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Untung saja, para ulama sudah 

“kenyang” akan perkataan kotor. 

TIDAK dapat dipungkiri, pengaruh 

dan peran ulama dalam merawat 

bangsa Indonesia sudah amat terasa 

jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Selngkapnya halaman 06

“SETIAP guru pasti menyayangi, tapi 

murid kadangkala tak mengerti”, kata 

ayahku di tengah perjalanan.

Utama

Fokus
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DISANA-SINI, banyak ulama 
dikriminalisasi. Perjuangannnya 
dianggap perbuatan keji. Padahal 
mereka hanya ingin memperbaiki 
negeri, serta mendapat ridha Ilahi. 
Tapi aku tak mengerti, kenapa 
mereka ditangkap polisi, dan 
dimasukkan ke dalam jeruji besi?

Seandainya aku yang disakiti, 
mungkin sudah gantung diri. Tapi 
karena ketabahan hati, meraka 
serahkan semua pada Ilahi, serta 
kewajiban tetap mereka jalani.

Tapi yang tak bisa saya 
maklumi, kenapa hanya ulama yang 
dicaci-maki. Tidak kepada pejabat 
negeri, ataupun para polisi. 
Lihatlah, di negeri ini banyak 
kriminal yang belum diatasi. Entah 
karena—para aparat—ingin 
kesenangan duniawi, ataukah sudah 
muak dengan janji ukhrawi. 

Karena kasus ini, majalah 
Tagtim Media membas tentang 
kriminalisasi. Agar segenap 
kesalahan dapat disadari, dan 
segera dibenahi. Demi 
memperbaiki negeri. 

Akhiran, salam dari pemimpin 
redaksi, Muhammad ibnu Romli, 
kepada segenap santri. Selamat 
menikmati!

Sapa...

Edisi: 03
1439 H

ULAMA
Sampul: Mir
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JIKA orang bertanya-tanya, kenapa 

pemimpin zalim terlantik dimana-mana. 

Jawabannya hanya satu: cuek pada 

ulama. Jadi orang yang patut disalahkan 

pertema kali adalah mereka yang 

menjauh dari ulama.

Beberapa pekan lalu cukup dibuat 

bukti, kalau kita menjauh dari ulama, 

maka bersiaplah memiliki pemimpin 

bejat. Karena ulama adalah penunjuk 

jalan. Jika tidak mau pada penunjuk 

jalan, maka sudah barang tentu kita 

akan tersesat. Sebagaimana cuplikan 

kasidah karya pengasuh kita, KH Ach. 

Romli Fakhri dengan bahasa Madura:

Islam Aghémah kaúleh/ Muslim 

tárétan kaúleh// Ulama ghúruh kaúleh/ 

Tagrinih phóndúk kaúleh/

(Islam Agama kita/ Muslim saudara 

kita// Ulama guru kita/ Tagrinih pondok 

kita/)

Lirik itu menjelaskan empat perkara 

penting yang tak bisa terpisahkan. 

Beragama Islam, tidak bermusuhan 

sesama muslim, taat pada bimbingan 

ulama dan pesantren.

Setiap manusia harus memiliki 

empat hubungan itu. Agar hidupnya 

lurus. Jika salah satu point itu tidak 

terpenuhi. Maka kita akan sesat. 

Termasuk apabila kita memusuhi 

ulama. Berhati-hatilah! 

ABD ROHMAN/TAGTIM 

MEDIA

PEMIMPIN ZALIM, BUAH
DARI KRIMINALISASI ULAMA

Abdur Rohman MA
Redaktur

EDITORIAL

5  EDISI 02TAGTIM MEDIA 5 EDISI 03TAGTIM MEDIA 

FOKUS

BORGOL PARA ULAMA
Telinga kita sudah terbiasa mendengar kabar ulama diborgol. 

Itu bisa dimaklumi. Selain karena cobaan dakwah, silang 
pendapat pun menyebabkan mereka dituding “miring”. Lantas 

bagaimana cara mengatasinya? Simaklah beberapa artikel 
berikut ini. 
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Ulama bagaikan sebuah lilin, 
yang rela membakar dirinya 

sendiri, untuk menerangi 
orang lain.  Memerlukan 

ketabahan serta kesabaran 
yang begitu tinggi dalam 

menghadapi badai cobaan, 
yang selalu menjadi duri 
penghambat dalam setiap 

perjuangannya.

FOKUS
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FOKUS

Lebih menyedihkan lagi 
adalah ketika ada pihak 
yang mengaku muslim 
namun masuk dalam 

barisan kontra ulama. 
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“SETIAP guru pasti menyayangi, 

tapi murid kadangkala tak mengerti”, 

kata ayahku di tengah perjalanan. Aku 

sempat merenung sejenak, betapa 

banyak metode pengajaran guru 

terhadap muridnya, mulai dari kalem 

sampai kelam. Tapi keberanka-ragaman 

metode itu, tidak sama sekali 

menduakan kasih sayang pada 

muridnya. Akan tetapi, kadangkala deri 

ratusan metode—yang sangat 

kontradeksi itu—menimbulkan tanda 

tanya besar “Mengapa sich, guru 

memukulku?” “Mengapa guru pilih 

kasih?” Dan perkataan “Mengapa” 

lainnya. 

