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Salam Redaksi

Pesantren Pasti Selalu
Punya Cara Beradaptasi
di Segala Situasi
Pandemi belum berakhir semua lini kehidupan punya sikap sendiri dalam situasi
seperti ini. Orang-orang mulai bangkit dari keterpurukan dan ketakutan. Ibarat medan
perang, kita sudah mempelajari medan pertempuran.Tinggal kita mempersiapkan segala tak
tik untuk tetap bertahan.Tentunya dengan segala pertimbangan dan kewaspadaan.
Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim memilih akan membuka sekolah hingga
Januari lalu, meski diundur. Satgas Covid masih terus menggemborkan “pakai masker”. Dan
masih banyak lagi berbagai sikap dalam menanggapi satu tahun Covid-19 ini. Mereka
mengambil sikap karena berbagai kelangsungan manusia harus dipertahankan.
Begitupula pesantren, meski dikenal sebagai penjara suci. Tapi Covid mampu
menembus dindingnya. Mau tak mau para penghuni pesantren terutama Kyai dan Santri
harus mengambil sikap dalam menghadap wabah ini. Tentunya dengan berbagai
pertimbangan keilmuan yang mereka miliki. Lalu dengan setahun berjalannya Covid ini,
bagaimana pandangan orang-orang pesantren dalam menyikapinya?. Temukan jawabannya
di majalah Maha Media.
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Pesantren & Covid-19

P

elaut tangguh tidak lahir dari laut
yang tenang”. Adegium Swedia ini
agaknya mempuyai korelasi kuat
dengan dunia pendidikan Pesantren.
Paling tidak, ungkapan tersebut memiliki
qarinah dengan penggalan syair Syaikh
Muhammad ibn al-Hasan dalam kitab
ta'lim al-muta'allim karangan al-Zarnuji:

ْ ْ َ
ًَ َ َْ َُ ْ ُ ْ َ ًْ ُ ﱠ
ْ َ ْ َ اﻟﻌﻠﻢ
واﺳﺒﺢ
ِ ْ وﻛﻦ
ٍ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻞ
ِ ِ ﻳﻮم ِز ﺎدة * ِﻣﻦ
َ ُْ ُْ
َ
ﺑﺤﻮراﻟﻔﻮاﺋﺪ
ِِ ِ
ِ

“Dan jadilah engkau orang yang
menggali faedah (manfaat) dengan
bertambahnya ilmu setiap hari, serta
arungilah faedah-faedah ilmu yang
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laksana lautan”. Maka bisa dibilang, covid
19 yang menyebabkan pandemi datang
bagaikan ombak dan badai besar yang
menggulung lautan ilmu. Tentu santri yang
sedang mengarungi hikmah lautan ilmu
tersebut akan merasakan dampaknya.
Pesantren sebagai lembaga pendidikan
Islam laksana bahtera yang memuat kaum
santri, lantas menghadapi tantangan badai
pandemi. Tak ayal, semua Pesantren
melakukan sejumlah pembaruan dalam
proses pedidikannya sebagai tanggapan
atas tantangan pandemi. Dalam konteks
ini, sebuah pepatah Arab, yang oleh
sebagian ahli hadis mengatakannya sebagai
atsar yang dinisbatkan kepada Rasulullah
Saw yang diriwayatkan oleh Abu Dzar alGhifari:

َ َْ َ ّ َ
اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ َ ﱠ
ٌ ْ َ اﻟﺒﺤﺮ
ْ َ ﻓﺈن
،ﻋﻤﻴﻖ
ِ ِ :ﻳﺎ أﺑﺎ ذر
ِ ﺟﺪد
ِ َ
ِ

“ Pe r b a r u i l a h b a h t e r a m u , k a r e n a
sesungguhnya lautan sangatlah dalam”. Jika
bahtera adalah qiyas untuk Pesantren,
maka ketika sedang menghadapi badai
covid 19 yang berpotensi
menenggelamkan bahtera ke dalamnya
l a u t a n . D a l a m h a l i n i , Pe s a n t re n
sebenarnya telah akrab dengan krisis yang
melanda negara Indonesia. Dari konteks
hadis di atas dipahami bahwa Pesantren
haruslah melakukan pembaharuan dan
revitalisasi dalam menghadapi krisis covid
19.

Pesantren dalam Sejarah Krisis di
Indonesia
Dalam rentang waktu yang
panjang, Pesantren telah berhasil
melahirkan generasi tangguh di tanah air.
Generasi tangguh akan selalu mempu
melewati masa krisis. Masyarakat
Pesantren yang dikenal dengan kaum
sarungan saat ini sedang diuji eksistensinya
pada masa pandemi covid 19. Dalam
kolong sejarah bangsa ini, Pesantren selalu
hadir di saat Indonesia sedang berjuang
melewati masa-masa krisis. Mungkin kita
masih ingat peran Pesantren yang
memberikan layanan pendidikan di saat
sekolah-sekolah milik Kolonial Belanda
membatasi pendidikan hanya untuk anakanak Belanda dan anak pribumi dari
kalangan bangsawan. Namun Pesantren
mampu menjadi rumah terbuka bagi
masyarakat lapisan bawah. Bahkan di saat
bangsa ini belum mempunyai satu pun
lembaga pendidikan secara resmi. Juga
peran Pesantren dalam merebut dan
memper tahankan kemerdekaan
Indoensia. Pesantren turut hadir di saat
bangsa ini sedang berijtihad dalam
membentuk formula negara ini. Begitu
pula saat NICA ingin menjajah kembali
bangsa Indonesia, Pesantren menjadi
motor penggerak dalam mempertahankan
kemerdekaan. Ketika bangsa ini diuji
dengan Gerakan 30S/PKI, Pesantren juga
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turut menjaga kesetabilan dan keamanan
negara. Tidak hanya itu, pasca krisis 1998
yang melahirkan reformasi, lagi-lagi orang
Pesantren tampil menjadi peredam konﬂik
yang timbul akibat krisis moneter
tersebut. Fakta-fakta di atas agaknya telah
cukup untuk membuktikan bahwa
Pesantren selalu hadir dengan membawa
solusi pemecahan saat bangsa ini sedang
dilanda krisis. Lantas, apa peran solutif
Pesantren saat krisis covid 19 sedang
melanda bangsa ini?

Peran Pesantren
Pertama, Pesantren mempunyai
fungsi sebagai edukator. Sebagaimana
Clifford Greetz (1977) menyebut orang
Pesantren (Kyai) sebagai makelar budaya
“cultural broker” dikarenakan dekatnya
keberadaan Kyai di tengah-tengah
masyarakat. Kyai sebagai pewaris para nabi
“waratsah al-anbiya” dan penerus
perjuangan walisongo tentu memiliki
peran sabagai edukator masyarakat.
Dalam beberapa keadaan, petuah Kyai
akan lebih didengar, sarannya akan lebih
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diterima, dan pilihan hidupnya akan selalu
diikuti. Hal ini menjadikan Kyai memiliki
basis masa yang besar, sebagian besar dari
mereka bahkan sangat fanatik. Maka
menjadi wajar jika Kyai menjadi magnet
magis di saat menjelang pilkada.
Karena keistimewaan yang satu
ini, Kyai dapat diibaratkan seperti remote.
Televisi akan selalu mengikuti pilihan
r e m o t e j i k a t o m b o l ny a d i p e n c e t .
Keistimewaan inilah yang membuat ibu
Gubernur Jawa Timur meminta secara
khusus pengasuh Pesantren Tebuireng
untuk membuat maklumat seputar
protokoler kesehatan di masa covid 19.
Karena beliau sadar bahwa perkataan Kyai
akan lebih didengar masyarakat Jawa
Timur ketimbang kebijakan Pemerintah
Daerah. Hingga akhirnya Pesantren
Tebuireng mengeluarkan Maklumat pada
Ahad, 21 Juni 2020 di Ndalem Kesepuhan.
Dalam aspek ini, bisa dipahami
bahwa jika mahasiswa kerap disebut
sebagai agen perubahan “agent of change”,
maka Kyai dapat disebut sebagai agen
pencerahan “agent of enlighment”.
Misalnya, kaum sarungan (MUI, PBNU dan
Pesantren) menjadi kelompok mayoritas
“al-sawad al-A'dzam” yang menjadi rujukan
kaum awam dalam melaksanakan ibadah di
tengah pandemi. Dan tentu mereka tidak
mungkin bersepakat dalam keputusan
yang salah. Dalam hadis disebutkan:
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ََ َ ََ ُ َ ْ َ َ ﱠ ُ ﱠ
ﺿﻼﻟﺔ
ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻋ
ٍ
ِ ِإن أﻣ ِ ﻻ
“Sesungguhnya umatku tidak akan mungkin
bersepakat dalam kesesatan.” (HR. Ibnu
Majah)
Kedua, Pesantren mempunyai
fungsi kontrol sosial. Pesantren sebagai
makelar budaya mempuyai peranan
penting dalam memberikan teguran dan
masukan atas fenomena sosial yang tengah
terjadi. Hal ini telah ditegaskan oleh
Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari di dalam
kitab al-tanbihat al-wajibat, bahwa di saat
terdapat suatu perkara yang bercampur
dengan kemungkaran, maka orang alim
(Kyai dan Ulama) harus mampu berperan
dalam kontrol sosial.

