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epatah “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh” Pmungkin sudah tidak asing lagi menggema dalam 
telinga kita. Bahkan panglima besar Islam, Sayidina 

Khalid bin Walid radiyallahu ‘anhu pernah 
mengungkapkan pepatah serupa sebelum meletusnya 
peperangan Yarmuk.

Oleh karena itu, pepatah tersebut bukanlah sebagai ‘lauk 
pauk’ yang hanya dibuat ‘penyedap’ belaka. Akan tetapi, 
pepatah itu sudah bagaikan ‘makanan pokok’ yang selalu 
dibutuhkan setiap harinya.

Jika kita amati secara literal, titik tekan pepatah itu 
adalah ‘persatuan’ dalam berbagi aspek. Kita tidak bisa 
sukses jika cara kita berbeda-beda walaupun harapannya 
sama. Begitupun sebaliknya, kita tidak akan pernah sukses 
jika harapan kita berbeda walaupun cara penggapaiannya 
sama.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan majalah yang Anda 
pegang. Majalah Tagtim Media memiliki inisiatif yang 
tidak jauh berbeda dengan majalah islami lainnya, yaitu 
literasi dan upaya dakwah dengan tulisan.   

Jadi, Majalah Tagtim Media bukan untuk menyaingi dan 
menandingi majalah-majalah lain. Akan tetapi, Tagtim 
Media bagaikan sekelompok pasukan yang menguatkan 
barisan.

Wassalam

Assalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

P E S A N
PEMBACA

Pertanyaan seputar 
Tagtim Media dijawab 
oleh Crew Tagtim 
Media

Saran, Kritik dan Komentar Anda bisa 
dikirim melalui:

Sms: 081999666061

Facebook: Tagtim Media

Email: tagtimmedia@gmail.com

Surat: Alamat Redaksi

PENGADAAN RUBRIK

 BAHTSUL MASAIL
Bagaimana kalau untuk edisi berikutnya Tagtim Media mengadakan rubrik 
konsultasi? 

Ach. Alwa

Itu sudah menjadi agenda kami. 
Pada edisi 3 kami akan menambah 3 
rubrik konsultasi sekaligus. Pertama, 
rubrik Cabis, merupakan konsultasi 
Akidah & Usuluddin, yang langsung 
diasuh oleh Pengasuh PP Nurul Ulum, 
KH Ach. Romli Fakhri.

Kedua, Fatawa, merupakan 
konsultasi masalah keagamaan, yang 
diasuh oleh KH M. Rofi'i Romli.

Ketiga, Curhat, merupakan 
konsultasi dilema kehidupan, yang 
diasuh oleh KH Ainul Yaqin.

Bagi yang ingin mengkonsultasikan 
harap dikirimkan melalui:

Sms: 081-999-666-061; Facebook: 
Tagtim Media; Email: 
tagtimmedia@gmail.com; Surat: 
Alamat Redaksi.

LIPUTAN PESANTREN LAIN
Saya penggemar berat Tagtim Media, tolong pada edisi berikutnya Tagtim 

Media. Mengadakan rubrik Silaturrahim?
Najwa Zahira

Usulan yang bagus, akan kami 
pertimbangkan saat rapat redaksi Tagtim 

Media. Terima kasih atas masukannya!.

Sapa

SATU HARAPAN
DALAM SATU BARISAN
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arkoba atau juga biasa disebut 

Ndengan obat  terlarang, pada 

masa sekarang tidak hanya 

kita dapati di daerah perkotaan. Namun, 

narkoba, dengan segala macam 

jenisnya, juga telah masuk jauh ke 

daerah pedesaan paling pelosok 

sekalipun. Bahkan, disinyalir, 

pengedaran narkoba di area pedesaan 

dirasa lebih mudah tersebab minimnya 

pengawasan dari aparat. 

Kabarnya, di desa tempat lahirnya 

Majalah Tagtim Media (Manoan) obat-

obatan tersebut juga telah beredar. Aneh 

memang, ketika masih saja terdapat 

masyarakat yang mengkonsumsi 

narkoba. Sebab, dilihat dari aspek 

manapun, narkoba tetap saja berdampak 

negatif bagi penggunanya. Baik dari sisi 

keagamaan, hukum positif negara, 

ekonomi, norma sosial, dan lain 

sebagainya. Singkatnya, pengguna 

narkoba akan rugi dunia akhirat. Dan 

tampaknya, konsumen terbanyak 

berdasarkan kasus yang tampak di 

media adalah dari kalangan remaja.

Masa remaja adalah fase yang 

sangat mudah terpengaruh oleh 

keadaan. Sehingga, usia remaja biasa 

disebut dengan usia labil. Oleh sebab 

itu, ketika terdapat remaja terjerat 

Narkoba, maka faktor yang 

mempengaruhinya tidak hanya terdapat 

pada diri remaja tersebut. Namun juga 

terdapat faktor lain yang berasal dari 

luar. Salah satunya adalah faktor 

lingkungan. 

Siapapun, termasuk seorang remaja 

secara langsung berhadapan dengan 

lingkungan yang ada di sekitarnya. 

Lingkungan yang dihadapi seseorang, 

pada pokoknya dapat dikelompokkan 

sebagai berikut: 

Pertama, lingkungan keluarga. 

Lingkungan keluarga sangat berperan 

dalam membentuk sikap dan watak 

seseorang. Sebab, lingkungan keluarga 

adalah awal dimana seseorang 

berinteraksi. Bisa dikata lingkungan 

keluarga adalah lingkungan yang paling 

dekat dengan seseorang. Bagi seorang 

anak, orang tua adalah pihak pertama 

dan paling utama dalam membentuk 

kepribadiannya. Sehingga, karakter dan 

sifat anak bergantung pada bagaimana 

orang tua mendidik dan mengawasinya. 

Jika pendidikan dan pengawasan orang 

tua tidak berjalan dengan baik, maka 

sangat rentan akan berimplikasi negatif 

pada anak. Termasuk ekses negatif 

tersebut adalah terjerat narkoba. 

Kedua, lingkungan pendidikan. Di 

samping lingkungan keluarga, 

lingkungan pendidikan juga berperan 

membentuk pola pikir dan cara pandang 

seseorang. Biasanya, prinsip dan 

karakter seseorang mulai terbentuk dan 

menguat pada proses pendidikan  yang 

dijalani. Di sini, kekuatan ada pada 

pendidik. Pendidikan berpengaruh 

terhadap kepribadian, perilaku sosial 

dan emosional, mental, serta kecerdasan 

anak.

Jika proses pendidikan yang dialami 

seseorang berjalan dengan baik, maka, 

pada perkembangan selanjutnya 

pendidikan tersebut berpotensi 

membawa seseorang pada masa depan 

yang baik pula. Begitu pula sebaiknya. 

Ketiga, lingkungan sosial. Yaitu 

lingkungan masyarakat yang di 

dalamnya terdapat interaksi individu 

satu dengan individu lain. Keadaan 

masyarakat pun akan memberikan 

pengaruh tertentu terhadap 

perkembangan seseorang. Lingkungan 

sosial ini biasanya dibedakan menjadi: 

1) lingkungan sosial primer. Yaitu 

lingkungan sosial di mana terdapat 

hubungan yang erat antara anggota satu 

dengan anggota lain, anggota satu 

saling kenal mengenal dengan baik 

dengan anggota lain. 2)   lingkungan 

sosial sekunder. Yaitu lingkungan sosial 

yang berhubungan anggota satu dengan 

anggota lain agak longgar.

Dus, demi terciptanya kenyataan 

yang baik; individu dan masyarakat 

yang taat pada agama dan negara, maka 

menciptakan dan bersahabat dengan 

lingkungan yang baik adalah sebuah 

keniscayaan yang sangat perlu untuk 

diupayakan sampai kapanpun.

LINGKUNGAN

BERSAHABAT
DENGAN

EDITORIAL

Muhammad ibnu Romli
Pemimpin Redaksi
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ERBICARA seputar narkoba, berarti sedang berbicara mengenai 

Bproblem klasik yang sulit diatasi oleh bangsa ini. Dari masa ke 

masa, narkoba selalu menjadi momok menakutkan yang siap 

menjerumuskan bangsa ke dalam jurang kegelapan. Berbagai macam upaya 

telah dilakukan untuk memutus ancaman obat terlarang tersebut, namun, 

tetap saja bahaya narkoba tidak bisa hilang dari wajah bangsa Indonesia. 

Lantas, apa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan bahaya narkoba 

selalu membayang-bayangi bangsa ini? Apa pula solusi tepat untuk 

menuntaskan problem narkoba hingga ke akar-akarnya? Berikut sajian dari 

kami sebagai sharing dalam rangka urun rembuk demi kemajuan bangsa. 

Selamat mengikuti.

MEMBERANTAS

NARKOBA

Kartun

FOKUS

7 EDISI 02  TAGTIM MEDIA

TAGTIM
M E D I A

Kamu pengen 

terkenal gak?
Iya, 

pengen

Pengen masuk 

TV? Pengen  
banget

Mau tau 

caranya?
Iya,

Gimana?

Tu, 

lihat!

PENGEDAR NARKOBA DIAMANKAN POLISI

Kerabat Khidmah Tagtim Media Mengucapkan:

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 
Ramadhan 1438 H
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MEMAHAMI LOGIKA
SENDERHANA NARKOBA

ada masa sekarang, tidak dapat dipungkiri, Pnorma dan moral masyarakat telah mengalami 

dekadensi yang luar biasa. Utamanya kalangan 

remaja yang semakin hari kian menampakkan realitas 

yang begitu menyedihkan. Hal ini ditambah dengan 

pergaulan bebas yang seolah sudah mengakar dan 

membudaya di tengah muda-muda akhir zaman ini. 

Salah satu problem klasik yang akut bagi bangsa 

Indonesia adalah pengedaran dan penggunaan obat-

obatan terlarang atau juga biasa disebut dengan narkoba. 

Problem narkoba tidak hanya menjadi masalah personal 

atau golongan tertentu. Lebih dari itu, narkoba 

merupakan masalah luar biasa bagi bangsa Indonesia 

bahkan dunia. Segenap daya dan upaya 

telah dilakukan, namun hingga saat ini, 

cengkraman narkoba seolah begitu sulit 

dan tidak dapat tercerabut dari ubun-

ubun bangsa ini. Lantas bagaimana?

