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PESANTREN CONDONG

Alawi merupakan siswa SMA yang menjadi korban kebringasan aksi 
tawuran antar pelajar di Kota metropolitan Jakarta. Kasusnya terus 
bergulir bahkan sampai berkali-kali muncul di layar kaca. Selain itu, 
maraknya razia pelajar yang tertangkap basah tengah melakukan tindak 
asusila pun kerap meresahkan warga. Sekelumit kisah para pelajar ini 
ternyata telah menyentuh lapisan masyarakat terendah sekalipun. 

Condongnesia
117 SANTRI CONDONG IKUTI SAYEMBARA 
MENULIS NOVEL, CERPEN DAN PUISI

Pada siang dan sore 
Jum’at (1/2) Komunitas 
Matapena Pesantren 
Condong mengadakan 
keg ia tan karant ina 
pembinaan untuk peserta 
Sayembara Menulis Novel, 
Cerpen dan Puisi. Kompetisi tersebut sengaja hanya melibatkan 
peserta dari dalam saja, jumlahnya terdiri dari 117 orang. Kompetisi 
ini baru diadakan tahun ini. Kegiatan semacam ini disadari Komunitas 
Menulis di Pondok Pesantren Condong untuk membakar semangat 
para santri dalam dunia Literasi, sehingga harapannya dapat muncul 
para penulis yang berkualitas. Animo santri pun sangat besar saat 
digelar acara seperti ini.

Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel, cerpen, atau puisi 
yang sesuai dengan misi Majalah Condong. Tulisan diketik maksimal 
2 halaman untuk artikel dan 4 halaman untuk cerpen di kertas HVS 
A4. Tululisan bisa dikirim via pos ke alamat redaksi atau soft-copynya 
dikirim melalui e-mail disertai foto dan identitas diri.
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Bangkit dan Berubah!
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Sudah hampir enam bulan ya Majalah Condong 

absen dari hadapan pembaca semua. Rasa rindu 

mungkin saja sempat terselip disudut terkecil 

hati kita. Dan Alhamdulillah sekarang  Majalah 

kesayangan ini bisa kembali melengkapi hidup kita. 

Bisa jadi Majalah condong ini baru menginjak 

edisi ke 2, tapi kami selalu berusaha untuk bangkit 

dan membuat sesuatu perubahan yang tentunya 

ke arah yang lebih baik, amin. Bisa ketahuan dari jumlah halamannya saja 

sekarang sudah semakin tebal, selain itu akan ada banyak rubrik yang ikut 

menyesaki setiap lembar majalah. Salah satunya yang terbaru adalah rubrik 

Jelajah Pesantren. Laa Tansa merupakan salah satu pesantren yang kami ulas. 

Kemudian, untuk Condongnesia kami perbanyak agar kegiatan seputar santri 

dan pondok bisa lebih banyak diberitakan. Dan tentunya masih banyak lagi.

Ada yang berubah dari kolom Tsaqofah, kini namanya berganti menjadi 

eNTe a.k.a Nahdlatut-Thullab. Rubrik tentu masih sama seperti edisi 

sebelumnya, namun kali ini akan terasa lebih fresh karena selain memuat 

karya sastra, juga ada topik utama yang mengulas hal-hal ter-up to date 

seputar dunia remaja Islam. Tidak ketinggalan disertai wawancara redaktur 

kepada beberapa santri dan staf  pengajar. Makin ciamik kan?

Walhasil, apa yang sudah kami paparkan tadi tidak lepas dari usaha 

tim Majalah yang selalu ingin membuat perubahan dengan berbagai inovasi. 

Semoga pembaca semua merasa puas dan selalu merindukan kehadiran 

kami. Selamat menikmati suguhan beragam informasi yang terangkum 

dalam macam-macam rubrik di Majalah Condong. Syukran. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
Warm Regards,

Lena Sa’yati

@Lenasayati

DEWAN REDAKSI
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Apa Kesan anda, tentang majalah condong 
edisi pertama dan apa harapan anda untuk 
edisi selanjutnya?

ULFA FAUZIAH

Ketua OSPC masa bakti 2012-1013

(Isinya Full Color dong)

Menurut saya, majalah condong 

edisi pertama, sudah bagus, tapi 

segala sesuatu itu tidak akan 

ada yang sempurna, no one is 

perfect, dan perlu tambahan lagi, 

lebih bagus lagi kalau isinya full 

color, euhh, mantep deh bacanya 

juga, pokoknya semua cerita 

nya bagus-bagus, menarik, dan 

bisa menambah wawasan kita, 

harapan saya, mudah-mudahan 

majalah condong bisa lebih baik 

dari sebelumnya. I  believe that 

condong Magazine can be better.

PAK DEDE SURYANA,M.AG. 

Wali murid, dosen IAIC

(Majalah Condong jadi jembatan 

penghubung Komunikasi Alumni, 

Santri dan Wali Murid)

Alhamdulillah wasyukrulillah, 

telah terbit majalah condong, 

semoga dapat memberikan 

wahana dan warna baru, bagi 

seluruh insan. Hidup sekali 

hiduplah yang berarti. Saya orang 

tua murid, mengucapkan terima 

kasih, kepada majalah condong, 

kini orang tua di berbagai 

daerah dapat mengetahui 

informasi serta komunikasi, 

wahana dakwah bil kitabah 

seputar pesantren condong. 

Semoga majalah ini terus terbit 

dan semoga Alloh ‘Azza wajalla 

memudahkan kita semua amin. 

Sebagai awal cukuplah majalah 

ini menjadi saluran komunikasi 

antara kiyai, Ustadz dan Santri. 

Tapi alangkah lebih indah lagi, 

kalau ternyata nantinya dapat 

lebih berkembang menjadi 

komunikasi dan silaturrahmi 

alumni dan orang tua santri.

USTAD IWAN RAHMAN 

Bag. Pengajaran 

(Fokus Membahas Keilmuan dan 

Tokoh dalam Pesantren)

Majalah condong edisi 1, 1 

juli-Desember 2012. Sebuah 

majalah perdana yang lahir untuk 

berita tentang transformasi 

pesantren condong. Sungguh 

menarik dan mengagumkan, 

majalah condong edisi 1 ini hadir 

dengan realisasi kabar terbaik 

pesantren condong dan ragam 

berita lainnya,tentunya kabar 

tentang peran pondok pesantren 

sebagai institusi pendidikan 

islam yang mempunyai tanggung 

jawab untuk menciptakan santri 

yang berkualitas, baik dalam hal 

akhlak, budaya, maupun dalam 

keilmuan. Tak lain pembahasan 

judul-judul dalam majalah ini 

merujuk pada visi utama yaitu 

maju dalam budaya, kokoh dalam 

ilmu dan akhlak mulia sebagai 

manifest yang di usung pondok 

pesantren layaknya bukan 

sekedar retorika.

Untuk majalah edisi yang 

selanjutnya, saya berharap 

majalah yang akan di terbitkan 

lebih fokus pada pembahasan 

tentang keilmuan islam serta 

tokoh –tokoh yang berperan 

di dalamnya, hal ini supaya 

pembaca bisa lebih kenal dan 

mengagumi ilmuan islam. Dalam 

segi desain majalah condong 

edisi1 sudah mempunyai 

nilai lebih karena ini adalah 

pengalaman pertamanya, tapi 

saya harap dalam pertengahan 

ada halaman cetak warna seperti 

cover majalah supaya pembaca 

lebih tertarik pada isi ketimbang 

cover. Jikalau bisa ada beberapa 

halaman yang berwarna sebagai 

halaman yang di fokuskan, ya 

kalau bisa semuanya cetak 

warna.

KIFNI M. IKRIMA 

Santri condong kelas X IPA LJT B

(Kitab Kuning Berjalan)

Menurut saya, majalah condong 

edisi perdana bagus, karena di 

dalamnya terdapat ilmu-ilmu 

yang bermanfaat bagi santri dan 

bisa untuk menambah wawasan 

yang luas, dan majalah kita ini 

tidak kalah dengan majalah-

majalah yang di luar sana. 

Masukan untuk kedepan lebih 

di perindah lagi, agar pembaca 

tidak bosan,dan kalau bisa 

jangan hanya Kalkulator berjalan 

saja, tapi kalau bisa ”kitab 

kuning berjalan’. hehe..

Surat Pembaca
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Hakikat Mencai Ilmu

Oleh, K. Diding Darul Falah
(Wakil Ketua Majelis Kyai Pondok Pesantren 

Riyadlul ‘Ulum Wadda’wah Condong)

K

etika seorang  pembelajar (muta’allim) 

pergi menuntut ilmu, hendaknya dia 

memurnikan niatnya untuk mencari 

keridhaan Allah SWT, mencari keselamatan 

di dunia dan akhirat, dan menghilangkan 

kebodohan. Seorang pembelajar juga harus 

memiliki niat untuk menghidupkan agama 

Islam karena Islam akan maju dengan ilmu dan 

amal. Selain itu, mencari ilmu (tholabul ilmi) 

juga merupakan bentuk syukur atas nikmat akal 

dan kesehatan yang telah Allah anugerahkan. 

Dalam mencari ilmu, seyogyanya 

pembelajar menghormati guru dan buku, 

karena keduanya adalah komponen yang 

sangat vital dalam mencari ilmu. Guru dan 

buku berkontribusi sangat besar dalam proses 

pencarian ilmu. Selain itu, pembelajar juga 

harus bisa sungguh-sungguh dan istiqomah 

dalam belajar, supaya ilmu yang mereka 

dapatkan akan maksimal. 

Satu waktu Abu Hanifah menasihati Abu 

Yusuf, “Kamu itu orang yang bodoh dalam 

belajar. Yang bisa mengeluarkan kamu dari 

kebodohan adalah sungguh-sungguh dan terus 

menerus dalam belajar dan menjauhi perbuatan 

malas karena malas adalah akhlak yang jelek 

yang dapat menimbulkan bahaya besar.” 

Selain dari itu semua, pembelajar harus 

memiliki himmah aliyah (cita-cita yang tinggi) 

seperti pribahasa: “Manusia terbang dengan 

cita-citanya seperti burung yang terbang 

dengan kedua sayapnya.” 

Selanjutnya ada beberapa tips bermanfaat 

dalam mencari ilmu di antaranya adalah: 

•	 Harus	rajin-rajin	belajar	bersama	/	kerja	

kelompok (mudhakarah)

•	 Harus	rajin-rajin	belajar	dangan	cara	

diskusi (munadharah)

•	 Perbanyaklah	dzikir	untuk	mendekatkan	

diri pada Allah 

•	 Perbanyaklah	doa	agar	dimudahkan	dalam	

mendapatkan ilmu

•	 Biasakanlah	rendah	hati	(tadharru’)

•	 Perbanyaklah	membaca	al-Quran	dan	

bershadaqah, dan

•	 Perbanyaklah	bangun	di	malam	hari	untuk	

menunaikan shalat tahajjud karena pada 

malam hari dimudahkan doa untuk dijawab 

oleh Allah SWT. 

Wallahu a’lam. 

Tausyiah
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POLA PENDIDIKAN
PESANTREN CONDONG
John Maxwell dikutip oleh Tim Sosiologi (2006: 99) mengungkapkan bahwa 

bahwa setiap perubahan dalam sikap manusia harus datang melalui pengertian 

dan penerimaan dari dalam. Manusialah satu-satunya ciptaan yang dikenal dapat 

membentuk ulang dan mencetak ulang dirinya sendiri dengan mengubah sikapnya.

Secara sederhana, salah satu proses recycle (daur ulang) tersebut dapat 

dilakukan melalui pondok pesantren, yang mana merupakan tempat orang-orang 

mengaji dan tinggal di asrama. Tentu saja, karena pondok pesantren merupakan 

lembaga pendidikan yang mengintegrasikan antara pendidikan formal, nonformal 

dan informal. Maka, dengan pola integrasi ini, selama 24 jam anak berada dalam 

lingkungan pondok, sehingga akhlak dan mental mereka menjadi terarahkan. 
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POLA PENDIDIKAN
PESANTREN CONDONG

A
lawi merupakan siswa 
SMA yang menjadi 
korban kebringasan 

aksi tawuran antar pelajar di 
Kota metropolitan Jakarta. 
Kasusnya terus bergulir 
bahkan sampai berkali-kali 
muncul di layar kaca. Selain 
itu, maraknya razia pelajar 
yang tertangkap basah tengah 
melakukan tindak asusila pun 
kerap meresahkan warga. 
Sekelumit kisah para pelajar 
ini ternyata telah menyentuh 
lapisan masyarakat terendah 
sekalipun. Tidak hanya di kota, 
para remaja yang tinggal di 
Desa pun telah menunjukan 
tanda-tanda yang sama. Tentu 
saja hal ini menjadi bumerang 
serta kenyataan pahit bagi 
para orang tua yang segenap 
hidupnya dihabiskan untuk 
anaknya. Tidak ada orang tua 
yang rela anaknya terjerembap 
ke jurang kesesatan, mereka 
selalu berharap agar buah 
hatinya menjadi manusia yang 
bisa dibanggakan, bermanfaat 
serta berbakti pada kedua 
orang tuanya. 

John Maxwell dikutip 
oleh Tim Sosiologi (2006: 
99) mengungkapkan bahwa 
setiap perubahan dalam sikap 
manusia harus datang melalui 
pengertian dan penerimaan 
dari dalam. Manusialah satu-
satunya ciptaan yang dikenal 
dapat membentuk ulang dan 
mencetak ulang dirinya sendiri 
dengan mengubah sikapnya.

Secara sederhana, salah 
satu proses recycle (daur 
ulang) tersebut dapat dilakukan 
melalui pondok pesantren, 
yang mana merupakan tempat 
orang-orang mengaji dan 
tinggal di asrama. Tentu saja, 
karena pondok pesantren 
merupakan lembaga pendidikan 
yang mengintegrasikan antara 
pendidikan formal, nonformal 
dan informal. Maka, dengan 
pola integrasi ini, selama 
24 jam anak berada dalam 
lingkungan pondok, sehingga 
akhlak dan mental mereka 
menjadi terarahkan. 

Pola Keterpaduan Pondok 
Pesantren Condong

Sebagai sebuah lembaga 
pendidikan, pondok pesantren 
Condong hadir bukan sekedar 
untuk mewarnai dunia 
kepesantrenan di tanah air. 
Karena memang secara historis, 
pesantren merupakan lembaga 
pendidikan tertua yang 
menjadi ciri khas pendidikan 
di Indonesia. Namun tidak 
hanya itu, pondok pesantren 
Condong terbentuk dengan pola 
keterpaduan. Surat Al-Baqarah 
(2) : 201 menjadi landasan 
utama dibentuknya konsep 
terpadu. Terpadu dalam bidang 
yang bersifat duniawiyyah begitu 
pun yang bersifat ukhrawiyyah. 
Keduanya menjadi prioritas 
utama yang menjadi tolak ukur 
nilai dan falsafah pondok. 

Keterpaduan pondok 
pesantren Condong merupakan 
wujud dari pengakomodiran 
keunggulan dari sistem 
pendidikan pesantren 
tradisional (salafy) dan modern 
(khalafy) yang kemudian diramu 
secara proposional sehingga 

Laporan Utama



7

terciptalah pola pendidikan 
pesantren terpadu. Dari 
segi kurikulum, pesantren 
Condong memadukan tiga 
sintesa; kurikulum pendidikan 
Nasional, pendidikan modern 
ala Gontor dan pendidikan 
salafiyah. Ketiganya diupayakan 
memiliki porsi yang seimbang. 
Tercermin dari kegiatan belajar 
mengajar di kelas, sejumlah 
mata pelajaran baik yang 
berupa umum, salafiyah (kitab 
kuning) maupun keterampilan 
berbahasa arab dan inggris, 
semuanya ditempatkan 
di dalam sekat kelas, dan 
dipelajari santri dengan 
seksama. Namun, tradisi 
kesalafiyahan seperti sorogan, 
bandongan tetap berjalan 
sebagaimna mestinya.

Kegiatan para santri 
selama berada dalam 
lingkungan pesantren bersatu 
padu sehingga menghasilkan 
pola pendidikan terpadu. 
Pembinaan akhlak dan mental 
santri direfleksikan dalam 
kegiatan yang beragam, 
seperti mengaji, melaksanakan 
shalat wajib berjama’ah di 
masjid, pembiasaan shalat 
sunnat, penanaman nilai-nilai 
kepesantrenan dalam setiap 
perkumpulan, juga pembiasaan 
sikap-sikap terpuji seperti 
kesederhanaan, kemandirian 
dan lain-lain. 

Sementara untuk 
mengasah keterampilan 
dan potensi santri, pondok 
pesantren memfasilitasinya 
dengan beragam 
ekstrakurikuler dan sarana yang 

mendukung. Pondok Pesantren 
Condong berkeyakinan 
bahwa proses pendidikan 
harus bersifat holistik, dalam 
artian harus menyeluruh dan 
menyentuh seluruh aspek 
manusia baik itu kognitif, 
psikomotorik maupun afektif. 
Pesantren tidak mengagung-
agungkan pencapaian dalam 
bidang kognitif  saja, akan 
tetapi aspekaspek lain pun 
diperjuangkan. Sebagai 
konsekuensinya pesantren 
menyediakan berbagai macam 
kegiatan ekstrakurikuler.
Terdapat 21 ekskul yang bisa 
jadi pilihan para santri untuk 
mengembangkan diri. Dari 
mulai ekskul bela diri, English 
debate, pidato (Jam’iyyatul 
Khutobah), nasyid, komunitas 
sastra, pramuka, paskibra dan 
masih banyak lagi. Semua 
kegiatan santri berada dalam 
lingkungan pendidikan. 
Pendidikan dalam hal ini 
diartikan sebagai penugasan 
dan pembiasaan di mana apa 
yang santri dengar, lihat dan 
rasakan sepenuhnya bagian 
dari pendidikan.

Pondok pesantren Condong 
memiliki sistem pendidikan 
yang juga terpadu. Selama ini 
banyak sekali pondok pesantren 
yang membiarkan sistem 
pendidikan pesantren terpisah 
dengan sekolah, sehingga 
seringkali ditemukan berbagai 
kegiatan kontradiktif  satu sama 
lain. Dalam sistem terpadu 
pondok pesantren Condong 
sekolah dan pesantren bersatu 
padu tanpa ada diskriminasi 

dan pemisahan. Santri adalah 
siswa dan siswa adalah santri 
itu sendiri. Dengan konsep 
seperti ini diharapkan para 
santri dapat memandang 
semua mata pelajaran dan 
kegiatan dengan fair tanpa 
ada diskriminasi. Hal ini 
menegaskan bahwa Inti dari 
sistem pendidikan terpadu 
adalah totalitas dalam semua 
kegiatan pondok pesantren. 

   

Membina Akhlak Santri 
dengan Nilai dan Falsafah 
Kepesantrenan

Era globalisasi yang 
ditunjukan dengan semakin 
majunya teknologi ternyata 
tidak hanya memberi dampak 
positif  bagi manusia. Seperti 
halnya banyak kejadian buruk 
yang menimpa anak-anak 
bangsa dengan menjadi korban 
berbagai media sosial atau 
penyalahgunaan internet. 
Begitu juga media elektronik 
yang menjadi biang kerusakan 
moral pelajar. Atau pergaulan 
yang semakin bebas dan 
merujuk pada hal-hal yang 
negatif. Selain itu, imbas 
pergaulan bebas adalah 
keterpurukan karakter pelajar 
yang semakin hari semakin 
memburuk. Tidak hanya 
bersikap kasar pada teman, 
guru sekalipun bahkan sudah 
dianggap tidak patut dihargai 
lagi. 
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Kemerosotan akhlak 
para remaja di negeri ini 
tentu tidak sepenuhnya 
disebabkan kemajuan teknologi. 
Minimnya penanaman nilai-
nilai keagamaan pun menjadi 
salah satu penyebab utama. 
Sehingga tidak heran kemudian 
Menteri Kebudayaan dan 
Pendidikan lebih menjejali 
kurikulum dengan penanaman 
karakter. Bagi sebuah lembaga 
pendidikan seperti pondok 
pesantren, tentu hal ini sudah 
lazim dan biasa. Seperti halnya 
yang dialami pondok pesantren 
Condong, dengan banyaknya 
santri yang juga memiliki 
beragam karakter, tentu 
menjadi tugas penting agar bisa 
mengarahkan mereka kepada 
hal-hal bermuatan positif. 

Membangun insan yang 
berakhlakul karimah dan 
memiliki daya saing dalam 
era globalisasi merupakan 

tujuan pokok pondok pesantren 
Condong. Hal ini diaplikasikan 
dalam kehidupan santri. 
Pembiasaan kesalehan 
beragama, memberikan 
pendidikan terpadu yang 
berkualitas, menanamkan jiwa 
keikhlasan pada seluruh elemen 
pesantren adalah sebagian 
dari perwujudan  visi pondok 
pesantren. Hal ini terejawantah 
pula dalam panca jiwa yang 
dapat disimpulkan dengan nilai-
nilai yang mendasari kehidupan 
di pondok pesantren Riyadlul 
‘Ulum Wadda’wah Condong, 
yaitu; 

Jiwa keikhlasan, atau 
dalam bahasa Jawa berarti 
sepi ing pamrih. Bukan hanya 
santri, seluruh elemen pondok  
dituntut untuk bersedia 
melakukan banyak hal yang 
bermanfaat tanpa memikirkan 
apa yang akan didapat.  Dengan 
bekerja ikhlas, seseorang hanya 

melakukan sesuatu dengan 
tujuan lillah, bukan linnas, 
bukan lilmaal atau yang lainnya. 
Sehingga akan menghasilkan 
insan mukhlis dan senang 
bekerja atau melakukan banyak 
hal dengan ringan. 