Memang, jika dilihat—secara 

literalnya—terdapat unsur 'pilih kasih' 

dalam berdakwah. Akan tetapi, jika kita 

melihat dirikita sendiri, kita bisa 

mengerti. Bahwa, manusia diciptakan 

dengan jiwa dan raga bhineka. Jadi, tak 

mungkin seorang guru, 

memperlakukakan muridanya—yang 

berjumlah ratusan, atau bahkan 

ribuan—dengan cara yang sama. Dari 

sanalah kita menyingkap betapa besar 

kasih sayang seorang guru pada 

muridnya, hingga sempat mengukur 

kadar pendidikan kepada satu-persatu 

muridnya.

Karena dari sangat perhatiannya 

sosok guru demi mencerdaskan 

muridnya, sehingga muridnya sendiri 

salah faham. Sampai muridnya negatife 

thinking pada gurunya. Na'udzubillahi 

min dzalik!

FOKUS

NGELAMA’
KEPADA ULAMA
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Jika hal itu dibiarkan, maka negatife 

thinking akan berefolusi menjadi 

Ngelama' (tidak sopan) pada gurunya. 

Karena hal yang bersifat negatif, jika 

tidak segera 'diamputasi', maka akan 

menjalar ke organ yang lebih besar. 

Bukankah ada pepatah madura yang 

mengatakan “Mon epondhuk ngicok 

jerum, mole ngicok jeren” (Jika di 

pesantren mencuri jarum, niscara 

boyong mencuri kuda). Dari pepatah 

itu, kita memahami esensi dari ilmu 

sendiri. Jika seseorang mengotori ilmu 

ataupun yang terkait—seperti: guru, 

kitab, dls—niscaya kotoran tadi akan 

menyebar kemana-mana.

Dari penjelasan di atas, kita dapat 

menyikapi dilema yang sedang diderita 

nusantra, yang mayoritas tidak sopan 

pada ulama. Hal ini disebabkan kurang 

tanggap dalam mengatur arus 

pemikiran. Sehingga membiarkan 

perkara negatif menjadi lebih besar, 

yang dampaknya menyerembet pada 

kesejahteraan bangsa. Sebab, wafatnya 

ulama adalah 'kecelakaan sejarah' 

terbesar yang diderita negeri.

Sama halnya wafat, jika sabda 

ulama tidak lagi dihiraukan. Mengingat, 

satu-satunya 'ahli waris' nabi adalah 

ulama. Mustahil akan tahu pada 

'warisan' nabi tanpa melalui ahli 

warisnya. Untuk itu, kita selayaknya 

berbudi-pekertilah pada ulama; demi 

mendapat warisan nabi; demi 

menggapai kebahagiaan sejati.

Mir/Tagtim Media

Oleh: Muhammad
ibnu Romli

FOKUS
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KH. Faqih Abd Malik  

PENGASUH PP HIDAYATUTULLAB, TAGRINIH  

KH. Abd Halim

Ulama harus dihormat, karena menurut Ibnu 
Abbas RA, “Daging ulama mengandung 
racun.” Jadi kalau menghina para ulama 
akan menemukan musibah yang tidak ada 
obatnya.

PENGASUH PP NAHDHATUL MU’ALLIMIN, DUPOK  

KH. Abd Wadud Achmad Sahli

Saya iba melihat nasip penghina ulama. 
Mereka ini masih kurang belajar. Seharusnya 
sedari kecil mereka sudah diberi bimbingan 
akhlak. Agar selamat dunia akhirat.

KEPALA MADRASAH BUSTANUL ARIFIN, TRAMOK  

25  EDISI 03TAGTIM MEDIA

Wa'alaikum salam wa rahmatul-

Lahi wa barakatu-Hu

ESENSINYA, Ismul-A'dzâm adalah 

kalimat yang istimewa. Dengan kata 

lain, yang tahu perihal kalimat itu, 

hanya orang khusus. Keistimewaannya 

adalah, orang yang berdoa memakai 

Ismul-A'dzâm langsung terkabul. Meski 

tidak bisa dinalar secara logika.

Masalah istijabah, Allah SWT sudah 

menjamin dalam filman-Nya, ud'û-Nî 

astajib lakum, berdoalah kepada-Ku, 

niscaya akan Aku kabulkan. Setiap doa 

kita, insya Allah akan dikabulkan. 

Meskipun—kayaknya—tidak terkabul, 

sebenarnya Allah SWT tetap 

mengkabulkan tapi dengan bentuk yang 

berbeda. 