ُ ﻋﻨﮫ َ ﱠ
ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ وﻳﺤﺮم َﻋ
ُ ْ ُ ﻷﻧﮫ
ُُْ ََ
ُ َ َ ْ ﻳﻮﻗﻊ
اﻟﻌﻮام ِ ـ
ِ
ِ اﻟﻌﺎﻟﻢ َأن ﺴ ﻠﺖ
ِ
ْﱠ
َ ُِ َ َ ْ َ َ ْ
اﻟﺸﺮع
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
أﻣﺮ ﻋ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ اﻋﺘﻘﺎد
ِ

“Haram bagi orang alim membiarkan
( p e r k a ra ya n g b e r c a m p u r d e n g a n
kemungkaran), karena bisa menyebabkan
orang awam meyakini perkara yang tidak
sesuai dengan syara'”.
Hal ini tampak ketika terjadinya
kontroversi pemulasaran jenazah yang
terjangkit covid 19. Orang Pesantren
tampil mengkritisi atas kekeliruankekeliruan syar'i dalam proses
pemulasaraan jenazah covid 19 yang
terjadi di Surabaya, Medan, dan beberapa
daerah lainnya. Sehingga pihak Kemenkes
RI dipaksa untuk menerbitkan Standar

Operasional Prosedur (SOP)
pemulasaraan jenazah. Kemudian pada
gilirannya juga diikuti oleh PBNU dan
Kemenag RI.
Ketiga, Pesantren berfungsi
sebagai konsultan. Seringkali Pesantren
tampil sebagai mitra atau bahkan
konsultan pemerintah dalam menyikapi
isu-isu sosial kemasyarakatan. Hal ini
dapat dilihat ketika Presiden Jokowi
beberapa kali mengundang para tokoh
agama dan pimpinan Ormas Islam dan
Pesantren ke Istana Kepresidenan ketika
negara membutuhkan masukan dalam
penyelesaian konﬂik yang bermuatan
agama. Contoh yang lain, Pesantren
Tebuireng diminta untuk melakukan
koreksi dan memberikan masukan atas
pedoman SOP pemusalaran jenazah yang
disusun oleh Kemenkes RI.
Keempat, Pesantren berfungsi
sebagai penyeimbang nalar keagamaan
dalam menanggapi covid 19. Telah jamak
diketahui bahwa Pesantren sebagai wadah
keilmuan Islam, telah matang dalam
“Manajemen Khilaf”. Kajian keislaman
(ﬁqh) yang termasuk ranah ijtihadi
membuka ruang untuk berijtihad yang
berpotensi melahirkan ragam pendapat
yang berbeda-beda. Mungkin kita masih
ingat dengan munculnya silang pendapat
dalam menanggapi seruan Presiden “Kerja
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dari rumah, Belajar dari rumah, Ibadah di
rumah” di saat awal masa pandemi.
Perdebatan tentang gugurnya shalat jumat
dan peniadaan shalat jama'ah di masjid
benar-benar telah memecah umat Islam ke
dalam dua kelompok. Kelompok yang pro
(mayoritas) dan kelompok yang kontra
(minoritas).
Kelompok pertama cenderung
memakai hadis Tha'un riwayat Usamah bin
Zaid, hadis laa dlarara wa laa dlirara riwayat
Abdullah bin Abbas, maupun hadis Umar
saat hendak masuk ke Syam riwayat
Abdurrahman bin Auf.
Kelompok kedua lebih condong
memakai ayat tentang istigfar dapat
menolak bala (QS. Al-Anfal: 33), hadis inna
al-du'a yaruddu al-qadla riwayat Abdullah
bin Abbas, hadis jaminan terbebas dari
penyakit bagi orang yang meramaikan
masjid riwayat Anas bin Malik, dan hadis
istigfar yang dapat menolak bala riwayat
Anas bin Malik, Abu Hurairah dan lainlain.
Kelompok pertama lebih melihat
dengan pendekatan nalar ﬁqh, dan sangat
pro dengan kebijakan pemerintah soal
ibadah di rumah. Kelompok kedua lebih
condong menggunakan -sebut saja- “nalar
nubuwah”, dan lebih mencermati dan
mengkritisi kebijakan soal ibadah di rumah.
Kelompok ini lebih senang untuk tetap
meramaikan masjid dengan syarat

6

menerapkan protokol kesehatan. Namun
anehnya, ketika pemerintah mengeluarkan
kebijakan “New Normal” karena alasan
ekonomi, kelompok pertama seakan
hilang dengan sendirinya. Konsep New
Normal justru lebih memihak kepada
kelompok kedua. Hingga pada akhirnya
kedua kelompok ini melebur dalam kaidah
al-jam'u bayna ad-dalilain
(mengkompromikan di antara dua dalil),
sebab mengamalkan dua dalil lebih utama
daripada mengabaikan salah satunya (I'mal
al-dalilain awla min ihmal ahadihima).
Dalam perdebatan tersebut,
orang pesantren berperan sebagai
penyeimbang “ummatan wasatha” (QS. AlBaqarah: 143) di antara dua arus
pemikiran. Kaum sarungan itu hanya ingin
memastikan pendulum nalar keagamaan
tetap berada di tempatnya, di tengaht e n g a h “ wa s a t h i ya h ” s e b a g a i m a n a
mestinya, tidak terlalu ke kanan dan tidak
terlalu ke kiri. Tidak terlalu kencang
“mutasyaddid“ dan tidak terlalu longgar
“mutasahhil”. Sepertinya New Normal telah
berhasil menjadi titik kompromi antara
nalar ﬁqh dan nalar nubuwah.
Nalar Fiqh dan Nalar Nubuwah
Dalam sub bab ini penulis
mencoba untuk memberikan
perbandingan singkat antara nalar ﬁqh dan
nalar nubuwah. Nalar ﬁqh dibangun dengan
dominasi perangkat aqliyah “ushul” atas
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naqliyah “dalil” dalam menetapkan hukum
dengan kacamata dhahir “Nahnu nahkum bi
al-dhawahir”. Sedangkan nalar nubuwah
dibangun dengan dominasi perangkat
naqliyah atas aqliyah dalam menganalisa
hukum dengan kacamata keimanan
“Wallahu yatawalla bi al-sarair”. Pendek
kata, nalar ﬁqh menempuh jalan logika,
sedangkan nalar nubuwah memakai jalan
keimanan dengan bermodal kepercayaan
penuh atas pertolongan Allah yang telah
didalilkan dalam al-Qur'an maupun hadis.
Contoh sederhananya, ketika
p e rd e b a t a n j a m a ' a h d a n j u m a t a n
mengemuka, kelompok dengan nalar ﬁqh
menetapkan bahwa jama'ah dan jumatan
bisa menjadi tidak wajib, semua orang
mesti jaga jarak, dan di rumah saja.
Meskipun tempat tinggalnya tidak
termasuk daerah kuning atau pun merah.
Sebagaimana kita lihat kelompok ini sangat
nyaring di awal-awal seruan “ibadah di
rumah” dari pemerintah. kelompok ini
beranggapan bahwa solusi yang paling baik
dari krisis covid 19 adalah isolasi diri di
dalam rumah dan membatasi diri dari
kerumunan. Sedangkan nalar nubuwah
berpandangan bahwa solusi atas krisis
covid 19 adalah memakmurkan masjid,
dalam bentuk misalnya wirid, shalawat,
istighatsah, istighfar, taubat secara
berjamaah atau pun sedekah. Meski
kelompok ini memberikan catatan harus

tetap melaksanakan panduan pada hal
teknis protokol kesehatan, seperti wudhu,
cuci tangan, masker, dan jaga jarak.
Sekarang coba kita kembali ke
belakang untuk mencoba melihat
peristiwa 10 November 1945 dengan
menggunakan kedua nalar ini. Coba kita
pikir, pada tanggal tersebut para santri dan
arek Suroboyo, lawan sekutu (Belanda)
atau NICA (Nederlandsch Indie Civiele
Administratie) datang lagi dengan
membonceng pasukan Sekutu/Inggris.
Meski awalnya tujuan mereka adalah
re h a b i l i t a s i p a s c a p e r a n g , n a mu n
sebetulnya NICA bermaksud lain, yaitu
menguasai kembali Indonesia setelah
sempat dikuasai Jepang pada 1942 hingga
1945. Dengan bermodal senapan hasil
rampasan tentara Jepang. Frank Palmos
(2016) mengatakan para pejuang
merampas seluruh isi gudang senjata Don
Bosco.
Di sisi lain, ratusan santri yang
bersenjata bambu runcing, yang mayoritas
tidak dibekali ilmu srtategi dan skill perang
atau militer. Mereka maju melawan NICA,
dengan yang memiliki tank, jet, dengan
tentara bersenjata yang sangat terlatih.
Kira-kira jika “perang sabil” ini dibaca
dengan nalar ﬁqh, tentu hukumnya bisa
menjadi haram dengan illat hidz nafs.
Bagaimana tidak, karena perang tersebut
tidaklah sebanding. Hal ini sama halnya
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dengan bunuh diri. Dan sebagian
kelompok, perang ini tidak punya kaitan
dengan agama (menyamarkan hifz din).
Maka kelompok Sukarno-Hatta
menempuh jalan diplomasi dan
perundingan. Akan tetapi Hadratus Syaikh
Hasyim Asy'ari dan para Kyai lain tentunya
lebih dominan memakai nalar nubuwah.
Karena mereka merasa di “back-up” Allah
Swt. Dengan menggunakan pendekatan
spiritual (munajat dan suwuk) dan
berpasrah diri. Bismillah... Budal perang...
hingga akhirnya mereka benar-benar
mendapatkan pertolongan Allah dan
menang. Di sini, kedua nalar tersebut
dipaparkan tidak untuk dipertentangkan.
Keduanya memang harusnya di padukan
“al-jam'u”.
Setelah melalui peristiwa 10
November, maka lahirlah generasi tangguh

yang dapat mengisi kemerdekaan
Indonesia dan mengawal syiar agama.
Lantas jika orang pesantren mampu
berkontribusi dalam melewati krisis covid
19 ini, tentu setelah itu akan terlahir pula
generasi tangguh. Sehingga benarlah
bahwa Generasi tangguh akan selalu
mempu melewati masa krisis, karena
memang “Pelaut tangguh tidak lahir dari
laut yang tenang”.
*Dosen Ma’had Aly Hasyim Asy’ari

Amalan KH. Hasyim Asy’ari ketikda menghadapi Bala’ / Wabah

ْ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َ ٌ ُ ْ ْ َ َ ﱠ
ﺎﻃﻤﺔ
ِ أﻃﻔﻲ ِ ﺎ ﺣﺮ اﻟﻮ ِﺎء ا
ِ ِ ﺧﻤﺴﺔ
ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َُْْ َ َ َ ْ ُْ
واﻟﻔﻄﻤﺔ
اﳌﺼﻄﻔﻰ واﳌﺮﺗ واﺑﻨﺎ ﻤﺎ
ِ

tata cara:

Untuk bacaan pertama
dibaca 41 kali

Selanjutnya dibaca 5 kali
setiap selesai
sholat subuh & maghrib

Wirid ini diijazahkan oleh Kiai Mustaqim Askan dengan sanad dari KH. Syansuri
dari KH. Hasyim Asy’ari
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Menilik Hadis:
“Tuntutlah Ilmu Walau Sampai
ke Negeri Cina”
Oleh :Tim Kajian Hadis Ma’had Aly Hasyim Asy’ari

P

ada saat kita masih duduk di
bangku SD atau sekolah menengah
kita sering mendengar dan
diajarkan tentang keutamaan mencari
ilmu, tak salah memang itu semua sebagai
pemacu semangat untuk mencari ilmu.
Salah satu yang populer diajarkan tentang
keutamaan mencari ilmu adalah hadis
tentang mencari ilmu sampai negeri Cina.
Waktu itu mungkin kita belum
terlalu banyak berpikir apa keistimewaan
negeri tersebut sampai Rasulullah
menyebut negeri tersebut untuk dicari
ilmunya, tapi yang jelas semua siswa
memiliki persepsi bahwa negeri Cina itu
istimewa dan sangat patut dicari ilmunya
ke t i k a m e n d e n g a r H a d i s t e n t a n g
keutamaan ilmu tersebut. Adapun hadis
yang menyatakan tuntunan mencari ilmu
sampai negeri Cina yakni :