Seperti halnya santri yang 
sebelumnya tidak memiliki 
tujuan dalam menuntut ilmu, 
namun ketika Ia belajar 
dengan ikhlas, Ia akan dengan 
senang hati datang ke kelas 
dan menyimak pelajaran 
dengan rasa bahagia karena 
telah mendapat ilmu baru. 
Baginya, ilmu menjadi tolak 
ukur kemuliaan seseorang.  
Dengan begitu, diharapkan 
ilmu yang didapat tidak 
menjadi ilmu yang dilaknat, 
artinya tidak digunakan untuk 
sesuatu yang sesat, melainkan 
digunakan untuk memperbaiki 
diri, lingkungan, negara 
bahkan dunia ke arah yang 
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lebih baik. Begitu pula dengan 
Kyai yang ikhlas mengajar 
dan membimbing santrinya, 
juga santri yang ikhlas belajar 
dengan Kyai-nya. Tentu hal ini 
akan menciptakan kehidupan 
pondok yang harmonis.

Jiwa kesederhanaan, 
kehidupan di pondok pesantren 
diliputi dengan kesederhanaan. 
Namu kesederhaan di sini 
bukan berarti pasif  atau 
nerimo, tidak juga berarti 
miskin atau melarat. Justru 
dalam kesederhanaan terdapat 
kekuatan, kesanggupan, 
ketabahan dan penguasaan diri 
dalam menghadapi perjuangan 
hidup. Dengan ditanamkannya 
jiwa kesederhanaan, diharapkan 
santri dapat merasakan empati 
terhadap kenyataan yang 
mereka temukan di tengah 
masyarakat kelak. 

Jiwa Berdikari, atau 
kesanggupan menolong diri 
sendiri merupakan senjata 
ampuh yang dibekalkan 
pesantren kepada para 
santrinya. Berdikari tidak saja 
berarti bahwa santri sanggup 
belajar dan berlatih mengurus 
segala kepentingannya sendiri, 
tetapi pondok pesantren itu 
sendiri sebagai lembaga 
pendidikan juga harus sanggup 
berdikari sehingga tidak pernah 
menyandarkan kehidupannya 
kepada bantuan atau belas 
kasihan pihak lain. Inilah Zelp 
berdruiping systeem (sama sama 
memberikan iuran dan sama-
sama memakai). Dalam pada 
itu, Pondok pesantren Condong 
sendiri tidaklah bersifat kaku, 

sehingga menolak orang-orang 
yang hendak membantu. Semua 
pekerjaan yang ada di dalam 
pondok dikerjakan oleh kyai dan 
para santrinya sendiri, tidak 
ada pegawai di dalam pondok 
. Perlu dicatat bahwasanya di 
pondok guru tidak memakan 
gaji dari SPP santri. Apa yang 
dibayarkan santri adalah untuk 
mereka sendiri. Di sini guru 
mendapatkan kesejahteraan, 
sepenuhnya dari usaha pondok 
dalam berbagai bidang.

Jiwa Ukhuwwah Diniyyah, 
kehidupan di pondokpesantren 
diliputi suasana persaudaraan 
yang akrab, sehingga segala 
suka dan duka dirasakan 
bersama dalam  jalinan 
ukhuwwah diniyyah. Tidak 
ada dinding yang dapat 
memisahkan antara mereka. 
Ukhuwah ini bukan saja selama 
mereka di Pondok, tetapi 
juga mempengaruhi ke arah 
persatuan ummat.

Jiwa Bebas, bebas dalam 
berpikir dan berbuat, bebas 
dalam menentukan masa 
depan, bebas dalam memilih 
jalan hidup, dan bahkan bebas 
dari berbagai pengaruh negatif  
dari luar, masyarakat. Jiwa 
bebas ini akan menjadikan 
santri berjiwa besar dan 
optimis dalam menghadapi 
segala kesulitan.

Hanya saja dalam 
kebebasan ini seringkali 
ditemukan unsur-unsur negatif, 
yaitu apabila kebebasan itu 
disalahgunakan, sehingga 
terlalu bebas (liberal) dan 
berakibat hilangnya arah dan 

tujuan atau prinsip. Sebaliknya, 
ada pula yang terlalu bebas 
(untuk tidak mau dipengaruhi), 
berpegang teguh kepada tradisi 
yang dianggapnya sendiri telah 
pernah menguntungkan pada 
zamannya, sehingga tidak 
hendak menoleh ke zaman yang 
telah berubah. Akhirnya dia 
sudah tidak lagi bebas karena 
mengikatkan diri pada yang 
diketahui saja.

Maka kebebasan ini harus 
dikembalikan ke aslinya, 
yaitu bebas di dalam garis-
garis yang positif, dengan 
penuh tanggungjawab; baik 
di dalam kehidupan pondok 
pesantren itu sendiri, maupun 
dalam kehidupan masyarakat. 
Jiwa yang meliputi suasana 
kehidupan Pondok Pesantren 
itulah yang dibawa oleh santri 
sebagai bekal utama di dalam 
kehidupannya di masyarakat. 
Jiwa ini juga harus dipelihara 
dan dikembangkan dengan 
sebaik-baiknya.

Intinya, pola keterpaduan 
yang diusung pondok pesantren 
Condong diharapkan menjadi 
sebuah terobosan yang baik 
dalam dunia pendidikan di 
negeri ini. Tanpa berpretensi 
menjadi sebuah sistem 
pendidikan yang sempurna, 
pola keterpaduan pesantren 
Condong memiliki cita-cita 
mulia untuk membina generasi 
muda Indonesia menjadi 
generasi yang kaffah dan 
bermanfaat bagi dirinya dan 
masyarakat. [lena]
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POLA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN
SEBAGAI LANGKAH NYATA

DALAM PEMBENTUKAN AKHLAK PARA PELAJAR

Tidak sedikit orang tua yang resah melihat akhlak anak-anaknya, yang semakin hari kelakuannya semakin menjadi-
jadi dan memburuk. Padahal mereka dimasukan ke bangku sekolah yang senantiasa mempelajari tentang bagaimana 
berprilaku yang seharusnya. Hal ini menjadi keresahan para orangtua dalam mendidik anak-anaknya. Disamping itu, 

ada  yang mengatakan bahwa pola pendidikan pondok pesantrenlah yang merupakan langkah nyata dalam pembentukan 
akhlak para pelajar. Dalam kesempatan ini, Ovi Sopiatuzzaki dari Majalah Condong meminta pendapat Al-Ustadz Drs. 

Mahmud Farid, M.Pd, Kepala SMA Terpadu Riyadlul ‘Ulum, sekaligus tokoh yang berperan aktif dalam proses pelaksanaan 
pola pendidikan pondok pesantren, untuk menjelaskan pola pendidikan pesantren dalam mendidik akhlak santri. 

Bagaimana pendapat Ustadz tentang pola 
pendidikan pondok pesantren, terutama 
dalam kaitannya mendidik akhlak santri? 

Pola pendidikan pondok pesantren 
mengintegritaskan antara pendidikan 
formal, non formal, dan informal. Dengan 
pola integrasi ini para pelajar  selama 24 
jam ada dalam bimbingan dan arahan 
guru-guru. Sehingga, karakter mereka 
senantiasa terjaga dan terarahkan.

Apakah pola pendidikan pesantren bisa 
dikatakan sebagai tempat pembentukan 
akhlak yang baik?

Pola pendidikan pondok pesantren 
yang terintegrasi ini merupakan hasil 
ijtihad para pendiri. Setelah melihat 
kenyataan bahwa pendidikan yang tidak 
terintegrasi baik dalam kurikulum dan 
sistem banyak menimbulkan ketimpangan-
ketimpangan yang pada akhirnya akan 
sangat berpengaruh pada karakter para 
pelajar. Sehingga bisa dikatakan, pola 
pendidikan pondok pesantren merupakan 
pola pendidikan yang baik untuk 
pembentukan akhlak para pelajar.

Bagaimanakah perbandingan antara pola 
pendidikan pondok pesantren dengan 
pola pendidikan sekolah konvensional?

Adapun perbandingannya, yaitu 
sebagai berikut :

Pola pendidikan di pondok pesantren 
tidak hanya mengarah pada pengembangan 
intelegensi para pelajar saja,tetapi lebih 
mengarah pada pengembangan seluruh 
potensi yang dimiliki oleh para pelajar 
seperti: potensi sosial, spiritual, dan 
emosional.

Kemudian, mengingat waktu yang 
tersedia bagi para pelajar cukup panjang 
yaitu selama 24 jam, sehingga potensi-
potensi mereka bisa diarahkan melalui 
berbagai kegiatan. Tentunya, yang 
punya minat untuk belajar berorganisasi 
disediakan OSPC (Organisasi Santri 
Pesantren Condong), yang punya minat 
untuk belajar berwirausaha disediakan 

unit-unit usaha, yang punya minat dalam 
bidang olahraga disediakan sarana-sarana 
olahraga yang cukup, yang punya minat 
dalam mengasah retorika disediakan club-
club public speaking, yang punya minat 
dalam bidang seni disediakan kursus-
kursus kesenian, seperti: nasyid, marawis, 
kaligrafi dan komunitas matapena. Dan 
yang punya minat dalam bidang pertanian 
disediakan taman, kebun, dan kolam yang 
ada di sekitar pondok pesantren.

Sementara, di sekolah umum waktu 
yang tersedia di sekolah hanya terbatas 
yaitu dari jam 07.00-14.00 WIB. Sehingga 
tidak akan cukup untuk melakukan 
kegiatan-kegiatan tersebut, dan waktu 
para pelajar lebih banyak digunakan di luar 
lingkungan sekolah.

Apa rahasianya pola pendidikan pondok 
pesantren bisa dikatakan sebagai langkah 
nyata dalam pembentukan akhlak para 
pelajar?

Di pesantren, para pelajar dibimbing 
dan diajarkan bagaimana mereka hidup 
sesuai dengan nilai-nilai dan tuntunan 
ajaran  Islam. Dimulai dari bangun pagi 
jam 03.30 WIB mereka dilatih untuk 
selalu mendekatkan diri kepada Allah 
dengan melaksanakan shalat tahajud, 
memperbanyak bacaan al-quran, shalat 
berjamaah, kemudian mengikuti kegiatan 
pembelajaran, baik intrakulikuler, 
ektstrakulikuler, maupun pembiasaan-
pembiasaan dalam melaksanakan kegiatan 
kehidupan sehari-hari, seperti : mengatur 
kamar, kelas, dan lingkungan sekitar. 
Sehingga lingkungan pondok pesantren 
terasa hidup dengan suasana aman, 
nyaman, penuh keakraban, dan keceriaan 
antara para pelajar, kyai, guru-guru, dan 
orang-orang yang terlibat dalam berbagai 
kegiatan yang ada di pondok pesantren.

Keberhasilan suatu pola pendidikan 
tidak terlepas dari nilai-nilai yang 
ditanamkan dan dijadikan pegangan hidup 
dalam mendidik para pelajar. Sebagai 
contoh, Pondok Pesantren Riyadlul ‘Ulum 

Wadda’wah selalu berpegang teguh pada 
nilai yang mendasari kehidupan di pondok 
pesantren yang sering disebut dengan 
panca jiwa, yaitu sebagai berikut: 

Jiwa Keikhlasan yakni, berbuat 
sesuatu bukan karena didorong oleh 
keinginan untuk mendapatkan keuntungan 
sesuatu. Contoh: kyai ikhlas mengajar para 
santrinya, dan para santri juga ikhlas dalam 
menerima ilmu yang diajarkan oleh kyai.

Jiwa Kesederhanaan yakni, terdapat 
nilai-nilai kekuatan, kesanggupan, 
ketabahan, dan penguasaan diri dalam 
menghadapi perjuangan hidup.

Jiwa Berdikari yakni, kesanggupan 
menolong diri sendiri. Inilah yang disebut 
dengan senjata ampuh yang dibekalkan 
pesantren kepada para pelajarnya.

Jiwa Ukhuwwah diniyyah yakni, 
suasana persaudaraan yang akrab yang 
dijalin oleh antar pelajar.

Jiwa Bebas yakni, bebas dalam berfikir 
dan berbuat, bebas dalam menentukan 
masa depan, bebas dalam memilih jalan 
hidup, berkreasi, dan berinovasi, serta 
bahkan bebas dari berbagai pengaruh 
negatif  dari luar.

Disamping panca jiwa, Pondok 
Pesantren selalau berpegang teguh pada 
pilar-pilar perjuangan, misalnya: Pondok 
Pesantren Riyadlul ‘Ulum Wadda’wah 
memiliki 5 pilar perjuangan yang 
ditanamkan, diantaranya : keikhlasan, 
kebersamaan, kesungguhan, istiqomah, 
dan kesabaran. Dan terakhir, setiap 
pondok pesantren harus mempunyai motto 
dalam menggapai keberhasilan suatu 
pola pendidikan. Contoh : “Hidup Sekali 
hiduplah yang berarti” selalu dijadikan 
motto pondok pesantren Riyadlul ‘Ulum 
Wadda’wah dalam melaksanakan proses 
pendidikan dan pembentukan akhlak 
yang mulia, serta menjadikan insan yang 
paripurna, yang berakhlakul karimah, 
berwawasan ilmiah, dan berilmu amaliyah .

Wawancara: Ovi Sopiatuzaki

Wawancara



11

Islamiyah

Hadits

Pelepah Kurma Pun Merindukan
Oleh: Mufti Najmul Umam

D ar i  sahabat 

j a b i r  b i n 

Abdillah ra beliau 

mengatakan “ mesjid 

nabawi pada saat itu 

beratapkan pelepah 

kurma (begitu pun 

dengan tiang-tiang 

mesjid tersebut), 

dan Nabi saw, ketika 

berkhutbah selalu bersandar 

pada salah satu pelepah kurma 

tersebut. Namun semenjak 

dibuatkan mimbar untuk 

nabi, beliau selalu berkhutbah 

menggunkan mimbar tersebut 

(dan tidak menggunakan pelepah 

kurma itu lagi sebagai tempat 

khutbah nabi saw). maka kami 

mendengar dari pelepah kurma 

tersebut suara rintihan (tangisan), 

seperti merintihnya hewan yang 

sedang bunting, hingga datanglah 

nabi dan meletakan tangannya 

diatas pelepah kurma tersebut , 

maka diamlah ia” (HR Bukhari).

Pendahuluan
Saat bulan maulid tiba, umat 

islam diberagam belahan dunia 

menyambutnya dengan penuh 

suka cita. Cara perayaannya 

pun berbeda antara satu daerah 

dengan yang lainnya. Pada saat itu 

pula mereka memperdengarkan 

perjalanan hidup sang manusia 

teladan, dari permulaan hidupnya 

hingga wafatnya yang sarat 

makna dan ajaran. 

Kesemuanya itu, 

d i s e l e n g g a ra k a n 

dengan harapan 

agar umat dapat 

bercer min  dar i 

keteladanan hidup 

rasulullah saw dan 

semakin menambah 

kecintaan kepadanya.

Berbicara masalah cinta 

kepada nabi, para sahabat 

adalah contoh terdepan dalam 

perwujudan cinta kepada nabi 

saw. cinta dan kasih sayang 

merupakan buah dari perkenalan. 

Dan para sahabat Rasulullah 

saw adalah orang yang paling 

mengenal dan paling mengetahui 

kedudukan beliau saw. hal tersebut 

sebagaimana tergambar dalam 

suatu peristiwa, sebagaimana 

diceritakan oleh al- imam 

sulaiman bin ahmad bin ayyub 

abu al-qasim At-thabrani didalam 

kitab al-mu’jam al-kabir, ketika 

sahabat zaid bin Ad-Datsinah 

ra, yang tertawan olehkaum 

musyrikin dan dikeluarkan 

penduduk makkah dari tanah 

haram untuk dibunuh, salah 

seorang dari mereka berkata “ ya 

zaid, maukah posisimu sekarang 

digantikan oleh Muhammad 

untuk kami penggal lehernya, 

kemudian kami bebaskan dirimu 

dan kami kembalikan kamu pada 

keluargamu?”, serta merta zaid 

menjawab, “Demi Allah, aku sama 

sekali tidak rela jika Muhammad 

sekarang berada dirumahnya 

tertusuk sebuah duri dalam 

keadaan aku berada dirumahku 

beserta keluargaku!”. 

D ida lam had is  yang 

diriwayatkan oleh sahabat Anas 

bin Malik, bahwa nabi Saw 

bersabda “tidaklah sempurna 

keimanan seseorang diantara 

kalian sehingga aku lebih ia cintai 

dibandingkan dengan orang 

tuanya, anaknya dan manusia 

secara keseluruhan”. Menurut Al-

Imam Muhyiddin Abu zakariya 

bin yahya bin syaraf  An-nawawi 

hadis ini menjelaskan sindiran 

tentang kecenderungan hati 

manusia yang selalu dipengaruhi 

oleh dua jenis nafsu, yaitu nafsu 

al-amarah (negative) dan nafsu 

al-Muthmainnah (positif), ketika 

seseorang lebih mencintai 

keluarga, anak-anaknya, maka 

secara tidak langsung ia tengah 

mengunggulkan nafsu amarahnya, 

namun sebaliknya ketika ia lebih 

mencintai Nabi Saw, maka ia 

lebih mengunggulkan nafsu 

muthmainnahnya. 

Didalam hadis yang lain, 

yang diriwayatkan oleh sahabat 

Abdullah bin Hisyam bahwa 

Umar bin khatab pernah berkata 

kepada Nabi saw, “engkaulah 

wahai rasul, yang paling aku 

cinta melebihi segala sesuatu 
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pun kecuali terhadap diri saya 

sendiri”, Rasulullah menjawab, 

“demi dzat yang jiwaku berada 

digenggamanNya, t idaklah 

engkau mencintaiku sehingga aku 

lebih engkau cintai ketimbang 

dirimu sendiri.” Maka umar pun 

menjawab, “Demi Allah, sekarang 

engkaulah yang paling aku cintai 

ketimbang diri aku sendiri.” 

Rasulullah kembali menjawab, 

“ Baru sekarang, wahai Umar”. 

Menurut Al-qadhi ‘iyadh dari 

sebagian tanda bahwa seseorang 

benar-benarmencintai nabi saw 

adalah menjalankan sunnah-

sunnahnya, membela syariatnya, 

dan mempunyai angan-angan 

ingin hidup sezaman dengan 

Nabi saw untuk membelanya 

baik dengan harta maupun 

mengorbankan dirinya. 

Penjelasan
Demikianlah secuil riwayat 

yang menggambarkan betapa 

besarnya kecintaan para sahabat 

terhadap Nabi Saw. selanjutnya, 

bukan hanya manusia saja yang 

mencintai Nabi saw, tumbuh-

tumbuhan beserta benda mati 

pun mencintai dan merindukan 

Nabi  saw.  sebagaimana 

tergambar pada hadis mutawatir 

diatas. Didalam kajian ilmu hadis, 

hadis mutawatir merupakan 

hadis dengan derajat tertinggi 

ketimbang hadis shahih. 

Didalam hadis tersebut 

disebutkan, bagaimana kerinduan 

pelepah kurma yang biasanya 

digunakan oleh Nabi saw 

sebagai tempat berkhutbah dan 

menasehati para sahabat. Ketika 

nabi saw dibuatkan sebuah 

mimbar yang digunakan sebagai 

tempat berkhutbah, maka nabi 

tidak lagi menggunakan pelepah 

kurma itu sebagai tempat 

bersandarnya. Pada suatu 

kesempatan, Diper tengahan 

khutbah jum’atnya nabi saw, 

para sahabat mendengarkan 

rintihan tangisan seperti rintihan 

hewan yang sedang hamil, dalam 

riwayat yang lain seperti rintihan 

tangisan bayi, maka semakin 

keraslah suara itu, sehingga 

para sahabat tidak mampu 

memperhatikan isi khutbah Nabi 

saw, mereka saling menoleh satu 

sama lainnya, mencari dimana 

sumber tangisan itu. dan sumber 

tangisan tersebut berasal dari 

pelepah kurma yang berada 

beberapa meter dibelakang nabi 

saw, maka -sebagaimana riwayat 

dari sahabat anas, yang terdapat 

dalam kitab Shahih Ibn Hibban-

rasulullah saw berhenti sejenak, 

lalu turun menghampiri pelepah 

kurma tersebut, kemudian nabi 

mengelus-elus pelepah kurma itu, 

setelah itu suara tangisan terhenti 

seketika. 

Al-Imam hasan al-bashri tokoh 

senior golongan tabi’in, ketika 

meriwayatkan dan membacakan 

hadis ini selalu beruraian air 

mata, seraya berkata “ wahai 

hamba Allah, pelepah kurma pun 

menangis karna rasa rindunya 

terhadap Nabi Saw, dan kalian 

semua lebih berhak merasakan 

rasa rindu untuk berjumpa 

bersama nabi Saw.” pelepah 

kurma yang berada beberapa 

meter saja dari Nabi saw 

merasakan rasa rindu yang luar 

biasa besarnya, dan kita yang jauh 

berabad-abad dengan baginda 

rasulullah lebih layak merasakan 

rasa rindu itu. Dalam kitab sunan 

ad-darimi disebutkan sebuah 

hadis, bahwa rasulullah bersabda 

“kalau saja aku tidak memeluk 

(mengelus) pelepah kurma itu, 

tentunya ia akan menangis sampai 

hari kiamat tiba.”

Kesimpulan
Hanya cinta yang tuluslah, 

yang bisa melahirkan kerinduan 

yang luar biasa. Ketika kecintaaan 

seseorang terhadap Nabi 

Saw. melebihi rasa cintanya 

terhadap semua hal yang 

bersifat duniawi, maka Allah 

akan segera memberikan cinta 

dan keridhanNya terhadap 

orang tersebut, setelah itu Allah 

pun kembali mencurahkan 

Maghfirahnya. Imam Ibnu Katsir 

didalam tafsirnya, mengomentari 

Surat Ali Imran Ayat 31 mengatkan 

bahwa ayat ini merupakan garis 

pemisah antara orang yang benar 

dalam pengakuannya terhadap 

cintanya kepada Allah -dengan 

melaksanakan segala ketentuan 

yang dicontohkan oleh Nabi 

saw baik dalam ucapan dan 

prilakunya- dengan orang yang 

berdusta tentang cintanya kepada 

Allah. Bukti dari rasa Cinta 

terhadap Allah, yaitu mengikuti 

syariat nabi Saw. maka mencintai 

nabi saw adalah mutlak sebagai 

pertanda Kecintaan terhadap 

Allah.wallahu’alam.