Wasslamu'alaikum wa rahmatul-

Lahi wa barakatu-Hu

Assalamu'alaikum wa rahmatul-

Lahi wa barakatu-Hu

Kiai, di desa kami, banyak orang 

berkata, “Jika doa pakai Ismul-

A'dzâm, pasti akan istijabah”. Yang 

ingin kami tanyakan, sebenarnya 

apa keistimewaan dari Ismul-

A'dzâm? 

Atas jawabannya kami haturkan, 

“Terima kasih!”

Abd. Rohman/Bangkalan

CABIS
Rubrik konsultasi seputar usuluddin.
Dijawab langsung oleh:
KH Ach. Romli Fakhri
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Abd. Rohman/Bangkalan

CABIS
Rubrik konsultasi seputar usuluddin.
Dijawab langsung oleh:
KH Ach. Romli Fakhri
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SEBENARNYA, yang memiliki 

kewajiban membayar zakat adalah 

pemilik harta. Dalam hal ini, si mâlik. 

Mengingat, status harta yang 

sepenuhnya milik âmil hanyalah laba 

yang sudah dipisahkan, itupun masih 

awal penghitungan haul. Selain itu 

semuanya dimiliki mâlik. 

Mengenai harta yang dikeluarkan 

untuk zakat, sesuka hati mâlik. Dengan 

kata lain, boleh menggunakan harta 

sendiri (bukan modal akad qirâdh). 

Boleh juga menggunakan modal 

qirâdh. Asal, pengurangan modal juga 

dikalkulasi saat melakukan bagi hasil. 

Wassalam!

Referensi: at-Taqrîrât as-Sadîdah 

fil-Masâ'il al-Mufîdah (Qismil-Buyû' 

wal-Farâidh)

Di antara akad yang mendapat 

legalitas syariah adalah qirâdh. 

Yaitu—dalam devinisi secara 

terminologi—sebuah kerja sama 

berupa perwakilan dari investor 

(mâlik) kepada penyedia tenaga 

('âmil) untuk meniagakan modalnya 

dengan sistem profit sharing (bagi 

hasil sesuai kesepakatan).

Lantas siapakah yang membayar 

zakat modal tersebut? Jika investor, 

apakah boleh zakat menggunakan 

modal yang telah diberikan kepada 

penyedia tenaga? 

Abdur Rahim/Bangkalan

FATAWA
Rubrik konsultasi seputar problematika 
keagamaan. Dijawab langsung oleh:
KH M Rofi’i Romli
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KIAI, saya ingin curhat. 

Selama ini, saya malu menjadi 

orang yang terkesan primitif. Saya 

selalu merasa tertinggal oleh 

perkembangan zaman. Dan saya 

sempat berfikir ingin merantau 

alias pindah domisili. Menurut 

Kiai, apa jalan yang terbaik untuk 

saya?

Mohon solusinya!

Abdullah/Bangkalan

MENJADI orang “pegunungan” 

tidak sekolot yang Anda bayangkan. 

Sekedar menyebut dawuh Sayaikh 

Mushthafa al-Ghalayayni dalam 

kitabnya 'Idzatun-Nasyiîn, yang 

berbunyi:

“...telitilah (perbedan) antara orang 

pedalaman dan orang kota. Lihatlah 

sifat orang pedalaman, (mereka) 

memiliki kemuliaan, dermawan, 

manjaga diri, berani, dan budi pekerti 

lainnya. Amatilah penduduk kota, 

(mereka) sebaliknya penduduk desa....”

Dari dawuh itulah, Anda dapat 

menyimpulkan, betapa gubuk kita ini 

lebih unggul daripada gedung-gedung 

pencakar langit di kota sana. Di balik 

kemajuan mereka, ada banyak tindakan 

kriminal yang tak bermoral. Juga, syiar 

Agama sulit ditemukan. Semisal, di desa 

kita setiap rumah pasti ada mushalla 

(Madura: langgher). Sedangkan di kota, 

jangankan di setiap rumah, mencari 

mushalla sulitnya bukan main. Sekian!

CURHAT
Rubrik konsultasi seputar dilema 
kehidupan. Dijawab langsung oleh:
KH Ainul Yaqin 

Malu
Jadi Orang
Pedalaman



26  EDISI 03TAGTIM MEDIA

SEBENARNYA, yang memiliki 

kewajiban membayar zakat adalah 

pemilik harta. Dalam hal ini, si mâlik. 

Mengingat, status harta yang 

sepenuhnya milik âmil hanyalah laba 

yang sudah dipisahkan, itupun masih 

awal penghitungan haul. Selain itu 

semuanya dimiliki mâlik. 

Mengenai harta yang dikeluarkan 

untuk zakat, sesuka hati mâlik. Dengan 

kata lain, boleh menggunakan harta 

sendiri (bukan modal akad qirâdh). 

Boleh juga menggunakan modal 

qirâdh. Asal, pengurangan modal juga 

dikalkulasi saat melakukan bagi hasil. 

Wassalam!