Dengan potensi dan ancaman 

narkoba yang semakin hari semakin 

mengkhawatirkan, sudah sepatutnya 

setiap individu bangsa ini melakukan 

upaya untuk menekan sekuat mungkin 

penyebaran dan perkembangan narkoba 

di Indonesia. Upaya ini minimal 

dimulai dari diri sendiri. Artinya, 

sebagai individu yang baik, kita perlu 

siap dan berkomitmen dalam upaya 

membrangus narkoba dengan cara 

melakukan hal-hal yang membikin 

narkoba minim peminat. Hal ini tentu 

saja berawal dari kita sendiri yang tidak 

mengkonsumsi dan mengedarkan obat 

terlarang tersebut, kemudian 

mengkampanyekan efek negatif 

narkoba—dari sisi agama, kesehatan, 

hukum positif negara, dan lain 

sebagainya—kepada orang terdekat, 

sangat baik jika kampanye tersebut bisa 

menyentuh khalayak umum.

Dari sisi pengedaran, motivasi para 

pengedar cenderung berkutat pada 

kesejahteraan ekonomi. Artinya, para 

pengedar mengedarkan narkoba hanya 

bertujuan mengumpulkan pundi-pundi 

uang sebanyak mungkin dan sangat 

jarang yang bertujuan semisal merusak 

karakter dan moral objek sasaran 

pengedar. Meski demikian, latar 

belakang dan motivasi semacam apapun 

yang dimiliki pengedar, efek yang 

dihasilkan oleh narkoba selalu saja akan 

membikin pecandunya menjadi generasi 

gagal yang rapuh dan tidak dapat 

diandalkan. Terlebih bagi generasi 

muda. 

Dari sini dapat dipaham, jika akar 

masalah yang perlu ditangani bukanlah 

terletak pada pengedar—baik dari sisi 

latar belakang ataupun visi-

misinya—namun problem krusial yang 

harus segera ditangani adalah dari sisi 

konsumen narkoba itu sendiri. Sebab, 

jika konsumen sudah tidak lagi 

membeli dan mengkonsumsi narkoba, 

maka dengan sendirinya, peredaran 

narkoba akan terhenti dan membikin 

para pemasok dan pengedar kapok 

hingga akhirnya gulung tikar. 

Logika Sederhana Narkoba

Tidak jauh berbeda dengan rokok, 

embrio penggunaan narkoba cenderung 

diawali oleh hal sepele, semisal coba-

coba, iseng, ikut-ikut teman, nambah 

pengalaman, dan lain sebagainya dari 

berbagai alasan yang sangat tidak 

penting sekali. Sangat jarang para 

pecandu narkoba atau juga bahkan 

rokok yang bertolak dari alasan baik 

yang memang dibutuhkan. Semisal 

untuk terapi, pengobatan, dan 

sebagainya. Jika memang penggunaan 

narkoba didasari oleh hal baik, maka 

hal tersebut masih perlu dipertanyakan, 

hal baik apa yang dimaksud? Bukankah 

masih banyak alternatif lain selain 

narkoba?

Dari sini, perlu segera dipahami hal 

yang paling mendasar dari masalah 

narkoba atau juga bahkan rokok, bahwa 

narkoba dan rokok tak ubahnya pasir 

hisap dengan kekuatan super yang siap 

Fokus Fokus
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menenggelamkan apapun disekitarnya 

dalam ruang “candu” yang nyaris 

tertutup rapat. Jika seseorang sudah 

masuk pada ruang “candu”, maka sulit 

sekali banginya berpikiran jernih dan 

keluar dari ruang jebakan tersebut. 

Sangat sedikit sekali para pecandu 

narkoba dan rokok yang berhasil 

melepas candunya kecuali dengan 

usaha keras yang tentu saja sangat 

melelahkan. 

Jika demikian, maka mudah saja 

bagi kita—yang belum terjerat candu 

narkoba dan rokok—untuk menghindari 

perangkap candu tersebut, yaitu tidak 

perlu dekat-dekat dengan pasir hisap 

narkoba dan rokok dengan alasan 

apapun. Apalagi hanya dengan alasan 

coba-coba atau iseng. Betapa naasnya. 

Bagi individu yang sudah 

terperangkap candu narkoba atau rokok, 

maka niat untuk terbebas dari candu 

tersebut sangat perlu untuk ditanamkan 

dalam-dalam. Perlu juga berupaya 

berpikir jernih bahwa sejatinya rokok 

dan narkoba yang dikonsumsi tidaklah 

membawa kebaikan. Jika dirasa 

membawa kebaikan, maka sebenarnya 

hal tersebut bukanlah kebaikan namun 

efek buay atau juga lamunan sebagai 

dampak dari virus candu itu sendiri. 

Doa dan upaya keras adalah hal wajib 

di sini. Jika dapat terbebas, maka 

Alhamdulillah, jika tidak, maka 

minimal kita sudah berupaya. Takdir 

apapun yang diberikan, itulah kehendak 

dan kuasa Tuhan. 

Hal penting yang perlu disampaikan 

pada tulisan ini adalah, bahwa 

kecanduan obat terlarang pada 

seseorang berhubungan erat dengan 

kebiasaan merokok. Diyakini 1 dari 4 

pecandu narkoba berawal dari 

kecanduan rokok.

Penelitian terbaru yang dilakukan 

National Center on Addiction and 

Substance Abuse (CASA) 

menunjukkan 90 persen pecandu 

narkoba (narkotika dan bahan 

bebahaya) di Amerika Serikat mulai 

kecanduan sebelum usai 18 tahun. 

Artinya masa SMA paling rentan 

penyalahgunaan narkoba.

Dalam penelitian yang melibatkan 

17.809 remaja berusia di atas 12 tahun 

ini, terungkap bahwa remaja yang 

merokok lebih rentan penyalahgunaan 

berbagai jenis narkoba. Risiko 

kecanduan ganja lebih tinggi 7 kali 

lipat, kokain 14 kali lipat dan heroin 16 

kali lipat.

"Otak masih berkembang hingga 

umur 25 tahun. Jika pada masa itu otak 

sudah mengenal nikotin, rokok akan 

jadi pintu gerbang untuk kecanduan 

senyawa lain khususnya alkohol dan 

obat terlarang," ungkap Dr Stanton 

Glantz dari University of California 

seperti dikutip dari Medicalnewstoday.

Kokain, serbuk putih yang berasal 

dari tanaman coca (Erythroxylum 

coca) merupakan jenis narkoba paling 

banyak disalahgunakan di kalangan 

perokok. Karena belakangan jumlah 

perokok di kalangan SMA meningkat, 

diyakini pengguna kokain di masa 

depan juga akan bertambah. Wallâhu 

musta'ân.

Abd Rouf/Tagtim Media

udah sangat maklum, jika obat-

Sobatan terlarang sejenis narkoba 

atau narkotika memiliki dampak 

negatif yang sangat membahayakan 

pada jiwa dan raga. Sosialisasi bahaya 

obat terlarang tersebut sudah cukup 

intens dilakukan oleh berbagai pihak 

dengan berbagai macam model dan 

bentuk. Hampir seluruh masyarakat 

juga sudah tahu bahwa narkoba adalah 

barang haram yang berdampak buruk 

secara medis. Di tengah kesadaran 

masyarakat akan bahaya narkoba dan 

intensitas sosialisasi dampak buruk 

narkoba yang begitu semarak, ternyata 

obat-obatan terlarang—dengan berbagai 

jenisnya—tetap saja tidak kehilangan 

konsumen. Bahkan, selalu ada 

penggemar baru dari waktu ke waktu. 

Jika dampak buruk narkoba sudah 

terang benderang dan bukan hal yang 

samar lagi bagi masyarakat, lantas, apa 

penyebab peredaran narkoba masih 

begitu semarak dan keberadaannya 

sangat mengancam eksistensi dan masa 

depan bangsa? Maka ada beberapa poin 

yang perlu kita perbincangkan untuk 

menemukan kejelasan dari pertanyaan 

SOLUSINYA ADALAH
MEMPERBAIKI HATI
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sesaat yang tampak indah. 

Sebaliknya, jika telah tertanam 

dalam diri seseorang prinsip agama 

yang benar dan keteguhan diri yang 

kuat, maka akan ada kontrol dalam 

dirinya dalam hal menyikapi godaan-

godaan apapun yang menghampiri. 

Termasuk godaan narkoba. 

Artinya, dalam upaya memberantas 

narkoba, tidak cukup hanya melakukan 

sosialisasi akan dampak buruknya. 

Tidak cukup pula hanya dengan 

menakut-nakuti dengan undang-undang 

pidana. Upaya tersebut juga harus 

disertai dengan penanaman dan 

penyadaran nilai-nilai spiritual yang 

dapat mem-protect masyarakat dari 

“dalam”. Jika “hati” masyarakat sudah 

kena, maka akan cenderung lebih 

mudah dalam upaya mengarahkan 

mereka pada jalur kebaikan. Sebab, hati 

adalah barometer baik-buruknya tindak-

tanduk seseorang. Jika hatinya baik, 

maka perbuatannya cenderung baik. 

Jika hatinya jelek, maka perbuatannya 

cenderung mengarah pada keburukan. 

Sebagaimana sabda Rasulullah  

(artinya): “Ingatlah bahwa dalam jasad 

itu ada segumpal daging. Jika ia baik, 

maka baik pula seluruh jasad. Jika ia 

rusak, maka rusak pula seluruh jasad. 

Ketahuilah bahwa ia adalah hati”

M. Amin/Tagtim Media

ini. 

Pertama, adalah dari sisi produsen, 

pemasok, dan pengedar. Tentu saja, 

pada titik ini, motivasi yang bermain di 

balik keberadaan narkoba adalah 

kepentingan pragmatisme-materialisme. 

Sangat jarang pihak produsen, 

pemasok, atau pun pengedar yang 

bertujuan untuk menciptakan keburukan 

pada suatu bangsa atau pihak tertentu 

melalui narkoba. Kepentingan mereka 

tidak akan jauh berkutat pada target 

finansial yang diupayakan mendapat 

untung sebanyak-banyaknya. Meski 

memiliki risiko pidana, narkoba masih 

dianggap sebagai komoditi bisnis yang 

sangat potensial dan amat menggiurkan. 

Maka, selama masih ada pihak yang 

menginginkan keuntungan dari bisnis 

narkoba dan berani terjun mengambil 

risiko yang ada, selama itu pula 

keberadaan dan pengedaran narkoba 

akan selalu semarak dan mengancam 

masyarakat.