*Penulis merupakan alumnus Pesantren 
Condong dan sedang melanjutkan studi 
di Darus-Sunah International Institute For 
Hadith Sciences Banten.
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Diasuh oleh 

KH. ASEP ABDULLAH
Alumni PP Condong, Mubaligh. 

Tanya:

Kenapa wanita yang sedang haid harus 

mengumpulkan rambutnya?

-hamba Allah-

Jawab:

Tidak ada perintah wanita untuk mengumpulkan 

rambut. Tapi kalau wanita yang haid itu 

rambutnya selama haid  wajib diadusi. Artinya 

ketika rambut dikumpulkan,jangan sampai 

ada rambut yang lepas tanpa dicuci waktu 

adus. Ketika haid kita tidak boleh menggunting 

rambut atau menggunting kuku sebab akan 

terlepas ketika kita sedang hadats.Hal tersebut 

disunatkan untuk dilakukan nanti setelah adus.

Tanya:

Di zaman yang canggih ini,kita bisa membaca 

Al-Qur’an	melalui	handphone/laptop.	Apakah	

dosa	hukumnya	apabila	kita	membawa	Al-Qur’an	

digital tersebut tanpa memakai wudlu?

-hamba Allah-

Jawab:
 

Al-Qur’an	di	dalam	HP/Laptop	itu	tidak	timbul.	

Yang	dilarang	itu	tulisan	ayat-ayat	Al-Qur’an	

tidak boleh dibawa ke tempat yang hina dan 

tidak boleh dibawa orang yang junub. Sedangkan  

Al-Qur’an	digital	sama	saja	seperti	para	hafidz	

qur’an,	maka		kalau	kita	membawa	HP/Laptop	

yang	berisi	Al-Qur’an	dengan	tidak	ada	wudlu	

tidak apa-apa.

Tanya:

Apakah sah shalatnya, apabila kita shalat 

memakai parfum yang mengandung alkohol?

-hamba Allah-

Jawab:

Syarat sah shalat itu diantaranya suci dari 

hadats dua dan suci dari najis. Para ulama 

menggolongkan alkohol kepada hal yang najis. 

Sehingga apabila parfumnya dicampur alkohol 

berarti mutanajis,dipakai shalat menjadi 

tidak sah.Bukan terletak pada parfumnya,tapi 

mutanajisnya. Hukum ini adalah ijtihad para 

ulama.Kalau menyangkut kata ‘alkohol’  “ kullu 

muskirin najsun”‘setiap yang memabukan itu 

adalah najis’.

Islamiyah

Fiqh
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Islamisasi 
Ilmu Pengetahuan 
di Lembaga Pendidikan
Oleh, Muhammad Rasyid Ridha*

I
slam adalah sebuah dien 

yang tidak hanya mengatur 

peribadatan manusia pada 

Tuhannya akan tetapi juga 

mencakup seluruh sistem 

kehidupan manusia; sistem 

perekonomian, etika, moral, 

pendidikan, politik dan lainnya. 

Hal ini dimungkinkan, karena 

Islam, seperti halnya Marxisme, 

mempunyai worldviewnya sendiri 

sehingga ranah kajian Islam 

adalah universal dan komprhensif  

[syumuli]. Penyempitan Islam 

menjadi hanya sebuah sistem 

peribadatan saja adalah proses pengebirian dan distorsi terhadap hakikat Islam itu 

sendiri. Toh, dalam hal-hal kecil saja, seperti makan dan tidur, Islam mengaturnya 

apalagi hal-hal yang menyangkut hajat hidup umat manusia seperti ketatanegaraan, 

ekonomi, etika, tentu Islam tidak mungkin tidak mengaturnya.

Distorsi pemahaman Islam sebagai dien 

tidak dapat dimungkiri adalah hasil dari 

imperialisme epistemologi barat terhadap 

intelektual-intelektual muslim. Ali Syari’ati 

menyiratkan bahwa intelektual-intelektual 

muslim banyak teralienasi ketika mereka 

Islamiyah

Kolom
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berhadapan dengan pemikiran-

pemikiran barat. Mereka secara 

serta merta mengadopsi pemikiran-

pemikiran tersebut tanpa daya 

filterisasi. Padahal  Filsafat Islam 

sendiri –dalam sejarahnya– memiliki 

sifat filter terhadap ilmu-ilmu di luar 

Islam. Tentunya untuk diislamkan. 

Walhasil, tatkala pemikiran dengan 

epistemologi barat yang melenceng 

dari akidah Islam diadposi secara 

membabi buta, pemahaman Islam 

sebagai dien akan terdistorsi dengan 

sendirinya.

Beberapa intelektual muslim 

–raushanfikr– telah membuktikan 

bahwa mereka mampu memberikan 

daya filter dan mengadaptasi 

pemikiran-pemikiran dengan 

epistemologi barat sehingga 

menjadi berepistemologi Islam. 

Ali Syari’ati, seorang reformis Iran 

jebolan Sorbonne University, berhasil 

menunjukan bahwa ‘humanisme’ 

Islam lebih unggul dari humanisme 

yang diusung oleh filosof  Barat 

baik itu dari kalangan Marxis 

maupun ekstensialis. Syed Naquib 

Al-Attas, seorang ilmuwan terkenal 

dari Malaysia, bahkan berhasil 

menganggas konsep islamisasi 

ilmu pengetahuan dengan cara 

dewesternisasi ilmu pengetahuan. 

Artinya, ilmu harus dibersihkan dari 

racun epistemologi barat.

Hal ini berbeda dengan beberapa 

intelektual muslim yang –dalam 

istilah Ali Syari’ati– terasingkan. 

Mereka bersifat pragmatis dan 

menganggap bahwa mengusung 

Islam dalam kehidupan sehari-

hari adalah sesuatu yang utopia. 

Seorang ‘intelektual muslim’ jebolan 

Universitas Melbourne yang juga 

pendiri Jaringan Islam Liberal dan 

aktivitas Freedom Institute begitu 

bangga dengan mengkultuskan 

konsep humanisme Barat. Padahal 

dalam sejarah, humanisme Barat 

telah membawa manusia pada 

dilema yang besar. Lebih-lebih ketika 

ia dengan gegabah mengatakan 

bahwa kalau mau selamat jangan 

memakai isu Islam. Pandangan ini 

menyiratkan kalahnya idealisme 

Islam dengan realita yang terjadi di 

masyarakat. Padahal idealisme Islam 

datang untuk mengubah realita yang 

menyimpang dari worldview Islam. 

Sungguh aneh.

Pandangan ‘Islam Yes, Partai 

Islam No’ menunjukan terdistorsinya 

pemikiran para pengusungnya 

tentang pandangan Islam yang 

komprehensif. Sekulerisasi adalah 

bentuk keputusasaan dalam 

pengaplikasian syariat Islam 

dalam kehidupan. Padahal revolusi 

Iran dan Generasi Salahuddin 

Al-Ayyubi adalah contoh konkret 

bahwa syariat Islam bisa terbentuk 

apabila memang umat telah siap 

untuk menggapainya. Alih-alih 

memperjuangkan Islam malah 
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mengebirinya dari kehidupan sehari-

hari.

Lembaga Pendidikan 

Benih-benih tumbuhnya 

pemahaman yang mendistorsi 

hakikat Islam sebagai dien 

menurut hemat penulis lahir dari 

lembaga-lembaga pendidikan yang 

mengajarkan Islam hanya secara 

parsial. Di kebanyakan lembaga 

pendidikan, ‘Islam’ hanya dibahas 

dalam kajian-kajian keagamaan 

saja seperti Fiqh, Tauhid, Tasawuf, 

dll. Ketika siswa mengaji ilmu-

ilmu ‘umum’, mereka tidak disentil 

dengan ayat-ayat kauniah yang 

beratu-ratus jumlahnya dalam al-

Quran,	sehingga	mereka	berpikiran	

bahwa ilmu pengetahuan adalah satu 

kutub dan Islam adalah kutub lain.

Padahal	dalam	al-Quran,	

terdapat kurang lebih 750 ayat 

tentang ilmu kauniah yang 

membahas tentang sains yang 

semuanya mengajak umat Islam 

untuk mengambil pelajaran darinya. 

Bandingkan dengan ayat tentang 

fiqh yang ‘hanya’ berjumlah 150-an. 

Hal ini menyiratkan bahwa kajian 

terhadap sains adalah penting dan 

diwajibkan	oleh	al-Quran.

Islamisasi ilmu pengetahuan 

di lembaga-lembaga pendidikan 

bisa dimulai dengan memberikan 

landasan pemikiran bahwa Islam 

sebagai dien harus menjadi landasan 

berpikir bagi setiap siswa dalam 

mengaji sains. Tentunya hal ini tidak 

mengebiri aspek rasional karena 

memang rasionalisme –dalam 

batas-batas tertentu– tidak  dilarang 

dalam Islam bahkan dianjurkan. 

Pemahaman dasar ini akan 

mengingkari pandangan epistemologi 

barat yang menganggap bahwa ilmu 

adalah netral dan akan menganggap 

bahwa ilmu itu penuh dengan nilai. 

Walhasil, ketika pembelajaran 

ilmu pengetahuan telah berhasil 

diislamkan pemanfaatannya akan 

dilakukan secara bijak karena 

mengindahkan fitrah seperti 

digariskan Allah dalam sumber 

ajaran Islam.

Syukur alhamdulillah bahwa 

program IIPK [Islamisasi Ilmu 

Pengetahuan Kontemporer] mulai 

memasuki kalangan guru-guru yang 

nota bene adalah pejuang lapangan 

yang bersentuhan langsung dengan 

aspek praxis pendidikan. Ketika 

para guru memilki pemahaman 

Islam yang syumuli tentunya mereka 

akan melandaskan seluruh kegiatan 

pengajarannya dengan pandangan 

alam Islam [Islamic Worldview].

*Merupakan nama pena dari penulis. Beliau 

merupakan Guru di SMA Terpadu Riyadlul 

‘Ulum Condong. Tulisannya tentang 

pendidikan Islam dapat dilihat di http://

www.islamiced.wordpress.com 
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Keluarga Sakinah 

Àla Rasul

Oleh, Elin Nurmalina, SE.Sy. 

M

emiliki sebuah keluarga merupakan 

anugrah yang tiada tara. Karena keluarga 

adalah lingkungan terdekat yang bisa membuat 

kita nyaman. Keluarga pula yang mampu 

menerima diri kita apa adanya. Dan keluarga, 

adalah tempat kembali disaat tak ada lagi 

yang mampu menerima kita. Namun, dalam 

berumah tangga, tentu tidak akan berjalan 

semulus yang kita harapkan. Kini tidak sedikit 

kehancuran keluarga justru disebabkan oleh 

elemen keluarga itu sendiri. Anak membunuh 

Ibu, Ayah menggauli anaknya, Ibu yang bekerja 

menjadi PSK, atau anak-anak yang memilih 

jalan pintas dengan narkoba maupun bunuh 

diri. Kalau sudah begini, kata ‘sakinah’ dalam 

rumah tangga tinggal kenangan saja. Maka, 

sudah sepatutnya kita kembali menengok 

suri tauladan di masa lampau. Yakni, disaat 

Nabi Muhammad SAW mampu menjadikan 

keluarganya sakinah, mawaddah warahmah.

Rasul Suami Dambaan Istri 
Rasulullah SAW senantiasa menghimbau 

agar setiap suami dan istri saling ta’awun 
(tolong menolong, bantu membantu) dan 

bekerja sama. Artinya, keduanya saling 

menasehati dan mengingatkan dalam kebaikan 

dan ketakwaan. Karena sudah barang tentu 

dalam berumah tangga, cobaan dan masalah 

akan datang silih berganti. Semasa hidup 

berkeluarga bersama istri dan anaknya, Rasul 

menyadari masalah, rintangan maupun ujian 

seringkali datang menerpa. Hanya saja, Rasul 

selalu bertindak sebagai seorang suami dan 

Bapak yang mampu memimpin keluarganya 

agar tetap mendasari kehidupan dengan nilai-

nilai Islam, dan tidak ada tujuan yang lebih 

didambakan kecuali hanya mengharap ridha 

dari Allah SWT.

Sebagai seorang suami, ketauladanan 

Rasul dalam mengepalai sebuah keluarga patut 

dicontoh. Selain tolong menolong, Rasul pun 

Islamiyah

Keluarga
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mampu berbuat adil pada istri-istrinya. Pernah 

suatu ketika, istri-istrinya berkumpul, lalu salah 

satu diantara mereka bertanya pada Rasul; 

“Rasul, manakah istri yang paling kau sayangi 

dan cintai?” Mendengar hal itu, istri-istri yang 

lain saling berharap agar dirinyalah yang paling 

Rasul sayangi. Rasul pun menjawab, “Istri 

yang paling aku cintai adalah dia yang aku 

berikan cincin padanya”. Seketika istri-istri 

Rasul saling bertanya jawab, siapakah yang 

akan mendapatkan cincin dari beliau. Ternyata, 

pada malam harinya, Rasul menemui semua 

istrinya dengan bergiliran sambil memberikan 

mereka cincin secara diam-diam. Maka, setiap 

istri Rasul merasa bahwa dirinyalah yang 

paling Rasul sayangi dan cintai. Tindakan 

beliau sungguh mesra, lembut dan tentu adil. 

Karena begitulah sepatutnya seorang suami 

memperlakukan istrinya. Sebagaimana sabda 

Nabi:

“Nasehatilah istri-istri kalian dengan cara 
yang baik, karena sesungguhnya para wanita 
diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan 
yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah 
bagian atasnya. Maka, jika kalian (para suami) 
keras dalam meluruskannya (membimbingnya) 
pasti kalian akan mematahkannya. Dan jika kalian 
membiarkannya (yakni tidak membimbingnya) 
maka tetap akan bengkok. Nasehatilah istri-istri 
(para wanita) dengan cara yang baik.” (HR. Abu 
Hurairah RA) 

Tiang Keluarga Kokoh dengan Nilai-Nilai 
Agama

Melihat realita sebuah keluarga masa kini, 

terutama yang seringkali diberitakan media 

masa, seperti sangat jauh dari gambaran 

sebuah keluarga yang damai dan tentram. 

Hal ini, disebabkan adanya kontradiksi antara 

orientasi kehidupan berumah tangga masa 

kini dengan apa yang diajarkan Rasul. Padahal 

Rasul telah memerintahkan Ummatnya agar 

senantiasa membangun rumah tangga atas 

dasar lillahi ta’ala, mengaplikasikan nilai-nilai 

keagamaan serta memiliki satu tujuan, yakni 

mardhotillah (Ridha Allah).

Rasul mengajarkan kita, agar sebuah 

rumah tangga hendaknya dilandaskan pada dua 

Normatif 	 Islam	 yakni	 Al-Quran	 dan	 Sunnah.	

Begitu pun hakikat dari kehidupan keluarga yang 

sakinah, mawaddah warahmah adalah atas restu 

dan Ridha Allah. Maka, ketika sebuah keluarga 

jauh dari Allah, jauh pula dari kehidupan yang 

tentram dan damai. Ada beberapa kiat agar 

menjadi keluarga ideal sebagaimana yang telah 

Rasul contohkan. Antara lain: 

a. Rumah tangga dibangun dan didirikan 

berlandaskan	Al-Quran	dan	Sunnah

b. Membentuk rumah tangga untuk 

menciptakan kasih sayang (mawaddah 
warahmah)

c. Bersyukur pada Allah telah dikarunia 

pasangan hidup

d. Menjalankan kewajiban dan hak sebagai 

suami dan istri dengan baik

e. Selalu berdzikir

f. Menuntut ilmu Agama

g. Keluarga sebagai tempat bersandar dikala 

susah

h. Bermusyawarah sebelum mengambil 

keputusan

i. Tetap bersikap santun meski saat marah, 

dan

j. Selalu menahan emosi juga mengendalikan 

diri.

Wawancara: Iis Annisa

Narasi: Lena Sa’yati

*Penulis adalah staf pengajar di SMP-SMA Terpadu 

Pondok Pesantren Riyadlul ‘Ulum Wadda’wah. 
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Kata Siapa, 
Bahasa Arab itu sulit?
Oleh, Yulianti Hasani, S.Pd.I

Saya tercekang ketika mendengar 
keponakan saya yang masih duduk 
di bangku SD bernyanyi dalam 

Bahasa Inggris dengan lantang. Ketika saya tanya, “ De, siapa yang ngajarin?’’ “ Ngak 
ada…’’ Dengan gaya polosnya, diapun melanjutkan dendangnya. Saya pun tercenung dan 
berf kir, mengapa kita tidak mensosialisasikan Bahasa Arab di masyarakat?

Allah Swt. Berfirman: “Sesusnggguhnya kami menjadikan 
Al-Qur’an dalam Bahasa Arab supaya kamu memahaminya.”(QS.	
Zukhruf:3). Konon pada abad pertengahan, Bahasa Arab menjadi 
bahasa pergaulan internasional dan bahasa pergaulan ilmiah di 
seluruh dunia. Umat Nasrani yang pada masa itu masih diliputi 
zaman kegelapan sangat terpesona dengan kemajuan budaya 
muslim dan mempelajari Bahasa Arab untuk memudahkan 
mereka dalam membaca buku-buku ilmiah yang dituliskan 
ilmuan-ilmuan Muslim dalam Bahasa Arab sehingga jika ada 
pemuda Nasrani pada masa itu mampu berbahasa Arab, mereka 
akan sangat bangga dan merasa percaya diri dalam pergaulan.

Hal ini sangat kontras dengan generasi muda Islam sekarang, 
mereka fasih berbahasa Inggris, Menyanyikan lagu-lagu barat 
dan membaca berbagai rujukan ilmiah berbahasa Inggris. Tetapi 
sangat disayangkan mereka terbata-bata dalam membaca Al-
Qur’an.	Padahal	Rasulullah	Saw.	menyuruh	kita	mencintai	Bahasa	
Arab karena tiga hal, Pertama, karena beliau adalah orang Arab; 
Kedua,	Karena	Al-Qur’an	berbahasa	Arab;	Ketiga, karena bahasa 
penduduk surga adalah bahasa Arab.

Padahal, bahasa Arab sekarang sangat akrab ditelinga umat 
Islam. Sejak seorang muslim dilahirkan ke muka bumi, ia telah 
diperdengarkan kumandang Adzan oleh kedua orang tuanya. 
Setiap hari selama lima waktu kita juga mendengar adzan shalat 
dari Mesjid. Adab muslim ketika bertemu muslim lainnya adalah 
mengucapkan salam yang merupakan do’a keselamatan bagi 
saudara kita dalam Bahasa Arab. Belum lagi do’a-doa dan lafal-
lafal shalat yang setiap hari kita ucapkan dengan bahasa Arab. 
Tetapi kenyataannya, meskipun umat Islam telah berinteraksi 
intensif  dengan Bahasa Arab, tidak lantas membuat mereka 
menyukai dan memahaminya. Hal ini dikuatkan dengan sebuah 
survei sederhana yang saya lakukan di Pondok ini dengan 
melibatkan sekitar 250 siswa di delapan kelas memberikan hasil 
bahwa lebih banyak dari mereka yang suka pelajaran Bahasa 
Inggris dari pada Bahasa Arab. Bahkan 90 orang diantara mereka 
tidak suka dengan Bahasa Arab, dengan alasan menurut mereka 
Bahasa Arab sulit untuk dipahami. 

Berkaca pada hasil survei diatas, tentu para guru Bahasa 
Arab dapat menjadikannya bahasa evaluasi dalam meningkatkan 
kualitas pembelajarannya. Bila para guru menggunakan metode, 
pendekatan dan strategi belajar mengajar yang variatif, inovatif, 

dan kreatif, tentu para siswa akan menyukai Bahasa Arab. 
Tidak hanya itu diharapkan mereka dapat menjadi agen untuk 
mengenalkan Bahasa Arab di tengah masyarakat.

Bahasa Arab dapat diperkenalkan karena melikiki 
karakteristik istimewa dibanding bahasa lain didunia. 
Karakteristik itu diantaranya: Suhulah (Mudah), Syaamil 
(Komprehensif), Jamilah (Indah), Mu’jizah (Menarik), Fathonah 
(Cerdas), dan Fadlihah (Cerdas). 

Belum lagi jika melihat manfaat yang kita peroleh jika kita 
mempelajari Bahasa Arab.

Beberapa manfaatnya yaitu keunggulan kita dalam 
memahami ajaran Islam. Hal ini disebabkan sumber ajaran 
Islam	yaitu	Al-Qur’an	dan	Hadits	ditulis	berbahasa	Arab.	Selain	
itu Bahasa Arab, merupakan Bahasa pemersatu kaum muslimin 
sedunia. Komunikasi umat Islam seduania dalam rangka 
Ukhuwah Islamiyah akan sangat mudah dilakukan. Belum lagi 
kemungkinan membangun kebudayaan seperti para pendahulu 
kita. Para penguasa Muslim di Timur dan di Barat, dari berbagai 
dinasti baik Umayyah, Abbasyiah, maupun Dinasti Fathimiah 
dan Ustmaniyah, berhasil membangun peradaban Islam yang 
dibangun keimanan dengan menjadikan Bahasa Arab sebagai 
pengantarnya.