Referensi: at-Taqrîrât as-Sadîdah 

fil-Masâ'il al-Mufîdah (Qismil-Buyû' 

wal-Farâidh)

Di antara akad yang mendapat 

legalitas syariah adalah qirâdh. 

Yaitu—dalam devinisi secara 

terminologi—sebuah kerja sama 

berupa perwakilan dari investor 

(mâlik) kepada penyedia tenaga 

('âmil) untuk meniagakan modalnya 

dengan sistem profit sharing (bagi 

hasil sesuai kesepakatan).

Lantas siapakah yang membayar 

zakat modal tersebut? Jika investor, 

apakah boleh zakat menggunakan 

modal yang telah diberikan kepada 

penyedia tenaga? 

Abdur Rahim/Bangkalan

FATAWA
Rubrik konsultasi seputar problematika 
keagamaan. Dijawab langsung oleh:
KH M Rofi’i Romli

27  EDISI 03TAGTIM MEDIA

KIAI, saya ingin curhat. 

Selama ini, saya malu menjadi 

orang yang terkesan primitif. Saya 

selalu merasa tertinggal oleh 

perkembangan zaman. Dan saya 

sempat berfikir ingin merantau 

alias pindah domisili. Menurut 

Kiai, apa jalan yang terbaik untuk 

saya?

Mohon solusinya!

Abdullah/Bangkalan

MENJADI orang “pegunungan” 

tidak sekolot yang Anda bayangkan. 

Sekedar menyebut dawuh Sayaikh 

Mushthafa al-Ghalayayni dalam 

kitabnya 'Idzatun-Nasyiîn, yang 

berbunyi:

“...telitilah (perbedan) antara orang 

pedalaman dan orang kota. Lihatlah 

sifat orang pedalaman, (mereka) 

memiliki kemuliaan, dermawan, 

manjaga diri, berani, dan budi pekerti 

lainnya. Amatilah penduduk kota, 

(mereka) sebaliknya penduduk desa....”

Dari dawuh itulah, Anda dapat 

menyimpulkan, betapa gubuk kita ini 

lebih unggul daripada gedung-gedung 

pencakar langit di kota sana. Di balik 

kemajuan mereka, ada banyak tindakan 

kriminal yang tak bermoral. Juga, syiar 

Agama sulit ditemukan. Semisal, di desa 

kita setiap rumah pasti ada mushalla 

(Madura: langgher). Sedangkan di kota, 

jangankan di setiap rumah, mencari 

mushalla sulitnya bukan main. Sekian!

CURHAT
Rubrik konsultasi seputar dilema 
kehidupan. Dijawab langsung oleh:
KH Ainul Yaqin 

Malu
Jadi Orang
Pedalaman



28  EDISI 03TAGTIM MEDIA

PESPEKTIF

29  EDISI 03TAGTIM MEDIA

PESPEKTIF



28  EDISI 03TAGTIM MEDIA

PESPEKTIF

29  EDISI 03TAGTIM MEDIA

PESPEKTIF



30  EDISI 03TAGTIM MEDIA

ERBICARA mengenai moral 

atau yang juga kita sebut Bdengan akhlak, berarti sedang 

berbicara mengenai hal yang tak bisa 

lepas dari kata “dekadensi”.  Seiring 

perjalanan waktu, moralias manusia 

kian mengalami kemerosotan. Suatu hal 

yang dianggap “dosa” pada zaman 

dahulu, menjadi suatu “kebiasan” pada 

masa sekarang. Realitas ini boleh jadi 

Judul: Taisirul-Khallâq Fi 'Ilmil-Akhlâq Penulis: Al-Hafidz 

Hasan Al-Mas'udi Penerbit: Al-Hidayah Tebal: 56 halaman

resensi
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akan terus berjalan hingga akhirnya 

manusia tak lagi mengenal rasa “malu” 

dan “salah” dalam menjalani interaksi 

sesama manusia dan bahkan interaksi 

dengan Tuhannya. Dekadensi ini bisa 

dipengaruhi dari berbagai macam 

faktor. Faktor yang tak bisa lepas adalah 

ilmu dan amal. 

Akhlak atau budi pekerti adalah 

salah satu identitas penting seseorang. 

Melalui akhlak kita bisa mengetahui 

karakter dan sifat seseorang. Akhlak 

adalah cermin baik buruknya seseorang. 

Akhlak inilah yang juga tertuang dalam 

semangat ayat yang menyatakan bahwa 

kedudukan manusia sama di hadapan 

Tuhan, takwalah yang membedakan 

derajat manusia di hadapan Allah . 

Sehingga salah satu tugas utama 

Rasulullah  menjadi khalifah terakhir di 

dunia adalah untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan akhlak umat manusia.  