ّ ِ وﻟﻮ
ْ َ َ اﻟﻌﻠﻢ
ْ ُ ُْ ُ
َ ْ ْ اﻃﻠﺒﻮا
ﺑﺎﻟﺼ ْ ِن
ِ
ِ

Terjemah Hadis
“Tuntutlah ilmu walau sampai ke
negeri Cina”

Tinjauan Hadis
Hadis mengenai menuntut ilmu
sampai ke negeri Cina merupakan hadis
yang masyhur dan tidak asing di kalangan
banyak orang, bukan hanya di Indonesia
tapi di seluruh penjuru dunia baik Arab
maupun non-Arab.
Namun walaupun demikian
mayoritas ulama menghukumi bahwa
hadis ini merupakan hadis yang dhoif dari
seluruh sanadnya. Imam 'Ajluni
menjelaskan dalam karyanya Kasyfu alKhofa wa Mazilu al-Ilbas bahwa hadis ini
tergolong dari hadis yang masyhur
dikalangan manusia. Hadis ini disandarkan
pada Imam Baihaqi, al-Khotib, Ibn 'Abdil
Barr, Imam Dailami dan lainnya yang
semuanya mengacu kepada riwayat Anas.
Dan beliau menegaskan bahwa hadis ini
memang hadis dhoif. Bahkan Ibn Hibban
menghukuminya sebagai hadis yang batil,
juga Ibnul Jauzi menggolongkannya sebagai
hadis yang maudhu (palsu).
Lain dengan Imam Mizzi yang
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mengatakan bahwa hadis ini memiliki
banyak sanad walaupun semuanya dhoif,
bisa naik derajatnya ke dalam hadis hasan.
Pendapat ini dibantah oleh para ulama
bahwa walaupun suatu hadis dhoif ketika
memiliki banyak sanad tidak lantas
menaikkan derajatnya ke dalam hadis
hasan, karena riwayat tersebut mencakup
perawi yang pembohong ataupun dicurigai
bisa melakukan pemalsuan hadis.
Terlepas dari pandangan jumhur
ulama akan kedhoifan hadis ini, jika kita
mengandaikan hadis ini sebagai hadis sohih,
maka tidak lantas juga hadis ini menjadi
hujjah akan keutamaan dari negara Cina
dan penduduknya. Karena yang
dimaksudkan dalam hadis ini, jika memang
benar yaitu dorongan atau motivasi untuk
tetap mencari ilmu walaupun sampai ke
negeri yang sangat jauh. Juga mungkin
memang nisbat jauh ini dari tanah Arab dari
negara Cina bukan lainnya dari segi letak
geograﬁs.
Dalam tinjauan lain, menafsirkan
hadis ini jika pun memang sohih maka
ghoyah yang dipakai dalam redaksi hadis ini
merupakan konotasi yang jelek atau
kurang bagus. Dan memang semua kalimat
yang memakai ghoyah memiliki konotasi
yang kurang bagus. Di hadis Imam Malik
misalnya yang juga menggunakan ghoyah
memiliki konotasi yang kurang bagus.
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َ َ اﻟﺗﻣس
ﺧﺎﺗﻣﺎ ﻣن َﺣِدﯾد
ْ ََ
ً َ وﻟو
"Carilah, sekalipun cincin dari besi."
Jadi dalam tinjauan kebahasaan,
hadis anjuran mencari ilmu ke Cina yang
juga memakai ghoyah memiliki konotasi
yang kurang bagus. Yang artinya ketika
ditafsiri hadis ini memberikan setidaknya
dua indikasi. Pertama, ilmu boleh dicari di
Cina jika memang di sana ada ilmu. Kedua,
ilmu itu memang tidak seharusnya dicari di
Cina. Maka telah jelas dari beberapa
tinjauan ini bahwa hadis ini tidak sama
sekali menjelaskan atau bersangkutan
dengan keunggulan dan keistimewaan dari
negeri Cina.
Aktualisasi Hadis
Di zaman modern ini Cina
merupakan salah satu negara dengan
kekuatan super power. Kemajuankemajuan yang dicapai merata dalam
berbagai segi mulai dari ekonomi, industri
dan teknologi. Hal ini tidak terlepas dari
peradaban Cina yang sudah menorehkan
prestasi sejak beberapa kurun lamanya.Ya
memang semua orang mengetahui bahwa
Cina memiliki peradaban kokoh yang tidak
hanya dibuktikan dengan bukti ﬁsik
semisal Tembok Raksasa atau dikenal
dengan Great Wall, tapi dibuktikan juga
dengan tradisi keilmuan yang diwarisi,
dikembangkan, dan juga dipelihara secara
baik, sebut saja tradisi ﬁlsafat Cina yang
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beragam, berkembang dan turun menurun
seperti Konfusianisme, Taoisme, Yin Yang
dll.
Ketika kita berbicara tentang
peradaban, sesuatu yang tidak bisa
terlewatkan yaitu mengenai agama atau
kepercayaan. Peradaban yang memiliki
dimensi dan makna yang luas sangat
bergantung dan dipengaruhi oleh agama
atau kepercayaan.
Kita bisa melihat bukti bahwa
Islam yang datang di Arab, sebuah
peradaban primitif, yang merupakan
persimpangan antara dua peradaban besar
Yunani dan Persia bisa memberikan
perubahan yang sangat besar, yang tak
lama kemudian akhirnya terserap luas oleh
peradaban maju dengan pengaruh agama
Islam.
Melihat Cina yang memiliki

segudang pengetahuan memang sangat
menakjubkan. Akan tetapi ilmu-ilmu yang
ada di Cina bukan sama sekali prioritas
dalam mencari Ilmu, untuk tidak
mengatakan kita jangan belajar ilmu di
Cina. Karena memang dalam Islam tidak
mengenal pembedaan antara ilmu yang
wajib atau tidak untuk dipelajari, akan
tetapi ada yang masuk dalam tataran
fardhu ain dan fardhu kifayah.
Dalam hal ini Cina yang
pengetahuannya mencakup keilmuan
fardhu kifayah seperti halnya Sains,
Ekonomi, dll, bukan merupakan prioritas
mencari ilmu bagi seorang muslim.
Seorang muslim tentunya memliki taklif
untuk belajar ilmu keagamaan dulu atau
ranah fardhu ain sebelum menganjak
mempelajari ilmu yang sifatnya bukan
prioritas atau fardhu kifayah.

Kepintaran bukan satu-satunya
faktor keberhasilan.
Karakter, kedisiplinan, kejujuran, dan kerja keras
juga menentukan keberhasilan seseorang

KH. Salahuddin Wahid
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My name is....

Nama yang Haram
Oleh: Tim Bahtsu Masa’il Ma’had Aly Hasyim Asy’ari

D

isunahkan bagi orang tua
memberi nama yang baik
seperti Abdullah,
Abdurrahman, dan Muhammad. Dan
haram menamai dengan nama-nama yang
khusus untuk Allah seperti: Allah ArRohman, Al-Quddus, Al-Muhaimin dll.

:َاﻟﻨﻮَو َي ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ
َ
ﱠ
ُ ْ َ
- ﻣﻠﻚ اﻷﻣﻼك
ﻌ
ـﻢ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ﺳ
اﻻ
واﻋﻠﻢ ﱠأن اﻟ َﺴ ِ ّ َ ِ َ ﺬا
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ﱠ
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
َ
ﺘﺼﺔ ِ ِﺑﮫ
،ﺣ ــﺮام
ِ َ ْ ِ ُ ْوﻛﺬﻟﻚ اﻟ ﺴ ِ ّ ـ ـ
ِ َ ﺑﺄﺳﻤﺎء َ ِ ْﻌﺎ َـ ـ ْ ا َ ﱠ
ﺎﻟﺮﺣﻤﻦ َ ِ ْ ُ ﱡ
ْ
َ
َ واﻟﻘﺪوس َواﳌ َ ْﻴﻤﻦ
ََْ ﱠ
.وﻧﺤﻮ ﺎ
ﻠﻖ
ا
وﺧﺎﻟﻖ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
Namun kenyataannya masih kita
temui nama seperti nama salah satu tokoh
partai politik. Dan juga sering kali kita
menemukan teman yang bernama
Abdurrahman tapi kita memanggilnya
dengan Rahman.
PERTANYAAN:
1. Adakah pendapat lain yang
membolehkan memberi nama dengan
nama-nama yang khusus pada Allah?
2. Bagaimana hukumnya memanggil teman
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yang bernama Abdurrahman dengan
panggilan Rohman?
JAWABAN:
1.
Jumhur Ulama sepakat bahwa
pemberian nama seseorang dengan namanama yang khusus diperuntukkan bagi
Allah itu tidak boleh.
2.
Sebenarnya nama yang bagus
adalah Abdullah dan Abdurrahman.
Seperti dalam hadis:

 ﻋﺒﺪ ﷲوﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ:إن أﺣﺐ أﺳﻤﺎﺋﻜﻢ إ ﷲ
Namun pada saat ini kebanyakan
orang memanggil nama-nama itu dengan
menyebut belakangnya saja. Seperti,
Rohman dan lain-lain. Alhasil, untuk saat
ini penamaan dengan nama tersebut lebih
baik dihindari.
Yang paling aman ketika memanggil
nama-nama, misal Abdullah dan
Abdurrahman adalah meniru cara orang
Madura. Yakni, dengan memanggilnya
Dullah, Durrahman.