Kedua, dari sisi konsumen atau 

pengguna. Ada berbagai macam 

motivasi yang melatarbelakangi  para 

konsumen dalam mengonsumsi 

narkoba. Salah satunya adalah faktor 

remeh semisal “coba-coba” atau “ingin 

tahu.” Mirip dengan kasus jeratan 

rokok, betapa banyak korban pecandu 

narkoba yang diawali oleh coba-coba, 

kemudian ketagihan dan akhirnya 

terjerat candu. Kebanyakan kasus 

seperti ini terjadi pada anak-anak 

remaja atau kalangan yang belum 

berkeluarga. 

Ketiga, berkaitan dengan dua sisi 

pada poin pertama dan kedua sekaligus. 

Bahwa rendahnya kesadaran spiritual 

adalah hal yang tidak bisa dilepaskan 

dari ancaman narkoba di nusantara. 

Sebab, di samping terlarang secara 

hukum positif negara, narkoba juga 

dilarang dalam ajaran agama . Menjual 

atau mengonsumsi narkoba adalah 

perbuatan yang menyalahi aturan 

agama. Ketika tingkat spiritual berada 

pada taraf rendah maka kontrol pada 

diri seseorang dalam berfikir dan 

melakukan sesuatu akan cenderung 

lemah, mudah terbawa arus, dan 

terpengaruh pada keinginan-keinginan 

Motivasi yang bermain di balik 
keberadaan narkoba adalah kepentingan 

pragmatisme-materialisme. Sangat 
jarang pihak produsen, pemasok, atau 
pun pengedar yang bertujuan untuk 

menciptakan keburukan.

Fokus Fokus
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akan cenderung 
lemah, mudah 

terbawa arus, dan 
terpengaruh pada 

keinginan-
keinginan sesaat 

yang tampak 
indah.

“Mulut bau bukan karena jarang sikat gigi saja. Tapi lebih parah karena 
omongan yang tidak dijaga.”

d. Nawawi Sadoellah
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Data FaktaData Fakta

ZAT TERLARANG
PA DA  T U B U H

ANCAMAN

HEROIN/PUTAU

Melambatnya denyut nadi

Tekanan darah menurun

Otot menjadi lemas

Pupil mengecil

Hilang kepercayaan diri

Suka menyendiri

Seringkali berdampak kriminal

Gangguan bicara (cadel)

EFEK/GEJALA: 

Jantung berdebar-debar

Naiknya suhu tubuh

Mengalami insomnia

Timbul euforia

Nafsu makan menghilang

Kekurangan kalsium

Mengalami depresi yang berkepanjangan

SABU-SABU
EFEK/GEJALA: 

KOKAIN
EFEK/GEJALA: 
Mengalami emfisema ( kerusakan pada paru-paru)

Sering merasa gelisah

Timbul masalah pada kulit

Mengalami gangguan pernafasan

Sering kejang-kejang

Turunnya selera makan

Mengalami paranoid

Mengalami gangguan penglihatan

Sering merasa kebingungan

Teler/mabuk

Menyebabkan kegagalan pernapasan 

Menghilangkan kesadaran

Dapat mengakibatkan kematian

ALKOHOL/ETANOL
EFEK/GEJALA: 

GANJA/KANABIS/MARIYUANA

Denyut nadi dan jantung lebih cepat

Mulut dan tenggorokan terasa kering

Sulit dalam mengingat

Sulit diajak berkomunikasi

Terlihat agresif

Mengalami gangguan tidur

Sering merasa gelisah

Nafsu makan bertambah

Sering berfantasi

Euforia

EFEK/GEJALA: 

MORFIN

Menimbulkan euforia

Warna muka berubah

Mengalami kejang lambung

Produksi air seni berkurang

EFEK/GEJALA: 

Timbulnya euforia

Dehidrasi

Sering merasa kebingungan

Mengalami pusing

Terganggunya daya ingat

Mengalami gangguan mental

EKTASI
EFEK/GEJALA: 

Abd. Rouf/Tagtim Media
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17Interview

WAWANCARA

KH. Kholili Sya'roni
Wakil Syuriah MWCNU Kokop

TIDAK dapat dipungkiri, ancaman narkoba saat ini tidaklah tertuju pada 
kalangan tertentu ataupun usia tertentu. Namun, cengkraman narkoba bisa 
mengenai siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Terbukti, peredaran 
narkoba saat ini telah sampai tidak hanya di perkotaan namun juga merambah 
pedesaan dan pelosok kampung. Konsumennya juga beragam, mulai dari 
orang dewasa, remaja, bahkan anak ingusan sekalipun.  Tentu fakta 
sedemikian adalah ironi yang sangat perlu untuk segera dibenahi agar dapat 
membendung efek negatif narkoba, syukur-syukur bisa menghapusnya. 
Berikut petikan wawancara salah satu redaksi Tagtim Media Ahmad Amin 
bersama Wakil Syuriah NU Kokop, KH. Kholili Sya'roni. Selamat 
mengikuti.

Narkoba Merupakan
Bahaya Kelas Atas

Bagaimana Kiai menyikapi tentang narkoba? 
�Narkoba menjadi salah satu penyebab utama perzinahan, 

durhaka kepada orang tua, apalagi hanya sebatas tetangga dan 
kerabat, seperti paman. Bahkan sampai guru, gara-gara narkoba 
juga kena imbasnya. Jadi narkoba ini adalah hal yang sangat 
berbaya bagi para remaja khususnya bagi kalangan santri sendiri.

�Bahkan saya sendiri pernah mengalami,  ada seorang santri, 
kata-katanya itu sangat tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang 
santri terhadap gurunya. Dan memang betul ternyata setelah 
diteliti mengapa anak tersebut bisa berbicara yang tidak 
sepantasnya? Karena dia sudah terjangkit oleh narkoba ini.  Kalau 
berbicara tentang kesehatan sudah bukan hal asing lagi, narkoba 
adalah perkara yang sangat berbahaya. Artinya, dampak negatif 
narkoba akan terasa secara fisik ataupun secara iman.

Interview

17  EDISI 02TAGTIM MEDIA
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leluasa untuk melakukan apa saja 
karena mereka sudah tidak berfikir 
kepada orang tuanya lagi. 

Dan juga untuk menaggulangi 
bahaya narkoba ini, ketika para orang 
tua ini mempunyai pengetahuan agama, 
maka anak harus diberi bimbingan dan 
arahan tentang sangsi-sangsi hukum 
dari pengonsumsian narkoba tersebut.

Apakah untuk penanggulangan 
narkoba ini para tokoh masyarakat 

tidak harus ambil bagian juga? 
Dalam mencegah peredaran narkoba 

ini, para tokoh masyarakat, khususnya 
kepada Aparatur Negara, harus 
mendekati anak-anak muda yang 
dicurigai sudah mendekati hal-hal yang 
ada kaitannya dengan narkoba, 
meskipun mereka belum mencicipi, 
namun, mereka sudah mendekati. 
Semisal sudah sering berteman, 
berkumpul dengan orang-orang yang 
sudah terjangkit narkoba. Sebab, lambat 
laun mereka pasti akan terjerumus ke 
dalam jurang narkoba tersebut.

Pesan dari Kiai sendiri untuk 
penanggulangannya? 

Pesan dari saya pribadi, 
memberantas narkoba harus dimulali 
dari diri sendiri kemudian ditularkan 
kepada orang lain. Khusus di lembaga-
lembaga pendidikan, baik formal 
ataupun non-formal sangat perlu 
memberi pemahaman kepada para 
peserta didik dan menanamkan nilai 
dan prinsip yang kuat dengan harapan 
mereka memiliki pedoman dalam 
menjalani hidup dan berinteraksi 
dengan orang di sekitarnya. Jika para 
peserta didik sudah memiliki prinsip 
dan teguh pendidirian insyaallah tidak 
akan mudah terpengaruh dan terjerat 
keburukan yang berkembang di 
sekitarnya. Termasuk bahaya narkoba. 

Karena tidak ada 
bahaya yang lebih 
besar ketimbang 
dari bahaya 
narkoba tersebut.

Siapakah yang menjadi target dari 
peredaran narkoba ini?

�Target utama dari peredaran narkoba 
adalah anak-anak yang orang tuanya 
dianggap mampu dan mempunyai uang. 
Mengapa anak-anak muda yang 
menjadi target utama dari peredaran 
narkoba? Karena anak muda yang akan 
menjadi generasi bangsa, yang akan 
menyinarkan bangsa, yang akan 
menuntun bangsa kearah yang lebih 
baik. 

�Dan tak hanya itu, yang menjadi 
target dari peredaran narkoba juga para 
santri. Mengapa demikian? Ketika para 
santri sudah terjangkit oleh narkoba 
maka tidak akan bisa terelakan lagi 
pasti rusak, gagal harapan untuk 
menuntun bangsa ke arah yang lebih 
baik, padahal yang paling diharapkan 
untuk menentukan bangsa ini akan 
dibawa kemana adalah para santri ini. 

�Kalau lembaga yang paling rawan 
terjangkit oleh narkoba adalah 
madrasah-madrasah (sekolah, red), 
sebab mereka berkumpul dengan guru 
hanya paling lama dua jam, setelah itu 
sudah bebas berkeliaran. Kalau 
ma'hadiah (pesantren, red) mungkin 
akan lebih terkendali, akan tetapi masa-
masa libur pesantren, apalagi  libur 
panjang seperti libur pada bulan Syaban 
memang menjadi target, menjadi 
perhitungan bagi mereka untuk 
menyeret santri ke dalam jurang 
narkoba. Narkoba sangat meresahkan 
masyarakat terlebih bagi para keluarga 
terdekatnya. 

 
Bagaimana cara penanggulangannya 
untuk peredaran narkoba ini?

�Kalau untuk lembaga, 
penanggulangan pertama yang harus 
dilakukan adalah memberitahu serta 
menakut-nakuti para anak muda, 
khususnya, tentang bahaya narkoba 
kepada fisik. Narkoba dapat membuat 

seseorang menjadi impoten. Entah itu 
laki-laki ataupun perempuan.

Setelah anak-anak sudah makin 
dewasa, kita harus memberitahukan 
kedudukan narkoba secara hukum, 
bahwa narkoba merupakan perbuatan 
dosa besar bagi yang mengonsumsinya.

Narkoba juga dapat menjadikan 
madrasah ataupun pesantren sepi tidak 
berpenghuni karena anak-anak muda 
sudah kehilangan minat untuk belajar.

Lantas kalau dari pihak orang tua 
sendiri bagaimana?