Adalah kitab Taisirul-Khallâq fi 

'Ilmil-Akhlâq karangan Al-Hafidz Hasan 

Al-Mas'udi satu di antara karangan 

ulama yang membahas mengenai 

akhlak. Kitab ringas ini bisa dijadikan 

rujukan dan sumber inspirasi dalam hal 

menata etika tata krama sebagai 

mukmin yang baik dan benar. Cakupan 

materi yang dibicarakan dalam kitab ini 

cukup beragam dengan bentuknya yang 

mungil dan bahasa yang lugas, singkat 

serta mudah dipahami. Kitab ini tidak 

hanya menjelaskan tata krama zahir saja 

seperti etika bersama guru, orang tua, 

etika makan, minum, namun juga 

membahas akhklak batin yang 

berhubungan dengan hati. Namun 

demikian, penulis tidak panjang lebar 

dalam membahas satu tema, dan hanya 

mencukupkan deskripsi pokok dari 

tema-tema yang terdapat dalam kitabnya 

tersebut, hal ini diakui oleh penulis 

dalam kata pengantarnya dan secara ril 

bisa dilihat dari bentuknya yang mungil 

namun berisi.  

Dengan kosa kata dan rangkaian 

kalimat sederhana kitab ini cocok untuk 

dijadikan materi bagi para pemula. 

Menjadi gerbang awal pengetahuan 

generasi muda tentang akhlak dan tata 

krama yang benar berikut kesadaran 

dalam merealisasikan pengetahuan 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Upaya inilah yang tampaknya kurang 

mendapat perhatian dalam lembaga 

pendidikan formal. Padahal, pendidikan 

“hati” adalah urusan penting yang perlu 

didahulukan daripada pendidikan 

“fisik”. Sebab, jika hati dan perasaan 

seseorang sudah terbentuk dengan baik, 

maka penerimaan pengetahuan juga 

akan berjalan dengan baik berikut 

pengamalan dari pengetahuan  tersebut. 

Kitab setebal 56 halaman ini banyak 

digunakan pesantren di Indonesia 

sebagai materi pelajaran akhlak tingkat 

dasar. Sebab, materi yang ditampilkan 

penulis memang seputar pokok-pokok 

etika dalam Islam yang wajib diketahui 

dan diamalkan sebagai bentuk upaya 

menjadi hamba Allah  yang saleh. 

Syahrul Umam/Tagtim Media

resensi
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Wanita adalah kembang mawar. 

Dipandang menawan. Tapi—disisi 

lain—dipanuhi duri yang tajam.

Karena itulah, konon wanita selalu 

tertindas. Hingga akhirnya Islam 

mengangkat derajat wanita. 

Mengangkat denagn empat peraturan 

yang membuatnya indah.

Pertama, salihah. Dalam hal ini 

Rasulullah SAW bersabda, “Dunia 

hanyalah kesangan sementara, 

sedangkan yang paling baik adalah 

wanita (istri yang salihah).” Untuk 

menjadi “dunia terbaik”, seyogyanya 

kaum hawa mengamalkan ilmu yang 

diperoleh. Mulai tidak keluaran rumah 

hingga menutup aurat.

Kedua, taat alias qânitât. Ketaatan 

disini yang lebih diperioritaskan adalah 

taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. 

Berikutnya taat kepada pemimpin, 

suami dan orang tua. Semua ketaatan itu 

wajib dilakukan. Kapan pun, di mana 

pun dan bagaimana pun tetap wajib taat 

kepada hokum syariah. Juga wajib 

hukumnya, taat kepada pemimpin selagi 

tidak berseberangan dengan syariah.

Orang yang taat di dalam surah 

Fushshilat ayat 30 dijamin surge dan 

segala kenikmatannya,  “Sesunggunya 

mereka yang telah mengakui Allah 

tuhan kami, kemudian tetap jujur 

dengan pengakuan itu, bakal turun para 

malaikat kepadanya untuk menghibur 

muslimah
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dengan perkataan, “Jangan takut dan 

jangan berduka cita dan bergembiralah 

kamu dengan surga yang telah 

dijanjikan kepadamu.” Kami (Allah) 

sebagai pelindungmu pada masa 

hidupmu di dunia dan di akhirat. 

Untukmulah surga segala keinginan 

hatimu, dan bagimu di surga apa yang 

kamu minta. Kesemua itu merupakan 

hidangan dari Tuhan Yang Maha 

Pengasih dan Pengampun.”

Ketiga, hâfidzât. Dengan kata lain, 

pemegang amanah. Baik amanah 

syariah maupun amanah suami. Al-

Quran menggambarkan hâfîdzât dengan 

kalimat, “…dan dia bersama kamu 

dimana saja kamu berada. Dan Allah 

Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan.” (Al-Hadid: 4)

Dalam hal ini, ciri-ciri wanita yang 

hâfidzât adalah setia. Dengan kata lain, 

keluar rumah bersama suami. Jika 

ditinggal, tidak macam-macam. Selain 

itu, memegang amanah syariah juga 

menjadi ciri wanita hâfidzât. Yaitu 

dengan menjaga kehormatannya alis 

tidak membuka aurat, menjaga 

kemaluannya dan lain sebagainya.