Hadis Maps

Penerimaan Imbalan dari Debitur
(Takhrij Hadis dan Penerapannya pada
Kajian Fiqih Kitab Fath al-Mu'in
Karya Al-Malibari)
Oleh: Dr. Khamim*

Pe n d a h u l u a n : Ta k h r i j H a d i s
(Pelacakan Sumber dan Penelitian
Kualitas Hadis):
Salah satu kitab ﬁkih madhhab
Syaﬁ'I adalah Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat
al-'Ayn karya al-Malibari (w. 982 H/1574
M). Kitab ﬁkih itu menempati popularitas
pertama di kalangan pesantren Indonesia.
Identitas terpenting dari kitab ﬁkih itu,
bahwa dalam setiap bahasan dikemukakan
dasar hukum Al-Qur'an dan atau hadis
sebagai penguat terhadap pernyataan AlMalibari atau bahkan sebagai penolak
terhadap pendapat lainnya. Namun hadishadis itu tidak selalu dikemukakan matnnya secara lengkap, karena hanya dengan
bagian dari matnnya bahkan hanya
digunakan istilah yang meskipun bisa
menunjuk pada hadis yang dimaksud,
seperti kata li al-ittiba mengkuti Nabi saw. li
khabar atau li akhbar, li sihhat al-hadits atau
li hadits, periwayatan hadis secara makna, li
al-amr atau li al-nahy, dan ulasan terhadap

pengertian suatu hadis atau komentar
terhadap nilai atau kehujjahannya.
Kemudian hadis-hadis yang dimaksud itu
disebutkan oleh Sayyid al-Bakri dalam
kitab I'anat al-Talibin.
Cara-cara penunjukan hadis pada
kitab Fath al-Mu'in itu mengandung
keraguan, apakah benar-benar bersumber
dari Rasul Allah saw., apakah terdapat
sanadnya, apakah berkualitas sahih, dan
apakah penunjukan hadis-hadis itu dapat
d i n y a t a k a n ke b e n a r a n b e r h u j j a h
dengannya. Itulah persoalan-persoalan
yang sangat perlu dilakukan penelitian.
Maka pada tulisan ini akan dilakukan
kegiatan takhrij al-hadits, baik sebagai
kegiatan pelacakan hadis pada kitab-kitab
hadis sumber pokok dan penelitian
terhadap kualitas hadis tahqiq al-hadits),
apakah sahih, hasan atau da'if, bahkan
mawdu' (palsu) atau bahkan bukan hadis,
karena tidak terdapat sumbernya (la asla
lah).
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Pelacakan Sumber dan Penelitian
Kualitas Hadis:
Pelacakan Sumber Hadis:
Al-Malibari dalam kitab Fath alMu'in pada fasl al-qard wa al-radd
mengemukakan hadis tentang penerimaan
imbalan dari debitur dengan teks: ِ ﱠإن ﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺎرﻛﻢ
 اﺣﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﻜﻢ ﻗﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎءsesungguhnya sebaik-baik
kalian adalah yang terbaik membayar
hutangnya. Hadis itu setelah dilakukan
takhrij al-hadith terdapat dalam sahih
Bukhari pada kitab Wakalah bab Wakalat alShahid wa al-Ghaib Ja'izah dan bab alWakalah ﬁ Qada al-Duyun pada kitab
Istiqard bab Istiqrad al-Ibil, bab Hal Yu'ta
Akbar min Sinnih, dan bab Husn al-Qada
Sahih Muslim kitab al-Buyu' bab Man
Istaslafa Shay'an fa Qada Khayran Minh Wa
Khayrukum Ahsanukum Qada'a Sunan Abi
Dawud kitab Buyu' bab ﬁ Husn al-Qaa' hadis
ke 3346, Sunan al-Tirmidhi kitab Buyu' bab
Ma Ja'a ﬁ Istiqrad al-Ba'ir aw al-Shay' min alHayawan aw al-Sinn, Sunan al-Nasa'i kitab
Buyu' bab Istislaf al-Hayawan wa Istiqraduh
dan bab al-Targhib ﬁ Husn al-Qada',
Muwatta' kitab Buyu' bab Ma Yajuz min alSalaf hadis ke-89, Sunan Ibn Majah kitab alSadaqah bab Husn al-Qada' hadis ke-2423,
Musnad Ahmad ibn Hanbal pada Musnad
Abu Hurayrah hadis ke-9399, 9887 dan
10174, dan Sunan al-Darimi kitab al-Buyu'
bab ﬁ al-Rukhsah ﬁ Istiqrad al-Hayawan.
Penelitian Kualitas Hadis:
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Kegiatan I'tibar Sanad Hadis
Untuk kepentingan pelaksanaan
penelitian hadis, berikut dilakukan
kegiatan i'tibar sanad pada hadis riwayat alNasa'i, dengan redaksi berikut :
أﺧ ﻧﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻨﺼ ـ ـ ــﻮر ﻗﺎل ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﻌﻴﻢ ﻗﺎل ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎن
ﻋﻦ ﺳ ـ ـ ــﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻛ ﻴﻞ ﻋﻦ أ ﻰ ﺳ ـ ـ ــﻠﻤﺔ ﻋﻦ أ ﻰ ﺮ ﺮة ﻗﺎل ﺎن ﻟﺮﺟﻞ
 ﺳـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﻓﺠﺎء ﻳﺘﻘﺎﺿـ ـ ـ ـ ــﺎﻩ ﻓﻘﺎل أﻋﻄﻮﻩ ﻓﻠﻢ.ﻋ اﻟﻨ ص
ﻳﺠﺪوا إﻻﺳﻨﺎ ﻓﻮق ﺳﻨﮫ ﻗﺎل أﻋﻄﻮﻩ ﻓﻘﺎل أو ﻓ ﺴـ ـ ﻓﻘﺎلرﺳﻮل
 إن ﺧﻴﺎرﻛﻢ أﺣﺴﻨﻜﻢ ﻗﻀﺎء.ﷲ ص
'Amr ibn Mansur telah
mengabarkan kepada kami, Abu Nu'aym
telah bercerita kepada kami, Sufyan telah
bercerita kepada kami, dari Salamat ibn
Kuhayl, dari Abu Salamah, dari Abu
Hurayrah, ia berkata: terdapat seorang lakilaki yang mempunyai piutang seekor unta
pada Nabi saw., lalu ia datang menagihnya.
Maka beliau bersabda : "berikan padanya".
Para sahabat hanya mendapatkan unta yang
di atas unta laki-laki itu. Kemudian beliau
bersabda lagi : "berikan unta itu padanya".
Laki-Iaki itu bertanya pada Rasul Allah,
apakah engkau mengembalikan hutang
kepadaku (dengan unta yang di atas untaku
itu)?. Beliau bersabda : "Sesungguhnya
sebaik-baik kalian adalah yang terbaik
membayar hutangnya.”
Analisis Kualitas Sanad Hadis:
Selanjutnya dikemukakan biodata
masing-masing periwayat hadis riwayat alNasa'i, untuk kemudian dianalisis kualitas
pribadi dan intelektualnya, persambungan
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sanad, dan ada tidaknya shadh serta 'illat
hadis.
Analisis Kualitas Periwayat dan
Persambungan Sanad
Biodata para periwayat hadis alNasa'i dalam kitab Fath al-Mu'in, biodata
adalah sebagai sebagai berikut:
1)
Al-Nasa'i: Ahmad ibn Shu'ayb ibn
Ali ibn Sinan ibn Bihar ibn Dinar, Abu 'Abd
al-Rahman al-Nasa'i. (-303 H: Akhbarana)
Dia periwayat yang thiqat thabt dan
berhasil menulis kitab Sunan. Penilaian itu
berperingkat tinggi, sehingga dia adalah
periwayat yang thiqat, dan periwayatannya
yang menggunakan metode al-Sima', yaitu
akhbarana menunjukkan bahwa ia dengan
gurunya terjadi persambungan sanad.
2)
A m r i b n M a n s u r, A b u S a ' i d
(Haddathana)
Dia periwayat yang thiqat ma'mun
thabt menurut al-Nasa'i, dan
periwayatannya yang menggunakan
metode al-Sima', menunjukkan bahwa ia
dengan gurunya terjadi persambungan
sanad.
3)
Abu Nu'aym (Kufat: - 218 H:
(Haddathana )
Dia bernama al-Fadl ibn Dakin ibn
Hammad ibn Zuhayr, Abu Nu'aim alAhwal, generasi kecil dari para pengikut
tabi'in. Dia periwayat yang terpercaya lagi
jujur, karena ia dinilai thiqat ma'mun oleh
al-Nasa'i; thiqat thabt oleh al-'Ijli; dan saduq

