi Ali dan Muhammad Zaenal S A. *)

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kehadiran pesantren telah dibangun sejak ber abad-abad lama 

berdasarkan hasil mufakat diantara pimpinan pesantren (kiai/ulama) serta masyarakat se-Nusantara. Hingga 

saat ini, Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan tertua yang keberadaannya masih tetap 

eksis. Diakui atau �dak, Berbicara tentang pesantren, Keunikan dan ciri khasnya selalu menjadi kajian dan 

wacana yang menarik, �dak hanya bagi internal pesantren sendiri, namun hingga luar pesantren bahkan 

dalam kajian internasional.

Buku berjudul “Pesantren mencari makna” merupakan kumpulan pemikiran tokoh Ulama besar 

Kiai Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh (Kiai Sahal)  yang pernah beliau sampaikan dalam beberapa acara 

baik halaqoh, sarasehan, diskusi ataupun Seminar Nasional. Sebagai sosok cendekiawan muslim yang lahir 

dari pesantren, Kiai Sahal mencoba menjelaskan tentang potret pesantren baik berupa potensi, hambatan, 

serta peluang yang dimilikinya. Meskipun pertama kali cetak semenjak tahun 1999, akan tetapi buku 

kumpulan tulisan Kiai Sahal ini merupakan tulisan yang actual dan selalu relevan hingga saat ini.

Seiring modernsasi, hambatan dan tantangan yang harus dihadapi pesantren semakin berat. 

Problema�ka ditengah masyarakat yang kompleks merupakan tugas berat yang harus dipertanggung 

jawabkan. Dalam pandangan Kiai Sahal, Permasalahan tentang pesantren �dak akan terlepas dari peran dan 

tanggungjawab manusia sebagai khalifatullah. Manusia telah diberi kemampuan oleh Allah berupa 

kemampuan physical (quwwah 'amaliyyah) atau kemampuan melakukan kerja dan kemampuan be think 

(quwwah nadhoriyyah) atau kemampuan berfikir. (Hal.62)  Pemaknaan beribadah �dak hanya berada dalam 

lingkup ver�cal (yaitu berhubungan dengan allah secara langsung) namun juga bersifat horizontal (yaitu 

berhubungan dengan sesama manusia). Sehingga disamping pesantren sebagai lembaga pendidikan 

keagamaan, ia juga merupakan lembaga sosial masyarakat yang diharapkan dapat membantu dalam 

menyebarluaskan inovasi pembangunan terhadap masyarakat, supaya peran serta dan par�sipasi mereka 

dapat diinventaris sedemikian rupa dan dimanfaatkan semaksimal mungkin.(Hal.60) 

Tugas pesantren yang harus diselesaikan, �dak hanya cukup membahas persoalan agama, akan 

tetapi lebih dari itu, ia tertuntut untuk mampu merespon problema�ka masyarakat dan menjadi agen 

perubahan dalam berbagai macam pembangunan. Pesantren harus ikut andil dalam menyelesaikan 

permasalahan kemiskinan, kesehatan, kependudukan, kebudayaan, poli�k dan lain-lain. 

Buku yang memotret tentang pesantren ini akan menampilkan pemikiran Kiai Sahal tentang 

makna dan seluk beluk pesantren dengan segala keterkaitannya. Oleh karena itu buku ini terbagi menjadi 

�ga bagian pembahasan, pertama, pembicaraan tentang wacana baru dari tradisi pesantren, kedua, 

pembicaraan tentang pendidikan agama yang berada diantara ambiguitas dan kecelakaan kebijakan, dan 

ke�ga, pembicaraan tentang Nahdlatul Ulama, yang keberadaannya �dak lepas dari pembicaraan pesantren 

dan poli�k prak�snya.  

Oleh karena itu, Buku ini sangat bermanfaat sekali bagi se�ap kalangan terutama untuk para 

pelajar khususnya para santri dalam menghadapi tantangan di era sekarang. Semoga dari buku Pesantren 

Mencari Makna ini dapat membakar gairah dalam menjawab makna pesantren serta menemukan ja� diri 

sebagai santri ataupun tokoh pesantren. Sehingga makna tafaqquh fi ad-din yang teraplikasikan dalam 

pesantren mampu mencetak khalifatullah yang Sholih dan Akrom.

*) Penulis adalah santri semester dua

Resensi 
PESANTREN MENCARI MAKNA 
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Oleh : Si� Mukhlishoh*)

Sebagian besar masyarakat Indonesia telah dibuat terkejut oleh nama-nama Menteri yang 

muncul pada susunan kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Yang paling mengejutkan ialah ke�ka nama 

pendiri perusahaan resmi GO-JEK, Pak Nadiem Makarim dilan�k menjadi Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Mendikbud). Selain basis Pak Nadiem seorang pengusaha muda sukses, sejak era SBY, pos 

menteri ini biasanya diisi oleh nama-nama yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan dan 

cenderung berbasis Muhamadiyah. Sebut saja Bambang Soedibyo, Mohamad Nuh atau Anies Baswedan 

(Sekarang Gubernur DKI Jakarta) dan terakhir Muhadjir Effendy (Elang Maulana; KOMPASIANA 23/10/19).

Pak Nadiem Makarim (yang selanjutnya disapa pak Nadiem) adalah pengusaha muda yang lahir 

pada 4 Juli 1984 di Singapura, beliau adalah anak ke�ga dari pasangan Nano Anwar Makarim dan A�ka Al-

Gadri. Walaupun lahir di Singapura, orang tua pak Nadiem berasal dari Indonesia. Ayah pak Nadiem berasal 

dari Pekalongan yang memiliki darah Minang-Arab, sementara ibunya adalah putri dari Hamid AL-Gadri, 

yang merupakan keturunan Pasuruan-Arab. Ayah pak Nadiem merupakan ak�vis sekaligus pengacara 

ternama, sedangkan ibunya adalah seorang penulis lepas.