Keempat poin itulah yang membuat 

wanita menjadi special. Sehingga bisa 

dijatakan idaman alis yang dicari lelaki. 

Ya, laki-laki yang sepadan, alias saleh.

M. Hasin MH/Tagtim Media  

muslimah



32  EDISI 03TAGTIM MEDIA

Wanita adalah kembang mawar. 

Dipandang menawan. Tapi—disisi 

lain—dipanuhi duri yang tajam.

Karena itulah, konon wanita selalu 

tertindas. Hingga akhirnya Islam 

mengangkat derajat wanita. 

Mengangkat denagn empat peraturan 

yang membuatnya indah.

Pertama, salihah. Dalam hal ini 

Rasulullah SAW bersabda, “Dunia 

hanyalah kesangan sementara, 

sedangkan yang paling baik adalah 

wanita (istri yang salihah).” Untuk 

menjadi “dunia terbaik”, seyogyanya 

kaum hawa mengamalkan ilmu yang 

diperoleh. Mulai tidak keluaran rumah 

hingga menutup aurat.

Kedua, taat alias qânitât. Ketaatan 

disini yang lebih diperioritaskan adalah 

taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. 

Berikutnya taat kepada pemimpin, 

suami dan orang tua. Semua ketaatan itu 

wajib dilakukan. Kapan pun, di mana 

pun dan bagaimana pun tetap wajib taat 

kepada hokum syariah. Juga wajib 

hukumnya, taat kepada pemimpin selagi 

tidak berseberangan dengan syariah.

Orang yang taat di dalam surah 

Fushshilat ayat 30 dijamin surge dan 

segala kenikmatannya,  “Sesunggunya 

mereka yang telah mengakui Allah 

tuhan kami, kemudian tetap jujur 

dengan pengakuan itu, bakal turun para 

malaikat kepadanya untuk menghibur 

muslimah

33  EDISI 03TAGTIM MEDIA

dengan perkataan, “Jangan takut dan 

jangan berduka cita dan bergembiralah 

kamu dengan surga yang telah 

dijanjikan kepadamu.” Kami (Allah) 

sebagai pelindungmu pada masa 

hidupmu di dunia dan di akhirat. 

Untukmulah surga segala keinginan 

hatimu, dan bagimu di surga apa yang 

kamu minta. Kesemua itu merupakan 

hidangan dari Tuhan Yang Maha 

Pengasih dan Pengampun.”

Ketiga, hâfidzât. Dengan kata lain, 

pemegang amanah. Baik amanah 

syariah maupun amanah suami. Al-

Quran menggambarkan hâfîdzât dengan 

kalimat, “…dan dia bersama kamu 

dimana saja kamu berada. Dan Allah 

Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan.” (Al-Hadid: 4)

Dalam hal ini, ciri-ciri wanita yang 

hâfidzât adalah setia. Dengan kata lain, 

keluar rumah bersama suami. Jika 

ditinggal, tidak macam-macam. Selain 

itu, memegang amanah syariah juga 

menjadi ciri wanita hâfidzât. Yaitu 

dengan menjaga kehormatannya alis 

tidak membuka aurat, menjaga 

kemaluannya dan lain sebagainya.

Keempat poin itulah yang membuat 

wanita menjadi special. Sehingga bisa 

dijatakan idaman alis yang dicari lelaki. 

Ya, laki-laki yang sepadan, alias saleh.

M. Hasin MH/Tagtim Media  

muslimah



34  EDISI 02TAGTIM MEDIA

IAPA yang berani sangsi jika 

saya berteriak, “Tidak ada Sperkara negatif, selagi mau 

berfikir positif.” Sebab pemikiran 

memang muara dari kenyataan. Dengan 

berpikir negatif, otomatis timbul 

kecurigaan. Mencurigai pun 

menyebabkan munculnya perkara 

negatif itu sendiri. Karena sudah pasti, 

semua manusia “dibumbuhi” hal 

negatif.

Karena itu, termasuk kegagalan, jika 

kita melihat perbuatan negatif guru. 

Sebab, perlakuan itu, bermula dari 

pikiran negatif kita. Tapi yang salah 

bukan yang melakukan, melainkan 

kelancangan si murid itu yang patut 

disalahkan. Ingat, tidak ada perkara 

negatif, selagi mau berfikir positif!

Karena itulah, Ir. Soekarno sering 

mengingatkan bahwa perjuangan para 

pahlawan sangat kecil jika dibandingkan 

dengan melawan hati dan pikiran. Maka 

sudah jelas, lawan sejati adalah diri 

sendiri, alias hawa nafsu dan thinking.

Pikiran adalah muara dari kenyataan. 

NEGATIVE THINKING
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Muhammad ibnu Romli
CEO Tagtim Media

Hal itu sudah menjadi hukum karma 

(baca: sunnatullah). Sebab, Tuhan pasti 

“berpihak” pada pemikiran kita. 

Seandainya kita dapat mengendalikan 

pikiran, maka perkara negatif itu akan 

“jinak” dengan sendirinya.