oleh ibn Hanbal. Penilaian itu berperingkat
tinggi, sehingga dia adalah periwayat yang
thiqat, dan dapat dipercaya pernyataan
periwayatannya dengan metode al-Sima,
dan terjadi persambungan sanad dengan
gurunya.
4)
Sufyan (Kufat: -161 H: 'An)
Dia bernama Sufyan ibn Sa'id ibn
Masruq, Abu 'Abd Allah, generasi tua para
pengikut tabi'in. Dia adalah periwayat yang
thiqat lagi haﬁz, namun terkadang
menyembunyikan berita (tadlis), menurut
Ibn Ma'in dan Ibn Hibban. Melihat Penilaian
yang diberikan berperingkat tinggi, maka
dia adalah periwayat yang thiqat, namun
tidak dapat dipercaya periwayatannya
dengan bentuk 'an, meskipun terkadang
bisa bernilai al-Sima', karena pernah
melakukan tadlis, sehingga antara ia dengan
gurunya diragukan terjadi persambungan
sanad.
5)
Salamat ibn Kuhayl (Kufa: - 121 H:
'An)
Dia bernama Salamat ibn Kuhayl
ibn Husayn, Abu Yahya, dibawah generasi
pertengahan tabi'in. Dia adalah periwayat
yang terpercaya lagi teguh (thiqat ma'mun
thabt mutqin). Demikian penilaian Abu
Zur'ah, al-Nasa'i, dan Abu Hatim. Penilaian
yang diberikan berperingkat tinggi,
sehingga dia adalah periwayat yang thiqat,
dapat dipercaya pernyataan
periwayatannya meskipun berbentuk 'an,
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karena sama dengan al-Sima; dan antara ia
dengan gurunya telah terjadi
persambungan sanad.
6)
Abu Salamah (Madinat: -94 H: 'An)
Dia bernama 'Abd Allah ibn 'Abd
al-Rahman ibn 'Auf, Abu Salamah, generasi
pertengahan para tabi'in. Dia adalah
periwayat yang thiqat menurut Abu Zur'ah
dan Ibn Hibban, lagi banyak hadisnya.
Sesuai dengan biodata itu, ternyata
Penilaian yang diberikan berperingkat ke2, sehingga dia adalah periwayat yang
thiqat, pernyataan periwayatannya yang
berupa 'an sama dengan metode al-Sima',
dan telah terjadi persambungan sanad.
7)
Abu Hurayrah (Madinat: - 57 H)
Dia adalah 'Abd al-Rahman ibn
Sakhr, sahabat Nabi saw., yang telah
disepakati tinggi derajat ke'adilan da
kethiqatannya oleh mayoritas ulama.
Analisis Ada Tidaknya Shadh dan
'Illat dalam Sanad Hadis:
Dari hasil penelitian sanad hadis
tentang bolehnya menerima imbalan dari
debitur, ternyata semua periwayatnya
b e r k u a l i t a s t h i q a t d a n s a n a d - ny a
bersambung, kecuali pada Sufyan yang
pernah melakukan tadlis yang
menyebabkan tidak thiqat dan mengurangi
nilai persambungan sanad dengan gurunya.
Namun keberadaan sanad al-Nasa'i ini,
diangkat oleh mutabi' pada sanad I, II, dan
III. Dukungan dari sanad Bukhari, Muslim,
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al-Tirmidhi, al-Nasa'i pada riwayat yang
lain, Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal
meningkatkan kondisi sanad al-Nasa'i.
Dengan dasar itu, kemungkinan terdapat
shadh dan 'illat pada sanad al-Nasa'i, telah
terangkat oleh sanad-sanad lain di atas.
Menentukan Kualitas Sanad Hadis:
Hadis riwayat al-Nasa'i tentang
bolehnya menerima imbalan dari debitur
itu bukan hadis mutawatir, karena pada
masa periwayatan I sampai III masih
berstatus gharib dan baru pada
periwayatan IV dan setelahnya berstatus
mashhur. Setelah sanad al-Nasa'i diteliti,
ternyata seluruh periwayatnya thiqat,
sanad-nya bersambung, kecuali pada diri
Sufyan yang diragukan terjadi
persambungan sanad, sehingga
menyebabkan terjadi shadh dan 'illat,
meskipun kemudian diangkat oleh riwayat
yang lain. Dengan demikian, dari sisi sanad,
hadis ini bernilai Sahih li Ghayrih.
Analisis Kualitas Matn Hadis:
Hadis tentang bolehnya menerima
imbalan dari debitur itu, selain
d i r i w ay a t k a n o l e h B u k h a r i , j u g a
diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, alTirmidhi, al-Nasa'i, Ibn Majah, al-Darimi,
Malik dan Ahmad ibn Hanbal dari Abu Raﬁ'.
Pada sanad Bukhari dari jalan Abu Nu'aym
dari Abu Hurayrah, matn hadis itu
berbunyi:
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 ﺟﻤﻞ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﻓﺠﺎءﻩ.ﺎن ﻟﺮﺟﻞ ﻋ اﻟﻨ ص
ﻳﺘﻘﺎﺿ ـ ــﺎﻩ ﻓﻘﺎل أﻋﻄﻮﻩ ﻓﻄﻠﺒﻮا ﺳ ـ ــﻨﮫ ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺪوا ﻟﮫ إﻻ
ﺳ ـ ـ ـ ــﻨﺎ ﻓﻮﻗ ﺎ ﻓﻘﺎل أﻋﻄﻮﻩ ﻓﻘﺎل أو ﻓﻴﺘ أوﻓ ﷲ ﺑﻚ
 إن ﺧﻴﺎرﻛﻢ أﺣﺴﻨﻜﻢ ﻗﻀﺎء.ﻗﺎل اﻟﻨ ص
Riwayat Bukhari di atas setelah
dibandingkan dengan riwayat-riwayat lain,
ternyata tidak terdapat perbedaan yang
prinsip. Perbedaan hanya terjadi sekitar
ungkapan bentuk kata; seperti mengawali
bagian matn dengan kata inna plus huruf fa'
atau tidak, menggunakan kata khayr dalam
bentuk tunggal atau jamak (khiyar),
menggunakan mudaf ilayh untuk kata khayr
atau khiyar dengan bentuk kata ganti (isim
damir muttasil: kum) atau bukan kata ganti
(isim zahir: al-Nas, 'Ibad Allah, dan alMuslimin), mengungkapkan khabar dari
inna dalam bentuk superlative (isim tafdil,
baik tunggal atau jamak) plus mudaf ilayh
yang berupa kata ganti orang kedua jamak
(ahsanukum dan ahasinukum) atau orang
ketiga jamak (ahsanuhum) atau bukan
bentuk superlatif (mahasinukum). Hadis
tentang bolehnya menerima imbalan dari
debitur di atas, bertentangan dengan
riwayat lain, yaitu: ﻞ ﻗ ـ ـ ــﺮض ﺟ ـ ـ ــﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓ ﻮر ﺎ,
bahwa setiap hutang-piutang yang menarik
keuntungan berarti riba.
Namun pertentangan dua hadis itu
dipecahkan dengan cara:
a.
Bahwa riwayat pertama tentang
bolehnya menerima imbalan atau manfaat
dari debitur, berlaku pada hutang-piutang

y a n g t i d a k b e r s y a r a t d a n h a ny a
merupakan kebaikan (tabarru') dari
debitur yang tentu dianjurkan dalam
agama. Berbeda dengan riwayat pertama,
riwayat kedua menyatakan bahwa imbalan
atau manfaat yang berarti riba berlaku
pada hutang-piutang yang bersyarat.
b.
Menurut al-Zayla'i dalam Nasb alRayah, seperti dikutip al-Zuhayli, riwayat
yang menilai riba terhadap hutang-piutang
yang menarik keuntungan di atas, adalah
bukan hadis, atau setidaknya sebagai hadis
yang hanya sampai (mawquf) pada Ubay
ibn Ka'ab, Ibn Mas'ud dan Ibn 'Abbas,
Sebagaimana riwayat al-Bayhaqi dalam alSunan al-Kubra, bahkan berdasarkan
riwayat al-Harith ibn Abu Usamah dalam
Musnad-nya dari Ali ibn Abi Talib, bahwa
pada sanad-nya terdapat periwayat yang
harus ditinggalkan (matruk), yaitu Siwar
ibn Mus'ab al-Hamdani al-Mu'adhdhin
yang buta.
Dengan analisis itu, pertentangan
antara dua hadis itu tidak berdampak pada
shadh dan 'illat, sehingga matn hadis
tentang bolehnya menerima imbalan dari
debitur di atas bernilai sahih.
Penerapan Kehujjahan Hadis:
Dalam persoalan al-Qard (hutangpiutang), terlebih dahulu al-Malibari
menjelaskan sunnahnya menghutangi pada
debitur (muqtarid), karena termasuk
melonggarkan kesulitan. Dalam hal itu ia
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menambahkan, bahwa orang yang
memberi hutang muqrid (kreditur) boleh
menarik kembali piutangnya dan boleh
menerima imbalan dari debitur sebagai
kebaikannya (tabarru'), jika tidak termasuk
ke dalam perjanjian hutang-piutang, yang
didasarkan pada hadis di atas. Ia juga
menyinggung haramnya imbalan yang
diterima melalui perjanjian, karena telah
meniadakan makna tolong-menolong
dalam hutang-piutang, yang didasarkan
pada hadis yang menjadi perbandingan
hadis di atas.
Penerapan hadis ini pada hukum
bolehnya menerima imbalan dari debitur
yang dilakukan hanya sebagai kebaikannya
dan bukan karena termasuk dalam
perjanjian hutang-piutang, telah sesuai
dengan penilaian dan penerapan para
ulama terhadap hadis di atas. Demikian

halnya, penerapan hadis yang menjadi
bandingan hadis ini pada haramnya
menerima imbalan yang termasuk dalam
perjanjian hutang-piutang. Dengan
demikian, penerapan kehujjahan hadis di
atas sudah tepat.
Penutup:
Sebagai akhir dari tulisan ini, bahwa
hadis tentang bolehnya menerima imbalan
dari debitur, sebagaimana digunakan dalam
kitab Fath al-Mu'in benar-benar bersumber
dari Rasul Allah saw., berkualitas sahih li
gahyrih, dan penunjukan hadis untuk
kebolehan penerimaan imbalan dari
debitur dapat dinyatakan kebenaran
berhujjah dengannya.
*Dosen Ma’had Aly Hasyim Asy’ari

Seorang pecinta bukanlah orang yang mengharap
imbalan dari orang yang dicintai, atau menuntut
sesuatu dari kekasihnya itu. Tapi sejatinya, pecinta adalah
orang yang bermurah hati memberi pada kekasih,
bukan malah memperoleh sesuatu dari sang kekasih
Syaikh Ibnu ‘Athaillah As-Sakandari

18

Opini

Di Balik Pandemi
Oleh: Minahul Asna*

P

andemi atau wabah yang

(Kegiatan Belajar Mengajar) tidak bisa

melanda dunia, yaitu

maksimal. Para murid yang selama ini

Covid-19 seolah

belajar langsung di hadapan bapak/ibu guru

mengubah banyak wajah pendidikan

dengan waktu yang sebentar juga dipaksa

Indonesia. Dilansir dari website WHO

mengikuti ketentuan dari pemerintah

(World Heath Organitation), Indonesia

untuk belajar online.

pertama kali dideteksi pada tanggal 2

Sistem pendidikan online pun

Maret 2020, ketika dua orang

tidak mudah. Di samping disiplin pribadi

terkonﬁrmasi tertular dari seorang warga

untuk belajar secara mandiri, ada fasilitas

negara Jepang. Terhitung tanggal itu pun

dan sumber daya yang mesti disediakan.

pemerintah membuat perpu-perpu untuk

Terlepas dari semua masalah di

meminimalisir masalah yang dihadapi

atas, kita sebagai muslim harus bisa

terutama dalam pendidikan.

mengambil hikmah di balik itu semua.

Pendidikan konvensional yang

Allah subhanahu wa ta'ala berﬁrman

selama ini menjadi momok utama dalam

tentang para sahabat Nabi shallallahu

dunia pendidikan Indonesia seolah dipaksa

'alaihi wasallam,

berubah ke Pendidikan yang benar-benar
baru dan hal ini tentu membuat beberapa
lembaga pendidikan keteteran. Pasalnya

ُ َََُۡ َﱠ
ۡ َ َ ﻣﻦ ٱ ۡ َ ۡﻮف َوٱ ۡ ُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮع
َ ّ وﻧﻘﺺ
َ ّ وﻟﻨﺒﻠﻮﻧﻜﻢ َ ۡ ء
ﻣﻦ
ِ
ِ ٍ
ِ ٍ ِ
ِ
ٓ َ َ ٰﱠ َ ﱠ
ّ َ َ ۗ َٰ َ ۡ َ ۡ ٰ َ ل َ ۡ َ ُ َ ﱠ
ٱﻟﺬﻳﻦ ِإذا
وٱﻷﻧﻔﺲ
ِ
ِ ﺸﺮ ٱﻟﺼ ِ ِ ﻳﻦ
ِ ٱﻷﻣﻮ
ِ
ِ ِ وٱﻟﺜﻤﺮت و
ََ َٰ َ ۡ ُ ﱡ َ ٌ َ ُ ٓ ْ ﱠ ﱠ َ ﱠ ٓ َ ۡ َٰ ُ ن
إﻟﻴﮫر ِﺟﻌﻮ
ِ ِ ﻣﺼ ﺒﺔ ﻗﺎﻟﻮا ِإﻧﺎ ِ ِ و ِ ﻧﺎ
ِ أﺻﺒ ﻢ

pendidikan daring banyak sistem yang

“Sungguh, akan Kami berikan

belum memenuhi standar sehingga KBM

cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan,
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kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-

menancap di badannya, kecuali Allah

buahan. Dan berikanlah berita gembira

jadikan hal itu sebagai sebab pengampunan

kepada orang-orang yang sabar, (yaitu)

dosa-dosanya.” (H.R. Bukhari dari Abu

orang-orang yang apabila ditimpa oleh

Hurairah Radhiyallahu 'Anhu).