Dari masa sekolah 

Mulai dari sekolah dasar hingga 

sekolah menengah pertama pak Nadiem 

menghabiskan masa sekolahnya di Indonesia. 

Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) disalah satu United 

World College of Southeast Asia di Singapura. 

Setelah lulus SMA beliau melanjutkan 

pendidikannya ke salah satu Universitas Ivy 

Leauge di Amerika Serikat.

Jenjang strata satu ia tempuh di 

B ro w n  U n i v e rs i t y  j u r u s a n  H u b u n ga n 

Internasionanal. Beliau juga sempat mengiku� 

pertukaran pelajar di London School of 

Economics and Poli�cal Science di Inggris. 

Setelah mendapat gelar BA (Bacheleor of Arts) 

beliau melanjutkan S2 ke Harvard University, 

hingga meraih gelar Master of Business 

Administra�on. Kemudian kembali ke Indonesia 

dan bekerja di perusahaan konsultan bertaraf 

Internasional, McKinsey & Company di Jakarta. 

Selama �ga tahun Pak Nadiem menghabiskan 

waktu di perusahaan tersebut. Kemudian 

pindah ke Zalora Indonesia sebagai Co-founder 

dan Managing Editor selama satu tahun. 

Setelah itu berpindah ke perusahaan KartuKu 

dan menjabat sebagai Chief Innova�on Officier 

di perusahaan layanan pembayaran nontunai 

pada 2013-2014 Walaupun tampak sering 

berpindah dari perusahaan satu ke perusahaan 

lain, beliau tetap berinovasi menciptakan suatu 

hal yang baru. Pada tahun 2010 ia mulai 

mendirikan startup sendiri yaitu Gojek yang kini 

menjadi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.

Mengapa Pak Nadiem?

Sebagai salah satu disruptor di bidang 

transportasi Indonesia (Go-Jek), beliau 

memang �dak banyak dikenal dalam dunia 

pendidikan. Latar belakang “pengusaha” yang 

melekat pada diri beliau, oleh sebagian pihak 

dianggap kurang meyakinkan bila menduduki 

posisi yang menangani soal Pendidikan di 

Indonesia. Tetapi berbagai inovasi yang beliau 

ciptakan untuk beberapa perusahaan yang 

beliau tekuni, menggugah bapak Jokowi 

(Presiden RI) untuk menariknya ke bidang 

pendidikan agar mampu melakukan inovasi 

sebagaimana yang biasa pak Nadiem lakukan – 

yang kemudian disebut menteri pendidikan RI.

D i la n s i r  d a r i  C NB C  I n d o n es ia 

(24/10/19); “Joko Widodo mengatakan saat ini 

Indonesia berada di era disrupsi, era yang sulit 

dihitung, era sulit dikalkulasi, era yang penuh 

risiko. Pada era ini perlu penguatan data dan 

perlu orang yang memiliki pengalaman 

bagaimana mengelola sebuah data sehingga 

Nadiem Makarim: 
Dari “Gojek” hingga 
“Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan” 
Indonesia
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bisa memprediksi masa depan.” Presiden Jokowi mengatakan:

"Perlu orang yang menger� bagaimana mengimplementasikan inovasi-inovasi yang ada. Berani 

keluar dari kotak, berani out of the box, berani �dak ru�nitas, berani �dak monoton sehingga akan 

memunculkan sebuah loncatan-loncatan besar yang itu saya melihat pengalaman dari yang 

muda-muda bisa mendukung itu,” (CNBC Indonesia (24/10/19))

Visi pak Nadiem; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dilansir dari Suara Merdeka.com (7/11/2019); “Untuk memajukan Pendidikan di Indonesia, 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan lima visi. “Saya 

�dak memiliki visi misi sendiri, hanya ada satu visi misi yaitu visi pak Presiden. Jadi saya hanya mengiku� 

arahan dan visi beliau, ujar Nadiem saat rapat dengar pendapa dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, 

kemarin.” 

Nadiem mengatakan dirinya mengiterpretasikan visi presiden tersebut ke dalam lima kelompok 

yaitu Pendidikan karakter, deregulasi  dan debirokra�sasi, meningkatkan investasi dan inovasi, penciptaan 

lapangan kerja, dan pemberdayaan teknologi. “Pertama, yang terpen�ng itu Pendidikan karakter. 

Sekarang yang sedang terjadi dengan besarnya peran teknologi, kalau pemuda �dak punya karakter, 

integritas, Analisa informasi dengan kuat, maka akan tergerus dengan berbagai macam informasiyang 

�dak benar,” terang dia. (Suara Merdeka.com (7/11/2019)).

Dari beliau kita dapat melihat bahwa menempuh Pendidikan itu bukan melulu soal akan menjadi 

apa kelak. Karena yang menentukan bukan jurusan apa yang telah kita pilih, namun seberapa tabah dan 

gigih kita dalam menempuhnya. Juga bukan hanya soal seberapa mahir/pandai kita, karena bagaimanapun 

pandai dengan karakter atau akhlak yang �dak baik adalah sesuatu yang sia-sia. 

*) Penulis adalah Santri semester enam

   Oleh: Abdul Lathif dan Muhammad Abdul Majid

Tak bisa dipungkiri, Indonesia memiliki banyak sekali lembaga pendidikan baik formal dan non 

formal. Diantara beberapa lembaga pendidikan tersebut, Pesantren-lah yang memiliki pesona dan 

wibawa yang �dak pernah luntur. Seiring perkembangan arus modernitas, Pesantren tetap mampu 

menunjukkan contoh dan tauladan nyata dalam menjalani proses pendidikan. Karena, Salah satu karakter 

yang membedakan antara pesantren dengan lembaga pendidikan lain adalah ketulusan Ngabdi dan 

Khidmah di dalamnya. 