Bahasa Arab mudah dipelajari? Bila ini menjadi hambatan, 
maka ingatlah bagaimana seorang pencinta dapat menempuh 
tujuh lautan untuk mencari cintanya. Kesulitan merupakan 
tantangan untuk menjadi lebih baik. Kesulitan yang dijumpai 
dalam belajar dapat diatasi dengan berbagai cara. Hal yang patut 
kita tanamkan ketika kita mempelajari sesuatu adalah kita harus 
bersabar dalam 3 hal, Pertama, harus sabar dalam berinteraksi 
dengan guru kita; Kedua, harus bersabar dengan rekan-rekan 
kita dalam belajar; Ketiga, harus besabar dalam mempelajari 
Bahasa Arab, mudah-mudahan dihitung-Nya sebagai upaya kita 
menghidupkan Islam. Insya Allah. Dan perlu diingat; belajar 
Bahasa Arab perlu dipraktekan, tidak cukup dengan dipelajari 
saja.

Wallahu A’lam Bishsawab. 

*Penulis adalah pengajar Bahasa Arab di Pondok Pesantren Riyadlul ‘Ulum 
Wadda’wah Condong. Alumnus PBA ISID Gontor dan sedang menempuh 
program paskasarjana pada bidang yang sama di IAIC Cipasung.

Islamiyah
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Selamat Datang 
Guru Masa Depan

Ada beberapa motif  mengapa 
sebagian dari anak bangsa ini 
memutuskan untuk berkarir di dunia 
pendidikan, khususnya pendidikan 
Indonesia dewasa ini. Motif  pertama, mungkin 
adalah keberpihakannya pemerintah, khususnya 
Kabinet Indonesia bersatu SBY saat ini, pada sektor 
pendidikan sehingga anggaran pendidikan meningkat 
tajam. Mereka yang terjun ke dunia pendidikan 
dengan bermodalkan motif  pertama ini berharap ikut 
kecipratan berkah dari melimpahnya dana pendidikan. 
Motif  kedua, adalah ketidaksengajaan atau juga 
‘kecelakaan’ ketika sebagian dari anak bangsa ini 
melepaskan diri dari predikat sebagai siswa sekolah 
menengah untuk melanjutkan ke jenjang perguruan 
tinggi. 

Ada beberapa hal yang bisa membuat mereka 
‘celaka’ seperti paksaan dari orang tua atau kurangnya 
informasi belajar di perguruan tinggi, sehingga 
mereka masuk ke fakultas pendidikan secara tidak 
sengaja. Terakhir motif  ketiga, adalah motif  idealisme 
di mana mereka memang mencintai dunia pendidikan 
dan semata-mata ingin berjuang dalam mencerdaskan 
anak bangsa. Orang yang bermotifkan ketiga ini 
biasanya memiliki jiwa keikhlasan dan perjuangan yang 
kuat dalam usaha untuk mencerdaskan ummat. Tanpa 
pamrih, mereka mendedikasikan hidup mereka untuk 
menjadi bagian dari solusi permasalahan ummat.

Akhir-akhir ini fakultas-fakultas pendidikan di 
beberapa universitas baik negeri maupun swasta 
kebanjiran mahasiswa. Profesi keguruan yang pada 
zaman dahulu tidak termasuk dalam profesi elit, 
kini banyak digandrungi oleh kaum muda bangsa ini. 
Profesi ini dalam beberapa hal mengalahkan beberapa 
profesi elit lainnya seperti dokter, polisi, dll.

Fenomena ini tidak lain adalah bentuk respon 
dari kebijakan pemerintah SBY yang memberikan 
stimulus segar dalam dunia pendidikan, terutama 
kucuran dana melimpah dalam dunia pendidikan. 

Setidaknya 20% dana APBN dialokasikan untuk dunia 
pendidikan. Belum termasuk kucuran dana segar dari 
APBD	 provinsi	 dan	 kota/kabupaten.	 Dalam	 tulisan	
saya beberapa waktu lalu, saya sempat menyatakan 
bahwa profesi pendidikan dewasa dibanjiri oleh 
beberapa tunjangan mulai dari fungsional sampai 
sertifikasi. Tentunya, dalam hal ini guru negeri 
meraup porsi besar karena pemerintah secara berkala 
menaikan gaji pokok mereka.

Maka wajar, profesi keguruan semakin diminati 
oleh jutaan penduduk Indonesia atas beberapa 
dorongan di atas. Mereka berpandangan bahwa profesi 
ini tidak sekelam seperti apa yang digambarkan oleh 
Iwan Fals dalam lagu legendarisnya Oemar Bakri. 
Profesi keguruan menjanjikan masa depan yang cerah 
karena saat ini pemerintah memang sedang berpihak 
pada sektor ini.

Guru-guru atau calon guru yang bermotif  untuk 
mengejar kemapanan materi ketika terjun ke dunia 
pendidikan seperti ini tentunya akan menyandarkan 
setiap gerak langkah mereka dalam profesinya dengan 
kaca mata materi. Ketika mereka lulus pendidikan 
tinggi keguruan dan mulai menapaki karir dalam 
dunia pendidikan, terus ditakdirkan untuk menjadi 
guru swasta (dalam prakteknya terdapat berbagai 
istilah seperti honorer, sukwan, bantu, tidak tetap, 
dll) dan menemukan bahwa profesi keguruan tidak 
seindah apa yang mereka bayangkan maka mereka 
akan meringis, berteriak, menangis dan meratapi 
nasib tragis mereka ini. Ada beberapa target yang 
akan menjadi bahan cercaaan mereka mulai dari 
pemerintah, lembaga pendidikan di mana tempat 
mereka bekerja, universitas, bahkan diri mereka 
sendiri.

Di sisi lain, ketika ada segelintir guru yang 
ditakdirkan untuk menjadi guru negeri dan 
menemukan mereka mendapatkan kenyamanan dan 
fasilitas melimpah ruah seperti gaji besar, tunjangan 
besar, fasilitas pendidikan lengkap dan berbagai 
kemudahan lainnya tidak serta merta membuat 

Fikrah

Opini

M. SYAHRUZZAKY ROMADLONI
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mereka memberikan yang terbaik bangsa ini. Wajah 
elit guru negeri kita dewasa ini seperti pergi ke 
sekolah dengan membawa mobil, menenteng laptop, 
berpakaian klimis, dst tidak menggambarkan jawaban 
atas carut marutnya pendidikan Indonesia saat ini. 
Bak meminum air laut, yang terjadi justeru sebuah 
anomali di mana mereka semakin haus akan materi 
ketika menjalani profesinya. Ungkapan ada duit, baru 
bekerja atau istilah lahan basah dan lahan kering 
adalah celotehan yang sangat wajar di kalangan guru 
negeri. Mereka baru mau bekerja kalau ada uang 
transport, atau memberi pelajaran tambahan kalau 
ada fee tambahan dari sekolah, pergi ke seminar untuk 
profession refreshment kalau ada uang lelahnya, dst.

Maka wajar, segala tunjangan yang ditawarkan 
oleh pemerintah dewasa ini tidak akan cukup untuk 
membuat mereka puas, bahkan justeru menjadi 
stimulus bagi mereka untuk meraup materi sebanyak-
banyaknya. Program sertifikasi saja, yang hakikatnya 
berfungsi untuk meningkatkan kinerja guru, malah 
berubah menjadi pengangkat gengsi. Ketika sertifikasi 
pendidikan telah diraih, maka segalanya telah usai, 
tinggal istirahat saja karena predikat tertinggi dari 
profesi kependidikan telah diraih.

Karena profesi keguruan yang menjanjikan 
ini, maka anak bangsa yang berbondong-bondong 
memilih fakultas keguruan sebagai jembatan masa 
depan mereka datang dari berbagai latar belakang, 
baik itu keluarga cerdas, sedang, kurang cerdas, kaya, 
sederhana bahkan miskin.

Diversifikasi latar belakang ini pula yang 
menjadikan profesi ini tidak ekslusif  tapi inklusif, 
terbuka bagi setiap warga negara tanpa memandang 
latar belakang. Namun, di antara sekian banyak anak 
bangsa ini, ada segelintir orang yang terbawa arus 
untuk ikut dalam hingar bingar dunia pendidikan, 
meskipun hal ini bukan atas keinginan mereka.

Otoritas orang tua yang menginkan anak mereka 
meraih masa depan gemilang menjadi aktor utama 
dalam membentuk orang-orang yang tanpa sengaja 
‘terjerumus’ di dunia ini. Tanpa memerhatikan minat, 
bakat dan potensi anak, mereka langsung memasukan 
anak mereka untuk kuliah di fakultas keguruan. 
Walhasil, anak tersebut yang merasa dipaksa, tidak 
betah bahkan di tengah jalan banyak yang banting 
setir. Namun, adapula yang berhasil melewati seleksi 
alam di pendidikan keguruan universitas. Namun, 
karena memang track record mereka yang masuk 
ke fakultas keguruan adalah paksaan, maka menjadi 
guru pun bagi mereka adalah sebuah paksaan. Guru-
guru macam ini akan merasa tidak enjoy dalam 

menjalankan profesi mereka dan memiliki sifat-sifat 
negatif  sebagai guru seperti tidak adanya idealisme, 
kecakapan dalam mengajar, aspek profesionalitas 
guru, dll. Sehingga, tatkala berkecimpung dalam 
dunia mengajar sehari-hari tampak banyak yang harus 
dibenahi dari sikap mereka yang pada level ekstrim 
menjadi sebuah problem gunung es yang seringkali 
dinamakan: problem profesionalisme Sumber Daya 
Manusia pendidikan.

Di antara sekian juta penduduk negeri ini yang 
berprofesi sebagai pendidik, ada segelintir dari 
mereka yang memang mendedikasikan profesi ini 
sebagai pengabdian bagi negara dan agama. Bagi 
mereka, berkecimpung dalam dunia pendidikan 
adalah perjuangan dalam mencerdaskan bangsa. 
Mereka ingin ikut serta memberikan kontribusi bagi 
negeri ini dan menjadi bagian dari solusi keterpurukan 
bangsa.

Guru tipikal seperti ini sadar bahwa pendidikan 
adalah jawaban dari lemahnya daya saing bangsa 
dengan negara-negara lain. Pendidikan adalah 
usaha wajar dan logis dalam memberikan solusi 
bagi permasalahan bangsa yang terus menggunung. 
Namun, mereka juga sadar bahwa pendidikan yang 
dapat memberikan solusi adalah pendidikan yang 
mengedepankan kualitas, beretika, dan beradab. 
Karena memang tujuan awalnya adalah dedikasi 
terhadap bangsa, maka materi bukan merupakan 
tujuan akhir dari perjuangan mereka. Mereka bukan 
bekerja karena mereka dibayar tapi karena mereka 
mencintai dan menghayati pekerjaan ini. Kalau toh 
pemerintah memberikan mereka kesejahteraan, maka 
mereka anggap bahwa hal ini adalah penghargaan 
terhadap perjuangan mereka dalam mencerdaskan 
bangsa.

Tipikal guru seperti inilah yang akan mengurai 
benang kusut pendidikan Indonesia. Sejauh apapaun 
pemerintah melangkah dalam memberikan kebijakan-
kebijakan pendidikan dalam rangka perbaikan sistem 
pendidikan nasional akan menemui kegagalan dalam 
tahap implementasi apabila tidak disertai dengan 
meningkatnya guru-guru masa depan yang memiliki 
idealisme seperti ini. Maka, jika anda seorang 
guru, dosen, calon guru, atau calon dosen serta 
menginginkan menjadi solusi atas kesemrawutan 
sistem pendidikan nasional, mengapa tidak memilih 
untuk menjadi guru yang ikhlas mendedikasikan 
pekerjaannya sebagai bentuk pengabdian bagi ummat 
dan negara?

*Penulis merupakan guru di SMA Terpadu Riyadlul ‘Ulum.
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Supayan
Merintis Kesuksesan 

dengan Bermodalkan 
Kejujuran

     
 

Modal Utama Dalam Berwirausaha
Selalu mengerjakan apa yang ada di depan 

mata dengan ikhlas dan selalu memanfaatkan 
peluang yang ada dengan sebaik-sebaiknya 
merupakan modal utama yang dilakukan oleh 
seorang pengusaha yang satu ini. Beliau adalah 
bapak Supayan, beliau merupakan orang tua 
dari Viana (Santriwati Kelas VII). Selain itu, 
beliau adalah pengusaha kayu yang terkenal di 
kota Ciamis, tepatnya di Haur Seah- Cijulang. 
Tekadnya yang kuat dan perjuangannya yang tinggi 
membuahkan hasil yang baginya dapat 
mengganti seluruh perjuangannya 
tersebut. Karena motto beliau 
adalah “Selalu Mempererat Tali 
Silaturahmi dan Memperbanyak 

Rekan Kerja.” Menurut keterangan beliau, awalnya 
beliau hanyalah seorang sopir yang selalu serba 
ingin tahu dan selalu mencoba apa-apa yang 
belum beliau ketahui serta  selalu mengerjakan 
setiap kegiatan yang ada dengan sebaik mungkin. 
Yang pada akhirnya, sifat ini lah yang dapat 
mengantarkan beliau mendapatkan sebuah 
kepercayaan yang sangat besar dari seorang bos 
pengusaha pabrik kayu. Karena bos pengusaha 
pabrik kayu tersebut mengalami masalah yang 

besar, akhirnya pada tahun 1991 beliau 
menggantikan posisi  bos pabrik 

kayu tersebut hingga memimpin 
pabrik kayu tersebut dan berjalan 

sampai saat ini.

Kiat-kiat Menuju Kesuksesan 
Dalam Berwirausaha

“Ada banyak jalan menuju 
Roma” pepatah mengatakan 
seperti itu. Begitu juga, ada 
banyak jalan untuk menempuh 
kesuksesan dalam berwirausaha. 

Bapak  Supayan adalah 
salahsatu diantara orang-
orang yang meraih kesuksesan 
dalam hidupnya, khususnya 

dalam kariernya sebagai seorang 
pengusaha. Kita cari tahu yuk 
kiat-kiatnya apa aja!!!

Qudwah

Sukses
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Apa yang bapak Supayan 
raih sekarang ini, selain 
merupakan karunia Allah SWT, 
juga tak lepas dari tekad dan 
kemauan nya yang kuat,kreatif, 
inovatif,  serta selalu berusaha 
semaksimal mungkin dalam 
melaksanakan setiap pekerjaan. 
Sehingga beliau bisa dipercaya 
dan diberikan tanggung jawab 
oleh orang lain. Dan tak lupa 
juga, bahwa semua usaha yang  
beliau  lakukan sekarang ini 
selalu di niatkan sebagai jalan 
untuk mencapai ridho Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala. Ia sadar, 
bahwa Allah lah yang menjadi 
motivator pertama atas usaha 
dan pengorbanan  yang beliau 
lakukan. Barulah, yang menjadi 
motivator ke -2 adalah keluarga. 
Khususnya sang istri yang 
selalu memberikan semangat 
dan motivasi bagi beliau. Serta 

anak-anaknya  yang sholehah 
yang selalu menjadikan beliau 
tak mengenal rasa lelah dalam 
berkarier.

Pesan-pesan
Adapun pesan yang ia 

sampaikan, “Faktor modal 
dalam berwirausaha tidaklah 
terfokus kepada uang saja, 
karena bukan berarti dengan 
uang segala keberhasilan bisa 
kita dapatkan. Justru sebaliknya, 
tanpa uang pun usaha bisa 
berjalan. Factor terpenting yang 
harus dimiliki oleh seorang 
pengusaha itu adalah kejujuran, 
ketekunan,kreatif, inovatif, serta 
dapat dipercaya oleh orang lain.” 
Itulah sebagian pesannya

Seorang pengusaha itu 
tidaklah selalu lahir dari orang 
yang punya modal saja. Semua 
orang berhak menjadi pengusaha 

asalkan ada kemauan dan 
tekad yang kuat. Seperti dalam 
pepatah mengatakan :

ِبْيُل َذا َصَدَق الَعْز ُم َوَضَ السَّ
إ
ا

 “Jika benar kemauannya pasti 
terbukalah jalannya”. 

Kriteria keberhasilan menurut 
beliau adalah tidak hanya 
sekedar terukur oleh banyaknya 
kekayaan yang dimiliki saja, 
tetapi keberhasilan yang 
sesungguhnya adalah mencakup 
segala rupa yang di anjurkan 
oleh agama. Serta” Kesuksesan 
sejati adalah saat kita dekat 
dengan sumber kesuksesan yang 
hakiki, ialah… Allohu Rabbi”.[red]
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Ucup Pathudin
Menuju kesuksesan dengan kesederhanaan

Alumni kita yang satu ini yang sering dipanggil dengan 
sebutan “kang Ucup” dengan motonya kapan saja dan 

dimanasaja berkhidmatlah dan bersikap sederhanalah, 
melangkahkan kakinya menuju kesuksesan, karna dengan 
sikap sederhana ini beliau bisa lebih bersyukur dengan apa 
yang Allah berikan kepadanya, baik itu hal yang beliau sukai 
ataupun hal yang kurang Ia sukai tapi beliau tetap bersyukur, 
karna inilah Allah memberikan nikmat yang lebih terhadap 
beliau. Seperti janji Allah dalam Al-Quran yaitu barang 

siapa yang bersyukur 
atas nikmat-KU maka 
aku akan menambahkan 
nikmat terhadapnya, dan 
dengan berkhidmat beliau 
mendapatkan ridlo dari 
guru sehingga beliau bisa 
seperti sekarang ini.

Perjalanaan Setelah dari Condong
Sekira medio April 2003, 

kang ucup dihadapi dengan situasi 
turbulens (baca: simalakama). Saat 
itu beliau memutuskan untuk kuliah 
di Bandung. Ketika itu beliau diruang 
tamu rumah Bapak (K.H Ma’mun, 
ustadz Mahmud Farid, Ustadz 
Endang Rahmat, dan Ustadz Cece 
Insan Kamil, terlibat dalam diskusi 
yang hangat membincangkan tujuan 
beliau untuk kuliah di Bandung. 
Alasan belau untuk kuliah di 
Bandung yaitu beliau berpikir mana 
mungkin yang mendampingi santri 
kelas 3 SMP Terpadu hanya lulusan 
SMA. Singkatnya beliau sudah di 
Bandung, ini merupakan babak 
baru kehidupan dan pencarian 
panjang beliau. Untuk menjaga 
ritme suasana batin pesantren 
tempat beliau dibesarkan, akhirnya 
beliau tinggal di pondok pesantren 
Al-Ihsan Cibiruhilir. Setelah menikah 
pada tahun 2010 barulah beliau 
meninggalkan pesantren itu.

Pasca 2003 praktis silaturahmi 
secara jasadiyyah beliau ke 
Pesantren Condong kurang, tetapi 
kenyataan itu tidak membuat beliau 
ketinggalan informasi. Beliau tetap 
meng-update informasi dari jaringan 
alumni “Ahl al-Bait”, maupun sosial 

media di dunia cyber. Simpulnya, 
beliau ber tumbuh menyer tai 
bertumbuhnya Pesantren Condong, 
tempat beliau dibesarkan dan diajara 
abatatsa tanggung jawab. Agustu 
2007, kang ucup menyelesaikan 
jenjang S1 di Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN SGD Bandung, tak 
berhenti disana, awal tahun 2008, 
beliau memilih konsentrasi Ilmu 
Dakwah Program Pascasarjana UIN 
Bandung. Sekitar September 2009 
di tengah-tengah kesibukan kuliah, 
kang ucup íseng-iseng” mengikuti tes 
CPNS di Depag (sekarang Kemenag) 
eh, ternyata lulus, untuk formasi 
Calon Penghulu di KUA.

Hanya lebih setahun beliau 
di KUA, Januari 2011 beliau 
dipindahtugaskan ke Kantor 
Kementrian Agama Kota Bandung 
Seksi Penamas. Dan sampai hari ini 
beliau masih bekerja di Seksi Bimas 
Islam. Hari-hari beliau selain bekerja 
sebagai PNS beliau juga dihabiskan 
dengan membesarkan keluarga 
kecil, sambil tersenyum melihat 
“malaikat kecilnya” Muhammad 
Giyats Alfath (2th). Selebihnya, 
beliau berkhidmat di almamater, 
Pondok Pesantren Al-Ihsan.

Kesederhanaan
Banyak orang yang berargumen 

tentang kesederhanaan, ada yang 
bilang sikap yang tidak berlebihan, 
tidak boros dan lain-lain, tapi 
dapat disimpulkan bahwa sikap 
sederhana adalah sikap yang 
tidak berlebih-lebihan, tidak 
mengkonsumsi hal yang tidak 
dibutuhkan, karna sikap sederhana 
itu tidak mempriyoritaskan jumlah 
tapi mempriyoritaskan keberkahan, 
karna keberkahan adalah kebaikan 
yang dilebihkan.Kesederhanaan 
adalah sikap yang tidak mengejar 
kemewahan, selalu tersenyum 
pada kehidupan dan tidak pernah 
mengeluh dengan keadaan baik itu 
keadaan yang ia harapkan ataupun 
dengan keadaan yang tidak ia 
harapkan, karna sikap sederhana 
adalah sikap yang selalu bersyukur 
dengan apa yang Allah S.W.T 
berikan.

Sikap inilah yang dijadikan 
oleh kang ucup sebagai senjata 
untuk berperang dalam mengarungi 
kehidupan ini. Sikap kesederhanaan 
ini yang beliau dapatkan selama 
mondok di pesantren condong, 
tidak hanya kang ucup yang 
menjadikan sikap kesederhanaan 
ini sebagai senjata andalannya tapi 

Qudwah

Teladan
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alumni-alumni pesantren condong 
yang lain pun demikian karena 
sikap ini yang ditanamkan oleh 
KH.Ma’mun sebagai pimpinan 
pondok.

Banyak manfa’at yang bisa 
kita ambil dari sikap sederhana 
ini salah satunya adalah hidup 
kita akan terasa lebih tenang, 
tidak banyak orang yang syirik 
terhadap kita dan kita akan lebih 
pandai bersyukur dengan apa 
yang Allah berikan kepada kita, 
dengan bersyukur maka Allah akan 
menambah keni’matan kita.