musibah, mereka mengucapkan, 'Inna lillahi

2.

wa inna ilaihi raji'un'.” (Qs.Al-Baqarah: 155-

Alllah subhanahu wa ta'ala berﬁrman,

Hukuman

Allah swt dalam ayat tersebut

ﻛﺴ َ ۡﺖ َ ۡأﻳﺪي ﱠ
ُ َ َ ۡ َﻇ َ َﺮ
ۡ َ ۡ َ ّ َ ٱﻟﻔﺴﺎد ۡٱﻟ
َ َ وٱﻟﺒﺤﺮ َﺑﻤﺎ
ٱﻟﻨﺎس
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ َُ َۡ َ ﱠ
َ ُ ْ َ َﱠ
ُ ۡ َ ﻟﻌﻠ ُ ۡﻢ
ﻳﺮﺟﻌﻮ َن
ﻋﻤﻠﻮا
ﻟﻴﺬﻳﻘ ﻢ
ِ ﻌﺾ
ِ ِ
ِ ٱﻟﺬي
ِ

menjelaskan secara luas di mana masalah-

“Telah tampak kerusakan di darat

masalah yang menimpa kita, di saat itu kita

dan di laut disebabkan oleh perbuatan

diperintah untuk bersabar dan

tangan manusia, supaya Allah merasakan

mengucapkan 'Inna lillahi wa inna ilaihi

kepada mereka sebagian (akibat) perbuatan

raji'un'.

mereka agar mereka kembali (ke jalan yang

156).

Dalam ayat-ayat lain menjelaskan

benar).” (QS. ar-Rum: 41).

ada 4 hikmah di balik suatu musibah:

3.

1.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

Sebagai Peringatan

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda,

َ
َ
ْ ،اﳌﺴﻠﻢ
َ َ َ َ َ َ ﻣﻦ
ُ َ
َ ُْ
 َوﻻ َ ٍ ّﻢ َوﻻ،وﺻﺐ
ِ ِ ﻣﺎ ﻳ ِﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُﺐ
ٍ ﻧﺼﺐوﻻ
ٍ
َ
ُ َ ُ َْ ﱠ
َ َ ً َ َ ُْ
ّ َ وﻻ
َ  ﱠإﻻ َ ﱠ،ﺸﺎﻛ َ ﺎ
ﻛﻔﺮ
اﻟﺸﻮﻛﺔ
 َﺣ ﱠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،ﻏﻢ
ﺣﺰ ٍنوﻻ أذى
ِ
ٍ
ِ
َ
ْ ﱠ ُ َﺎ
ُ َ َ ﻣﻦ
ﺧﻄﺎﻳﺎﻩ
ِ ِ

Penghapus Dosa

bersabda,

ْ اﳌﺴﻠﻢ
ْ ُ وﺻﺐ َ َوﻻ َ ّﻢ َ َوﻻ
َ َ َ َ َ َ ﻣﻦ
ُ َ
َ ْ ُْ
ﺣﺰ ٍن
ِ ِ ﻣﺎ ﻳ ِﺼـ ـ ـ ُﺐ
ٍ
ٍ ﻧﺼﺐوﻻ
ٍ
ﱠ َْ ُ َ َُ ﱠ َﱠَ ﱠ
ّ َ َ َوﻻ َ ًأذى َ َوﻻ
ﻛﻔﺮ ُ ِ َ ﺎ
اﻟﺸﻮﻛﺔ ﺸﺎﻛ ﺎ ِإﻻ
ﻏﻢ َﺣ ﱠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ِ
ٍ
ْ
ُ َ َ َ ﻣﻦ
ﺧﻄﺎﻳﺎﻩ
ِ
“Tidaklah menimpa seorang muslim

Artinya : “Tidak ada satu musibah yang

suatu musibah berupa kesalahan, rasa sakit,

menimpa setiap muslim, baik rasa capek,

kegundahan, kesusahan, gangguan dan tidak

sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain,

pula dukacita, sampai duri yang menusuknya,

resah yang mendalam, sampai duri yang

melainkan Allah akan menghapuskan
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dengannya dari kesalahan-kesalahannya.”

medcom.id menyebut sistem pendidikan

(Muttafaqun 'alaihi, dari Abu Said dan Abu

di Indonesia saat ini sangat tidak ﬂeksibel

Hurairah radhiyallahu 'anhuma).

bahkan tidak kreatif. Akibatnya tidak

4.

mampu mengikuti perubahan zaman yang

Pahala yang Mulia

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

terus bergerak dengan cepat. Sehingga

bersabda,

d a l a m ko n d i s i s e k a r a n g m e n j a d i

َ
ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ
َْ ٌ ُ َ َََْ
ﺷﻮك
ٍ ﻃﺮ ٍﻖ ِإذوﺟﺪ ﻏﺼﻦ
ِ ﺑ ﻨﻤﺎرﺟﻞ ﻳﻤ ِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ََ ََ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َُ ََ ﱠ
ﻓﻐﻔﺮ ُﻟﮫ
ﻓﺄﺧﺮﻩ ﻓﺸﻜﺮ ﷲ ﻟﮫ

Indonesia untuk memaksa perubahan

“Tatkala seorang laki-laki berjalan

meski banyak pihak yang belum dan

tiba-tiba ia mendapati ranting berduri berada

kurang siap menghadapi pembelajaran

di jalan lalu ia menyingkirkannya, Allah

daring.

kesempatan bagi dunia pendidikan

memberinya pahala dan mengampuninya.”

Di dunia pondok pesantren pun

(HR. at-Tirmidzi dar i Abu Hurairah

juga ikut terpaksa mengikuti

radhiyallahu 'anhu).

perkembangan dengan hasil banyak

Empat hal tersebut adalah hal yang

pengajian-pengajian yang di-live-kan

harus diyakini sebagai muslim yang

terutama pada ramadhan kemaren. Ngaji

bertaqwa. Namun sebagai kaum terpelajar

kilatan yang biasanya Iltiqa' (bertemu

kita tidak boleh mengambil hikmah hanya

langsung) pun berubah menjadi online.

dari ke-empat hal tersebut. Untuk dunia

Dalam hal ini penulis tidak membahas

pendidikan momen ini memaksa untuk

ittishalussanad. Hikmah darinya pesantren-

ikut mengikuti perubahan global di mana

pesantren semakin sadar dan

sistem pembelajaran yang semakin

mengembangkan dakwahnya untuk rakyat

canggih. Kami ingat penjelasan Menteri

online di dunia maya.Wallahu A'lam.

Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud),
Nadiem Makarim yang dilansir dari

*Mahasantri Angkatan 2017
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SYEKH ALI SALEH
MUHAMMAD ALI JABER
Oleh: Ana Nur Laili*

Syekh Ali Jaber adalah seorang Pendakwah
dan Ulama asal Madinah yang
berkewarganegaraan Indonesia. Pria
bernama asli Ali Saleh Mohammed Ali
Jaber ini lahir di Madinah, Arab Saudi.
Berikut beberapa fakta mengenai Syekh
Ali Jaber :
Lahir di Madinah, Arab Saudi
Syekh Ali Jaber yang bernama lengkap Ali
Saleh Muhammad Ali lahir di Madinah,
Arab Saudi pada 3 Februari 1976 atau
dalam tanggal Hijriyah beliau lahir
bertepatan dengan 3 Shafar 1396 H. Ali
Saleh Muhammad Ali Jaber merupakan
sulung dari 12 bersaudara.
Menjalani Pendidikan Formal dari
Ibtidaiyah hingga Aliyah di Madinah
Syekh Ali Jaber menjalani pendidikan
paling dasar (Ibtidaiyah) hingga masa
sekolah menengah atas (Aliyah) di
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Madinah. Setelah lulus, beliau melanjutkan
pendidikan khusus pendalaman Al Qur’an
pada tokoh dan ulama ternama di Arab
Saudi.
Sudah berdakwah dari tahun 2008
Sejak 2008, Syekh Ali Jaber mulai
berdakwah di Indonesia dan resmi
menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)
pada tahun 2012. Syekh Ali Jaber sempat
menjadi juri di Haﬁz Indonesia dan
menjadi da'i dalam berbagai kajian di
beberapa stasiun televisi nasional.
Sudah hafal Al Qur’an sejak masa
anak-anak
Semasa kecil, Syekh Ali Jaber telah
mendapat bimbingan agama dari sang
Ayah. Ayahnya adalah seorang
penceramah agama yang mengharapkan
Syekh Ali Jaber sebagai putra pertama, bisa
seperti dirinya. Syekh Ali Jaber belajar Al-

biografi
Qur’an dan merasa punya tanggung jawab
atas cita-cita ayahnya. Menariknya, di usia
10 tahun, Syekh Ali Jaber sudah mampu
menghafal 30 juz Al Qur’an. Bahkan di
umur 13 tahun, Syekh Ali Jaber mendapat
amanah untuk menjadi Imam di salah satu
Masjid Kota Madinah.
Selama perjalanannya dalam belajar agama,
Syekh Ali Jaber rutin mengajar dan
berdakwah, khususnya di tempat beliau
tinggal, di Masjid tempat mensyiarkan
Islam dan Ilmu Al Qur’an. Beliau juga aktif
sebagai guru hafalan Al Qur’an di Masjid
Nabawi.
Menikahi wanita Indonesia
Pada 2008, Syekh Ali Jaber menikah
dengan Umi Nadia, wanita asal Lombok,
Nusa Tenggara Barat. Keduanya dikaruniai
seorang anak yang diberi nama Hasan. Saat
di Lombok, Syekh Ali Jaber menjadi guru
hafalan Al Quran, Imam salat, dan Khatib di
Masjid Agung Al-Muttaqin Cakranegara
Lombok, Indonesia.
Mendapat perhatian baik dari
masyarakat
Kehadiran Syekh Ali Jaber mendapat
perhatian yang baik oleh masyarakat
Indonesia karena dakwahnya yang
menyejukkan, penyampaiannya sangat
rinci dilengkapi dengan ayat-ayat Al Qur’an
dan hadis. Sejak saat itu, Syekh Ali Jaber
mulai dipanggil keliling Indonesia untuk
syiar Islam.