Taukah Kamu Apa itu Ngabdi ?

Bagi kalangan yang berada atau menger� tentang pesantren, is�lah ngabdi atau khidmah pas� 

sering dikaitkan dengan sang abdi ndalem, atau Kang Ndalem, dan Mbak Ndalem yang ikut membantu 

pekerjaan keluarga di pesantren. Padahal, is�lah ngabdi dan khidmah pada dasarnya �dak bisa diar�kan 

sebatas itu saja.  

Khidmah atau Ngabdi merupakan dua kata yang sama. Khidmah berasal dari kata bahasa arab 

musytaq dari fi'il mad}i kata khodama yang mempunyai ar� membantu, melayani. Begitupula Ar� Ngabdi 

berasal dari kata Abdi -dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia- yang mempunyai ar� berdedikasi, berbak�, 

berkhidmat, dan melayani. Di dalam pesantren, Fenomena Khidmah atau Ngabdi merupakan suatu usaha 

maksimal yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari keberkahan ilmu dari Sang Guru, Kyai atau 

pengasuh pesantren. 
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bisa memprediksi masa depan.” Presiden Jokowi mengatakan:

"Perlu orang yang menger� bagaimana mengimplementasikan inovasi-inovasi yang ada. Berani 

keluar dari kotak, berani out of the box, berani �dak ru�nitas, berani �dak monoton sehingga akan 

memunculkan sebuah loncatan-loncatan besar yang itu saya melihat pengalaman dari yang 

muda-muda bisa mendukung itu,” (CNBC Indonesia (24/10/19))

Visi pak Nadiem; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dilansir dari Suara Merdeka.com (7/11/2019); “Untuk memajukan Pendidikan di Indonesia, 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan lima visi. “Saya 

�dak memiliki visi misi sendiri, hanya ada satu visi misi yaitu visi pak Presiden. Jadi saya hanya mengiku� 

arahan dan visi beliau, ujar Nadiem saat rapat dengar pendapa dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, 

kemarin.” 

Nadiem mengatakan dirinya mengiterpretasikan visi presiden tersebut ke dalam lima kelompok 

yaitu Pendidikan karakter, deregulasi  dan debirokra�sasi, meningkatkan investasi dan inovasi, penciptaan 

lapangan kerja, dan pemberdayaan teknologi. “Pertama, yang terpen�ng itu Pendidikan karakter. 

Sekarang yang sedang terjadi dengan besarnya peran teknologi, kalau pemuda �dak punya karakter, 

integritas, Analisa informasi dengan kuat, maka akan tergerus dengan berbagai macam informasiyang 

�dak benar,” terang dia. (Suara Merdeka.com (7/11/2019)).

Dari beliau kita dapat melihat bahwa menempuh Pendidikan itu bukan melulu soal akan menjadi 

apa kelak. Karena yang menentukan bukan jurusan apa yang telah kita pilih, namun seberapa tabah dan 

gigih kita dalam menempuhnya. Juga bukan hanya soal seberapa mahir/pandai kita, karena bagaimanapun 

pandai dengan karakter atau akhlak yang �dak baik adalah sesuatu yang sia-sia. 

*) Penulis adalah Santri semester enam

   Oleh: Abdul Lathif dan Muhammad Abdul Majid

Tak bisa dipungkiri, Indonesia memiliki banyak sekali lembaga pendidikan baik formal dan non 

formal. Diantara beberapa lembaga pendidikan tersebut, Pesantren-lah yang memiliki pesona dan 

wibawa yang �dak pernah luntur. Seiring perkembangan arus modernitas, Pesantren tetap mampu 

menunjukkan contoh dan tauladan nyata dalam menjalani proses pendidikan. Karena, Salah satu karakter 

yang membedakan antara pesantren dengan lembaga pendidikan lain adalah ketulusan Ngabdi dan 

Khidmah di dalamnya. 

Taukah Kamu Apa itu Ngabdi ?

Bagi kalangan yang berada atau menger� tentang pesantren, is�lah ngabdi atau khidmah pas� 

sering dikaitkan dengan sang abdi ndalem, atau Kang Ndalem, dan Mbak Ndalem yang ikut membantu 

pekerjaan keluarga di pesantren. Padahal, is�lah ngabdi dan khidmah pada dasarnya �dak bisa diar�kan 

sebatas itu saja.  

Khidmah atau Ngabdi merupakan dua kata yang sama. Khidmah berasal dari kata bahasa arab 

musytaq dari fi'il mad}i kata khodama yang mempunyai ar� membantu, melayani. Begitupula Ar� Ngabdi 

berasal dari kata Abdi -dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia- yang mempunyai ar� berdedikasi, berbak�, 

berkhidmat, dan melayani. Di dalam pesantren, Fenomena Khidmah atau Ngabdi merupakan suatu usaha 

maksimal yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari keberkahan ilmu dari Sang Guru, Kyai atau 

pengasuh pesantren. 
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Cara Ngabdi dan khidmah dapat terbentuk dengan �ga macam. Pertama yaitu Ngabdi dan 

Khidmah bi an- Nafs (dengan fisik dan tenaga). Dengan kekuatan fisik tubuh, khidmah yang biasa kita 

temukan oleh kegiatan sang abdi ndalem untuk membantu pekerjaan rumah tangga di dalam pesantren. 