Khidmat
KHIDMAT. Ya pengabdian, 

itulah sikap yang selalu kang ucup 
tanamkan. Dan beliau juga selalu 
mengkampanyekan semangkat 
khidmat pada setiap pesantren 
yang pernah beliau singgahi, 
terutama dipondok pesantren 

Al-Ihsan-Cibiruhilir yang sampai 
sekarang masih beliau tinggali. 
Secara pribadi beliau merumuskan 
KHIDMAT dalam TRILOGI KHIDMAT. 
Pertama khidmat li al-mu’alim, 
pengabdian pada guru. Dalam 
kitab ta’lim muta’alim dijelaskan 
bahwa dengan menghormati guru 
kita bisa mendapatkan ilmu yang 
bermanfaat dan kita sebagai 
pelajar jika tidak menghormati guru 
maka kita tidak akan mendapatkan 
ilmu yang bermanfaat. Sayidina 
Ali karamallahu wajhah berkata, ” 
aku adalah budak bagi orang yang 
mengajarku walau hanya satu huruf. 

Kedua,khidmat li al-muta’alim, 
khidmat kepada sesama santri. 
Dalam mencari ilmu, tidak hanya 
menghormat, khidmat kepada guru 
tapi menghormat pada sesama 
santri juga penting, manfaatnya 
kita bisa menyambung silaturahmi. 
Rasulallah S.A.W bersabda:” 

barang siapa yang menyambungkan 
tali silaturahmi maka ia akan 
dipanjangkan umurnya dan diluaskan 
rizkinya.” Betapa besarnya pahala 
kalau kita menghormati sesama.

Terakhir, khidmat li al-‘ilm, 
khidmat kepada ilmu pengetahuan, 
dan ketiganya dimaujudkan dalam 
rangka besar: khidmat lillah, 
khidmat kepada Allah al-Mawla.

Pesan Buat Alumni
Beliau berpesan untuk 

menguatkan jaringan dengan tetap 
bersilaturahmi, ingat juga bahwa 
Condong telah membesarkan 
diri kita maka tugas kita adalah 
bertumbuh “membesarkan 
condong”, dan juga berperan aktif  
dalam memfungsikan lembaga: 
Keluarga Besar Pondok (ahlul bait, 
tenaga pendidik dan kependidikan), 

orangtua santri dan Alumni.

Nama Lengkap : Ucup Pathudin Al-maarif 
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 02 Maret 1982
Alamat : Jl. Rumah Sakit Ujungberung 

Gg. Siliwangi II Rt. 01/0 Kel. 
Pakemitan Kec. Cinambo Kota 
Bandung 

Istri : Juwita Risqi Amalia
Anak : muhammad Ghiyats Alfath (2th)
Pekerjaan : PNS
Passion : Menulis dan Dunia Komunikasi

Riwayat Pendidikan
1. SD Negri Singkir III di Cikalong Tasikmalaya
2. Mts. Tonjongsari di Cikalong Tasikmalaya
3. SMAN 3 Tasikmalaya 
4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung
5. Konsentrasi Ilmu Dakwah Program Pascasarjana UIN 

SGD Bandung
6. Pondok Pesantren Al-Falah Cipulakasa Tasikmalaya
7. Pondok pesantren Riyadlul ‘Ulum Wadda’wah 

Tasikmalaya
8. Pondok pesantren Azzainiyyah Nagrog Sukabumi
9. Pondok pesantren Suryalaya Tasikmalaya

Riwayat Pekerjaan
1. Staf Pengajar di SMP Terpadu Riyadlul ‘Ulum Wadda’wah 

(2001-2003)

2. Staf Pengajar di SMU Terpadu Krida Nusantara Bandung   
(2008-2009)

3. Staf Pengajar di Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiruhilir 
(2003-Sekarang)

4. PNS di Kementrian Agama Kota Bandung 
(2009-Sekarang)

Prestasi 
1. Juara I Musabaqoh Qiraatul Qutub Cabang Fiqh Ullya 

(Fath Al-Mu’in) Tingkat Kab. Bandung tahun 2007 di 
Pesantren Cangkorah

2. Juara III Musabaqoh Qiraatul Qutub Cabang Akhlaq 
Ulya (Ihya Ulumi Al-Din) Tingkat Provinsi Jawa Barat 
tahun 2009 di Pesantren Al-Masthuriyyah Sukabumi

3. Juara I Menulis Essay Tingkat Nasional dalam Agum 
Gumelar Award tahun 2006

4. Juara II Musabaqoh Menulis Kandungan Al-Quran 
(M2KQ) pada MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 
2008 di Kota Bandung

5. Juara II Musabaqoh Menulis Kandungan Al-Quran 
(M2KQ) pada MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 
2010 di Kota Depok

6. Juara II Musabaqoh Menulis Ilmiah Al-Quran (M2KQ) 
pada MTQ Tingkat Banten tahun 2011 di Kota 
Tanggerang Selatan

7. Juara II Musabaqoh Menulis Ilmiah Al-Quran (M2KQ) pada 
MTQ Tingkat Banten tahun 2012 di Kota Tanggerang
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MENYUSURI 
PESANTREN 
TERBESAR 
DI BANTEN

Pernah mendengar Apoy Wali 
dulunya sempat mesantren di 
Banten? Betul sekali! Kali ini rubrik 
Jelajah Pesantren menyuguhkan 
pembaca untuk ikut menyusuri 
pesantren yang didirikan KH. 
Rifa’i Arif ini, yaitu  pesantren Laa 
Tansa dan Daar El-Qolam. Salah 
satu redaktur kami Lena Sa’yati 
yang beberapa waktu lalu sempat 
menyambangi pesantren tersebut 
memberikan laporannya untuk kita. 

Januari lalu saya bersama 
rombongan dari Pesantren 
Condong berkesempatan untuk 
mengunjungi daerah Banten. 
Tujuan kami adalah Pesantren 
terbesar di sana, yaitu Laa Tansa 
dan Daar el-Qolam. Cukup jauh 
perjalanan yang akan ditempuh, 
kami pun memilih perjalanan 
malam (biar bisa tiduran). Namun 
tanpa disangka, kami malah 
tersasar ke Merak karena Sopir 
memilih jalur lain dari yang sudah 
kami tunjukan. Hal ini menjadikan 
kami harus memutar kembali arah 
serta bertanya pada orang-orang 
di jalan.   

Pukul 20.00 malam berangkat 
dari Tasikmalaya, dan pukul 09.00 
pagi sampai di Banten. Cukup 
pegal juga berlama-lama duduk di 
kursi bus, tapi sejuknya pesantren 
Laa Tansa yang lokasinya tepat 
dibawah kaki Gunung, membuat 
kami bisa menghirup udara pagi 
dengan segar, Alhamdulillah. 
Kebetulan juga pada saat itu hujan 
rintik-rintik. Kami pun segera 
bergegas menuju wisma yang 
berjejer rapi dan lumayan luas. 

Beberapa Ustadz dari Pesantren 
condong langsung menghadap 
Kyai untuk bersilaturahmi dan 
meminta maaf  atas keterlambatan 
kami. Sementara saya dan teman-
teman langsung mengincar kamar 
mandi karena sudah tidak tahan 

ingin mengguyur tubuh dengan 
dinginnya air. Tak lama, kami 
diminta hadir di ruang Lab Mipa 
yang disulap menjadi tempat 
pertemuan. Di sana, sudah 
berkumpul Pak kyai beserta 
jajaran Asatidz dari Pesantren Laa 
tansa. MC pun memulai acara. 
Drs. Mahmud Farid, M.Pd (Kepala 
Sekolah SMA Terpadu condong) 
dipersilahkan untuk terlebih dahulu 
menyampaikan sambutannya. 
Beliau menyampaikan maksud 
dan tujuan kedatangan kami 
ke pesantren Laa Tansa. Untuk 
memecut semangat para pengajar 
di Pesantren Condong, maka 
pihak Pondok berinisiatif  untuk 
mengadakan Study Banding ke 
beberapa pesantren di Indonesia. 
Laa Tansa pun terpilih menjadi 
salah satu pesantren yang dituju.

Selanjutnya, giliran Kyai Sholeh, 
S.Ag menyampaikan sambutan. 
Beliau beromantisme sejenak 
tentang masa lalunya sempat 
nyantri di Gontor, dan ternyata 
beliau juga merupakan kakak 
kelas Ustadz Mahmud. Sistem 
pendidikan Pesantren Laa Tansa 
pun terinspirasi dari Pesantren 

Jelajah Pesantren
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Gontor. Salah satunya, bahasa 
Arab dan Inggris menjadi alat 
komunikasi yang digunakan santri 
sehari-hari. Dulu sebelum pendiri 
pesantren KH. Rifa’i Arif  wafat, 
Kyai Syukri sering berkunjung 
ke Laa Tansa. Beliau seringkali 
membawa semangat baru serta 
nasihat-nasihat yang membangun 
bagi perkembangan pesantren. 
Hal itu pula yang sampai saat ini 
menjadi landasan berbagai elemen 
pondok pesantren Laa Tansa. 
Mengenai Kyai Sholeh, saya baru 
tahu kalau beliau ternyata menantu 
kyai Rifa’i Arif. Saya pun takjub 
dengan sambutan beliau yang 
membahas beberapa hal seputar 
dakwah dan agama Islam dengan 
sangat menawan serta ilmiah. 

Acara berlanjut dengan 
pengelompokan masing-masing 
bagian dari para Ustadzat dan 
Asatidz pesantren Condong 
untuk menginterview langsung 
kepala staf  tiap bagian di sana. 
Termasuk saya yang langsung 
mewawancarai Ustadz Suyanto 
sebagai staf  kesekretariatan. Saya, 
Nove dan Rifa lebih memfokuskan 
pembicaraan mengenai seluk 
beluk Majalah. Kebetulan di 
pesantren Laa Tansa juga punya 
Majalah Pesantren, namanya 

Majalah Laa Tansa. Bedanya 
dengan Majalah Condong, mereka 
sudah terbit beberapa belas tahun 
yang lalu, sedangkan kita baru 
memulai. Mudah-mudahan saja 
bisa istiqomah. Amin.

Tidak begitu lama singgah 
di sana, dzuhur kami langsung 
bergegas menuju pesantren Daar 
El-Qolam	yang	juga	didirikan	oleh	
pendiri  Laa Tansa. Namun Daar 
El-Qolam	 lebih	 dulu	 berdiri,	 dan	
luas wilayahnya pun tidak seluas 
Laa Tansa, yaitu 40 hektar lebih, 
subhanallah. Sejenak sebelum 
tiba di lokasi bis kami harus 
menyusuri gang yang cukup kecil 
sampai pak sopir kewalahan, 
namun sesampainya di tempat 
tujuan, kami langsung terpana 
menyaksikan keasrian pesantren 
yang sudah modern ini. Pukul 
20.00 malam kami tiba di sana dan 

langsung disambut hangat oleh 
para Ustadzat. Sesaat sebelum 
pertemuan, kami sempat bertamu 
ke rumah Ibu Pimpinan, yaitu Hj. 
Enah Huwainah. Banyak hal yang 
kami diskusikan di sana, mengenai 
pesantren, kondisi masyarakat di 
sekitar pesantren, dll. 

Setelah itu kami langsung 
menuju ruang pertemuan. Di 
sana, kami sempat disuguhi 
film dokumenter tentang sejarah 
berdirinya pesantren Daar El-
Qolam.	 Barulah	 setelahnya	
kami menyimak tausyiah serta 
sambutan dari KH. Odi Rosyadi 
yang merupakan Pimpinan 
pesantren	Daar	El-Qolam	2.	Acara	
berlangsung cair dan hangat, 
karena beliau lebih senang 
berbicara dengan menyisipkan 
pesan-pesan humoris yang 
membuat kami enjoy. 

Pukul 02.00 dini hari kami berpamitan untuk 
melanjutkan perjalanan ke tempat peristirahatan, 
yaitu pesantren alumni Condong yang terletak di 

daerah Tanggerang. Dan besoknya kami menuju 
tempat wisata TMII. Benar-benar perjalanan yang 
mengesankan. Terlebih sebelumnya pesantren Laa 
Tansa sempat memberikan cenderamata berupa 
buku Biograf KH. Rifa’i Arif. Saya pribadi salut 
dan merinding membaca biograf yang memuat 
perjalanan beliau dalam memperjuangkan Islam 
serta pesantren-pesantrennya di Banten. Ini juga 
yang membuat semangat kami kembali menyala, 
serta berjuang lebih istiqomah dan ikhlas. Perjalanan 
yang menginspirasi dari Pesantren terbesar di 
Banten. [lena]
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117 Santri Condong Ikuti Sayembara Menulis Novel, Cerpen dan Puisi

Pada siang dan sore Jum’at (1/2) Komunitas 
Matapena Pesantren Condong mengadakan 

kegiatan karantina pembinaan untuk peserta 
Sayembara Menulis Novel, Cerpen dan Puisi. 
Kompetisi tersebut sengaja hanya melibatkan peserta 
dari dalam saja, jumlahnya terdiri dari 117 orang. 
Kompetisi ini baru diadakan tahun ini. Kegiatan 
semacam ini disadari Komunitas Menulis di Pondok 
Pesantren Condong untuk membakar semangat para 
santri dalam dunia Literasi, sehingga harapannya 
dapat muncul para penulis yang berkualitas. Animo 
santri pun sangat besar saat digelar acara seperti ini.

Acara ini terdiri dari beberapa tahap, yang 
pertama adalah tahap karantina pembinaan. Di 
sini mereka dijejali pengetahuan seputar menulis 

dan beberapa tips agar menjadi penulis yang baik. 
Tahap selanjutnya, mereka diberi waktu satu bulan 
untuk menyelesaikan karya dengan deadline terakhir 
pengumpulan tanggal 2 Maret 2013 tepat pukul 12 
malam. Setelah itu, semua karya yang terkumpul 
akan diserahkan pada dewan juri, dan penentuan 
juaranya sendiri akan diumumkan pada saat acara 
Pekan Literasi Pelajar ke-2 tanggal 12 Maret 2013 di 
depan ratusan pelajar se-Jawa Barat.

Juara Sayembara Menulis ini memperebutkan 
piala Gubernur, Kepala Sekolah SMA Terpadu dan 
SMP Terpadu. Hal ini sengaja untuk menjadi motivasi 
bagi para peserta agar mereka mempersiapkan karya 
mereka dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, bagi 
para juara, karya mereka juga akan diterbitkan. [lena]

Akhbar
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CALON SANTRI MEMBLUDAK 
PADA PENERIMAAN SISWA BARU 2013

Animo masyarakat kepada Pondok Pesantren 
Riyadlul Ulum Wadda’wah terbilang 
tinggi, ini dibuktikan dengan banyaknya 

calon siswa baru yang mendaftar. Tercatat dengan 
angka sekitar tujuh ratus. Penerimaan Siswa Baru 
dibuka menjadi dua gelombang. Yang pertama 
dilaksanakan pada bulan Maret, dan gelombang 
dua dibuka pada bulan April. 

Tahap pertama yaitu para calon siswa baru yang 
sudah mendaftar, mengikuti ujian saringan masuk. 
Ujian berupa tulisan dan lisan ini harus dilewati 
untuk mengetahui kualitas dari calon siswa baru. 
Kemudian, mereka harus menunggu pengumuman 
siapa saja yang lulus dalam saringan masuk. Bagi 
mereka yang lulus, maka diperkenankan untuk 
mendaftar ulang. Para santri baru putri diharuskan 

masuk pondok pada tanggal 13 Juli 2013, sedangkan untuk santri putra pada tanggal 14 Juli, dan untuk para 
santri lama diwajibkan masuk kembali ke pondok pada tanggal 15 Juli 2013. Sampai saat ini tercatat siswa 
SMP yang lulus seleksi sejumlah 487 orang, sedangkan SMA berjumlah 229 orang. []

AZKIYA MENJUARAI FESTIVAL NASYID REPUBLIKA

Group Nasyid Azkiya kembali menjadi juara 
dalam Lomba Nasyid. Kali ini Azkiya 
berpartisipasi dalam Festival Nasyid Se-

Jawa Barat yang diadakan Republika Perwakilan 
Jawa Barat bekerjasama dengan iHaqi. Bertempat di 
Gedung Landmark Braga bandung, Juni 2013, grup 
nasyid ini tampil sebagai kategori musik tradisional. 
Acara yang didukung oleh PT KAI dan PT POS 
Indonesia ini diikuti oleh 85 peserta se-Jawa Barat. 
Dari puluhan peserta yang masuk dalam kategori 
musik tradisional, Grup Azkiya yang mewakili SMA 
Terpadu Riyadlul ‘Ulum berhasil menyabet juara 
pertama. Ini adalah kali pertama Grup Nasyid ini 
mengikuti kompetisi di luar Kota. []
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OSPC Selenggarakan LCTKK 
( Lomba Cepat Tepat Kitab Kuning )

Untuk pertama kalinya, pada tanggal 24-25 
januari 2013 di Pesantren Riyadlul Ulum 
Wadda’wah diadakan LCTKK. LCTKK 

adalah Lomba Cepat Tepat Kitab Kuning. Meskipun 
dulu sering diadakan lomba Kitab Kuning, tapi 
selalu disatukan dengan perlombaan yang lainnya. 
Kali ini OSPC membuatnya lebih spesifik. LCTKK 
dibuat dengan konsep yang berbeda. LCTKK dibuat 
seperti Lomba Cepat Tepat seperti biasanya, namun 
materinya diambil dari Kitab Kuning, karena 
biasanya perlombaan Kitab Kuning hanya terbatas 
pada membaca dan menerangkan. 

Acara ini merupakan salah satu dari beberapa 
kegiatan memperingati Maulid Nabi SAW dan 
diikuti oleh santri dari kelas VII-X. Setiap kelas wajib 
mengirim delegasinya dan nantinya akan diambil 
juara umum. Juara umum diambil dari jumlah juara 
dari masing-masing kelas. 

Tujuan acara ini adalah untuk melestarikan 
budaya salafiyah di lingkungan pesantren, mengingat 

banyaknya budaya lain yang masuk yang mungkin 
saja mengalahkan budaya untuk membaca kitab 
kuning, maka dari itu OSPC membuat konsep baru 
agar pengetahuan santri dalam bidang Fiqh, Tauhid 
dll bertambah, dan menambah semangat santri 
untuk mempelajari kitab kuning. []

CERT Adakan Workshop 
Penulisan Jurnal Sekolah

CERT, lembaga penelitian 
dan pelatihan pendidikan 
di lingkungan PP Riyadlul 

‘Ulum Wadda’wah mengadakan 
Diskusi Bulanan Pendidikan 
bertajuk “Penulisan Karya 
Tulis Ilmiah dan Sosialisasi 
Jurnal Sekolah at-Ta’dib” pada 
Sabtu, 4 Mei 2013 di Gedung 
Riyadlul Badiah Lt. II. Acara ini 
menghadirkan Dr. Agus Mulyana, 
M.Hum Ketua Prodi Pendidikan 
Sejarah Sekolah Pascasarjana 

UPI Bandung. Hadir dalam 
acara ini puluhan guru baik dari 
lingkungan Pondok Pesantren 
Riyadlul ‘Ulum Wadda’wah 
maupun dari sekolah luar.

Dalam paparannya, Dr. Agus 
Mulyana, M.Hum membahas 
pengalaman beliau dalam 
pengelolaan jurnal ilmiah dan 
memberikan tips-tips praktis 
menulis ilmiah di jurnal. 
Menurut beliau, penulisan jurnal 
adalah penulisan serius, bukan 

penulisan populer seperti gosip 
atau entertainment, sehingga 
yang memahami jurnal adalah 
anggota komunitas dimana jurnal 
tersebut diterbitkan. Beliau 
juga memaparkan keuntungan-
keuntungan praktis menulis 
jurnal bagi seorang guru.

Di akhir acara, Dr. Agus 
Mulyana, M.Hum, memberikan 
kesempatan untuk sesi tanya 
jawab sehingga acara diskusi 
menjadi lebih interaktif.[]
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SANTRI CONDONG BERJAYA DI OSN TINGKAT KOTA

Untuk meningkatkan kualitas siswa dalam bidang 
sains, Kementrian Pendidikan mengadakan 

Olimpiade Sains Nasional yang rutin dilaksanakan 
setahun sekali. Maka dari itu SMA Terpadu condong 
mengutus beberapa siswa untuk berpartisipasi. 
Mereka diikutkan dalam beberapa bidang seperti 
Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi, 
Sosiologi, Geografi, Astronomi dan Komputer. 

Olimpiade yang dilaksanakan pada tanggal 2-4 
April 2013 bertempat di SMAN 3 Tasikmalaya. Setiap 
tahun SMA Terpadu Condong mengirim siswa agar 
mereka mempunyai daya saing dengan siswa lainnya, 
pihak Pesantren pun ingin menunjukkan bahwa 

pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja, 
pesantren juga mampu bersaing dalam bidang sains. 
Alhamdulillah, dari beberapa siswa yang dikirim, 
sebagian besar menjadi juara. Kemudian mereka 
akan kembali meneruskan perjuangan ke jenjang 
provinsi.[]

Daftar Juara OSN tahun 2013
Matematika: Zakin Rif’at (Juara 2), Wina Selfiani (Juara 3)
Astronomi: Lisliati Tazkiatul Kamilah (Juara 1)
Fisika: Asep Nurrochman (Peringkat  10)
Biologi: Yeni Ratna Hidayah (Peringkat  9)
Komputer: Arya Ramdani (Peringkat 7)

LIBURAN SASTRA 
DI PESANTREN #9

Pada tanggal 28-30 Desember 2012 lalu, telah 
diadakan acara Liburan Sastra di Pesantren 

yang kesembilan. Setelah perhelatan diadakan di 
Jepara, Jawa Tengah pada Juli lalu, para panitia dari 
Matapena memutuskan untuk mengadakannya di 
Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara yang berlangsung 
selama tiga hari ini berisi tentang pelatihan menulis. 
Acara ini bertujuan agar santri di Indonesia mampu 
bersaing dalam bidang literasi melihat begitu banyak 
karya tulisan yang klise, picisan dan tidak edukatif. 
Acara ini diharapkan mampu membangun umat Islam 

yang kompeten dalam bidang menulis. Tentunya 
dalam lingkaran syar’i dan mampu membangun 
opini masyarakat tentang umat Islam dalam tulisan. 