Andai kata semua “kepala” manusia 

ber-positive thingking (baca: husnudz-

dzan) kepada dewan guru, wa bil-khusûs 

para ulama, takkan ada istilah 

kriminalisasi ulama, penistaan pada 

agama, dan pelecehan pada para kiai.

Untuk itu, coba perbaiki point of 

view kita kepada ulama. Arahkan 

pikiran kita pada suatu kenyataan yang 

jelas, niscaya mulut kita akan bungkam.

Ya, kenyataan jelas itu adalah: 

alasan dakwah mereka. Para ulama 

mengajak kita semata karena Tuhan. 

Tidak ada lain! Terbukti, seandainya 

mereka melakukan dakwah demi 

kenyamanan duniawi, niscaya mereka 

enggan berdakwah. Ingat, berdakwah 

bukan “makanan lezat”. Dengan 

berdakwah mereka berhadapan dengan 

penjara, kebangkrutan drastis, hingga 

ujung pedang yang siap mengoyak 

tubuh mereka. Dari itu, mustahil ulama 

melirik keuntungan duniawi.   

Mereka tak menghiraukan cobaan 

itu, karena dihadapannya hanyalah 

“restu Tuhan”. Menurutnya, restu Tuhan 

harga mati! Karena hal itu bentuk 

pengabdian seorang makhluk kepada 

Sang Pencipta.

Selain lillâhi Ta'âlâ, perjuangan 

mereka adalah bentuk belas kasihan 

pada kita. Lantara pada zaman now ini, 

yurisprudensi Islam mulai tercemar, 

seakan murka Tuhan akan segera 

ditumpahkan. Menyadari hal itu, para 

ulama turun tangan untuk “menyangga” 

murka Tuhan, dengan cara menghapus 

semua kerusakan yang terjadi.

Tapi entah kenapa, malah ucapan 

terima kasih kita pada mereka adalah 

sumpah serapah; imbalan kita adalah 

bergolan polisi; balasan kita adalah 

mengkriminalisasi.

Untung saja, para ulama sudah 

“kenyang” akan perkataan kotor. 

Mereka masih rela meluruskan kita pada 

jalan yang benar. Seandainya tidak, 

entah apa yang akan terjadi di muka 

bumi ini; entah apa yang akan di alami 

anak-cucu kita; akankah mereka hidup 

di zaman jahiliyah lagi? Na'udzubill-

Lâhi min dzalik!

Maka dari itu, marilah refresh 

kembali otak kita. Taruh semua negative 

thinking di recycle bin. Ayo kita 

benarkan point of view kita kepada 

ulama. Sehingga kita bisa merasakan 

“hangatnya” kasih sayang mereka 

kepada kita. Mari kita serukan 

“#KeepPositiveThinking”.

Muhammad ibnu Romli/Tagtim 

Media
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NEGATIVE THINKING
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AJALAH Tagtim 
Media dalam satu Mtahun perdana ini 

sudah mencapai dua edisi, oleh 
karenanya, semua jajaran redaksi 
Tagtim Media sepakat 
menyelenggarakan selametan 
dengan tema 
#MiladTagtimMedia01. Acara 
ini berlangsung meriah pada 14 
Ramadan 1438 H di halaman 
Kantor Pondok Pesantren Nurul 
Ulum (PPNU).

Milad ini dibuka dengan 

penabuhan bel (Madura: 
cenningan) oleh Koordinator 
Tagtim Media, KH. Moh. Rofi'i 
Romli. Kemudian diiringi 
dengan peluncuran kembang api 
dalam tiga model. Dan ditutup 
dengan pembacaan doa oleh 
Koordinator Tagtim Media, KH. 
M. Ainul Yaqin.

Dalam acara ini, ditampilkan 
film pendek buah karya kru 
redaksional Tagtim Media yang 
berjudul “Pena”. Selain itu, 
ditampilkan beberapa video 

MA’ HADY
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dokumenter, mulai dari respon 
hangat dari berbagai tokoh, profil 
Tagtim Media hingga iklan yang 
memikat hati penonton.

Setelah dihangatkan dengan 
beberapa video dokumenter, 
sambutan dari pemimpin redaksi 
Tagtim Media siap membakar 
semangat penonton. “Satu tahun 
kemarin, di PPNU tak ada 
satupun media. Tapi berkat 
terbitnya Tagtim Media, media-
media lain pun ikut terbit,” ujar 
Gus Mir saat sambutan.

Selain itu, Gus Mir juga 
mengutarakan beberapa media 
yang akan eksis pada tahun 1438-
1439 H. “Pondok Pesantren 
Nurul Ulum, tahun ini akan 
menerbitkan tujuh media dalam 
tiga kategori; 1) Majalah cetak 
yaitu Tagtim Media; 2) Majalah 
dinding, meliputi; Madinah, 
Himmah, Fihris, Zaman dan, 
Maju; 3) Majalah digital, yaitu 
Majalah Lentera.”