�dak hanya itu, santri yang mencurahkan usaha dan tenaganya untuk pengembangan pesantren, seper� 

pengurus pesantren dapat dikategorikan dalam khidmah bi an-nafsi. 

kedua Ngabdi atau Khidmah bi al-mal ( dengan harta), dengan berkhidmah se�daknya kita 

memberikan harta yang kita punya seper� untuk membantu mengembangkan pengembangan pesantren 

atau madrasah sebagai bentuk terimakasih kita yang �dak seberapa, karena apa yang kita beri �dak akan 

sebanding dengan keberkahan ilmu yang telah kita peroleh. 

 Ke�ga MENGABDI / KHIDMAH bi ad-du'a (dengan Do'a). Khidmah bi ad-du'a dapat dilakukan 

dengan mendoakan kebaikan, kesehatan, dan ampunan guru kita kepada Allah, Dalam kitab majmu' 

syarah al-muhaz|z|ab Imam Nawawi menyebutkan bahwa ke�ka dahulu para ulama hendak belajar 

kepada gurunya, mereka bershodaqoh terlebih dahulu dengan cara berdoa :

 " اللھم استر عیب معلمي عني وال تذھب بركة علمھ مني “ 

yang mempunyai ar� “ Ya Allah, Tutuplah aib guruku padaku, jangan hilangkan keberkahan 

ilmunya dariku. 

Oleh karena itu, �dak hanya tenaga yang bisa diabdikan, melainkan uang dan doa juga bisa 

diabdikan. Mengabdilah, karena mengabdi semakin mendekatkanmu pada Barokah. Percayalah !

Oleh : Rula Rian (Si� Ruchilah)*)

"Allahu akbar Allaaaaaahhhu akbar." Suara adzan terdengar jelas menyelinap lewat telinga, dan merasuk 

hangat direlung ha�. Akupun segera menutup laptop dan segera mengambil air wudhu untuk 

melaksanakan panggilan rabbku. Aku melihat abah  juga sedang bersiap-siap pergi ke musholla. "Nduk 

jama'ah ke musholla apa di rumah saja?" Tanya abah sembari membenarkan kopiah hitam kesayangannya 

yang sudah berwarna coklat. "Ayu ikut bah." Sahutku sambil berlari ke tempat wudhu. "Abah tunggu 

diteras nduk." "Nggih bah."

Aku terburu2 menggunakan mukena dan pergi ke teras menghampiri abah. "Monggo bah." Ajakku. Abah 

balik badan dan menatapku sambil tersenyum. "Sudah berapa kali abah ngomong tho nduk, kalau pakai 

mukena itu yang bener." Abah membenarkan anak rambutku yang keluar. Aku hanya tersenyum melihat 

abah, inilah abahku, abah sekaligus ibu bagiku. Ibu meninggal saat setelah melahirkanku. Dian Ayu Tungga 

Dewi. Itulah namaku. Dian Ayu, yang berar� cahaya yang indah, adalah nama yang diberikan abah 

untukku. Beliau selalu cerita tentang ibu kepadaku. Bagi abah, ibu adalah cahaya indah dalam hidupnya. 

Dulu sebelum ibu menikah dengan abah, beliau jualan bakso keliling. Tapi setelah menikah, abah 

menggan�kan beliau berjualan, dengan membuka kios didepan kontrakan mereka. Erviana Tungga Dewi 

adalah nama ibuku. Konon katanya kakek buyutku sangat mengagumi ratu Majapahit yaitu Tribhuana 

Tungga Dewi ibu dari  Raja Hayam Wuruk. Itulah sebabnya mengapa ibuku bernama Tungga Dewi.

Setelah keluar dari musholla aku segera menghampiri abah. Terlihat dari jarak 10 meteran  baju ba�k 

coklat abah, seper�nya beliau sedang berbincang dengan seseorang. Siapa? Pak Mail? Bukan, postur 

tubuh itu terlalu �nggi untuk pak Mail. Kang Udin? Ah, style kang Udin terlalu buruk jika dibandingkan 

dengan pria itu. Siapakah dia? Semakin dekat aku dapat mendengar suaranya. Suara ini? Bukan suara yang 

asing bagiku. Atau jangan-jangan...... "Sini nduk." Abah membuyarkan lamunanku. Pria itu membalikkan 
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Cara Ngabdi dan khidmah dapat terbentuk dengan �ga macam. Pertama yaitu Ngabdi dan 

Khidmah bi an- Nafs (dengan fisik dan tenaga). Dengan kekuatan fisik tubuh, khidmah yang biasa kita 

temukan oleh kegiatan sang abdi ndalem untuk membantu pekerjaan rumah tangga di dalam pesantren. 

�dak hanya itu, santri yang mencurahkan usaha dan tenaganya untuk pengembangan pesantren, seper� 

pengurus pesantren dapat dikategorikan dalam khidmah bi an-nafsi. 

kedua Ngabdi atau Khidmah bi al-mal ( dengan harta), dengan berkhidmah se�daknya kita 

memberikan harta yang kita punya seper� untuk membantu mengembangkan pengembangan pesantren 

atau madrasah sebagai bentuk terimakasih kita yang �dak seberapa, karena apa yang kita beri �dak akan 

sebanding dengan keberkahan ilmu yang telah kita peroleh. 

 Ke�ga MENGABDI / KHIDMAH bi ad-du'a (dengan Do'a). Khidmah bi ad-du'a dapat dilakukan 

dengan mendoakan kebaikan, kesehatan, dan ampunan guru kita kepada Allah, Dalam kitab majmu' 

syarah al-muhaz|z|ab Imam Nawawi menyebutkan bahwa ke�ka dahulu para ulama hendak belajar 

kepada gurunya, mereka bershodaqoh terlebih dahulu dengan cara berdoa :

 " اللھم استر عیب معلمي عني وال تذھب بركة علمھ مني “ 

yang mempunyai ar� “ Ya Allah, Tutuplah aib guruku padaku, jangan hilangkan keberkahan 

ilmunya dariku. 