Acara yang diikuti oleh pelajar 
se-Indonesia ini diawali dengan 
pembukaan yang dihadiri oleh 
Pimpinan Pondok, Kepala Sekolah 
SMA dan elemen pondok lainnya. 
Pimpinan Pondok berharap 
agar acara ini mampu memberi 
manfaat kepada para santri, 
khususnya yang berada di Pondok 
Pesantren Condong. Para panitia 
juga mengadakan Nonton Film 
Bareng bersama seluruh peserta. 

Mereka disuguhi film ‘Tanah Surga 
Katanya’ yang disutradarai oleh 
Dedi Mizwar. Selain itu seluruh 
peserta diharuskan senam setiap 
pagi dan yang menjadi instruktur 
adalah panitia dari Matapena. 
Mereka juga diajak bertamasya ke 
Urug Rest Area di Kawalu, untuk 
mencari inspirasi dalam membuat 
karya. Pada hari terakhir, pada 
acara penutupan, para peserta 
unjuk gigi dalam pagelaran seni. 

Para peserta putri menunjukan 
kebolehan dalam akting dengan 
menampilkan drama. Sedangkan 
putra unjuk kebolehan dengan 
teater dan monolog komedi. Pada 
malam itu juga, diumumkan 
peserta terbaik, dan kejuaraan 
lainnya. M. Ilham peserta yang tak 
lain adalah Santri dari Condong 
menyabet penghargaan dengan 
karya terbaik.[] 
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OSPC ADAKAN BRAINY LANGUAGE CHAMPION

SMP-SMA Terpadu Pondok 
Pesantren Riyadlul ‘Ulum 

Wadda’wah terus mengasah 
keterampilan para peserta 
didiknya. Khususnya dalam 
bahasa Arab dan Inggris. 
Salah satu upayanya melalui 
acara Brainy Language 
Championship.

Acara gebyar Organi-
sasi Santri Pesantren 
Condong (OSPC) itu digelar 
(17/5) di Pondok Pesantren 
Riyadlul ‘Ulum Wadda’wah. Sebanyak 44 peserta 
mengikuti acara tersebut. Mereka terdiri dari siswa 
kelas VII, VIII SMP dan X SMA. Mata lomba yang 

disajikan lebih bervariasi. 
Antara lain lomba story 
telling Bahasa Arab dan 
Inggris, mengarang bahasa 
Arab dan Inggris. Kemudian 
spelling bee, dengan debating 
bahasa Inggris.

Ketua Pelaksanan BLC 
Anwar Taufik menjelaskan 
acaranya memiliki tujuan 
yang penuh kebaikan. Dian-
taranya meningkatkan 
kualitas berbahasa para 

santri. Terlebih menjadi salah satu ajang mencari 
potensi-potensi mereka dalam berbahasa asing. []

Peresmian 
Nahwu dan 

Fiqh Club

Pada hari Jum’at 18 januari 
2013, para wali kelas kelas 

VII meresmikan nahwu dan fiqih 
club secara seremonial. Kegiatan 
ini mengundang Kepala Sekolah 
SMP Terpadu Riyadlul ‘Ulum 
Wadda’wah, Pengasuhan Santri 
dan seluruh tutor nahwu. Drs. 
Endang Rahmat selaku Kepala 
SMP meresmikan acara ini. 
Dibentuknya fiqih dan nahwu 
club adalah untuk memberikan 
wawasan tambahan kepada anak-
anak mengenai kedua pelajaran 

tersebut. Para tutor berharap 
nantinya para peserta nahwu 
dan fiqih club ini dapat menjadi 
tangan kanan bagi guru-gurunya 

dan tentunya anak-anak dapat 
mengamalkan apa yang mereka 
dapatkan di kemudian hari.[]
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PESANTREN CONDONG 
GELAR LANGUAGE SUPER CAMP KE-6

Permadani (Perkemahan Dakwah Nuansa 

Islami) atau disebut juga dengan language 

Super Camp kembali digelar. Kegiatan 

kepramukaan ke 6 ini di laksanakan pada 28-

30 desember 2012. Acara ini diadakan di dua 

tempat berbeda, santri puteri bertempat di buper 

Leuwi Genta dan putra di Rajapolah. Acara ini 

menyuguhkan beragam lomba seputar kepramukaan, 

seperti  morse, semaphore, P3GD, Baris Berbaris 

(LKBB), masak, pembacaan Dasa Dharma dan Tri 

Satya dalam 2 bahasa, yakni arab dan inggris, Miss 

Scouting (untuk puteri) dll. Khusus puteri, gelar 

Miss Scouting untuk  tahun ini di raih oleh wafda 

Fahrunnisa dari kelas IX.

Language Super Camp tahun ini di ikuti oleh 

431 peserta yang terdiri dari kelas 1,2,3 dan 4. 

Ada beberapa kendala dalam kegiatan ini, salah 

satunya karena cuaca yang tidak mendukung, 

banyak perlombaan yang tidak berlangsung 

all out, namun secara keseluruhan Language 

Super Camp berlangsung lancar. Acara tahunan 

Pesantren Condong ini diharapkan dapat memupuk 

kemandirian dikalangan santri, serta dapat 

menerapkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-

hari. []
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PLP KE-2 DAN LAUNCHING FILM SANTRI
Pekan Literasi Pelajar (PLP) kembali digelar 

oleh Pesantren Condong. Tepatnya pada hari Selasa, 
12 Maret 2013 bertempat di Lapangan Komplek 
Pesantren. Setelah sukses dengan PLP pertama dua 
tahun silam, kini PLP Ke-2 kembali mengusung 
tema dunia Literasi dengan motto Muda, Bersastra, 
Berkarya. Tahun ini Komunitas Matapena Pesantren 
Condong - sebagai penyelenggara acara- mengundang 
tim redaksi Majalah Annida sebagai 
pemateri. Dari tim redaksi sendiri 
berjumlah tiga orang, selain itu mereka 
mengajak satu munsyid yang sudah 
memiliki album nasyid untuk ikut 
meramaikan suasana, yaitu Ryan 
Prasetya. Peserta acara ini berjumlah 
152 orang dari beberapa sekolah se-Jawa 
Barat termasuk Pesantren Condong. 

Beberapa kegiatan dalam acara ini terdiri dari 
Grand Final Sayembara Menulis Novel, Cerpen 
dan Puisi, Workshop menulis bersama Majalah 
Annida, Meet and Greet Syamsa Hawa (Pimred 
Majalah Annida), dan Launching Film “INTENSIF”. 
Sebulan sebelumnya, Komunitas Matapena 
Pesantren Condong melakukan proses syuting 
untuk film santri yang kedua setelah film Hidup 

Sekali Hiduplah yang Berarti yang rilis 
pada tahun 2011. Berbeda dengan film 
sebelumnya, film INTENSIF dibuat 
lebih dramatis dan merupakan film 
tunggal, tidak terdiri dari beberapa 
sub-judul. Seluruh para pemain film 
ini adalah santri putri. Proses syuting 
sendiri berlangsung selama satu pekan. 
Film ini menghabiskan dana sebesar 
lima juta rupiah untuk biaya produksi.[]
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SANTRI AKHIR TAMPILKAN CLASS SIX SHOW

Setelah mengikuti Ujian Kenaikan Kelas selama 3 
minggu, santri dan santriwati Pondok Pesantren 
Riyadlul ‘Ulum Wadda’wah mendapatkan 

hiburan berupa pagelaran pentas seni santri akhir 

yang bertajuk “Class Six Show”. Pentas seni yang 
berlangsung selama dua hari ini (Jum’at-Sabtu, 22-
23) merupakan kolaborasi antara santri akhir kelas 
enam dan kelas tiga setelah mengikuti serangkaian 
ujian yang cukup melelahkan. Khusus untuk kelas 
enam, acara ini adalah acara puncak mereka sebelum 
keesokan harinya mengikuti resepsi haflah ikhtitam 
sebagai tanda berakhirnya masa studi mereka di 
Condong.

Classix Show kali ini mengambil tema “Inilah 
kami kelas enam”. Adapun panggungnya memakai 
konsep minang di mana secara keseluruhan nampak 
seperti rumah adat gadang. Acara-acara yang 
disuguhkan antara lain: grand opening, lengser, 
drama, band qos, x-box, iklan, mars dan lain 
sebagainya. Acara ini dimulai pukul 07.00 dan selesai 
pukul 12.00.[]

SILATURAHMI DAHLAN ISKAN 
BERSAMA PESANTREN CONDONG

Disela-sela kesibukannya, Menteri BUMN RI 
H. Dahlan Iskan menyempatkan diri untuk 

bersilaturahmi bersama keluarga besar Pesantren 
Condong pada 6 April 2013. Bapak Dahlan 
menuturkan kedatangannya ke Tasik selain untuk 
bersilaturahmi ke beberapa tempat dan Pesantren, 
juga karena undangan acara Jalan Sehat bersama 
Radar Tasikmalaya dan masyarakat Tasik. 

Dalam kunjungannya pada malam hari itu, 
seluruh santri dan keluarga pesantren menyambut 
beliau dengan antusias. Acara silaturahmi ini 
bertempat di Masjid Pesantren dan dihadiri sejumlah 
Tokoh Masyarakat dari beberapa Pesantren. 
Beliau menyampaikan sambutannya sesaat setelah 
sambutan Pimpinan Pesantren Condong Kyai Diding 
Darul Falah. Selepas acara seremonial, beliau 
diajak melihat-lihat lokasi Pesantren dan mencicipi 
hidangan yang sudah disiapkan di rumah Pimpinan. []
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100 % KARYA SANTRI!
Assalamualaikumwr.Wb.

Terasa lega dan plong di hati telah selesai semua kerja keras kami 
untuk menerbitkan majalah edisi ini, tapi bukan berarti kami berhenti 
di sini. Alhamdulillah syukur kepada Allah dengan semua kesabaran 
dan ketekunan kami, kami bisa mewujudkan keinginan kami untuk 
mempublikasikan karya kecil kami di majalah condong ini.

Semua tulisan yang ada dalam majalah ini yakin 100% adalah karya 
para santri dari mulai SMP sampai SMA dan tentunya di bimbing oleh para 
ustadzah yang sudah berpengalaman. Kita para remaja emang waktunya 
buat aktif  berkarya sebanyak-banyaknya. Ikut organisasi-organisasi 
untuk menambah pengalaman dan pelajaran, supaya kita siap terjun ke 
masyarakat. Bukan aktif  pada organisasi-organisasi negatif  yang gak jelas 
tujuannya.

Nah, perkumpulan-perkumpulan positif  dan negatif  inilah yang menjad 
iliputan utama kita. Selain liputan utama yang insya Allah bermanfaat buat 
para pembaca tersayang, kita juga menyuguhkan tulisan lainnya. Seperti 
cerpen, puisi, kronik pesantren, info tentang dunia buku dan banyak lagi.

Terakhir dari kami selamat membacase moga bisa bermanfaat buat 
semua pembaca tersayang. Dan pesan dari kami, SALAM SASTRA, SALAM 
BUDAYA.

Wassalamualaikum.

Redaksi eN-Te

Salam Sapa
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Tebar Benih Ukhuwah Islamiyah, 
Say No to Tawuran!

Tawuran remaja seperti sesuatu yang lumrah terjadi di sekitar kita. Tawuran dari dulu sudah ada 
sebenarnya, jumlah kasusnya pun tidak jauh berbeda dengan sekarang. Remaja yang sering ikut tawuran 

memang lebih agresif dan berani,mereka tidak  takut untuk melukai saudara sendiri, bahkan mereka  
bangga akan hal itu. Penyebabnya beragam,dan biasanya adalah hal-hal yang justru sepele. Mereka 
bersatu untuk terpecah, menjadi remaja yang terkotak-kotak. Tapi bukan kayak band Kotak, hallah..

Persaudaraan atau yang lebih kita kenal dengan ukhuwah yang mereka jalin dikenal bersifat negatif. Lho, 
memangnya ada ukhuwah yang negatif atau positif? Ya jelas ada.

Ukhuwah, Mahluk Apa Itu?
Ukuwah berasal dari bahasa Arab dengan kata 

dasar “Akhun/Akhi”. Pernah dengar kan orang-orang 
di pesantren atau rohis memanggil sesamanya satu 
sama lain dengan sebutan akhi atau ukhty? Nah 
itu dia yang dimaksud “Ukhuwwah”. Maksudnya kita 
menganggap sesama muslim itu saudara, jadi arti 
ukhuwah itu sendiri adalah persaudaraan. Namun kita 
juga setidaknya sempat mendengar kata Ukhuwah 
Islamiyah. Nah itu apa lagi? Maksudnya, persaudaraan 
yang dibangun adalah persaudaraan antar muslim. 
Namun yang perlu dicatat, persaudaraan di sini 
berorientasi ‘alal birri (pada kebaikan). Pastinya kita 
seringkali melihat dalam kehidupan sehari-hari saat 
tiba waktu magrib, sesama muslim berbondong-

bondong memasuki masjid untuk berjamaah, dan 
masih banyak lagi.

Namun kenyataannya, ukhuwah yang terjadi 
diantara remaja dibatasi oleh batasan yang mereka 
ciptakan sendiri, mereka hanya bergaul dengan 
kelompoknya saja. Dari sana timbul lah fanatisme 
pada kelompok,seperti geng-geng yang bermunculan 
dikalangan remaja bahkan ABG. Bila salah satu 
dari anggota kelompok atau geng di ganggu oleh 
anggota geng yang lain, maka semua anggota 
geng akan melakukan balas dendam dengan jalan 
tawuran, mereka tidak akan merasa puas sebelum 
mereka menang. Bagi remaja yang seperti ini jalan 
kekerasanlah yang paling cocok untuk melampiaskan 
balas dendam agar geng musuh tunduk kepada 
mereka. Masalah belum selesai sampai di sana, 

Laporan Utama



41

permusuhan geng akan berkelanjutan bahkan bisa 
menghasilkan generasi penerus, karena setiap geng 
yang besar pasti akan melakukan perekrutan untuk 
membuat geng mereka bertambah kuat.

Hilangnya rasa persaudaraan yang positif 
diantara generasi muda ini akan berdampak buruk dan 
berbahaya bila dibiarkan terus-menerus. Berbagai 
upaya dilakukan para orang tua, guru bahkan 
pemerintah untuk menanggulangi masalah remaja 
yang satu ini. Karena mereka sadar bahwa perpecahan 
adalah sebuah bencana dan persatuan adalah sebuah 
kekuatan. Seperti dalam hadits, sesama muslim itu 
bagaikan bangunan yang saling menopang satu sama 
lain. Maksudnya, saking pentingnya persaudaraan 
dan persatuan yang positif di antara muslim, maka 
analoginya bagai bangunan yang saling menopang 
satu sama lain. Maka dari itu persaudaraan dan 
persatuan harus terjaga agar bangsa dan agama 
tidak mengalami kehancuran terutama moral.

Dilematis Kaum Remaja
Remaja yang notabenenya anak dalam 

pendidikan menengah seperti SMP dan SMA adalah 
masa transisi dimana tingkat emosional masih labil 
mudah terombang-ambing oleh lingkungan dan 
pergaulan. “Remaja kelas satu SMA baru menapaki 
dunia baru setelah melewati masa ABG, kelas dua 
SMA adalah masanya pencarian jati diri, dan kelas 
tiga SMA adalah masa penentuan tujuan masa 
depan.” Ujar Mutiara W. (Pengurus OSPC. Red).

Di masa pencarian jati diri lah pengaruh dari 
segala arah menghampiri para remaja, menawarkan 
jati diri mereka untuk masa depan. Lingkungan 
pergaulan banyak berpengaruh dalam penentuan 
jati diri dan pembentukan pola pikir para remaja. 
Banyak remaja yang hanya ikut-ikutan masuk geng 
motor karena diajak oleh temannya. Dengan dalih 
solidaritas sesama anggota geng, mau tidak mau 
mereka harus ikut tawuran atau berkelahi dengan 
geng lain ketika geng lain mengganggu salah satu 
dari anggota geng tersebut.

Remaja tak pelak selalu berpendapat dirinyalah 
yang paling hebat, kesombongan dimasa muda 
ataukah percaya diri yang terlalu tinggi, itulah mereka. 
Banyak remaja yang berpikiran picik tentang arti 

“hebat”. Mereka ingin membuktikan kehebatannya 
dengan cara berkelahi, balapan motor, melawan 
orang tua, melanggar peraturan sekolah dan lain 
sebagainya. Padahal seseorang yang hebat secara 
positif bukan diukur dari berapa banyak orang yang 
takut padanya, berapa bayak orang yang ia lukai. 
Tapi kehebatan diukur dari berapa orang yang 
membutuhkan bantuan kita dan berapa banyak 
kita melakukan hal yang berguna untuk orang lain. 
Rasulullah juga berpesan, bahwa sebaik-baik manusia 
adalah yang berguna bagi sesamanya.

Selain lingkungan, media masa ikutan dalam 
pengaruh pembentukan pola pikir dan penentuan 
jati diri. Ketika media masa banyak menampilkan 
bacaan atau tontonan yang kurangbaik, maka pola 
pikir para remaja pun akan negatif dan sebaliknya, 
bila media masa banyak menampilkan sesuatu yang 
baik maka para remaja juga akan memiliki pola pikir 
yang positif. Bagaimana pun remaja adalah masanya 
seseorang memiliki keinginan untuk mencoba dan 
mengetahui segala hal, tampilan dari media masa 
akan merangsang mereka untuk mencoba dan 
meniru apa yang sering tampil di media tersebut.

Saatnya tebarkan Ukhuwah Islamiyah!
Ukuwah islamiyah bisa timbul dari rasa solidaritas 

yang positif, jiwa yang peduli terhadap sesama dan 
lain sebagainya. Sikap peduli dan solidaritas timbul 
dari kebersamaan yang terjalin dalam interaksi. 
Seringnya bertemu dan berinteraksi, berbagi canda 
tawa juga kesedihan membuat kita merasa saling 
membutuhkan satu sama lain. Kiat perlu orang lain 
untuk melengkapi kekurangan kita, dan begitupun 
orang lain kepada kita. Dari rasa saling membutuhkan 
itu timbulah solidaritas dan rasa kepedulian. Kita pun 
merasa berguna untuk orang lain.

Tanpa melakukan sesuatu yang besar untuk 
menjadi orang yang berguna dan hebat di mata 
orang lain. Kadang kita melupakan sesuatu yang 
kecil seperti mendengarkan keluh kesah seorang 
teman, berbakti kepada orang tua dan hal-hal positif 
lainnya. Ketika kita sudah mampu bersikap positif 
kepada orang lain, maka orang lain akan tertarik 
untuk bergaul dengan kita dan timbullah ukuwah 
islamiyah antara kita dan orang lain. [Ayi]
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SEBERAPA 
PENTINGKAH 
UKHUWAH ISLAMIYAH 
MENURUT KAMU? 
APA ALASANNYA?

TITIN SITI FATIMAH (XII IPS B)
“Setiap manusia itu bersaudara, 

walau terlahir berbeda, dari 

segi fisik, asal usul, agama 

maupun suku bangsa. Namun 

terlepas dari semua perbedaan 

yang ada di dunia ini kita harus 

tetap menjalin persaudaraan 

dan menjadikan perbedaan sebagai suatu 

variasi keindahan dalam hidup. Itulah konsep 

dari Ukhuwah Islamiyah.”

SILVI AZIZAH ( X BAHASA)
“Menurut ana, Ukhuwah Islamiyah itu sangat 

penting, dan merupakan salah satu cabang 

dari Iman. Islam mengajarkan kita untuk 

saling mengenal, berta’aruf, karena ketika kita 

sudah saling mengenal, kita akan terdorong 

untuk saling tolong menolong dan menghargai. 

Tanpa adanya Ukhuwah maka kita akan jauh 

dari bahagia, karena kita adalah mahluk yang 

harus senantiasa berinteraksi dengan sesama 

(mahluk sosial).” 

SRI MULYANI (VIII B)
“Menurut saya ukhuwah 

Islamiyah itu merupakan tali 

persaudaraan dalam Islam. 

Antara saudara kandung atau 

saudara sesama keturunan 

Nabi Adam. Orang Islam 

semestinya harus menjaga 

Ukhuwah Islamiyah, karena justru itulah ciri 

khas persaudaraan dalam Islam. Dan dengan 

Ukhuwah Islamiyah kita semua bisa saling 

mengenal dan selalu akrab.”

MUNA NURAZIZAH (IX B)
“Menurut saya Ukhuwah 
Islamiyah itu harus tertanam 
dalam	diri	 seorang	muslim/
muslimah sejati, karena 
merupakan suatu kesatuan 
yang dapat merekatkan tali 
persaudaraan kita semua 
sebagai umat Islam tentunya. Dan tanpa 
adanya Ukhuwah Islamiyah, Islam belum 
tentu bisa berdiri kokoh. Salah satu cara 
memelihara Ukhuwah Islamiyah itu sendiri 
bisa dengan melanggengkan silaturahmi.” 

USTADZAH NURFUADIYAH
“Ukhuwah Islamiyah itu sangat 

penting untuk kita jaga. Sosok 

seorang muslim sejati adalah 

Ia yang senang mempererat 

tali persaudaraan antar 

sesama. Jangan malah jatuh 

menjatuhkan. Kita yang tinggal 

di pesantren ini juga wajib memperkokoh 

persaudaraan, dengan teman, guru, kakak 

kelas, adik kelas dsb. Dengan Ukhuwah 

Islamiyah ini, insyaAllah persaudaraan kita 

tidak akan mudah retak dan akan selalu kokoh.” 