Penanggulangan narkoba bagi orang 
tua adalah dengan cara menjaga 
pergaulan anak-anaknya. Jangan terlalu 
bebas.  Artinya, ketika anak keluar 
rumah orang tua harus tau kemana 
tujuannya. Kalau orang tua sudah tidak 
memperdulikan anak-anaknya setiap 
mereka keluar, sudah tidak ada kontrol, 
tidak ada pertanyaan, mau kemana? 
Perlu apa? Maka anak akan sangat 

InterviewInterview

“Berbahagialah bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia 
meniggalkan dirinya, dan berbahagialah bagi orang yang membangun 

kuburannya sebelum ia memasukinya.”

Kalam Hikmah Arab
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KH Mahmudi Thoyyib
Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Khozini

PONDOK Pesantren Nurul Ulum Tagrinih Timur pernah mengadakan pertemuan 
“Forum Ulama Kokop” (FUK)  yang dihadiri oleh ulama se-Kecamatan Kokop. Tema 
yang diangkat adalah mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba. Sebenarnya 
seberapa besarkah dampak negatif dari bahaya narkoba tersebut. Berikut hasil 
wawancara reporter Tagtim Media, Abd Rouf kepada KH. Mahmudi Toyyib 
Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Khozini dan juga sebagai Wakil Syuriah NU 
Kokop. Selamat mengikuti. 

Karena Mereka Rendah 
Ilmu Agamanya

Bagaiman Kiai menyikapi tentang narkoba?
Narkoba merupakan acaman besar bagi kemerdekaan Bangsa Indonesia, sebab 

mereka (pengedar dan pemakai, red) sudah tidak memikirkan lagi bagaimana nasib 
Indonesia untuk kedepannya. Mereka kehilangan akal sehat, dan hati mereka 
menjadi mati. Fikiran mereka sudah tidak bisa berfikir secara positif teracuni oleh 
bahan penghancur tersebut. Dan tak hanya disitu saja, narkoba juga dapat 
menjauhkan seorang hamba dari Tuhannya, karena sudah terlena oleh barang 
haram yang sangat memabukkan tersebut.

Apa penyebab utama  dari peredaran narkoba tersebut?
Faktor utama dari anak-anak muda sampai bisa terjerumus ke dalam jurang 

narkoba tersebut dikarenakan mereka kekurangan ilmu pengetahuan, lebih-lebih 
ilmu agama. 

Untuk pencegahannya bagaimana?
Untuk pencegahannya, bagi setiap orang yang menemukannya, khususnya bagi 

mereka yang mempunyai pengetahuan ilmu agama perlu melakukan pencegahan 
dan upaya pemberantasan. Mengapa demikian? Sebab ada sabda Nabi  (artinya): 
“Ketika  Bidah jelek sudah terang-terangan, orang melakukan kemaksiatan sudah 
jelas-jelasan. Dan para orang yang mempunyai ilmu diam saja, maka bagi mereka 
yang mempunyai ilmu,  akan mendapatkan laknat dari Allah , malaikat, dan 
seluruh manusia.”  Termasuk manusia di sini adalah Rasulullah .

Kalau diibaratkan (permaian sepak bola, red), para santri adalah garda depan 
yang menjadi penyerang, sedangkan para kiai dan ulama adalah  sebagai pemain 
belakang dan kipernya. 

WAWANCARA
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slam mengakui adanya rasa cinta. ICinta adalah suatu anugerah yang 
diberikan oleh Allah  pada makhluk 

ciptaan-Nya. 
Bicara tentang cinta, hampir semua 

orang mengenal kata tersebut. Akan 
tetapi tidak semua orang dapat 
“menikmati” keindahannya! Dan 
sungguh, kunci keindahan pada kalimat 
cinta adalah bagaimana cara kita 
memperlakukan cinta itu sendiri. 
Pertanyaan penting yang perlu 
dikedepankan dalam persoalan cinta 
adalah, motivasi apakah yang ada di 

balik cinta kita? 
Alangkah banyak orang mengobral 

kata cinta, namun tanpa ada 
pemahaman yang benar terhadap cinta 
itu sendiri. Sehingga orang yang tidak 
mengerti hakikat cinta, akan salah 
dalam mencinta. Semula yang diharap 
adalah kebahagian, justru malah 
berbalik membawa kehancuran. Tidak 
sedikit orang yang terjerumus dalam 
jurang kehinaan atas nama cinta. Di sini 
menjadi sangat penting kemudian untuk 
memahami hakikat cinta yang benar. 
Cinta suci dalam ajaran Islam.

Bpk. Suryadi
Kepala desa Mano’an

Pecandu narkoba selain mencuri punya orang lain 
sejatinya mencuri orang tuanya sendiri bahkan nekat 
merampok. Maka dari itu, bagi yang menemukan 
pecandu narkoba harap melapor pada pihak yang 
bewajib.

Ust. Mukhtar
Ketua IAPPNU lintas Pasuruan

Narkoba menjadi bahaya besar bagi generasi bangsa. 
Orang yang kena narkoba memutus harapan 
bagi masa depannya.

Kata Mereka

Kata Mereka

CINTA HAKIKI
INSPIRASI
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samping itu, dengan tidak mengumbar 
perasaan cinta juga akan lebih 
menjadikan seseorang terhindar dari 
ekses negatif godaan asmara yang 
banyak terjadi pada kalangan muda-
mudi masa kini. 

 Ibnu 'Abbas dalam sebuah hadis 
mauquf  menyatakan: “Orang yang 
jatuh cinta, lalu ia menjaga 
kesuciannya, serta menyembunyikan 
cintanya, kemudian ia mati, maka ia 
akan mati dalam keadaan Syahid.” 
 
Pacaran Bukan Cinta

Pacaran adalah salah satu tradisi 
negatif yang di atas namakan cinta. 
Dalam sebuah pepatah arab 
dikatakan: كل ممنوع مرغوب “Semua yang 
terlarang itu menarik (memikat).”  
Ketika hubungan antara lawan jenis 
tidak mendapat restu oleh agama, setan 
dengan sekuat tenaga akan berusaha 
untuk mengaburkan pandangan dan akal 
sehat, sehingga kita terhanyut dalam 
badai asmara haram yang membuat 
mata menjadi buta dan telinga menjadi 
tuli.    حبك الشیئ یعمي ویصم 

Oleh karena itu, hindarilah pacaran, 
sebab, pacaran adalah hawa nafsu. 
Hawa nafsu hanya akan membawa pada 
kesenangan sesaat. Tak ubahnya 
fatamorgana yang tampak indah dari 
kejauhan, padahal hanyalah bayang-
bayang yang menjebak. Tentu saja, 
hakikat kemuliaan cinta bukanlah 
seperti itu. Cinta sejati bukankah cinta 
yang ditunggangi hawa nafsu dan 

syahwat.

Pacaran Setelah Nikah
Islam sebagai agama yang 

sempurna dan indah tidak melarang 
umatnya untuk mengekspresikan cinta 

yang ada dalam diri. Namun tentu saja, 
Islam telah mengatur etika dan batas-
batas cinta bagi seorang hamba. Erat 
kaitannya dengan hal ini adalah aturan 
agama mengenai hubungan antara 
lawan jenis. 

Salah satu aturan bagi umat yang 
sedang dilanda asmara adalah dengan 
cara mengikat tali pernikahan. 
Pernikahan adalah gerbang syariat 
untuk menuju cinta yang terbebas dari 
berbagai macam dosa yang diakibatkan 
oleh “cinta terlarang”. Cinta yang tidak 
memiliki restu dari syariat. Dengan 
menikah, seorang yang sedang dilanda 
asmara mendapat legitimasi dari syariat 
untuk mendapat keindahan cinta itu 
sendiri. Yang awalnya haram menjadi 
halal. Yang awalnya tercela menjadi 
berpahala. 

Dengan menikah, pacaran yang 
merupakan akses utama menuju 
kemaksiatan, berubah menjadi hal 
indah yang direstui syariat. Begitu 
indah pacaran setelah menikah. Tak ada 
dosa, tak ada cela. Yang ada adalah 
kebahagiaan dan pahala. Hanya melalui 
pernikahanlah,  akan ditemukan cinta 
yang hakiki. Akan terbukti cinta yang 
sejati. 

Ahmad Rouf/Tagtim Media
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Pernikahan adalah gerbang syariat untuk menuju cinta 

yang terbebas dari berbagai macam dosa yang 

diakibatkan oleh “cinta terlarang.” 
Apakah Cinta Itu?                                                                         

Cinta adalah kalimat yang tampak 
indah, konon, saking indahnya, tak ada 
satupun lidah yang mampu 
menerjemahkannya. Dalam cinta 
terdapat potensi meningkatkan nilai 
spiritual seseorang. Namun tak semua 
orang mampu mendapatkannya. Cinta 
itu tak ubahnya misteri. Begitu gelap. 
Dapat dirasa tapi tak bisa diraba. 
“Bahkan pada saat seseorang hendak 
menjelaskan cinta, ia pun tidak bisa 
untuk berucap lagi. Itulah cinta.” tutur 
Buya Yahya dalam salah satu 
ceramahnya. 

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, 
Ihya 'Ulumidîn, menyitir sebuah hadis 
yang diriwayatkan  oleh Imam Al-
Bukhari. Bahwasanya Nabi 
Muhammad  senantiasa mengajarkan 
cinta. Beliau bersabda (artinya):
“Salinglah memberi agar kalian bisa 
saling mencinta.” 

Cinta adalah hal dharûrî. Artinya, 
siapapun akan tertanam dalam diriya 
perasaan kasih dan sayang. Perasaan 
cinta adalah hal yang alamiah dan 
merupakan fitrah manusia. Allah  telah 
menanamkan perasaan cinta dalam jiwa 
setiap manusia, sebagai bentuk rasa 
cinta-Nya kepada kita, agar kita 
berfikir tentang kebesaran-Nya. 

Namun, yang perlu dicatat di sini 
adalah, meskipun Allah  telah 
menjadikan cinta sebagai fitrah 

manusia, bukan berarti kita bebas 
mengekpresikannya sesuai dengan 
kehendak kita.  Ada mekasnisme 
tertentu yang tidak boleh dilupakan. 
Dalam bercinta, ada caranya dan ada 
aturannya.  

Cinta menjaga kemuliaan dan 
kehormatan. Cinta bukanlah nafsu 
yang menipu. Cinta mendekatkan diri 
kepada Sang Pencipta cinta, sedangkan 
nafsu akan menggiring pada jurang 
durhaka. 