Oleh karena itu, �dak hanya tenaga yang bisa diabdikan, melainkan uang dan doa juga bisa 

diabdikan. Mengabdilah, karena mengabdi semakin mendekatkanmu pada Barokah. Percayalah !

Oleh : Rula Rian (Si� Ruchilah)*)

"Allahu akbar Allaaaaaahhhu akbar." Suara adzan terdengar jelas menyelinap lewat telinga, dan merasuk 

hangat direlung ha�. Akupun segera menutup laptop dan segera mengambil air wudhu untuk 

melaksanakan panggilan rabbku. Aku melihat abah  juga sedang bersiap-siap pergi ke musholla. "Nduk 

jama'ah ke musholla apa di rumah saja?" Tanya abah sembari membenarkan kopiah hitam kesayangannya 

yang sudah berwarna coklat. "Ayu ikut bah." Sahutku sambil berlari ke tempat wudhu. "Abah tunggu 

diteras nduk." "Nggih bah."

Aku terburu2 menggunakan mukena dan pergi ke teras menghampiri abah. "Monggo bah." Ajakku. Abah 

balik badan dan menatapku sambil tersenyum. "Sudah berapa kali abah ngomong tho nduk, kalau pakai 

mukena itu yang bener." Abah membenarkan anak rambutku yang keluar. Aku hanya tersenyum melihat 

abah, inilah abahku, abah sekaligus ibu bagiku. Ibu meninggal saat setelah melahirkanku. Dian Ayu Tungga 

Dewi. Itulah namaku. Dian Ayu, yang berar� cahaya yang indah, adalah nama yang diberikan abah 

untukku. Beliau selalu cerita tentang ibu kepadaku. Bagi abah, ibu adalah cahaya indah dalam hidupnya. 

Dulu sebelum ibu menikah dengan abah, beliau jualan bakso keliling. Tapi setelah menikah, abah 

menggan�kan beliau berjualan, dengan membuka kios didepan kontrakan mereka. Erviana Tungga Dewi 

adalah nama ibuku. Konon katanya kakek buyutku sangat mengagumi ratu Majapahit yaitu Tribhuana 

Tungga Dewi ibu dari  Raja Hayam Wuruk. Itulah sebabnya mengapa ibuku bernama Tungga Dewi.

Setelah keluar dari musholla aku segera menghampiri abah. Terlihat dari jarak 10 meteran  baju ba�k 

coklat abah, seper�nya beliau sedang berbincang dengan seseorang. Siapa? Pak Mail? Bukan, postur 

tubuh itu terlalu �nggi untuk pak Mail. Kang Udin? Ah, style kang Udin terlalu buruk jika dibandingkan 

dengan pria itu. Siapakah dia? Semakin dekat aku dapat mendengar suaranya. Suara ini? Bukan suara yang 

asing bagiku. Atau jangan-jangan...... "Sini nduk." Abah membuyarkan lamunanku. Pria itu membalikkan 
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badan. Dan, DYAAARRR seper� pe�r yang menyambar, �ada mendung dan �ada hujan. Mataku sudah 

berkaca-kaca. Benar, pria itu, pria yang pernah berpamitan kepadaku untuk pergi ke negri orang, pria yang 

telah meninggalkanku dengan sejuta teka-teki yang belum terpecahkan, pria yang bersama wanita can�k 

berjilbab biru. Pria itu, pria yang aku cintai sekaligus aku benci, sekarang berada didepanku bersama 

dengan abahku. Tuhan segera lenyapkan aku dari sini tuhan. Ku mencoba menahan air mata ini agar �dak 

terlihat oleh abah.

Setelah pertemuan malam tadi, membuatku �dak bisa �dur dan akhirnya aku �dak ikut berjamaah shubuh 

dengan abah. Greenggggreeeenggg "Abah mau kemana? Pagi-pagi sudah rapi saja. Tidak seper� 

biasanya." "Ini mau kerumah pak Andi, beliau buat syukuran karena anaknya si Fathur sudah lulus dari 

Amderdam." "Amsterdam baaahh." Balasku dengan senyum sumbang. "Oh iya, maklum orang tua, 

kudet." "Wih abah tau kudet juga." tawaku dan abah pecah. "Yasudah abah berangkat dulu. Nan� kalau 

mau keluar jangan lupa pintunya dikunci, dan taruh ditempat biasa." "Siap komandan." Balasku dengan 

gaya hormat kepada komandan. Abah sudah pergi. Seke�ka aku masuk ke kamar dan menghubungi 

sahabat karibku. Dwi Nur Sholihah. Tuuuu��t.... terlihat kata BERDERING dilayar smartphoneku. "Halo, iya 

yu. Ada apa? Tumben pagi2 nelpon." Terdengar suara lembut dari seberang sana. "Kamu sibuk nggak? Ada 

jadwal nggak?" "Kebetulan jam pertama aku kosong, baru masuk jam kedua. Ada apa? Kok kayaknya serius 

banget." "Aku pengen curhat nih." "Ohhh.. yaudah, nan� aku kerumahmu." "Jangan, aku kerumahmu aja." 

"Yaudah sampai ketemu dirumahku ya. Bye." "Bye." Aku segera keluar dan mengunci pintu. Lalu aku naik 

ojek. Aku dan Nung sudah berteman sejak duduk dibangku SD, dia adalah teman terbaik yang aku punya, 

dia sudah seper� ibu bagiku. Tempatku mengeluarkan segala isi ha�ku.