Cuap eN-Te (CuTe)
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Fadlya Rifda:
Kecil-kecil Multi-talenta

S
antriwati Pondok Pesantren Condong 
ini sangat mudah untuk dikenali. Selain 
sosoknya yang mungil, Ia juga biasa 

mengenakan kacamata. Karena saking suka baca 
kali ya jadi matanya minus gitu, hehe. Tapi ternyata 
memang benar, gadis kelahiran Tasikmalaya 
13 tahun silam ini sangat gemar belajar. Fadlya 
mengaku sangat menyukai pelajaran Bahasa Arab, 
Hadits dan semua pelajaran umum. Weh weh 
keren nggak tuh.

Sebagai remaja yang nggak biasa, Fadlya tetap 
bersikap biasa dan rendah hati. Terbukti dari 

sikapnya yang terkenal santun dan sangat sopan 
pada setiap orang. Ia juga suka berbaur dengan 
teman-temannya. Lebih khususnya bersama 
teman sekelas dan satu tim nasyid. Yup, Fadlya 
memang seorang vokalis nasyid. Pasti pada nggak 
nyangka kan remaja kutu buku ini ternyata punya 
suara yang keren. Jangan salah, Ia seringkali 
menjadi qori’ah dalam berbagai acara. Selain 
itu, tim nasyidnya pun seringkali memenangkan 
berbagai juara. Wow, salut deh buat bakat fadlya 
yang satu ini.

Berusaha, Berdoa, Bertawakal 
dan Bersyukur

Sudah past i  seantero 
Pesantren Condong tahu kan 
ya, kalau juara umum SMP 
Terpadu setiap tahun nggak 
jauh dari yang namanya Fadlya 
Rifda. Benar sekali, dia tidak 
pernah absen jadi juara. Bahkan 
nilainya selalu paling besar dari 
seluruh pelajar SMP yang ada di 
Pesantren. Subhanallah banget 
kan. Yup, semua itu diakui Fadlya 
merupakan anugrah yang sangat 
besar dari Allah untuknya. Tapi 
lebih dahsyat lagi, Fadllya nggak 
pelit berbagi dengan kita yang 

juga mungkin pengen banget bisa 
kayak dia.

Setiap orang selalu memiliki 
prinsip yang dipegang teguh. 
Karena dengan prinsip itu kita 
bisa mengukur berbagai hal yang 
ada disekitar kita apakah pantas 
atau tidak untuk kita perbuat. 
Begitu pun dengan Fadlya. Atas 
pencapaiannya yang spektakuler, 
Fadlya mengaku sangat bahagia 
dan masih belum menyangka Ia 
bisa seperti sekarang ini. Tapi 
ternyata dibalik itu semua, Ia 
memegang teguh sebuah prinsip 
yang kuat. Atau Fadlya sering 
menyebutnya sebagai “kiat-kiat” 

agar bisa mencapai kesuksesan.
“Untuk bisa seperti sekarang 

ini, tentunya aku punya kiat-
kiat tersendiri yang sebenarnya 
lumrah dilakukan banyak orang. 
Tapi bagiku ini lebih dari segala 
teori yang ada. Pertama kita harus 
berusaha. Salah satu contohnya ya 
dengan belajar yang giat dan tidak 
bermalas-malasan. Kedua, aku 
selalu meminta doa dari banyak 
orang, kepada Allah dan terutama 
kepada orangtua. Ketiga, aku 
bertawakal pada Allah bagaimana 
pun hasilnya nanti. Aku hanya 
bisa pasrah menerima hasil yang 
Allah berikan. “ tuturnya dengan 

Berkacamata, langganan juara kelas, punya suara memukau dan 

jago kitab kuning pula. Itulah ciri khas dari sosok bernama Fadlya 

Rifda (VIII). Teman kita yang satu ini bisa dibilang multi-talenta. 

Otak kiri dan kanannya berjalan sangat baik. Tapi untungnya 

gadis cilik ini pandai bersyukur dan tidak sombong. Yuk kenalan. 

Sosok

Bagan 1 Foto: Lena Sa’yati
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antusias. Namun ada satu hal 
lagi yang menjadi kiat-kiat sukses 
fadlya, yaitu bersyukur.

“Alhamduli l lah,  setelah 
pengumuman berlangsung, 
ternyata mendapat hasil yang 
maksimal. Saya tak henti-
henti mengucap hamdalah. “ 
ujarnya. Fadlya juga tidak lupa 
pada perkataan orangtuanya 
ketika Ia berhasil menjadi juara 
umum, “ Syukuraneun nya neng 
ieu teh, kade nging hilap ucapkeun 
Alhamdulillah (Sebuah kesyukuran 
ya Neng, Neng jangan lupa untuk 
selalu mengucapkan lafadz 
Alhamdulillah)” Kenang Fadlya 
atas perkataan orangtuanya.

Semangat dari Spanduk Motivasi
Saat ditanya siapa saja atau 

apa saja yang memotivasi Fadlya 
agar bisa terus semangat belajar 
dan tidak bermalas-malasan, Ia 
menjawab “ Allah adalah alasan 
pertama aku terus berusaha 
dan berdoa. Karena tujuanku 

memang hanya mengharap ridha 
dari-Nya. Selain itu, motivasi 
dari orangtua dan walikelas 
juga sangat membantu. Bahkan 
walikelasku selalu berkata bahwa 
hasil itu sesuai dengan prosesnya. 
“ Ujarnya. Namun, ada satu hal 
yang lebih memotivasi gadis yang 
juga jago story telling ini, yaitu 
spanduk yang dipasang di depan 
gedung Riadul Badi’ah. 

Semasa ujian, memang 
sengaja panitia Ujian Kenaikan 
Kelas banyak memasang spanduk 
berisi syi’ar untuk memotivasi 
santri, termasuk spanduk yang 
dimaksud Fadlya Isinya adalah “ 
Belajar/Usaha	+	Berdoa	+	Tawakal	
= Ujian Sukses! “. Fadlya mengaku 
merasa tersentak dengan slogan 
singkat namun bermakna 
tersebut. Katanya, slogan tersebut 
juga bisa dijadikan prinsip dalam 
kehidupan sehari-hari. Mantap 
deh!

Pesan dan Kesan
Ket ika diminta untuk 

memberikan pesan dan kesan, 

terlebih dulu fadlya mengomentari 
Majalah Condong yang katanya 
kreatif  dan up to date dengan 
segala kegiatan yang ada di 
Pesantren. Fadlya juga yakin, 
langkah awal terbentuknya 
Majalah ini bisa menjadi pemicu 
kemajuan dan semakin dikenalnya 
Pesantren Condong di khalayak 
ramai. Amin deh.

Sekarang, mari kita dengarkan 
pesan apa yang hendak Fadlya 
paparkan untuk kita. “ Patuhilah 
semua perintah orangtua selama 
itu baik, dan juga ingat, segala 
yang kita lakukan, Allah selalu 
mengawasi.” Satu lagi yang nggak 
ketinggalan dari si otak cerdas ini 
yaitu “ Kita harus ingat, ilmu itu 
bukan cuma bisa kita dapatkan di 
sekat kelas saja. Segala sesuatu 
yang kita lihat, dengar, hayati, 
dan lihat itu adalah Ilmu!” Wuih, 
mantep nggak tuh pesan teman 
kita yang sattu ini. 

Terakhir dari Fadlya, Ia 
berharap, dengan muncul dan 
berbagi pengalaman di Majalah 
Condong bukan berarti Ia 
bermaksud ria, sombong atau 
takabur, melainkan hanya ingin 
berbagi pengalaman dan semata-
mata hanya ingin mengharap 
ridha Allah. Alright, terimakasih 
ya Fadlya untuk kesempatannya. 
Semoga tambah sukses dan tetap 
low profile. Amin. [eNTe]

Fadlya dan Keluarga

BIODATA:
Nama : Fadlya Rifda Hilwah Nurazamy
TTL : Tasikmalaya, 04 April 2000
Alamat : Jl. Pagaden 47 Kawalu, Tasikmalaya.
Anak Ke- : 1 dari 2 bersaudara
Ibu : Dra. Ia Nurkamilah M.Pd.
Ayah : Drs. Asep Zenal Mutakin, S.Ag
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : PNS
Warna Favorit : Pink, Putih dan Biru Muda
Asal Sekolah : SDN Picung Remuk 1

PRESTASI:
Juara Kelas (2012-2013)
Juara Angkatan 12 (2012-2013)
Juara Umum SMP Terpadu (2012-2013)
Juara 2 Story Telling BLC antar SMP Terpadu (2013)
Juara 1 Kutubutturats antar SMP terpadu (2013)
Juara	3	MSQ	Kwartir	Pramuka	se-Kota	Tasikmalaya	(2013)
Juara 2 Nasyid antar SMP se-Kota Tasikmalaya (2013)
Dll.

Fadlya selalu rajin belajar
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Salah Paham
Oleh, Azmi Nurlatifah

“BRUK” 

Suara tangkisan tangan yang mendarat di atas 

meja tampak jelas, 

“pokoknya aku gak ridho kalau kelas kita 

dijadiin bahan taruhan sama kakak kelas 1 GAK 

RIDHO! ” seru salah satu murid kelas VIIID.

 Dia ikut mewarnai seriusnya kumpulan 

dengan ketua murid di kelas yang kebetulan saat 

itu sedang tidak ada guru. 

“Iya, setuju banget! SANGAT GAK RIDHO, 

apalagi taruhannya masalah dengan prilaku kita, 

iya kita tahu kita nakal tapi kita masih punya sisi 

baik dan kita pasti bisa merubah prilaku kita 

sendiri, gak butuh orang lain apalagi ada taruhan 

segala supaya mereka mau rubah kita.” 

“Iya..iya” 

Semua  anak-anak setuju atas perkataan tadi. 

Kelas pun jadi gaduh dan bising di penuhi oleh 

protes-protes yang dibisikan oleh perasaan dan 

pikiran mereka.

“Shutt.. diam, semua diam” Suara lembut 

Fika ketua murid yang  bijaksana berusaha 

menenangkan suasana. 

“Tapi fik, kita ini bukan BARANG, dijadiin 

barang taruhan segala, apa sih maksudnya?” 

Seru Diah selaku murid yang juga baik namun 

mendadak berontak karena konflik ini. 

“Iya..iya tahu, tapi tolong, selesaikan semua ini 

dengan kepala dingin”. 

Semua terkendali lagi, aman, tenang, tak 

ada satu orangpun yang berbicara lagi, Fika 

meluruskan semuanya dan memberikan saran 

agar mereka bungkam pendapat terlebih dahulu 

karena mereka belum mempuyai 100% bukti yang 

nyata untuk kasus ini. 

Sebagian ada yang nyeleneh , mengeluarkan 

majas ironi di depan kakak kelas agar mereka 

sadar atas kesalahannya. Mungkin hal ini sepele 

menurut mereka tapi tidak untuk Sabrina dan 

teman-temannya. Yang memiliki perasaan cukup 

sensitif.

@@@

Malam terhapus oleh biasan cahaya pagi, 

semua siswa mulai bangun dan pergi ke masjid 

untuk melaksanakan shalat subu. Global Islamic 

school atau terkenal dengan sebutan GIS 

adalah sekolah boarding school yang berbasis 

internasional. Sekolah ini merupakan sekolah 

favorit di daerah Semarang yang mungkin hanya 

orang-orang berfikiran cerdas dan cekatan yang 

bisa bersekola di sana.

Cerpen



46

Teng…teng…

Bel masuk sekolah berbunyi, Sabrina telah 

selesai melaksanakan rutinitasnya yang tak 

lain adalah mandi pagi. Sabrina memang harus 

mandi sebelum berangkat sekolah, bagaimanapun 

situasinya. Menurutnya dalam idiom “better 

late than never” dia pegang kuat-kuat idiom itu 

apalagi untuk mandi, jadi kesiangan atau tidak 

yang penting dia mandi. Kali ini ia terlambat lagi, 

seorang pengurus OSIS telah berdiri tegap berjaga 

di gerbang depan kamar untuk menghukum siapa 

saja yang terlambat ke sekolah.

Sabrina melewatinya tanpa menoleh, namun 

langkahnya tertahan oleh sebuah perkataan dari 

pengurus OSIS itu. 

“Sabrina! Kau terlambat lagi?” Serunya sambil 

melontarkan senyuman sinis. 

“Lebih baik terlambat dari pada suka taruhan.” 

Sindirannya keluar lagi. Sabrina memang terkenal 

khas dengan sindirannya.

Tak jauh di belakang Sabrina Diah menyusul 

hendak berbicara.

”Sab kok kamu gitu sih? Kata Fika kan kita di 

suruh jangan macam-macam.” Tanya Diah sambil 

menenteng tasnya.

“Abis dia nyebelin sih, udah tahu aku kaya gini, 

mementingkan kebersihan badan terus terlambat 

karenanya masih juga di tanya.” Jawabnya dengan 

nada ngeyel.

“Ah udah, yuk ke kelas nanti kita benar-benar 

telat, eh maksudnya telat banget.” Mereka berlari 

agar guru tidak datang lebih awal dari mereka.

Bel berbunyi nyaring tanda waktu pulang 

tiba. Sepulang sekolah nama Sabrina terlantun 

di micropon mesjid untuk datang ke kantor OSIS. 

Selesai mandi Sabrina tidak terlalu mementingkan 

itu, ia malah mandi dahulu, baru setelah itu 

datang memenuhi panggilan ke kantor OSIS. Dari 

luar orang-orang menganggapnya santai, padahal 

di lubuk hatinya dia merasakan ketegangan 

yang sangat luar biasa.    Mau tidak mau dia 

memberanikan diri untuk masuk ke kantor itu                                                                                                       

“Assalamualaikum.” Serunya!

“Walaikumussalam, masuk Sab!” Jawab Risa 

dari dalam ruangan.

“Aku tahu, aku pasti akan di introgasi.” Gerutu 

Sabrina pelan nyaris tidak terdengar.

“Maaf  Sab mengganggu waktu kamu sebentar, 

saya hanya ingin menanyakan tentang ucapan 

kamu pagi tadi tentang taruhan.” Sabrina menarik 

nafas pelan dan menghembuskan cukup keras.

“Oh, ada yang salah? Itu benar kan?” Sabrina 

malah balik bertanya dengan wajah yang santai 

tanpa dosa. Maksudnya ingin mencairkan suasana 

agar ia tidak terlihat gugup di depan mereka. 

Risa dan Zia pengurus OSIS bagian keamanan 

saling berbisik sesuatu, Sabrina mencoba 

menerka pembicaraan rahasia mereka dari tempat 

duduknya. 

“Begini saja, nanti malam kelasmu kumpul di 

kelas sama kita.” Kata Risa dengan wajah yang 

tenang.

“Baik kak, saya pamit, Assalamualaikum.” 

Sabrina bergegas keluar tanpa menunggu jawaban 

dari salamnya.

@@@

Malam itu bintang bertaburan menghibur 

tegangnya kumpulan bersama Andin ketua OSIS, 

Reva wakil OSIS, Risa dan Zia. Sabrina dan teman-

temannya yang lain sudah duduk rapi menunggu 

kedatangan mereka. Dari kejauhan tampak Andin 

berjalan paling depan di koridor menuju kelas 

Sabrina.

“Assalamualaikum.” Ucap Andin

“Walaikumsalam.” Jawab para siswi VIII D 

serempak.

“Sebelum memulai kumpulan ini kita kita baca 

bismillah bersama dulu.” Pimpin Reva.

“Bismillahirahmanirrahim.” Serentak.
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“Kita sengaja kumpulin kalian untuk 

menyelesaikan masalah kesalah fahaman antara 

kita. Selama beberapa hari ini kita sering dengar 

sindiran dari kalian tentang taruhan, tapi kita gak 

ngerti maksudnya apa. sekarang salah satu dari 

kalian silahkan berbicara tentang sindiran yang 

kalian lontarkan pada kami.” Reva mengawali 

pembicaraan. Semua diam tidak ada yang berani 

menjawab. Cukup lama ruang kelas hening tidak 

ada suara dari masing-masing orang di ruangan 

itu.

Sabrina berdiri dengan ragu-ragu, semua 

mata melihat ke arahnya. Ia sempat akan duduk 

lagi namun di tahan oleh Dita yang duduk di 

sampingnya. Semua menunggu kalimat yang akan 

keluar dari bibir Sabrina. 

“Kita dapat info kalau kak Zia dan kak Risa 

taruhan untuk mengubah prilaku kelas kita yang 

nakal, dan yang menang akan menjadi majikan 

atas yang kalah selama satu hari penuh.” Ucap 

Sabrina dengan lantang dan tegas. 

Zia dan Risa tersenyum, sedangkan Reva dan 

Andin menggeleng kepala sambil mendengar 

penuturan dari Sabrina. Semua sisiwi kelas VIII D 

saling pandang, mereka bingung mengapa mereka 

tersenyum seperti itu.

“Tuh kan salah paham.” Zia angkat bicara, ia 

berdiri dari tempat duduknya dan maju ke depan. 

“Kalian dengar dari mana gossip itu? Yang 

ada kita bangga sama kelas ini, bukan prilakunya 

tapikita bisa lihat kok kreativitas kalian selama ini 

di balik prilaku kalian, dan kita emang bertaruh, 

tapi bukan seperti apa yang Sabrina ucapkan, kita 

taruhan kalau kalian akan memenangkan banyak 

kejuaraan dari lomba PHBI tahun ini, itupun cuma 

bercanda.” Tutur Zia panjang lebar.

Semua saling pandang lalu tersenyum malu 

atas kesalah pahaman yang mereka besar-

besarkan tentang Risa dan Zia. Lalu Fika maju ke 

depan menghampiri Zia. Ia meminta maaf  atas 

nama kelas VIII D yang salah faham dan membuat 

Zia juga Risa merasa tidak nyaman atas sindiran-

sindiran yang mereka lontarkan tanpa mau 

mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Fika dan anggota kelasnya berjanji pada diri 

mereka sendiri untuk tidak berburuk sangka dan 

mudah terpengaruh dengan kabar yang tidak jelas 

sumbernya. Mereka kapok dan menyesal atas 

kesalahan mereka pada kakak kelasnya itu.[]

*Penulis merupakan kelas X  di Ponpes 
Riyadlul ‘Ulum Wadda’wah. Berminat 
pada dunia Sastra dan bergabung 

bersama Komunitas Sastra Matapena 
Rayon Tasikmalaya. Cerpen Salah Paham 
merupakan karyanya yang pertama kali 

dimuat di media cetak.
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PERJUANGAN BELUM USAI
Oleh, Tsania Amirah Salma

Mungkin kau kira ini yang terakhir
Puncak dari segalanya
Masa-masa yang takan terlupakan
Tapi
Coba kau lihat di seberang sana
Langit biru masih melambai
Menyambut kehadiran kami semua
Mengejar asa
Cita
Dan harap yang tinggi
Kawan pun masih ada di sisi
Semangat selalu menghiasi
Mungkin..
Bukan disinlah tempatnya
Masih banyak medan yang harus kau lalui
Perjuanganmu belum usai
Ombak masih berlalu
Nyiur pantai yang tertiup
Masih ada di hadapan kita
Semuanya belum berakhir
Kecuali atas kehendak-Nya

ARTI PERPISAHAN
Oleh,Tsania Amirah Salma

Tuhan
Apa aku masih di beri kesempatan untuk bisa bertemu 
dengan mereka?
Bercanda gurau
Bahu membahu
Sampai kapankah kami akan merasakan itu semua?
Tuhan
Aku benci perpisahan ini
Kenapa harus ada pertemuan jika akhirnya kita di 
pisahkan juga?
Lebih baik aku tidak di pertemukan oleh mereka
Jika pada akhirnya kami semua harus berakhir
Inilah arti dari sebuah persahabatan di mata kami
Tuhan
Izinkan air mataku terjatuh  selagi aku masih bisa 
berada di hadapan mereka
Selagi aku masih di beri kesempatan oleh Mu 
Tuhan
Jangan pernah jadikan ini tangisan terakhir di hadapan 
mereka
Akankah semua terulang kembali
masa-masa  yang dulu pernah ada?

Puisi

*Penulis adalah Santri kelas 

X SMA terpadu Riyadlul 

‘Ulum. Sempat menjuarai 

Sayembara Menulis Puisi. 

Penulis merupakan anggota 

Komunitas Sastra Matapena 

Pesantren Condong.
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Dunia Buku

MENULARKAN BERHIJAB LEWAT RAGAM KISAH
Judul : 99 hijab Stories (A Beautiful Spiritual Journey) 
Penulis : Muhammad Assad 
Penerbit : Gramedia               
Harga : Rp.99.000,-

Buku 99 Hijab stories ini 
merupakan buku ke-5 

Muhammad Assad setelah 
sukses dengan serial 
Notes From Qatar-nya 

beberapa tahun lalu. Dalam buku ini dibahas dari A-Z 
tentang Hijab, 10 Alasan Klasik Tidak berhijab, Cara 
berhijab ter-update dari 99 kisah wanita berhijab,dan 
lain-lain. Buku ini terbilang lux dengan tampilan luar 
dan dalam yang full color. Pengerjaan buku ini diakui 
penulis menghabiskan waktu 1,5 tahun, karena cukup 
sulit mewawancarai dan meminta para tokoh wanita 
untuk berbagi kisah seputar hijab. 