 
Bangunlah Cinta Karena Allah  

Islam memandang cinta sebagai 
sesuatu yang agung dan suci. Bahkan, 
cinta merupakan salah satu jalur yang 
dapat mengantarkan seorang hamba 
menuju syahid. Sebuah kedudukan 
mulia yang tidak mudah didapat. 
Namun, tentu saja, cinta yang 
sedemikian adalah cinta yang tidak 
sembarangan. Cinta yang dibungkus 
dengan ketaatan kepada Tuhan atau 
bahkan cinta yang semata-mata karena 
Tuhan; cinta yang dibangun karena 
Allah; rindu yang muncul tersebab 
Allah. 

Namun sebaliknya, cinta juga dapat 
merugikan seseorang yang tidak sabar 
dalam mengurusinya. Yang 
sembarangan dalam 
mengekspresikannya. Cinta yang 
dilumuri dengan hawa nafsu. Banyak 
fakta sejarah yang menunjukkan hal 
ini. Baik sejarah terdahulu ataupun 
kekinian. 

Salah satu catatan penting dalam 
teladan cinta orang-orang saleh adalah 
ajaran memendam perasaan. Mencintai 
secara “sembunyi-sembunyi” modal 
penting seseorang mendapat berkah 
cinta. Dalam beberapa referensi 
disebutkan bahwa memendam 
perasaan cinta merupakan salah satu 
syarat seorang yang mati akibat deraan 
asmara termasuk kategori syahid. Di 
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yang ingin menandingi dan merusak 
Alquran. Ternyata hasilnya, nihil. 

 Keterjagaan Alquran telah 
ditegaskan oleh Allah  melalui 
firmannya:

ِ ِ َِّّ ُِ إنا نحن نـزْلنا الذكر وإنا �له لحفظون َّ ٰ َ َ ْ ََّ َ َُ َ َْ َُ

Akan tetapi, perkembangan zaman 
yang begitu pesat, telah membikin 
kecenderunga umat pada masa kini 
tampak menjauh dari Alquran dan 
bahkan melupakannya. Padalah, 
Alquran adalah pedoman pertama dan 
utama umat ini dalam menjalani hidup. 
Berbagai macam solusi atas problem 
manusia pada dasarnya telah tertuang 
dalam Alquran. Tinggal manusianya 
saja apakah mau mengambil hikmah 
Alquran tersebut atau tidak. 

Dalam sebuah riwayat disebutkan 
bahwa selepas Rasulullah  wafat, 
Sayidina Umar  marah pada siapapun 
yang berkata bahwa Rasulullah  wafat. 
Beliau langsung mengangkat 
pedangnya dan berkata,''Jaga mulutmu, 

sekali lagi kamu bicara seperti itu 
(Rasulullah  telah wafat), saya penggal 
lehermu!” Kemudian Sayidina Abu 
Bakar  datang menghampiri Sayidina 
Umar  memberi pengertian seraya 
membacakan ayat Alquran surah Ali 
Imran ayat 144 .

“Dan Muhammad hanyalah seorang 
rasul dan sebelumnya telah berlalu 
beberapa orang  rasul.”  Syahdan 
Sayidina Umar  setelah mendengar ayat 
tersebut beliau tersungkur dan tersedu-
sedu. Beliau menyadari bahwa 
Rasulullah  tidak akan hidup abadi 
menemani umatnya. Pada akhirnya 
Rasulullah  akan meninggal. 

Itulah salah satu keistimewaan 
Alquran yang mampu menenangkan 
hati setiap insan dan sebagai obat yang 
paling mujarab untuk meredam amarah. 
Sayidina Umar  yang awalnya begitu 
amarah, seketika lemah dan tenang 
ketika didatangkan Alquran.

*Santriwati PP Nurul Ulum
Blok. C No. 1

KEMBALI KEPADA

ALQURAN

Alquran akan selamanya utuh 
dan tidak mungkin bisa 
dirubah oleh siapapun. Tak 

satupun huruf, kata, dan kalimat 
dalam Alquran yang akan berubah. 
Semua yang terkandung dalam 
Alquran akan 'kekal' hingga tiba 
waktu di mana ia akan 'diangkat' oleh 

yang Sang Pencipta. Sejarah telah 
mencatat berbagai macam upaya 
yang dilakukan oleh pihak-pihak 

Oleh: Nurul Muthi'ah Al-'Azhim* 
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problem manusia pada dasarnya telah 
tertuang dalam Alquran. Tinggal manusianya 

saja apakah mau mengambil hikmah Alquran 
tersebut atau tidak. 

“Orang yang menemani penguasa dengan kejujuran, lebih banyak 
musuh daripada orang yang menemaninya dengan tipuan.”

Khalid bin Shafwan
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paling mujarab untuk meredam amarah. 
Sayidina Umar  yang awalnya begitu 
amarah, seketika lemah dan tenang 
ketika didatangkan Alquran.
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dalam Alquran yang akan berubah. 
Semua yang terkandung dalam 
Alquran akan 'kekal' hingga tiba 
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yang dilakukan oleh pihak-pihak 
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problem manusia pada dasarnya telah 
tertuang dalam Alquran. Tinggal manusianya 

saja apakah mau mengambil hikmah Alquran 
tersebut atau tidak. 

“Orang yang menemani penguasa dengan kejujuran, lebih banyak 
musuh daripada orang yang menemaninya dengan tipuan.”

Khalid bin Shafwan
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sungguh-sungguh. 
Bercermin pada orang terdahulu, 

kita akan melihat kebangkitan mereka. 
Mereka telah sampai pada tujuan yang 
dicita-citakan setelah mengalami upaya 
yang luar biasa. Setelah mengalami 
kehancuran bak debu beterbangan, 
kondisi memprihatinkan. Sedangkan 

kita pada saat ini malah tertidur pulas 
dan mendekam dalam kemunduran 
yang terlampau  jauh. Padahal kita 
dahulu pernah maju dan menjadi 
panutan bangsa.

Maka dari itu, kita harus berjuang 
membangun bangsa yang hancur dan 
kita harus bangkit untuk mencapai 
kemuliaan yang telah runtuh. Kita harus 
menggali kemuliaan yang telah 
terpendam sekarang juga, agar waktu 
kita tidak tersia-siakan. Karena apabila 
kalian tidak bangkit maka kita akan 
menjadi mayat yang dibelit kain kafan 
dan ditutupi dengan tanah liat. Sekuat-

kuatnya kita berteriak minta tolong, 
maka, tidak akan ada orang yang 
mendengar.

Oleh karena itu, kita harus bangkit 
sekiranya gunung akan bergoncang 
karena kebangkitanmu, hewan liar 
menjadi jinak karena kebangkitanmu, 
sebelum bencana besar melanda kita, 

kemudian suara jeritan terdengar di 
mana-mana, sehingga kita tinggal 
menanti malaikat maut mencabut roh 
kita.

Kemajuan bangsa ada di tangan kita. 
Bila kita tidak maju, maka bangsa tidak 
akan maju. Maka dari itu, majulah 
kalian semua bak singa buas yang lagi 
kelaparan. Semoga Allah  menolong 
kita.
Disadur dari 'Idzah an-Nâsyiîn karya 
Syaikh Musthafa al-Ghalayaini

Muhammad ibnu Romli/Tagtim Media

Pesan Trend

anusia diciptakan oleh Allah  agar melakukan usaha Mdalam segenap sisi hidupnya; berusaha bermanfaat 
dan menuai manfaat; berusaha melakukan hal baik 

dan membawa kebaikan pada lingkungan sekitar. Hal tersebut 
tidak akan tercapai kecuali dengan berusaha  dan menguras 
tenaga.

Sejarah telah membuktikan, orang-orang terdahulu tidak akan 
bisa sukses, tidak akan bisa memecahkan masalah yang rumit, 
tidak bisa menggetarkan seseorang hanya cukup dengan namanya 
disebutkan kecuali dengan berusaha dan menggapai cita-cita.

Pada era globalisasi ini—tentu saja—masih ada harapan 
untuk mencapai derajat yang tinggi, masih ada harapan untuk 
meraih puncak kesuksesan, terkecuali jika pada zaman 
globalisasi ini kita bermalas-malasan, mengerjakan hal yang 
tidak bermanfaat, dan menjalani kehidupan dengan tidak 

Bangkit!

Untuk edisi selanjutnya, rubrik ini insyaallah akan diisi oleh
Kordinator Tagtim Media. 

Pesan Trend

“Barangsiapa menjadikan maut di hadapan kedua matanya, dia tidak 
peduli dengan kesempitan dunia atau keluasannya.”

Syekh Ali bin Hasan
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Biogra

eliau merupakan keturunan 

BRasulullah , penghulu Ahlil 

Bait, Imam Hadis di zaman 

kita, pendakwah kaliber internasional, 

Ulama junjungan umat Islam Ahlusunah 

seluruh dunia. Beliau adalah Abuya As-

Sayid Muhammad bin As-Sayid Alwi 

Al-maliki Al-Hasani, lahir di kota 

Makkah tahun 1365 H/1945 M. 

Pendidikan pertama beliau adalah di 

Madrasah Al-Falah Makkah, dimana 

ayah beliau As-Sayyid Alwi bin Abbas 

Al-Maliki Al-Hasani sebagai guru 

agama di sekolah tersebut yang juga 

merangkap sebagai pengajar di halakah 

di Haram Makki. Sebuah tempat yang 

sangat masyhur dekat Babussalam. 

Mengarungi Bahtera Ilmu

Dengan arahan sang ayah, 

selanjutnya beliau mempelajari dan 

mendalami pelbagai ilmu: Akidah, 

Tafsir, Hadis, Fikih, Usul, Mustalah, 

Gramatika Arab, dan lain-lain kepada 

para alim di Makkah dan Madinah. 

Beliau juga mendapat ijazah penuh dari 

guru-gurunya untuk mengajarkan ilmu-

ilmu tersebut kepada orang lain.

Tidak hanya di Makkah dan 

Madinah, beliau juga melakukan rihlah 

ilmiah ke berbagai negara, meliputi 

Afrika Utara, Mesir, Syria, Turki, demi 

belajar kepada alim-ulama di negara 

tersebut. Dengan semangat mencari 

ilmu yang luar biasa ini, tak heran jika 

kemudian beliau menjelma menjadi 

seorang alim yang disegani tidak hanya 

di Tanah Arab, namun juga seluruh 

dunia.

Di Tanah Arab, tanah kelahirannya, 

dan dalam rihlah ilmiahnya, As-Sayid 

Muhamad mendapat lebih dari 200 

ijazah dari guru-guru beliau, di setiap 

cabang ilmu Islam. Pada usian 15 

tahun, Sayid Muhammad telah 

mengajar kitab-kitab Hadis dan Fikih di 

Masjidil Haram. Pada usia 25 tahun 

beliau mendapatkan ijazah dari 

Universiti Al-Azhar As-Syarif dan 

menjadikan beliau warga Arab Saudi 

yang pertama dan termuda menerima 

ijazah PhD dari Al-Azhar. Tesis beliau 

berkenaan Hadis dianggap cemerlang 

dan menerima pujian yang tinggi dari 

ulama unggul di Al-Azhar ketika itu, 

seperti Imam Abu Zahrah.