Setelah bercerita keluh kesahku kepada Nung, aku kembali pulang. Sepeda abah sudah terparkir rapi 

digarasi. "Assalamualaikum bah." Waalaikummussalam, dari mana nduk?" "Dari rumah Nung bah." "Oh, 

yasudah." Setelah menyapa dan mencium tangan abah aku pergi ke kamar. Abah menghen�kan 

langkahku. "Nan� bakda isya' abah mau ke rumah pak Andi. Kamu ikut ya nduk." Kata-kata abah seke�ka 

membuatku lemas. Aku tak kuasa menolak permintaan abah. "Nggih bah." Akhirnya kujawab dengan 

terpaksa berbungkus senyum yang kubuat-buat. Sampai di kamar, aku mendengus kesal. Bukan kesal sama 

abah. Aku kesal kenapa harus terjebak dalam zona ini. Kubuka diary kesayanganku, kutorehkan �nta hitam 

pada kertas suci, semoga setelah ini semuanya menjadi tenang.

Kutatap mentari indah dipagi hari

Sinarnya membungkus cakrawala

Terangnya ditunggu dan 

petangnya dirindu

Saat terang kau beriku panas

Namun kau beriku kesejukan

Saat petang kau beriku dingin

Namun kau pelukku erat

Hingga ku merasakan kehangatan

Kini

Mentari tak seterang dulu

Dan pelukmu pun tak lagi kurasa

Saat terang seper� petang

Dan saat petang seper� tak ada lagi ruang

"Assalamualaikum." "Wa'alaikummusalam." Jawab serentak orang-orang yang berada didalam. "Monggo 

pak Ahmad. Ayo Ayu masuk." Ini ummii nya Fathur, yang sudah kuanggap ummii ku sendiri. "Ya Allah Ayu 

semakin can�k ya bah, lama sekali kamu nduk  nggak main kesini, sejak masmu pergi ke Belanda." Aku 

mencium tangan ummii dan melempar senyum kepada abah Fathur. “Ayo nduk kedalam.” Aku memasuki 

ruang yang telah lama sekali tak ku kunjungi, ruang yang dulu seper� tempat wisata akhir pekanku. Banyak 

sekali orang disini. Tapi aku belum melihat batang hidung mas Fathur, kemanakah dia?. Ternyata acara 

sudah dimulai, aku digandeng ummii menuju ruang tamu. “Terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian 

yang telah hadir dalam tasyakuran kelulusan putra saya Muhammad Fathur Roihan. Semoga ilmu yang 

didapat Fathur bermanfaat bagi bangsa dan agama.” Ternyata mas Fathur berada disamping abahnya. Dan, 

diseberangnya ada wanita berhidung mancung beralis tebal yang sedang memandangi mas Fathur dengan 

lesung pipit yang terlihat manis. Kulihat mas Fathur hanya menunduk. "Selain berita kelulusan Fathur yang 

membanggakan kami sebagai orang tuanya, kami juga ingin meminta do'a kepada Bapak Ibu sekalian, 

putra kami 3 bulan yang akan datang, insyaaAllah jika diridhoi oleh Allah, akan meminang Narendraduhita 

Mahadewi sebagai istrinya." Mataku memanas seke�ka setelah mendengar itu, aku melihat kearah mas 
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badan. Dan, DYAAARRR seper� pe�r yang menyambar, �ada mendung dan �ada hujan. Mataku sudah 

berkaca-kaca. Benar, pria itu, pria yang pernah berpamitan kepadaku untuk pergi ke negri orang, pria yang 

telah meninggalkanku dengan sejuta teka-teki yang belum terpecahkan, pria yang bersama wanita can�k 

berjilbab biru. Pria itu, pria yang aku cintai sekaligus aku benci, sekarang berada didepanku bersama 

dengan abahku. Tuhan segera lenyapkan aku dari sini tuhan. Ku mencoba menahan air mata ini agar �dak 

terlihat oleh abah.

Setelah pertemuan malam tadi, membuatku �dak bisa �dur dan akhirnya aku �dak ikut berjamaah shubuh 

dengan abah. Greenggggreeeenggg "Abah mau kemana? Pagi-pagi sudah rapi saja. Tidak seper� 

biasanya." "Ini mau kerumah pak Andi, beliau buat syukuran karena anaknya si Fathur sudah lulus dari 

Amderdam." "Amsterdam baaahh." Balasku dengan senyum sumbang. "Oh iya, maklum orang tua, 

kudet." "Wih abah tau kudet juga." tawaku dan abah pecah. "Yasudah abah berangkat dulu. Nan� kalau 

mau keluar jangan lupa pintunya dikunci, dan taruh ditempat biasa." "Siap komandan." Balasku dengan 

gaya hormat kepada komandan. Abah sudah pergi. Seke�ka aku masuk ke kamar dan menghubungi 

sahabat karibku. Dwi Nur Sholihah. Tuuuu��t.... terlihat kata BERDERING dilayar smartphoneku. "Halo, iya 

yu. Ada apa? Tumben pagi2 nelpon." Terdengar suara lembut dari seberang sana. "Kamu sibuk nggak? Ada 

jadwal nggak?" "Kebetulan jam pertama aku kosong, baru masuk jam kedua. Ada apa? Kok kayaknya serius 

banget." "Aku pengen curhat nih." "Ohhh.. yaudah, nan� aku kerumahmu." "Jangan, aku kerumahmu aja." 

"Yaudah sampai ketemu dirumahku ya. Bye." "Bye." Aku segera keluar dan mengunci pintu. Lalu aku naik 

ojek. Aku dan Nung sudah berteman sejak duduk dibangku SD, dia adalah teman terbaik yang aku punya, 

dia sudah seper� ibu bagiku. Tempatku mengeluarkan segala isi ha�ku.