Puncak dari buku ini ada di bab terakhir, dimana 
ada 99 orang wanita Indonesia terpilih yang sangat 
inspiratif dari berbagai latar belakang dan profesi. 
Assad membaginya menjadi 3 bagian: 75% (75 orang) 
adalah para public fgure yang berisi “Tokoh Inspirasi” 
(15 orang) dan “Figur Publik” (60 orang). Sisanya 25% 
(24 orang) adalah para wanita dengan latar belakang 
profesi yang berbeda, yang dimasukkan dalam 
kategori “Ragam Profesi”. Dan yang unik dari buku 
ini adalah muncul satu pertanyaan, mengapa judul 
buku ini 99 hijab stories, tidak 100 saja? Muhammad 
Assad menegaskan, karena yang keseratus adalah 
kisah pembaca, yaitu kamu!. [Lena]

PENTINGNYA GENERASI MUDA MENGENAL RASUL
Judul Buku : Open Your Heart, Follow  Your Prophet
Penulis : @TeladanRasul
Penerbit : Qultum Media
Tebal : vii + 184 Halaman
ISBN : 979-017-255-9
Harga : Rp 39.000

Mem p e r k e n a l k a n 
Rasulullah kepada 

generasi umat Islam zaman sekarang akan membuka 
mata mereka tentang siapa sesungguhnya Nabi 
mulia itu. Hanya saja, jika kita perhatikan lebih dekat, 
buku-buku tersebut kebanyakan diperuntukkan bagi 
dua segmen pembaca saja, yaitu orang dewasa (25 
tahun ke atas) dan anak-anak (TK-SD). Sangat jarang 
buku tentang Rasulullah yang ditujukan bagi anak-
anak usia SMP, SMA, dan kuliah.

Nah, buku berjudul Open Your Heart, Follow 
Your Prophet ini adalah salah satu ikhtiar penulis 
untuk memperkenalkan sosok Rasulullah saw kepada 

anak-anak muda dan menjadikan beliau sebagai 
idola mereka. Tujuannya, agar mereka mencintai 
Rasulullah dan bisa meraih kesuksesan di usia yang 
masih muda, seperti beliau. Ini tentu bukan tanpa 
alasan. Di zaman serba gadget seperti sekarang, 
anak-anak muda bisa mendapatkan akses mudah 
untuk mengenali fgur pesohor yang mereka idolakan.

Membaca buku ini seperti diajak naik mesin 
waktu dan melompat ke zaman Rasulullah hidup. Kita 
akan menemukan berbagai pelajaran dan motivasi 
untuk merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik 
dan menata masa depan yang cerah. Kalau bisa 
sukses di usia muda, ngapain nunggu tua?[]

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/06/04/34455/open-your-heart-follow-your-prophet/#ixzz2YoP847z3
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Muhadhoroh: Persemaian Singa Podium

H
mm… apa sih itu muhadhoroh? Sebenarnya 

kata muhadhoroh itu sendiri artinya 

adalah kuliah.Kita sering mendengar di sekitar 

lingkungan diadakannya kuliah shubuh atau 

kultum (kuliah tujuh menit), ada juga nama 

lainnya yang lebih umum yaitu ceramah. 

Nah, ceramah itu  adalah suatu kegiatan 

dimana  seseorang menyampaikan opini atau 

pengetahuan kepada orang banyak. Materi 

yang disampaikan bisa berupa pendidikan 

atau pengetahuan tentang elektronik sampai 

keagamaan. Ceramah memang metode 

komunikasi lisan paling tua. Meskipun demikian 

metode ini masih sering dipakai hingga saat ini, 

baik dalam kegiatan-kegiatan belajar mengajar 

maupun dalam kegiatan-kegiatan komunikasi 

sosial lainnya.

Di Pesantren Condong kegiatan muhadhoroh 

diadakan 2 minggu sekali. Semua santri 

berbusana rapi menyandang kitab suci, eh 

Kronik Pesantren
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nggak deh, tapi, membawa buku putih 

yang berlogo kelompok masing-masing 

dan logo Pesantren Condong. Sebelum 

para calon mubaligh tampil di depan 

membawakan materi-materi yang sudah 

mereka siapkan dengan penuh susah 

payah, berkeringat dan deg-degan, tim 

dekorasi setiap sore hari memutar otak-

otak mereka agar dekorasi mereka tampil 

perfect di mata pembimbing.

Ceramah di sini berbeda, yang 

biasanya Mamah Dedeh hanya 

menggunakan bahasa Indonesia saja, 

santri Condong menampilkan tausiyah 

mereka dengan 4 bahasa yakni: 

Indonesia, Arab, Inggris, Belanda eh.. 

Sunda maksudnya. Ceramah atau 

yang akrab kita sebut Muhadhoroh ini 

diawali dengan tampilnya sosok MC 

atau Miss Ceremony, yang harus mampu 

meramaikan suasana ketika mata-mata 

santri sudah tak tahan menahan kantuk. 

Dari mulai menyanyikan yel-yel-an atau 

memberikan pertanyaan-pertanyaan 

yang bisa membuat para santri serasa 

menikmati malam muhadhoroh tersebut. 

Setelah MC ada perwakilan dari kelompok 

untuk mengalunkan dengan syahdu ayat 

al-qur’an dan sholawat. 

Dalam kegiatan yang biasa dilakukan 

malam Selasa dan malam Jum’at ini 

para mubalighoh atau penceramah 

mempersiapkan mentalnya sebisa 

mungkin untuk menampilkan yang 

terbaik di depan teman-teman dan 

pembimbing mereka. Karena apa? karena 

mereka ingin mendapatkan nilai terbaik 

dengan cara halal, pembimbing menilai 

dengan kriteria yang bermacam-macam. 

Seperti intonasi, mimik wajah, bahasa 

tubuh, volume suara, isi materi dan 

hal-hal penting lainnya yang membuat 

para mubalighoh harus mempersiapkan 

sesempurna mungkin untuk tampil di atas 

panggung yang telah dibuat tim dekorasi. 

Acara selanjutnya yang paling ditunggu 

para pemirsa atau audience yaitu hiburan 

dari kelompok yang sudah ditentukan. 

Hiburan berupa menyanyi, drama, baca 

puisi, joking reading dan hal-hal lain yang 

membuat para penonton terhibur.

Setelah  bersuka ria para penonton 

diam kembali untuk mendengarkan 

para pembimbing mengemukakan 

pendapatnya tentang dekorasi, 

penceramah, MC dan seluruh yang 

d i lakukan dalam muhadhoroh. 

Lalu penutupan dengan do’a. 

Menyenangkan bukan muhadhoroh itu? 

Selain menyenangkan acara 

muhadhoroh sangat penting dan 

‘diperlukan’ untuk remaja sekarang, 

karena masih sedikit dari para remaja 

masa kini yang berminat menjadi seorang 

da’i. Pesantren Condong sendiri sangat 

memandang penting kegiatan ini. Terbukti 

dari nama pesantren yaitu “Riyadlul 

‘Ulum Wadda’wah”. Kata Wadda’wah 

menjadi komitmen bagi Pesantren untuk 

menggencarkan metode dan ilmu dakwah 

pada santrinya. Selain itu, dengan 

diikut sertakan dalam berbagai macam 

kompetisi, diharapkan santri-santri siap 

disemai untuk menjadi mubaligh di masa 

depan. 

Oleh karena itu remaja perlu di beri 

siraman rohani dan arahan-arahan untuk 

menjauhi hal-hal yang sangat berbahaya 

untuk masa depan mereka. Kegiatan 

muhadhoroh juga untuk melatih mental 

para santri agar terbiasa tampil di depan 

masyarakat luas dan pede menjadi singa 

podium. Yaa.. bisa di bilang mencalonkan 

untuk menjadi penerus Da’i dan Da’iah 

seperti Mamah Dedeh dan yang lainnya.

[Rahmalia]
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Orang kaya yang Baik Hati
Pada suatu hari seorang yang kaya 

raya mengendarai mobilnya di suatu 
pedesaan. Ia menghentikan mobilnya 
ketika ia melihat ada seorang ibu 
sedang memakan rumput. Ia bertanya 
pada ibu itu mengapa ia memakan 
rumput. Ibu itu dengan sedih berkata, 

“Ya saya sangat miskin, saya 
sudah tidak punya apa-apa lagi untuk 
dimakan.”

“Kalau begitu ayo ikut aku ke 
rumahku.”

“Tetapi saya mempunyai tujuh 
orang anak.”

“Dimana mereka?”
Ibu untuk menunjuk ke suatu tempat. 

Di situ ia melihat ada tujuh orang anak 
yang juga sedang memakan rumput.

“Ayo ajak mereka sekalian.”
Mereka pun masuk ke mobil orang 

kaya itu. Ibu itu yang merasa terharu 
akan kebaikan orang itu bertanya,

“Pak, apa yang mendorong bapak 
begitu baik untuk mengajak kami 
semua?”

Orang itu hanya menjawab, 
“Kebetulan rumput di rumah saya 
sudah panjang-panjang.”

Menunggu Jalur Bis 45
Seorang gadis lugu baru pertama 

kali mengunjungi kota Washington, 
DC. Dia sangat ingin mengunjungi 
sebuah tempat di kota itu. Karena 
tidak tahu arah yang pasti, dia lalu 
menanyakannya kepada seorang polisi 
yang ada di dekatnya.

“Permisi Pak,” kata gadis itu, 
“Saya mau pergi ke ‘Capitol Building’, 
bagaimana caranya ya?”

Dengan ramah polisi itu berkata, 
“Anda tunggu saja disini dan tunggulah 
bis nomor 54 dan bis itu akan membawa 
Anda langsung sampai ke ‘Capitol 
Building’.”

Gadis itu langsung mengucapkan 
terima kasih kepada si polisi dan polisi 
itu pergi.

Tiga jam kemudian si polisi kembali 
lagi ke posnya dan mendapati bahwa si 
gadis masih berdiri di tempat yang sama.

Si polisi langsung menghampiri 
gadis tersebut dan berkata, “Permisi 
Nona, tapi untuk bisa pergi ke ‘Capitol 
Building’ Anda harus naik bis nomor 
54. Aku sudah mengatakannya tiga jam 
yang lalu bukan? Kenapa Anda masih 
menunggu di sini?”

Dengan lugunya sang gadis 
menjawab, “Nggak usah khawatir Pak, 
nggak lama lagi kok… barusan bis 
yang ke 45 sudah lewat kok, jadi masih 
kurang 9 bis lagi!”

*Sumber: http://atik085641095564.wordpress.com/2010/01/21/kumpulan-cerita-anekdot-lucu-cerita-cerita-anekdot-lucu-kisah-
anekdot-lucu-kisah-kisah-anekdot-lucu/

Anekdot
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Si Abdoel
Misteri Ponsel dan Facebook

A khir-akhir ini sering terdengar bahwa ada beberapa 
santri yang membawa hape ke Pondok. Maka dari 

itu bagian Keamanan Pondok lebih sering mengadakan 
razia. Yang terkena razia bukan hanya orang –orang 
yang dicurigai, melainkan seluruh santri, karena siapa 
tahu ada santri yang DDM alias Diam-Diam Menyakiti, 
menyakiti pengurus maksudnya, karena melanggar 
peraturan yang sudah jelas tidak memperbolehkan 
seluruh santrinya membawa hape.

“Doel, enak ya kalo boleh bawa hape ke pondok.” 
Ucap Muhsin pada Abdoel yang sedang mengupil.

“Enak apa, Sin? Habis fulus buat beli pulsa!” Kata 
Abdoel dengan tegas dengan jari yang masih memutar 
di hidung.

“Laba’sa, kan demi menghibur diri gitu loh!” Tandas 
Muhsin, tak mau kalah.

“Iya sih, bisa Facebook-an, ya.”
“Wah, hapemu ada internetnya ya, Doel?” Tanya 

Muhsin dengan kagum.
“Ada dong!”
“Gamenya apa?”
“SPACE IMPACT!” Jawab Abdoel dengan pongah.
“Abdooeeel! Itumah adanya di hape batang, hape 

buat nimpuk kucing.”
“Ahahaha… gitu, ya? Hehee…”
“Sifat ‘sok tau’ kamu gak pernah ilang sih, Doel!”
“Emang aku sok tau?” Tanya Abdoel dengan polos.
“Halah… sepondok juga tau!”
“Ahahaha… aku terkenal dong, ya?”

Sepertinya Muhsin sudah jengkel dengan kelakuan 
Abdoel yang konyol, meskipun begitu, bagi Muhsin, 
Abdoel adalah teman yang solid. Makanya dia menahan 
saja rasa jengkelnya di hati paling dalam. Eeaa..

“Eh, kamu tau gak siapa aja yang dicurigai bawa 
hape?” Tiba-tiba Abdoel terperanjat karena penasaran.

“Mana aku tau, kalo tau sih aku mau minta SMS. 
Hehe…”

“Astaghfrullah, Muhsin. Ana gak nyangka, antum 
bisa berpikiran seperti itu.” Kata Abdoel, sok menasehati 
ala Ustadz Solmed.

“Ah, kamu juga pasti mau minta SMS kan kalo ada 
teman satu marhalah kita yang bawa hape.”

“Masya Allah, antum suudzon sama ana? Bahlul!”
“Eeerrr… dari pada kau jadi Ustadz Karbitan, 

bagaimana kalau kita cari santri yang melanggar 
peraturan dengan bawa hape ke pondok. Setuju tidak?”

“Kau juga sok jadi Ustadz Zainuddin MZ. Huhu..”
“Sudah, sudah. Kamu setuju tidak dengan usulku?”
“Setujuuuuuu… Aku mau jadi Conan Edo 

Kondologit.”
“Conan Edogawa kalii….”
Dengan semangat, Abdoel dan Muhsin akhirnya 

merencanakan sesuatu. Sebenarnya niat mereka adalah 
membuat Husein, bagian Keamanan Pondok bangga 
pada mereka sehingga mereka dicap sebagai Santri 
Teladan. Apalagi Abdoel yang sering mendapatkan 
hukuman dari Husein, Si Limbad KW 3, berambisi sekali 
dengan penghargaan itu.

SerialSerialSerial
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****

Rencana Muhsin dan Abdoel adalah menyusup 
ke Warnet (Warung Internet) pondok, dan membuka 
situs Facebook.com agar tahu siapa saja santri yang 
suka meng-update status dari hape. Mereka menyusup 
supaya tidak ketahuan penjaga Warnet, karena para 
santri dilarang membuka situs sosial media seperti 
Facebook.

“Doel, kamu punya facebook, gak?”
“Punya!”
“Namanya apa?”
“ABDOEL CHAYANKS EMHAAA CHELALOE” Jawab 

Abdoel dengan lantang dan jelas.
“Iihhhwww… lebhhaay!”
“Laba’sa. Itu musim, Sin. Hihihi…”
“Hih. Ya sudah, coba cari akun FB satu marhalah 

dulu.”
“Nih, aku mau liat punya Faisal.”
“Akunnya apa?” Tanya Muhsin yang penasaran 

dengan akun Faisal, santri yang sering kabur dan 
jarang mandi.

“Keren nih nama akun FB-nya Faisal.”
“Apaaaaa??”
“Faishal Bungzhuuu Rezpector Killer ChayanKs 

Dhiaa AlwaYs” kata Abdoel dengan mata berbinar 
saking kagum dengan nama Facebook Faisal. Padahal 
itu adalah nama ter-4L4y yang pernah didengar Muhsin.

“@##$%^^&&*)&^%$##@#$#”
Beberapa kali Abdoel dan Muhsin menyusup ke 

dalam Warnet pondok. Meskipun mereka berusaha 
tanpa lelah sampai keringat bercucuran bahkan mereka 
berniat mencari sampai titik darah penghabisan untuk 
menemukan santri yang membawa hape kepondok, 
tetap saja hasilnya nihil. Mereka hanya menemukan 
nama akun santri yang Alay tak ketulungan. Padahal 
mereka ingin sekali mendapatkan penghargaan sebagai 
Santri Teladan dari Bagian Keamanan Pondok, Husein. 
Apalagi Abdoel sangat antusias, agar nama baiknya 
kembali dan dirinya tidak selalu di intai oleh Limbad 
KW 3. 

Sampai suatu hari setelah berjamaah Ashar…
“Hari ini saya akan membacakan pelanggaran santri 

dari bagian keamanan. Bagi siapa saja yang namanya 
terpanggil harap datang menemui bagian Keamanan!” 
terdengar suara Husein yang lantang membacakan 

pelanggaran para santri.
“Kami telah mendapat laporan bahwa ada beberapa 

santri yang berani membawa hape ke pondok. 
BUKANNYA KALIAN TAHU KALAU MEMBAWA HAPE KE 
PONDOK ITU HARAM!!!!!!” 

Suara Husein makin terdengar mengerikan. Tidak 
ada satupun santri yang berani menatap pada Husein, 
Si Limbad yang garang, termasuk Abdoel. Meskipun 
Abdoel tidak membawa hape tetap saja hatinya selalu 
ketar-ketir setiap mendengar suara bagian Keamanan 
paling killer. 

“Bagi siapa saja santri yang tertangkap membawa 
hape ke pondok, kami akan beri hukuman yang setimpal. 
TIDAK MENDAPATKAN IZIN PULANG DAN KELUAR 
PONDOK SELAMA SATU SEMESTER DAN TIDAK BOLEH 
JAJAN KE SYIRKAH  LEBIH DARI SERIBU RUPIAH!!!!”. 

Semua santri terperangah karena kaget dengan 
jenis hukuman yang diberikan Keamanan, apalagi 
dengan hukuman yang kedua. Aneh sekali. Sedangkan 
Abdoel terlihat cekikikan mendengar pengumuman 
Husein yang menurutnya juga aneh.

“Doel, masa hukumannya tak boleh jajan lebih 
dari seribu, ya? Tanya Muhsin yang juga heran dengan 
hukuman tersebut.

“Manaa kutahu, mungkin biar melarat gitu.”
“Ciyan, yah!”
“Ciyan?”
“Kasian itu artinya. Dapet dari Facebook. Hehe” 

Muhsin nyengir. Ternyata dia sudah terjangkit virus 
alay juga.

Tak lama berselang, bagian keamanan kembali 
mengumumkan sesuatu yang amat tidak diduga 
sebelumnya.

“Selain itu kami juga menemukan pelanggaran  yang  
bisa dikatakan berat kategorinya” Husein menghela 
nafas panjang sebelum melanjutkan pengumumannya. 
Semua santri mendengarkan dengan seksama karena 
penasaran. Begitu juga Abdoel dan Muhsin. “Kami 
mendapat laporan bahwa ada yang sering menyusup 
ke Warnet!” seketika Abdoel dan Muhsin terperanjat. 
Apeslah mereka hari ini. “Untuk ABDOEL  dan MUHSIN, 
saya tunggu di kantor pengurus SEKARANG JUGA!!” 
pupuslah mimpi mereka menjadi Santri Teladan.  Dan 
hilanglah cekikikan Abdoel yang dia kumandangkan 
sebelum pengumuman. Duh, Abdoel. (Noverita M)
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Hikmah

‘IQOB UNTUK “MUTAZAWWIJAH”

Mutazawwijah? Apaan tuh? Mungkin untuk 
sebagian orang belum begitu familiar dan tak 

mengetahui apa arti dan maksud mutazawwijah. 
Mutazawwijah berasal dari Bahasa Arab yang 
ditujukan untuk muannas atau perempuan, 
sedangkan bagi laki-laki yaitu “mutazawwij” (tanpa 
“ah”) yang artinya adalah “pelanggar”. 
Semua orang pasti terkejut dan takut mendengar 
kata pelanggar, tak terkecuali santri Condong. Jika 
waktu ashar tiba, sebagian dari mereka ada yang 
mulai males ke masjid, ada yang deg-degana tau 
bahkan ada yang santai-santai saja. Kenapa coba? 
Karena setiap ba’da sholat ashar akan diumumkan 
siapa saja nama-nama yang melanggar dan atau 
mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang 
mereka langgar. Untuk mereka yang mendapat 
hukuman, akan muncul beragam reaksi. Ada yang 
jera, marah, menggerutu, tidak menerima, acuh, 
atau mungkin biasa saja karena seringnya mendapat 
hukuman. Ckck, Astagfirullahal’adziim jangan ditiru 
ya sobat.
Memangnya menurut kalian apa sih pelanggar itu? 
Ada yang bilang pelanggar itu adalah orang yang 
tidak mentaati sebuah peraturan, ada juga yang 
menganggap menyimpang dari tata tertib, atau 
kalau menurut santri condong, pelanggar berarti 
orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan 
Pondok, dsb. Yups, semuanya bisa dibilang benar. 
Dan perlu kalian tahu, yang namanya hukum rimba 
“sebab-akibat” juga berlaku lho buat si pelanggar ini. 
Simpelnya, yang namanya pelanggar, pasti tak jauh 

dari “hukuman”. Namun, apakah kalian tahu apa 
fungsi dari sebuah hukuman itu? Tenang sobat, yang 
salah jawab gak bakalan kena hukuman kok. Hehe..
Sobatku, kita jangan dulu memandang sebelah mata 
akan hukuman. Hukuman itu bukan untuk balas 
dendam, hukuman juga bukan untuk menindas atau 
menghancurkan seseorang. Namun, hikmah dari 
hukuman adalah agar orang tersebut tidak melakukan 
kesalahan dan  harus  mempertanggungjawabkan  
perbuatannya. Hukuman bermaksud untuk lebih 
mendisiplinkan seseorang, untuk  mendidik. Emang 
sih, terkadang kita tidak menerima dengan apa yang 
kita dapat, apalagi ini acaranya “dihukum”, yaAlloh, 
ampun deh. 
Sobat, tapi kayaknya ada yang salah deh. Coba 
aja sekarang tanya diri sendiri, dan jangan boong 
lho. Kalau semisal hukuman itu dihapuskan, terus 
mutazawwijah  dibiarkan  berkeliaran, wah, bakal 
kayak gimana tuh sebuah lembaga pendidikan apa 
lagi pesantren. Jawabannya sudah pasti; Kacau 
beliau! Hehe. So, gak salah dong kalau Pondok 
mendidik kita dengan slogan “ Discipline is bitter, but 
no discipline is more bitter”. Maksudnya, berdisiplin 
itu memang tidak enak, tapi lebih tidak enak lagi 
kalau tidak berdisiplin. Jadi mulai sekarang, coba 
deh pikir ulang kenapa harus ada mutazawwijah 
dan juga ‘iqob (hukuman). Ya tadi, agar peraturan 
tidak hanya peraturan. Dan agar segala gerak nadi 
kehidupan juga dapat berjalan dengan teratur. 
Begitu, sobat. [eNTe]
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