Sayid Muhamad merupakan alim 

yang produktif mengahasilkan karya 

tulis.  Beliau telah menghasilkan 

hampir seratus buah kitab  dari pelbagai 

topik; Fikih, Usul Fikih, Tafsir, Ilmu 

Tafsir, Hadis, Ilmu Hadis, Sejarah, dan 

lainnya. Buku-buku karya beliau 

tersebut dianggap sebagai rujukan 

absah dan menjadi materi pelajaran di 

berbagai institusi dan lembaga Islam di 

seluruh dunia termasuk Indonesia.

Berdakwah Dengan Santun

Setelah  ayah beliau As-Sayid Alwi 

Al-Maliki wafat, Sayid Muhamad 

tampil sebagai penerus. Di samping 

mengajar di Masjidi Haram, beliau 

diangkat sebagai dosen di Universitas 

King Abdul Aziz Jeddah dan Univesitas 

Ummul Qura Makkah bagian ilmu 

SOSOK ALIM YANG

BIJAKSANA
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Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki
(1949 - 2004 M)
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etiap menjelang libur maulid, 

SPondok Pesantren Nurul Ulum 

Tagrinih Timur mengadakan 

perayaan maulid bagi para santri dan 

murid. Acara ini diikuti oleh semua 

santri dan murid PP Nuru Ulum dan 

juga dihadiri oleh asâtidz luar. Pada 

acara kali ini (06/12), selain 

memperingati kelahiran Nabi 

Muhammad juga dibacakan tausiyah 

dari Pengasuh PP. Nurul Ulum Tagrinih 

Hadis dan Usuluddin. Cukup lama 

beliau menjalankan tugasnya sebagai 

dosen di dua Universiatas tersebut, 

sampai kemudin beliau memilih fokus 

mengajar di Masjidil Haram sambil 

membuka majelis taklim di rumah 

beliau.

Abuya As-Sayid Muhamad Al-

Maliki dikenal sebagai guru, pengajar 

dan pendidik yang tidak beraliran keras, 

tidak berlebih-lebihan, dan selalu 

menerima dialog tanpa caci-maki. 

Beliau adalah orang cerdas dan 

terpelajar, berani dan jujur serta adil dan 

cinta kasih terhadap sesama. Itulah 

ajaran utama Abuya As-Sayid 

Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau 

selalu menerima dan menghargai 

pendapat orang dan menghormati orang 

yang tidak sealiran dengannya atau 

tidak searah dengan tarekat beliau. 

Dalam kehidupannya beliau selalu 

bersabar dengan orang-orang yang 

berseberangan dengan beliau, baik dari 

sisi pemikiran ataupun aliran, semua 

yang berlawanan diterima dengan sabar 

dan dijawab dengan hikmah.

Dalam perjalanan dakwah beliau, 

baik dalam upaya menyebarkan ajaran 

Islam Ahlusunah ataupun menanggapi 

pemikiran dan aliran di luar Ahlusunah, 

beliau tampak sebagai sosok bijaksana 

dan karismatik. Fakta bahwa beliau 

bertempat tinggal di negara yang 

notabene beraliran non-Ahlusunah, 

tidak kemudian membuat beliau 

terbawa arus dalam perang pemikiran 

yang menjerumuskan. Beliau tetap 

teguh pendirian, dan memegang teguh 

etika dan tata krama. Meski tidak jarang 

beliau mendapat cacian dan bahkan 

tuduhan kafir, syirik, dan segenah 

tuduhan mengerikan lainnya, namun hal 

tersebut tidak sedikitpun menggoyahkan 

akhlak mulia beliau. Tak satupun cacian 

yang keluar dari lisan beliau. Beliau 

lebih mendahulukan hikmah hasanah 

daripada caci-maki.

 

Wafat 

Beliau wafat pada hari Jumat 

tanggal 15 Ramadan 1425 dan 

dimakamkan di pemakaman Al-Ma'la di 

samping kuburan istri Rasulullah  

Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. 

Umat Muslim dari berbagai negara 

menyaksikan hari terakhir beliau 

sebelum disemayamkan. Jenazah beliau 

disalati di Masjidil Haram setelah 

pelaksanaan salat Isya yang dihadiri 

oleh tidak kurang dari sejuta manusia. 

Begitu pula selama tiga hari tiga malam 

rumah beliau terbuka bagi ribuan orang 

yang ingin mengucapkan belasungkawa 

dan melakukan `aza'. Dan di hari 

terakhir `aza’, wakil Raja Saudi, Amir 

Abdullah bin Abdul Aziz dan Amir 

Sultan datang ke rumah beliau untuk 

memberikan sambutan belasungkawa 

dan mengucapkan selamat tinggal 

kepada pemimpin agama yang tidak 

bisa dilupakan umat itu.

Ach. Busyri/Tagtim Media

Biogra

PERINGATAN MAULID NABI
DIIRINGI PEMBACAAN
TAUSIAH

Ma’hady

“Agar selalu konsisten 
pada peraturan 

Pondok Pesantren 
pada waktu liburan.”

Ceria: Para santri sedang menyimak tausiah yang
dibacakan oleh Ust. Bahar Sholeh.

PP Nurul Ulum Tagrinih Timur, Manoan Kokop Bangkalan Jatim  08585-27777-50

Timur kepada semua santri dan murid. 

Pembacan tausiyah tersebut 

diharapkan agar semua santri dan murid 

selalu konsisten pada peraturan Pondok 

Pesantren pada waktu liburan. Banyak 

pesan-pesan dari pengasuh kepada para 

santri dan murid, baik yang berkenaan 

dengan aturan keagamaan ataupun 

norma sosial. 

M. Amin/Tagtim Media
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pesan-pesan dari pengasuh kepada para 

santri dan murid, baik yang berkenaan 

dengan aturan keagamaan ataupun 

norma sosial. 

M. Amin/Tagtim Media
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eliau adalah Ustaz Bahar BSholeh, seorang pengajar yang 
begitu familiar bagi masyarakat 

di lingkungan beliau tinggal. Dalam 
kesehariannya, beliau tampak sederhana 
dalam berbusana. Biasanya beliau 
menggunakan baju muslim dan kopiah 
warna putih dipadu dengan sarung 
sederhana. Saat ini, beliau tinggal di 
Dusun Nong Moncong Desa Manoan 
Kecamatan Kokop Kabupaten 
Bangkalan bersama keluarga 
tercintanya.

Semangat Thalabul 'Ilmi
Keinginan untuk menimba ilmu di 

pesantren sudah ada di benak beliau 
sejak masih kecil, hal ini didukung 
dengan keinginan kedua orang tua 
beliau yang juga menghendaki beliau 
menjalani pendidikan di pesantren.

Akhirnya, beliaupun menyantri di 
Pondok Pesantren Nurul Ulum Tagrinih 
Timur. Pesantren yang dirintis oleh KH. 
Fakhri bin Nasruddin. Pada awal mula 
beliau berada di pesantren, terbesit di 
benak beliau perasaan tidak kerasan 
sebagaimana lazimnya santri baru. 
Namun perasaan tersebut tak berselang 
lama, karena beliau sadar bahwa 
keberadaan beliau di pesantren adalah 
kemauan beliau sendiri dan atas 
dukungan dari orang tua beliau. 
Sehingga tidak ada alasan bagi beliau 
untuk bersikap cengeng dan lemah. 

Pada masa beliau mondok, 
Pesantren Nurul Ulum masih berbentuk 
bangunan tradisional cangkruk dengan 
penerangan lampu tradisional pula 
(demar talpek; Madura). Masa-masa 
belajar di pesantren beliau lalui dengan 
semangat tinggi. Belajar bersama 
dengan rekan-rekan adalah hal 
kesukaan beliau. Minimnya fasilitas 
bukanlah sebuah hambatan bagi beliau 
dan teman-teman untuk selalu belajar 
dan terus belajar. 

Sebagaimana maklum, pendidikan 
pesantren pada masa dahulu memang 
berada pada kondisi minim fasilitas di 
berbagai sisi. Namun demikian, di balik 
keterbatasan itu, ada semangat luar 
biasa yang berkobar di dada santri. 
Semangat thalabul 'ilmi dan khidmah 
kepada guru yang luar biasa. Tidak 
heran jika kemudian, setelah boyong 
dari pesantren santri-santri tersebut 
menjadi tokoh yang didambakan oleh 
masyarakat. 

Telaten dan Disiplin
Beliau adalah sosok yang dikenal 

alim, bersahaja, dan tegas. Beliau juga 
dikenal ulet dalam belajar dan 
memahami redaksi kitab kuning. Ketika 
ada satu permasalahan yang belum 
dimengerti, beliau tidak langsung 
bertanya tapi berfikir dan mencari 
jawaban terlebih dahulu. Jika setelah 
mencari dan berfikir ternyata tetap tidak 
mengerti, maka beliau baru bertanya. 
Beliau tidak malu bertanya dan tetap 
menjaga sikap takzim dan tawaduk 
kepada guru.

Selepas bertanya dan menemukan 
jawabannya, beliaupun mempelajarinya 
kembali dengan seksama dan cermat. 
Dengan begitu akan menambah daya 
paham dan ingat. Dari ketekekunan 
inilah, tumbuh tunas kealiman yang 
terpendam indah, tumbuh subur dari 
sanubari beliau yang akhirnya bisa 
memberi manfaat bagi masyarakat 
tempat beliau tinggal. 

Selain di Pesantren Nurul Ulum, 
beliau juga penrah mengaji di Pondok 
Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. 
Salah satu pesantren yang dikenal 
dengan sejarah panjang dan  mampu 
mencetak generasi ulama. Di pesantren 
Mambaul Ulum, Kang 
Bahar—panggilan  akrabnya—belajar 
ilmu alat (Nahwu & Saraf) untuk 
mengasah kemampuannya dalam 

Sahabat Kesuksesan Sahabat Kesuksesan

Ust. Bahar Sholeh
Ketua Umum Pondok Pesantren Nurul Ulum

Sosok Telaten 
dan Disiplin
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Kitabku

Tulisanmu telah lama tercetak

Dengan tinta penuh perjuangan

Sampai saat kini tetap abadi

Tapi…?