Dianugrahi Kewargenaraan oleh
Presiden
Pada tahun 2012, ketulusannya dalam
b e rd a k w a h , h a s i l ny a d i a n u g e r a h i
kewarganegaraan Indonesia oleh Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak itu pula
beliau rutin mengisi acara Damai
Indonesiaku di TvOne dan menjadi Juri
Haﬁdz Indonesia di stasiun televisi RCTI.
MendirikanYayasan
Untuk membiarkan Islam lebih efektif dan
melahirkan para penghafal Al Qur’an di
Indonesia, beliau mendirikan Yayasan
Syekh Ali Jaber yang berkantor di
Jatinegara, Jakarta. Karier Syekh Ali Jaber
berbagai aliran, beliau mulai tampil di acara
televisi, bahkan beliau juga mulai menjadi
aktor dalam ﬁlm 'Surga Menanti' (2016).
Syekh Ali Jaber tak kalah dengan
penceramah ternama Indonesia lainnya.
Meski sudah tenar lewat media, ia tetap
rendah hati dan berkeliling menjadi khatib
Jumat di masjid-masjid kecil di pelosok
kota dan daerah.
*Mahasantri Angkatan 2020

Yakini, tidak ada yang buruk
datang dari Allah,
yang buruk memang dari dosa-dosa kita.
Yakini, walaupun masih di pandangan
mata ujian itu buruk,
tapi hakikatnya itu baik

Syekh Ali Jaber
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A rtikel
RINDU RASUL
DITENGAH PANDEMI
Oleh : Himmayatul Husna*

M

ungkin saat ini,
Corona lagi ketawa
dengan rindu-rindu
yang ia ciptakan" celetuk sang pemilik akun
di sebuah media sosial.
Saat ini, kata 'rindu' merupakan
buah bibir yang marak dewasa ini. Tidak
hanya bagi kalangan remaja yang sedang
dimabuk asmara, tapi juga bagi anak-anak,
hingga kakek-kakek tua renta pun turut
mengungkapkannya. Rindu mendera
dikarenakan sang empu tak kunjung dapat
berjumpa dengan objek kerinduannya. Hal
ini merupakan salah satu dampak dari
program sosial distancing yang ditetapkan
pemerintah. Masyarakat dilarang untuk
keluar rumah untuk meminimalisir korban
dari wabah covid-19 yang kian bertambah.
Berbagai pendapat telah
dikemukakan dalam mendeﬁnisikan kata
'rindu', diantaranya Imam Qusyairi dalam
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risalahnya mendeﬁnisikan kata 'rindu'
dengan "ihtiyajul qulub ila liqoi al- mahbub
wa 'ala qodri al-mahabbah yakunu asysyauq.” Bergejolaknya hati untuk bertemu
dengan yang di cintai dan cinta merupakan
tolak ukur seberapa besar rindu. Orang
akan merasakan pahit manisnya rindu saat
ia tak menemukan kata temu.
Setiap orang memiliki objek
rindunya masing-masing, baik itu kampung
halaman, sekolah, taman, keluarga, karib,
dan apa saja yang mereka cintai. Cinta
merupakan api yang menyulut rindu
sebagai kayu bakarnya, semakin besar api
membakar kayu tersebut, maka semakin
besar pula bara yang akan tercipta. Begitu
pula rindu, seberapa besar rindu akan
membara hanya cintalah yang mampu
menjawabnya.
Seseorang merindukan keluarga
maupun karibnya karena ia mencintai

A rtikel
mereka, namun kata 'loc kdown'
membentengi pertemuan mereka bahkan
untuk sekedar melempar canda. Dalam
beberapa bulan terakhir ini, kita tersiksa
dengan kata 'rindu' yang membutuhkan
temu. Lalu, adakah sedikit ulasan terlintas
dalam benak kita, pernahkah kita
merindukan Rosulullah saw.? Insan mulia
yang tidak hanya tampan dalam parasnya
tapi juga tampan akhlaknya. Seorang Nabi
yang sangat mencintai dan merindukan
kita sebagai umatnya. Sejarah merupakan
saksi betapa besar cinta yang beliau miliki
kepada umatnya, hingga hanya kata umatku
dan umatku yang terlontar dari lisan agung
beliau sebelum beliau wafat. Kita tidak
menjumpai Rosulullah bukan hanya dalam
kurun beberapa bulan atau tahun, kita
bahkan belum pernah menjumpai beliau,
tapi pernahkah kita merindukan kehadiran
beliau di tengah-tengah kita. Jika cinta
merupakan alasan terciptanya rindu,
sudahkah Rosulullah menjadi raja di
h a t i m u ke m u d i a n m e n j a d i o b j e k
kerinduan mu?.
Seberapa besarkah tempat
Rosulullah di hati kita? sudahkah bukti
cinta untuk Rosulullah ada pada diri kita?
hanya kita sendiri yang mampu menjawab
pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ketika
kita mencintai seseorang kita akan
mencari tahu tentang kehidupannya,
kemudian melakukan apa yang ia sukai dan

menjauhi dari hal-hal yang tidak ia sukai.
Dengan demikian, tanyakan pada diri kita
seberapa banyak pengetahuan kita tentang
kehidupan Nabi kita, seberapa patuh kita
terhadap apa yang beliau perintahkan dan
seberapa kuat kita menghindari apa yang
beliau larang. Tanda kita mencintai
seseorang juga sering mengingatnya, "Man
ahabba syaian katsuro dzikruhu". Lalu,
sesering apa kita membaca sholawat
kepada Nabi Muhammad saw. Sebagai
perantara kita untuk mengingat beliau,
maka sebanyak itu pula bukti cinta kita
kepada beliau. Dan juga termasuk salah
satu dari tanda kita mencintai seseorang,
yakni hati yang bergetar saat nama orang
yang kita cintai disebut di hadapan kita.
Jadi, apabila disebut nama 'Muhammad'
dihadapan kita lalu hati bergetar dengan
spontan mengingatnya, mendorong lisan
untuk bersholawat padanya, maka sungguh
Rosulullah telah hadir di hati kita.
*Mahasantri Angkatan 2020

Janganlah engkau gelisah
terhadap musibah-musibah
malam hari. karena tiada
satu pun musibah itu
yang kekal abadi
Imam Syaﬁ’i
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Re s e n s i
Judul
Penulis
Penerbit
Halaman
Edisi
Peresensi

: ‘Ulumul Balaghah
: Ust. Nurullah bin Nujibullah
: Manaroh Ahli Sunnah
: 202
: ke 2
: Faizal Amin*

K

itab ini menjelaskan ilmu yang biasa kita sebut dengan Balaghah didalamnya
dijelaskan berbagai hal tentang ilmu Balaghah, tapi kitab ini berbeda dengan kitabkitab yang lain yang pernah saya temukan karena bahasa yang digunakan Penulis
sangat mudah kita fahami dan juga peyusunan didalamnya sistematis sehingga mudah
diingat-ingat dan dihafalkan. Kitab ini sangat cocok dibaca apalagi bagi orang-orang yang
baru belajar baca kitab dan ingin faham Balaghah maka kitab ini sangat tepat untuk dibaca.
Kelebihannya dari bahasa yang digunakan penulis sangat mudah difahami, dan juga sangat
mudah dihafalkan. Penulis juga meyisipkan berbagai contoh dari Ayat-Ayat Al-Quran dan
kata mutiara yang dapat menggugah para pembacanya.
*Mahasantri Angkatan 2020

“

Ada kejahatan yang lebiih buruk
dari membakar buku.
Salah satunya adalah tidak membacanya
Joseph Brodsky
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”

Cerpen

Kilas Kisah
Oleh : Rizka Ma’rifatun Ni’mah*

M

elihat dari kondisi saat ini, situasi yang kacau, perasaan yang takut, dan
berbagai dampak positif dan negatif yang terjadi. Kita semua sadar
bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja, para pejabat negara yang
pusing memikirkan jalan keluar, para dokter yang berjuang untuk menyelamatkan seluruh
pasien, keluarga yang menangisi kehilangan, bahkan Kyai yang menunggu para santri
kembali.
Membuatku terngingat pada beberapa bulan yang lalu, sebelum semua ini terjadi
hiduplah lima anak yang sangat terkenal di kalangan teman-temannya, mereka adalah Adel,
Siti, Binti, Ade, dan Fiun. Mereka terkenal bukan karena mereka pintar, tetapi karena
kebiasaan mereka yang selalu membuat perut teman-teman mereka tertawa terpingkalpingkal. Setiap pagi, kegiatan di pondok adalah mengaji al-Qur'an. Lima anak tersebut selalu
terlambat saat mengikuti kegiatan tersebut dan para Ustadzah pun sampai bosan
menghukum mereka karena sudah berkali-kali dikenakan hukuman tetapi tetap saja
mereka terlambat mengikutinya.
Hingga suatu saat terjadi perdebatan antara lima anak tadi dengan Ustadzahnya.
Ustadzah
:“Astagﬁrullah , kenapa kalian lagi yang terlambat ?”
Siti
:“Afwan ustadzah, kita baru bangun.Tadi malam kita ngerjakan tugas yang
wajib dikumpulkan nanti siang”
Ustadzah
: “Alaahh.. Banyak sekali alasan kalian. Beberapa kali selalu tugas yang
dibuat alasan. Untuk hukuman kali ini, kalian harus membersihkan got di
depan asrama sampai bersih”
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Fiun
:“ Waw..kotor tadz, jijik sekali itu gotnya”
Ustadzah
:“ Udahlah dikerjain dulu, nanti gak bakal kerasa kok”
Akhirnya mereka semua langsung kembali ke asrama dan bersiap untuk
membersihkan got dengan wajah yang begitu kesal. Setelah bersiap menggunakan seragam
pilihan khusus untuk membersihkan got, mereka mengambil alat-alat yang akan mereka
gunakan. Mereka pun menuju ke tempat tujuan dan kaget dengan keadaan yang dilihatnya.
Binti
:“Subhanallah, keadaan ini sungguh terlalu”
Adel
:“Ada apa dengan itu Tuhan, Semuanya campur aduk di dalam sana”
Ade
:“Yaudah nggak papa, kita bersihkan langsung saja biar cepet selesainya”
Fiun
:“Iya biar bisa tidur sepuasnyeee”
Sampah-sampah dari yang kecil sampai yang besar diambil oleh mereka, meskipun
mereka jijik tetapi mereka tetap melakukannya bersama-sama. Mereka tidak punya malu,
banyak teman-temannya yang menertawakan mereka. Mereka tidak peduli apa yang
dilakukan teman-temannya pada mereka. Hari semakin siang dan mereka pun telah selesai
membersihkan got depan asrama dengan bersih. Setelah itu, Mereka kembali ke asrama
untuk mengambil alat mandi dan segera membersihkan diri sebelum sholat dhuhur. Mereka
berlima bersama-sama menuju kamar mandi. Dari lima anak tersebut ada keunikan
tersendiri dari masing-masing anak. Siti hanya membawa gayung, Adel membawa sikat gigi,
Binti membawa sabun kesayangannya,Ade membawa pasta gigi, dan Fiun membawa tangan
kosong alias tidak membawa apa-apa. Kebiasaan ini sudah
mereka lakukan selama mereka bersahabat di pondok
pesantren. Di depan kamar mandi mereka bertemu dengan
Ustadzah mereka.
Ustadzah
: “ Assalamualaikum , apakah kalian sudah
menyelesaikan tugas kalian?”
Adel
: “ Waalaikumsalam ustadzah, kami sudah
menyelesaikan tugas yang ustadz perintahkan”
Ustadzah
: “Alhamdulillah,terima kasih telah
menyelesaikan tugas yang saya berikan. Sekarang silahkan
membersihkan diri dan bersiap ke masjid untuk jama'ah
sholat dhuhur.
Fiun
:“Na'am Ustadzah”
Ustadzah
: “Loh ngomong-ngomong itu kok masing-
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Cerpen
masing bawa satu alat mandi?”
Ade
:“Iya ustadz, ini milik kita masing masing”
Ustadzah
:“Fiun, kamu kok tidak membawa alat mandi sama sekali?”
Fiun
:“ Jadi begini ustadz, kami memiliki prinsip.”
Ustadzah
:“ Apa itu?”
Fiun
:“ Alat mandiku, alat mandimu, alat mandi kita semua”
Ustadzah
:“ Astagﬁrullahh,Kebiasaan yang sangat mengenaskan”
Mereka pun tertawa terbahak-bahak semuanya melihat ekspresi sang Ustadzah
tersebut. Akhirnya, mereka langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri.
Mereka saling bergantian memakai alat mandi karena mereka memegang teguh prinsip alat
mandiku, alat mandimu, alat mandi kita semua.
Mengingat cerita itu membuat kita yang pernah belajar di pesantren, yang setiap
harinya bertemu dengan banyak teman, bertatap muka dengan Asatidzah, mungkin akan
merasa bahwa kondisi sekarang membuat kita harus beradaptasi dengan situasi yang baru,
situasi dimana kita harus berjaga jarak dengan tetap dirumah, bahkan untuk melakukan
kegiatan pun dibatasi.Kondisi saat ini pun mengharuskan kita belajar betapa pentingnya
kebersamaan, menghargai waktu, dan pintar-pintar dalam membagi waktu.
*Mahasantri Angkatan 2020