Setelah bercerita keluh kesahku kepada Nung, aku kembali pulang. Sepeda abah sudah terparkir rapi 

digarasi. "Assalamualaikum bah." Waalaikummussalam, dari mana nduk?" "Dari rumah Nung bah." "Oh, 

yasudah." Setelah menyapa dan mencium tangan abah aku pergi ke kamar. Abah menghen�kan 

langkahku. "Nan� bakda isya' abah mau ke rumah pak Andi. Kamu ikut ya nduk." Kata-kata abah seke�ka 

membuatku lemas. Aku tak kuasa menolak permintaan abah. "Nggih bah." Akhirnya kujawab dengan 

terpaksa berbungkus senyum yang kubuat-buat. Sampai di kamar, aku mendengus kesal. Bukan kesal sama 

abah. Aku kesal kenapa harus terjebak dalam zona ini. Kubuka diary kesayanganku, kutorehkan �nta hitam 

pada kertas suci, semoga setelah ini semuanya menjadi tenang.

Kutatap mentari indah dipagi hari

Sinarnya membungkus cakrawala

Terangnya ditunggu dan 

petangnya dirindu

Saat terang kau beriku panas

Namun kau beriku kesejukan

Saat petang kau beriku dingin

Namun kau pelukku erat

Hingga ku merasakan kehangatan

Kini

Mentari tak seterang dulu

Dan pelukmu pun tak lagi kurasa

Saat terang seper� petang

Dan saat petang seper� tak ada lagi ruang

"Assalamualaikum." "Wa'alaikummusalam." Jawab serentak orang-orang yang berada didalam. "Monggo 

pak Ahmad. Ayo Ayu masuk." Ini ummii nya Fathur, yang sudah kuanggap ummii ku sendiri. "Ya Allah Ayu 

semakin can�k ya bah, lama sekali kamu nduk  nggak main kesini, sejak masmu pergi ke Belanda." Aku 

mencium tangan ummii dan melempar senyum kepada abah Fathur. “Ayo nduk kedalam.” Aku memasuki 

ruang yang telah lama sekali tak ku kunjungi, ruang yang dulu seper� tempat wisata akhir pekanku. Banyak 

sekali orang disini. Tapi aku belum melihat batang hidung mas Fathur, kemanakah dia?. Ternyata acara 

sudah dimulai, aku digandeng ummii menuju ruang tamu. “Terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian 

yang telah hadir dalam tasyakuran kelulusan putra saya Muhammad Fathur Roihan. Semoga ilmu yang 

didapat Fathur bermanfaat bagi bangsa dan agama.” Ternyata mas Fathur berada disamping abahnya. Dan, 

diseberangnya ada wanita berhidung mancung beralis tebal yang sedang memandangi mas Fathur dengan 

lesung pipit yang terlihat manis. Kulihat mas Fathur hanya menunduk. "Selain berita kelulusan Fathur yang 

membanggakan kami sebagai orang tuanya, kami juga ingin meminta do'a kepada Bapak Ibu sekalian, 

putra kami 3 bulan yang akan datang, insyaaAllah jika diridhoi oleh Allah, akan meminang Narendraduhita 

Mahadewi sebagai istrinya." Mataku memanas seke�ka setelah mendengar itu, aku melihat kearah mas 
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Fathur yang hanya menunduk dari tadi. Inginku menangis dan meminta penjelasan kejadian ini semua, tapi 

aku lupa, aku sudah bukan siapa-siapa.

Setelah kabar pernikahan mas Fathur, aku memang sudah tak se semangat dulu lagi. Se�ap aku bertemu 

dengan nya, entah dijalan atau dimusholla, aku hanya menunduk pura-pura �dak tahu. Pernikahannya 

kurang 1 minggu lagi, dan akupun tak pernah lagi melihatnya. Aku �duran dikamarku yang serasa pengap, 

sudah kubuka semua jendela, tapi tetap saja. Kulihat kalender yang berada disamping rak buku. Jumat 

besok, 20 April, tepat dimana ibuku melahirkanku, dan beliaupun menghadap tuhan, ditambah lagi aku 

harus menyaksikan seseorang yang pernah singgah diha� menikah, bukan denganku. Namun dengan 

orang lain, ya, orang yang dulu aku lihat bersama mas Fathur. Kupejamkan mata, kumenangis dalam diam.

Sudah pukul 7 lewat 40 menit, tapi aku belum juga keluar dari kamar. Dandanku sudah selesai setengah jam 

yang lalu. Aku menggunakan gamis berwarna krem dengan payet coklat, berjilbab coklat susu. Aku harus 

menguatkan ha�. Setelah semalaman tak dapat �dur, aku menambah sedikit celak dibawah dimataku, 

agar tak terlihat mata pandaku. Abah sudah memanggilku dari tadi. Saat aku keluar, abah memujiku kata 

beliau, nan� aku kalau diacara malah dikira mantennya. Aku tersenyum mengiyakan candaan abah.

Sesampainya disana aku langsung menuju ruang utama, aku melihat umi sedang menangis, dan abah nya 

mas Fathur mengamuk. Ada apa ini? Pikirku dalam ha�. Abah langsung menenangkan abahnya mas Fathur, 

dan aku memeluk umi. Umi langsung membalas pelukaknku dengan erat. Ummii bercerita, ternyata mas 

Fathur punya penyakit kanker, dia tak pernah memberitahu kepada siapapun. Tadi, setelah shubuh, dia 

menelpon Naren, dia bilang kepadanya kalau dia menderita kanker. Naren langsung shock, dan 

memberitahu kepada orangtuanya. Mereka langsung membatalkan pernikahan ini. Aku sendiri 

mendengarnya seper� tak percaya, mas Fathur yang terlihat segar bugar ternyata menderita penyakit 

parah. Aku langsung beranjak menemui abah. "Gimana ini Mad? Aku sudah persiapkan semuanya, 

keluargaku sudah datang semuanya. Mau ditaruh mana mukaku Mad?" Tegas pak Andi dengan nada 

marah. "Aku langsung menyerobot pembicaraan mereka. "Biar ayu yang menggan�kan nya bah." Abahku 

dan abahnya mas Andi langsung kaget. "Ini bukan perkara sepele nduk, pernikahan bukan hal main-main, 

kamu bahkan belum mempersiapkannya." "InsyaaAllah Ayu siap bah."