Betapa lama kau layu ditempatmu

Sedangkan aku tak sempat

Tuk menyentuhmu

Hanyalah debu yang selalu memelukmu

Dari segala arah dia terbang

Tuk menemanimu

Sedangkan aku membelimu

Hanya dibuat hiasan

Yang cukup dipandang tanpa punya 

perasaan

Tuk menjaga

Apalagi membacamu

Oh kitabku, maafkan aku

Yang telah lama melupakanmu.  

Kuratapi langkahku
berpacu dengan waktu
Kutinggalkan istanaku
mencari setetes ilmu

            Kutinggalkan ayahku
            Kutinggalkan ibuku 
            Kutinggalkan keluargaku 
            Hanya untuk mencari setetes ilmu

Kulewati lautan 
Kuhantam ombak
Kulewati suramadu
Hanya untuk mencari setetes ilmu
            Dipondok kecil inilah…
            Kutemukakn isi kepala 
            Kutemukan berbagai bentuk hati 
            Dan kutemukan berbagai 
argumentasi 
Tapi
Walau kecil
Ini menyatukan persahabatan 
Menuju titik kecil yang putih
Untuk menggapai mimpi-mimpi                        

*Santri Nurul Ulum Blok B, no-2,  
Asal Gadis Anak Ponti

PuisiSahabat Kesuksesan

memahami gramatika Arab.
Salah satu prinsip beliau dalam 

mencari ilmu adalah “Sedetik umur 
yang terlewat tidak akan bisa kembali 
lagi.” Dengan begitu maka beliau benar-
benar memanfaatkan waktu yang 
tersedia dalam menimba ilmu. Selain itu 
beliau juga rutin setiap pagi mengaji 
kitab Sullam di Pondok Pesantren 
Miftahul Ulum yang diasuh oleh KH. 
Abd. Muthollib Bahri. Pada masa itu 
memang tidak ada larangan mengikuti 
pelajaran di luar (pesantren lain).

Dalam masa belajar beliau sangat 
mengutamakan sebuah kedisiplinan, 
disiplin pada waktu ataupun pada 
pelajaran. Bagi beliau, kedisiplinan 
adalah kunci utama bagi seseorang 
untuk mencapai hal yang dicita-citakan. 
Beliau tidak ingin ketika ada 
kesempatan malah disia-siakan dengan 
sesuatu yang tidak berguna. 

Ketika di pesantren, beliau termasuk 
santri dengan kondisi finansial yang 
pas-pasan. Beliau menjalani kenyataan 
tersebut sifat kanaah (rela menerima 
atas apa yang dimiliki). Tidak pernah 
beliau kemudian meminta belas kasihan 
dari orang lain, apalagi sampai 
meminta-minta. Sebagaimana lazimnya 
santri, cobaan dalam mencari ilmu 
pastilah ada, karena mencari ilmu 
adalah sesuatu yang agung. Rasa malas, 
digunjing, digojlok dan lain sebagainya, 
beliau rasakan ketika ada di pondok.

Perjalanan hidup tak ubahnya 
seseorang sedang berjalan di jalan tol. 
Tidak boleh berhenti dan tidak perlu 
menoleh ke belakang secara terus-
menerus. Usia terus bertambah namun 
keinginan untuk membina keluarga 
belum terbesit di benak beliau. 
Kegemaran beliau menimba ilmu di 
pesantren telah menjadikan fokus beliau 
pada hal selain ilmu menjadi buram. 
Namun, berselang beberapa tahun 
kemudian beliau boyong dan menikah. 

Dalam keluarga, beliau memosisikan 
dirinya sebagai pemimpin keluarga 
yang pengertian dan telaten kepada istri 
dan anak-anaknya.

Saat ini, di tengah kesibukan beliau 
mengurusi keluarga, beliau juga 
mengemban amanah sebagai Ketua 
Umum PP. Nurul Ulum Tagtim, Ketua 
IAPPNU (Ikatan Alumni Ponpes Nurul 
Ulum) wilayah Bangkalan, Ketua 
Jamaah Selawat Dusun Nong Moncong 
dan juga sebagai Dewan Penasehat 
Madrasah Ulum III Tortuwek. 

Machrum/Tagtim Media

Perjalanan hidup tak 
ubahnya seseorang 

sedang berjalan di jalan 
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terus-menerus. Usia 
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Tak terbaca
Oleh: Abd Rohman Kjr

Perjuangan Mencari Ilmu 
Oleh: El-Maula* 



39  EDISI 02TAGTIM MEDIA38  EDISI 02TAGTIM MEDIA

Kitabku

Tulisanmu telah lama tercetak

Dengan tinta penuh perjuangan

Sampai saat kini tetap abadi

Tapi…?

Betapa lama kau layu ditempatmu

Sedangkan aku tak sempat

Tuk menyentuhmu

Hanyalah debu yang selalu memelukmu

Dari segala arah dia terbang

Tuk menemanimu

Sedangkan aku membelimu

Hanya dibuat hiasan

Yang cukup dipandang tanpa punya 

perasaan

Tuk menjaga

Apalagi membacamu

Oh kitabku, maafkan aku

Yang telah lama melupakanmu.  

Kuratapi langkahku
berpacu dengan waktu
Kutinggalkan istanaku
mencari setetes ilmu

            Kutinggalkan ayahku
            Kutinggalkan ibuku 
            Kutinggalkan keluargaku 
            Hanya untuk mencari setetes ilmu

Kulewati lautan 
Kuhantam ombak
Kulewati suramadu
Hanya untuk mencari setetes ilmu
            Dipondok kecil inilah…
            Kutemukakn isi kepala 
            Kutemukan berbagai bentuk hati 
            Dan kutemukan berbagai 
argumentasi 
Tapi
Walau kecil
Ini menyatukan persahabatan 
Menuju titik kecil yang putih
Untuk menggapai mimpi-mimpi                        

*Santri Nurul Ulum Blok B, no-2,  
Asal Gadis Anak Ponti

PuisiSahabat Kesuksesan

memahami gramatika Arab.
Salah satu prinsip beliau dalam 

mencari ilmu adalah “Sedetik umur 
yang terlewat tidak akan bisa kembali 
lagi.” Dengan begitu maka beliau benar-
benar memanfaatkan waktu yang 
tersedia dalam menimba ilmu. Selain itu 
beliau juga rutin setiap pagi mengaji 
kitab Sullam di Pondok Pesantren 
Miftahul Ulum yang diasuh oleh KH. 
Abd. Muthollib Bahri. Pada masa itu 
memang tidak ada larangan mengikuti 
pelajaran di luar (pesantren lain).

Dalam masa belajar beliau sangat 
mengutamakan sebuah kedisiplinan, 
disiplin pada waktu ataupun pada 
pelajaran. Bagi beliau, kedisiplinan 
adalah kunci utama bagi seseorang 
untuk mencapai hal yang dicita-citakan. 
Beliau tidak ingin ketika ada 
kesempatan malah disia-siakan dengan 
sesuatu yang tidak berguna. 

Ketika di pesantren, beliau termasuk 
santri dengan kondisi finansial yang 
pas-pasan. Beliau menjalani kenyataan 
tersebut sifat kanaah (rela menerima 
atas apa yang dimiliki). Tidak pernah 
beliau kemudian meminta belas kasihan 
dari orang lain, apalagi sampai 
meminta-minta. Sebagaimana lazimnya 
santri, cobaan dalam mencari ilmu 
pastilah ada, karena mencari ilmu 
adalah sesuatu yang agung. Rasa malas, 
digunjing, digojlok dan lain sebagainya, 
beliau rasakan ketika ada di pondok.

Perjalanan hidup tak ubahnya 
seseorang sedang berjalan di jalan tol. 
Tidak boleh berhenti dan tidak perlu 
menoleh ke belakang secara terus-
menerus. Usia terus bertambah namun 
keinginan untuk membina keluarga 
belum terbesit di benak beliau. 
Kegemaran beliau menimba ilmu di 
pesantren telah menjadikan fokus beliau 
pada hal selain ilmu menjadi buram. 
Namun, berselang beberapa tahun 
kemudian beliau boyong dan menikah. 

Dalam keluarga, beliau memosisikan 
dirinya sebagai pemimpin keluarga 
yang pengertian dan telaten kepada istri 
dan anak-anaknya.

Saat ini, di tengah kesibukan beliau 
mengurusi keluarga, beliau juga 
mengemban amanah sebagai Ketua 
Umum PP. Nurul Ulum Tagtim, Ketua 
IAPPNU (Ikatan Alumni Ponpes Nurul 
Ulum) wilayah Bangkalan, Ketua 
Jamaah Selawat Dusun Nong Moncong 
dan juga sebagai Dewan Penasehat 
Madrasah Ulum III Tortuwek. 

Machrum/Tagtim Media

Perjalanan hidup tak 
ubahnya seseorang 

sedang berjalan di jalan 
tol. Tidak boleh berhenti 
dan tidak perlu menoleh 

ke belakang secara 
terus-menerus. Usia 

terus bertambah namun 
keinginan untuk membina 
keluarga belum terbesit 

di benak beliau. 
Kegemaran beliau 
menimba ilmu di 
pesantren telah 

menjadikan fokus beliau 
pada hal selain ilmu 

menjadi buram.

Tak terbaca
Oleh: Abd Rohman Kjr

Perjuangan Mencari Ilmu 
Oleh: El-Maula* 



41  EDISI 02TAGTIM MEDIA40  EDISI 02TAGTIM MEDIA

ia terlihat duduk termenung Ddi atas langgar terbuat dari 

bambu yang diselang-seling 

dipeluk beberapa pohon jati yang 

kokoh menyiratkan akan 

kesenderhanaan gubuk tersebut. Mata 

beningnya menerobos celah-celah 

anyaman bambu seakan menjangkau 

tanah kelahirannya yang terletak di 

sela-sela bukit yang dipenuhi tumbuhan 

hijau nan mengkilat. Halusinasinya 

menikmati kehangatan khas pelukan 

erat dari Emmak tercinta dengan penuh 

deraian air mata. Peristiwa itu terjadi 

satu hari sebelum dia berangkat ke 

Pondok al-Anwar di seberang 

Pemberian Emmak
Oleh: Siti Maryam Al-Faiz* 

Cerpen 

kecamatannya. Awalnya dia tidak ada 

keinginan untuk mondok, mengingat 

ekonomi keluarganya sangat pas-pasan. 