Gunakan masa muda dan umurmu untuk
memperoleh ilmu. Jangan mau terperdaya
oleh rauan “menunda-nunda” dan
“berangan-angan panjang”, sebab
setiap detik yang terlewatkan
dari umur tidak akan tergantikan
KH. Hasyim Asy’ari
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Kata Mereka

Kata Mereka Seputar :

“Belajar Masa Pandemi”
P

ertanyaan itu sangat cocok disuguhkan kepada para pelajar
termasuk Mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari. Menurut
beberapa mahasantri baru, pembelajaran dengan cara seperti ini
dinilai kurang efektif. Mereka yang baru saja menginjakkan kaki di
bangku perkuliahan harus siap beradaptasi dengan cara yang berbeda
dari tahun-tahun biasanya. Apalagi, faktor utama dalam kegiatan daring ini
adalah kualitas jaringan dari masing-masing mahasantri.
(Mahasantri Putra Angkatan 2020)

A

wal menjadi seorang Mahasasantri Baru (MABA) adalah suatu
kebahagian tersendiri bertemu dengan teman baru, guru baru
dan lingkungan yang baru, Namun di masa pandemi ini terasa
berbeda yang seharusnya bersua dengan teman baru, belajar dengan
guru baru dan berinteraksi dengan lingkungan yang baru tak bisa
dirasakan pada awal menjadi MABA, Bagaimana tidak situasi yang
mengharuskan kita agar selalu menaati protokol kesehatan menjadi
penghalang kita untuk bertemu namun berkat kemajuan teknologi kita dapat bertemu
walau hanya sebatas melalui video secara online, setidaknya mengurangi rasa rindu kami
para MABA.
(Mahasantri Putri Angkatan 2020)

K

uliah daring hanya diberlakukan sementara waktu, tetapi ada
banyak stigmatisasi terkait kerugian yang didapat oleh para
pelajar. Pertama, kuliah online memakai sistem android, untuk
mengakses data dari para dosen tentulah memerlukan kuota yang tidak
sedikit, bayangkan saja pembelajaran daring notabene memakai sistem
zoom atau tidak google meet yang dalam mengaksesnya membutuhkan
banyak kuota. Kedua, terkait penggunaan smartphone atau laptop yang memiliki
indikasi kurang baik terhadap kesehatan para pelajar utamanya bagian mata.
Qurrotul Adawiyah (Mahasantri Angkatan 2019)
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K

alau bilang perasaan maka yang akan terbesit pasti ketidaknyamanan dalam belajar.
Karena selain keilmuan, seorang Mahasantri juga membutuhkan kesalehan para
Masyayikh, dan kesalehan itu bisa ditiru melalui laku, karena hal tersebut terbukti
lebih efektif dalam membentuk kepribadian yang diharapkan mampu meneruskan tradisi
ulama salafusolih.
Tetapi, sepenting apa pun itu. Jika memang pembelajaran jarak jauh
merupakan keputusan majelis keluarga. Maka kita sebagai para santri
tugasnya hanya menjalankan, gak boleh lebih dari itu. Karena kita
basicnya pesantren yang notabene harus mengikuti petuah seorang
Masyayikh. Sebagai seorang santri, jangan selalu menuntut hak, tapi lebih
penting dari itu perhatikan kewajiban kalian.
Denta Fatwa Fatahillah (Mahasantri Angkatan 2019)

B

erbicara masalah kuliah online, Kalau ditanya mengenai perasaan ya. Ada seneng
nggaknya, senengnya kenapa? Karena kita bisa kuliah dimana pun meskipun tidak di
kampus. Dan kita tidak dituntut untuk disiplin, rapi dalam berpakaian dan sopan.
Kuliah online juga bisa jadi lebih singkat waktunya. Iya kelebihannya juga, kita
bisa lebih memahami ilmu IT, dan bisa merekam ulang penjelasan dosen.
Tapi, kekurangannya atau tidak senangnya di sini sebab kendala sinyal.
Karena kalau semisal tempatnya di daerah pedalaman atau tempat yang
memang susah sinyal itu sangat tidak nyaman dan kuliahnya pun
terkendala. Dan kuota juga, karena ini berpengaruh sama pengeluaran kita
setiap hari. Jadi, intinya menurut saya belajar online di sini kurang efektif.
Nafasatul Qomariyah (Mahasantri Angkatan 2018)

A

danya pembelajaran jarak jauh ini memberikan banyak manfaat,
terutama menyadarkan bahwasanya kita hidup di era teknologi
yang mana informasi/ilmu sangat gampang diakses, bahkan gratis.
Dengan pendidikan daring pembelajaran menjadi simpel, bisa sambil
berkarya dengan mudah tanpa batas. Tapi perlu diingat, pembelajaran
daring ini sifatnya sekunder bukan primer. Karena bagaimanapun
pendidikan daring ini tidak bisa mentransfer akhlak dan laku, yang menjadi
pokok dari pendidikan Islam. Karenanya sistem talaqqi tetap sebagai metode utama.
Wildan Ulumul Fahmi (Mahasantri Angkatan 2018)
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PUISI
Bulan Tanpa
Cahaya
Oleh : Dana Iswari Maghﬁroh*
Terpekur di tengah padang sabana
Tak acuh akan ingar bingar dunia
Undur diri sebagai penikmat Asmara
Lupakan kisah penuh tanda tanya
Jauh pergi terbang tinggi
Lebur rasa semua sendiri
Tepis sepi hilangkan benci
Senyum dalam kontemplasi
Bebaskan kunci diri
Kontrol segala emosi
Bangun kokoh pondasi
Nikmati jernihnya hati
Terpekur di tengah padang sabana
Tak acuh akan ingar bingar dunia
Undur diri sebagai penikmat asmara
Lupakan kisah penuh tanda tanya
Jauh pergi terbang tinggi
Lebur rasa semua sendiri
Tepis sepi hilangkan benci
Senyum dalam kontemplasi
Bebaskan kunci diri
Kontrol segala emosi
Bangun kokoh pondasi
Nikmati jernihnya hati
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Dunia hanya fatamorgana
Terlihat berisi nyatanya hampa
Seperti Bulan tanpa cahaya
Mencoba terangi, namun gulita
*Mahasantri Angkatan 2017

Pesan Malam
Oleh : Widia Astuti*
Rahmat-Nya datang
Menyeruak keheningan
Tatkala jwa-jiwa
Terlena dengan indahnya petualangan
Menengahi kegelapan
Membawa pesan malam
Adalah yang berkeluh pada-Nya
Ia beri ketenangan
Adalah yang bertanya
Dapatilah jawaban menyejukkan
Lalu
Jiwa yang meminta pengampunan
Ia ampuni dengan Dzat-Nya yang penuh
Kasih
Adakah yang tergugah dengan janji pasti
dari-Nya?
*Mahasantri Angkatan 2018

PUISI
Bumi Pandemi

Fajar

Oleh : Syoﬁatul Hasanah*

Oleh : Alﬁ Barokah*

Ada apa bumi?
Bagaimana kabarmu di masa pandemi?
Kurasa kau tak baik-baik saja
Suaramu menggema seakan berkata aku
tak mengapa
Lantas? Bagaimana dengan jiwamu?
Jiwa penuh tekanan serta goncangan
lantaran keadaanmu jauh dari rasa
nyaman dan tentram
Namun, dunia seolah tak menghiraukan
Bumi?
Bolehkah aku bertanya tentang rasa yang
menggerogoti nyali dan ilusi?
Bisakah aku menyalahkan masa pandemi
yang tak kunjung henti?
Bagaimana kau akan menyelesaikan
masalah ini?
Beribu pertanyaan tergiang di kepala
tanpa jawaban yang pasti
Sujud dan doaku menggiring kepada Sang
Pemilik Bumi
Menanti dengan penuh harap keadaan
bumi kembali.

Cahaya mulai muncul di ufuk timur,
Mengawali hari dengan berdo'a kepada
Sang Pemilik Ghofur.
Meminta ampun dan bersyukur,
Atas segala nikmat yang tak dapat diukur.
Menggantung segala harap kepada Sang
Pemilik Harap,
Mengadu kasih kepada Sang Pemilik
Kasih,
Mengadu lara kepada Sang Pemilik Raga.
Mengawali hari dengan berani,
Menggapai segala mimpi yang tlah
tersusun rapi.
Jangan biarkan lara yang ada dihati,
Membuat mimpi menunggu tiada pasti.
*Mahasantri Angkatan 2020

*Mahasantri Angkatan 2020
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