Setelah kejadian perdebatanku dengan abah, aku langsung dibawa kekamar perias. Abah tak bisa 

menghalangi keputusanku, meski berat, abah tahu aku sangat menyayangi mas Fathur. Aku juga 

menyayangi keluarganya, kehormatan keluarganya seper� kehormatanku.

"Saya terima nikah dan kawinnya Dian Ayu Tungga Dewi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." "Sah?" 

"Saahhh." Air mataku seke�ka menetes tanpa diundang. Dia, yang dulu kucinta lalu kubenci, kini menjadi 

teman hidupku yang wajib kucinta tanpa ada lagi kebencian. Dia, yang gagal menikah karena penyakitnya, 

demi menyelamatkan kehormatan keluarganya aku menawarkan diri untuk menggan�kan Naren, mantan 

calon istrinya. Entah aku harus sedih atau bahagia. Aku dituntun mbak Aish, sepupu nya menuju 

pelaminan. Aku disini, didepannya, bertatap muka dengannya. Dia tersenyum kepadaku, namun aku justru 

membalasnya dengan air mata. Dia meletakkan telapak kanannya diatas ubun-ubunku. Aku meng amin 

kan apa yang ia doakan. Lalu ia kecup keningku dengan lembut, ia menyisakan senyum termanis yang 

belum pernah aku lihat. Dia memelukku, dia bilang "Terima kasih." Aku tak membalas pelukannya. Aku 

menangis tapi tapi tak bersuara. Dia mengucapkan terima kasih karena aku telah menyelamatkan 

kehormatan keluarganya. Tiba-�ba tangannya menyentuh kepala bagian belakangku, sambil berbisik 

"Terima kasih telah mencintaiku, terima kasih telah terima aku apa adanya, terima kasih atas semua 

ketulusanmu. Sebenarnya aku bohong atas penyakitku." Aku masih tertegun tak menger� apa maksudnya, 

kulepaskan pelukannya. Dia tersenyum kepadaku, sambil berucap dengan lirih "Hanya dengan inilah aku 

tahu siapa yang benar-benar mencintaiku, terima kasih masih menjaga kesucian cintamu untukku istriku." 

Seke�ka aku langsung menangis, �dak seper� sebelumnya. Tangisku membuat abahku, abah dan ummii 

mas Fathur gelisah. Mas Fathur langsung memelukku erat menenangkanku, aku membalas pelukkannya 

dengan erat, seakan tak ada wanita lain yang boleh memilikinya kecuali aku dan ummii. 

Terima kasih Tuhan

Rencanamu selalu indah untukku

Terima kasih telah kembalikan orang yang kucinta

Terima kasih telah satukan kami dalam ikatan halal

*) Penulis adalah santri semester dua
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dan abahnya mas Andi langsung kaget. "Ini bukan perkara sepele nduk, pernikahan bukan hal main-main, 

kamu bahkan belum mempersiapkannya." "InsyaaAllah Ayu siap bah."
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membalasnya dengan air mata. Dia meletakkan telapak kanannya diatas ubun-ubunku. Aku meng amin 

kan apa yang ia doakan. Lalu ia kecup keningku dengan lembut, ia menyisakan senyum termanis yang 

belum pernah aku lihat. Dia memelukku, dia bilang "Terima kasih." Aku tak membalas pelukannya. Aku 

menangis tapi tapi tak bersuara. Dia mengucapkan terima kasih karena aku telah menyelamatkan 
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"Terima kasih telah mencintaiku, terima kasih telah terima aku apa adanya, terima kasih atas semua 

ketulusanmu. Sebenarnya aku bohong atas penyakitku." Aku masih tertegun tak menger� apa maksudnya, 

kulepaskan pelukannya. Dia tersenyum kepadaku, sambil berucap dengan lirih "Hanya dengan inilah aku 

tahu siapa yang benar-benar mencintaiku, terima kasih masih menjaga kesucian cintamu untukku istriku." 
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Oleh: Siska

Barangkali di luaran sana bebas berfoya

Meraup informasi dari berbagai area

Menikma� sate disenja hari

Kemudian ro� selai dipagi hari 

Dan kami bukan mereka

Kami bangun dengan lonceng menggema

Takbir subuh menjadi irama asrama

Lembar Al- Quran melantun merdu

Disusul suara kerat pena biru

Dilembar-lembar kertas kuning 

Lincah jemari melukis pegon

Lincah bibir membaca makna

Kami bukan cendekiawan

Sebab yang kami harap 

Barokah Masyayikh kami di perantauans
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Across

4. Sistem Pendidikan Nasional

5. Pendidikan dalam bahasa arab

6. Tindakan yang menunjukkan perilaku ter�b 

dan patuh peraturan

7. Sinonim dari Kepribadian atau Watak

8. Sikap Patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama

9. Seseorang murid yang �nggal di Pesantren

10. Perangkat Mata pelajaran yang diajarkan 

pada lembaga pendidikan

Down

1. Pengajaran dalam bahasa arab

2. Berpikir melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru

3. Bapak Pendidikan Nasioanal

11. Sikap yang �dak mudah tergantung pada 

orang lain
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