Dia ingin membantu keluarganya. Agar 

beban berat yang dipikul keluarganya 

sedikit berkurang. "Wis, kamu mondok 

saja, urusan rezeki kita serahkan kepada 

Sang Pencipta!" Pesan Emmak pada 

waktu itu ketika dia menolak permintaan 

Emmaknya karena faktor ekonomi. “Ah, 

seandainya Emmak mengizinkanku 

untuk membantunya niscaya aku selalu 

bersamanya kapanpun dan 

dimanapun,” gumamnya lagi.

Dia tetap sangat gelisah, tangan 

putihnya memeluk erat kitab Safînatun-

Najâ pemberian Emmaknya yang sudah 

penuh debu dan busa. Dia mengalihkan 

pandangan pada cover kitabnya yang 

sudah tidak jelas tulisannya. Tulisan 

Safînatun-Najâ bermodel khath Diwani 

Jali tertutupi oleh kerutan-kerutan yang 

kian bertambah seiring perputaran masa. 

Tapi matanya berkaca-kaca saat melihat 

kitab tuanya itu, teringat akan siraman 

rohani Ning Mut saat memulai 

pengajian Safînatun-Najâ di langgar 

senderhana itu.

“Safînatun-Najâ itu artinya “bahtera 

keselamatan” yang akan membawa kita 

kelak pada tujuan kita sebenarnya tanpa 

merasakan pahitnya tenggelam dalam 

samudera. Imam al-Ghazali pernah 

berkata “Perbaikilah bahteramu karena 

lautan itu sangat dalam. Persiapkanlah 

bekalmu karena perjalanan kita masih 

panjang.” Maksudnya, kita harus 

memperkuat ilmu kita sedini mungkin 

sebelum kita menghadapi liarnya dunia 

luar, bak pelaut yang siap berlayar 

menyeberangi Samudera Atlantik. 

Selain itu, kita diserukan untuk 

memburu amal baik, karena hidup 

bukan di dunia saja, akan tetapi kita 

akan merasakan hidup di berbagai alam. 

Karena dunia tak ubahnya pohon teduh 

untuk beristirahat dari letihnya 

perjalanan yang sudah pasti itu bukan 

tujuan utama kita.”

Bibirnya menyiratkan senyuman 

yang dirahasiakan. Hatinya berdetup 

kencang bagaikan bom Herosima dan 

Nagasaki meledak bersamaan. Jiwanya 

bergoncang bak dilanda Tsunami Aceh 

pada tahun 2004. Pikirannya tertuju 

pada masa depan. Inisiatifnya pun 

bertambah tinggi dengan sejuta cita-cita 

yang diharapkan. Dia berstatement 

hidup di dunia luar itu tidak enak, 

apalagi belum memiliki ilmu. Dengan 

statementnya itu dia mengikat tekadnya 

dengan tali jagat sekuat mungkin untuk 

semangat mencari ilmu, walaupun 

hatinya terasa lara. Karena dia teringat 

pada penjelasan Ustazah Zahra saat 

memotifasi para santriwati pada saat 

pengajian Alquran, “Sesungguhnya 

setelah kesulitan itu ada kemudahan.” 

(QS. Al-Insyirah: 05).

Kitab Safînatun-Najâ yang sedari 

tadi dipeluk, kini dia mulai 

membukanya. Berusaha membaca 

makna perlafaz, walaupun hal itu 

melelahkan baginya. Karena baginya 

kelelahan itu adalah kebahagian di masa 

depan.

*Santriwati Nurul Ulum

Cerpen
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da seorang santri bernama AFadli, pergi ke kebunnya lalu 
mengambil singkong. Dia ingin 

memberikan singkong itu kepada 
kiainya. Fadli pun mengantarkan 
singkong tersebut ke rumah sang kiai. 
Fadli berkata: "Pak Kiai, ini ada 
singkong hasil dari kebun saya. Saya 
ingin memberikan pada Pak Kiai." 

Pak Kiai senang dan berkata: 
"Terimakasih, Fadli. Engkau anak yang 
baik. Engkau memberikan singkong 
pada saya." Kemudian Pak Kiai berkata 
pada istrinya: "Bu, ini Fadli 
memberikan singkong pada kita, nanti 
kita berikan apa untuk Fadli?" 

"Cuma ada seekor kambing 
pemberian Pak Rizqi itu, gimana apa 
kita kasih aja ya Pak sama Fadli?" sang 
Istri balik bertanya. Kemudian Pak Kiai 
berkata: "Baiklah, Fadli karena engkau 
telah memberikan singkong, maka 
sebagai tanda terimakasih saya, ini ada 
seekor kambing untuk kamu terimalah 
dan pelihara baik-baik." "Terimakasih 
Pak Kiai," ucap Fadli kegirangan. 

Pada saat perjalan pulang ke 
rumahnya, sambil membawa kambing 
hasil pemberian kiainya, si Fadli 
bertemu dengan temannya yang 
bernama Udin. Dengan wajah agak 
penasaran, Udin bertanya: "Fadli, dari 
mana engkau mendapatkan kambing 
itu?" Fadli menjawab: "Tadi saya ke 
rumah Pak Kiai sambil memberikan 

Anekdot MataBACA

Salah satu faktor yang menjadikan 
polemik teologi begitu meruncing dalam 
tubuh Islam adalah keberadaan firkah 

ekstremis yang memiliki pola pikir dan cara 
pandang jumud terhadap teks-teks keagamaan 
dan tidak segan membidahkan bahkan 
mengkafirkan kelompok lain yang tidak 
sependapat dengan mereka. Selain itu, aliran ini 
kerap kali mengalami kesalahan berpikir dan 
berdampak pada kesalahan bertindak. Hal ini 
berangkat dari pemahaman tidak utuh, bahkan 
keliru terhadap al-Quran dan Hadis. Menjadi 
kacau ketika kesalahan ini dikemas dengan 
sikap keras tanpa kompromi dengan kelompok 
yang memiliki pemahaman yang berbeda. 

Berangkat dari kegetiran di atas, maka Prof. 
Dr. Sayid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-
Hasani menulis kitab yang bermutu serta 
berharga, Mafāhīm Yajibu an Tushahhah 
(Pemahaman-Pemahaman yang Harus 
Diluruskan). Menilik dari isinya, kitab ini 
mampu mengurai seluruh kepelikan dan 
kekacauan pemahaman yang tengah melanda 
umat Islam paska munculnya kelompok 

minoritas yang sangat pandai membidahkan dan mengkafirkan pihak-pihak yang tidak 
sependapat dengan mereka. Istimewanya lagi, kitab ini juga mampu mengurai kerumitan 
yang berkaitan dengan objek kajian teologis (ushûluddīn).

Salah satu bagian paling menarik dari buku ini adalah sebuah paragraf yang 
menunjukkan ketegasan sikap penulis terhadap pihak yang membuang, menambahkan, atau 
merubah kitab-kitab warisan para ulama (turâts) agar redaksinya sesuai dengan yang 
mereka kehendaki. Menurut beliau, tindakan tersebut adalah sebuah tindakan kriminal dan 
pengkhianatan besar (terhadap ulama) yang layak dijatuhi vonis mati. Seharusnya, mereka 
membiarkan teks kitab itu apa adanya, meskipun berlawanan dengan pendapat para pen-
tahqiq (peneliti) maupun pen-ta'liq (komentator) kitab tersebut. Barulah setelah itu, mereka 
bebas mengomentari dan menulis apa saja yang sesuai dengan perspektif dan pemikirannya.

Tidak kurang dari puluhan ulama memberikan dukungan dan sambutan positif terhadap 
buku Mafāhīm Yajibu an Tushahhah ini. Seluruh dukungan ini mengalir tiada lain karena 
profil Allamah Sayid Muhammad, baik sebagai pribadi, maupun secara keilmuan.
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MENGURAI BENANG
KUSUT  PEMIKIRAN
KAUM JUMUD

VS

singkong, eh, malah saya diberi 
kambing oleh Pak Kiai." 

Di hati kecil Udin berkata: "Kalau 
Fadli memberi singkong saja dibalas 
dengan kambing oleh Pak Kiai, 
bagaimana kalau saya memberikan 
apel pada Pak Kiai?" Akhirnya udin 
pergi ke pasar membeli beberapa kilo 
apel. Setelah mendapatkan apel 
tersebut lalu diantarkan kepada Pak 
Kiai. Udin berkata: "Pak Kiai, ini ada 
apel, sekadar pemberian dari saya 
untuk Pak Kiai." Kiai berkata: 
“Alhamdulillah, terimakasih Udin. 
Engkau anak baik. Engkau 
memberikan saya apel. Terimakasih." 
Selanjutnya Pak Kiai berkata kepada 
Istrinya: "Bu, ini ada Udin datang 
memberikan apel untuk kita, nanti kita 
beri apa untuk Udin?" Segera Istri Pak 
Kiai menjawab:"Tidak ada apa-apa lagi 
pak, kambing pemberian Pak Rizqi 
kemarin sudah kita kasih sama Fadli, 
yang tersisa disini ya cuma singkong 
pemberian Fadli itu." Maka Pak Kiai 
pun berkata pada Udin, "Wahai Udin, 
karena kamu sudah memberikan apel 
untuk saya, maka sebagai tanda 
terimaksih ambillah singkong ini untuk 
kamu." Tentu Udin sangat kecewa, 
karena sesungguhnya yang ia inginkan 
adalah pemberian yang lebih besar 
daripada pemberian Pak Kiai terhadap 
Fadli. 

Fathul Bari/Tagtim Media
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Judul: Mafāhīm Yajibu an 
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Kuis
Berhadiah ?

Apa yang harus dilakukan 
makmum masbuk jika 
imamnya sudah rukuk tapi 
dia belum menyelesaikan 
bacaan Fatihah?

PERTANYAAN

!
A. Menyelesaikan

Fatihah
B. Rukuk
C. Mufaraqah

1.Abd Salam: Bansel
2.Yani: Kaliamantan Barat
3.Nur Fadhilah: Bandang

Laok

4.Siti Khodijah: Kayu Abuh

PEMENANG KUIS EDISI 1

Kirimkan 
jawaban Anda 
disertai kupon 
dan identitas 
(Nama lengkap 
dan alamat) 
Anda ke kotak 
Tagtim Media.

Jawabannya bisaAnda 
temukan di Tagtim 
Media edisi 01*

KUPON
EDISI 02

TAGTIM
M E D I A

Kuis Berhadiah
Hadiah bisa diambil di kantor PP Nurul Ulum kepada 
sekertaris redaksi Tagtim Media dengan membawa kartu 
identitas yang masih berlaku.

UNTUK

5
PEMENANG

ORANGYANG
BERUNTUNG
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