Memang pada tahun 
sebelumnya Pondok Pesantren 
Nurul Ulum hanya mempunyai 
lima media dalam dua kategori: 
majalah cetak dan majalah 
dinding. Dengan bertambahnya 
media di PPNU, beliau berharap 
bisa merapatkan barisan melalui 
media dalam upaya dakwah dan 
menuju 'izzul-islâm.

M. Amin/Tagtim Media

MA’ HADY
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ONDOK Pesantren 
Nurul Ulum Tagrinih PTimur pada 27 Rajab 

1438 H kembali 
menyelenggarakan acara Isra 
Mikraj Nabi Muhammad . Acara 
pada kali ini tampak beda dari 
tahun-tahun sebelumnya, jika 
pada tahun sebelumnya hanya 
diisi dengan pembacaan kitab 
sejarah Isra Mikraj, maka pada 

tahun ini perhelatan selametan 
Isra Mikraj juga diisi dengan 
ceramah yang disampaikan oleh 
KH. Moh. Rofi'i. Dan hasilnya, 
alhamdulillah walaupun dalam 
kondisi ujian terakhir dan cuaca 
kurang mendukung, para santri 
dan hadirin lain berjalan dengan 
khidmah dan khusyuk. 

M. Amin/Tagtim Media
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GALERI

1) Wisudawan Murid Takhassus
2) Upacara kemerdekaan RI ke-72
3) Ulang tahun PPNU ke-68
4) Rapat pengurus ikatan alumni
5) Penutupan pondok Ramadan
6) Istighasah Akbar Ramadan

39 TAGTIM MEDIA EDISI 03



38  EDISI 03TAGTIM MEDIA

ONDOK Pesantren 
Nurul Ulum Tagrinih PTimur pada 27 Rajab 

1438 H kembali 
menyelenggarakan acara Isra 
Mikraj Nabi Muhammad . Acara 
pada kali ini tampak beda dari 
tahun-tahun sebelumnya, jika 
pada tahun sebelumnya hanya 
diisi dengan pembacaan kitab 
sejarah Isra Mikraj, maka pada 

tahun ini perhelatan selametan 
Isra Mikraj juga diisi dengan 
ceramah yang disampaikan oleh 
KH. Moh. Rofi'i. Dan hasilnya, 
alhamdulillah walaupun dalam 
kondisi ujian terakhir dan cuaca 
kurang mendukung, para santri 
dan hadirin lain berjalan dengan 
khidmah dan khusyuk. 

M. Amin/Tagtim Media

MA’ HADY

39  EDISI 02TAGTIM MEDIA

1

2

3

4

5

6

GALERI

1) Wisudawan Murid Takhassus
2) Upacara kemerdekaan RI ke-72
3) Ulang tahun PPNU ke-68
4) Rapat pengurus ikatan alumni
5) Penutupan pondok Ramadan
6) Istighasah Akbar Ramadan

39 TAGTIM MEDIA EDISI 03



40  EDISI 03TAGTIM MEDIA

SYAIKHANA KHOLIL
KE-2 DALAM KEILMUAN

KH Mushthafa Mu’addin 

ENCANGKUL pekerjaan 

setiapharinya. Sebelum Mmatahari melambung jauh, 

dia sudah berada di sawah. Ya, dia 

petani biasa bernama Bapak Sarim, 

ayahanda dari KH Musthafa, yang 

terkenal dengan sebutan “Syaikhana 

Khalil Bangkalan ke-2 dalam 

keilmuan”.

Memang selain bertani, dia selalu 

bermunajat kepada Allah SWT agar 

diberi anak yang 'ibâdillah ash-shâlihîn. 

Seorang anak yang bisa menuntun umat 

ke jalan yang benar.

Setiap malam beliau menaburkan 

seratus biji mete (Madura: pátthék) di 

biografi
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Foto asli KH 
Mushthafa Mu’addin 

yang didapat oleh 
redaksi Tagtim Media 

dari salah satu 
cucunya

halaman rumah. Kemudian memunguti 

satu-persatu sambil membaca wirid. Dia 

takkan tidur selagi belum terkumpul 

semua.

Singkat cerita, istrinya hamil dan 

melahirkan seorang bayi laki-laki. Dia 

menamakan bayi itu Mushthafa 

Mu'addin, yang kelak 

merintis PP Darussalam 

1, Durjan Kokop 

Bangkalan.

Rihlah Ilmiyah

Sedari kecil, beliau 

dididik oleh Kiai 

Abdul Ghaffar. Mulai 

dari belajar membaca 

aksara Arab, hingga ilmu 

usûlud-dîn mendasar. Setelah 

menginjak umur yang pantas untuk 

mondok, beliau hijrah ke Demangan, 

Bangkalan. Di sana, beliau belajar 

langsung kepada guru idolanya, 

Syaikhona Khalil Bangkalan. Tapi 

sayang, dua tahun berlalu, waktu 

memisahkan keduanya.

Di Demangan, beliau diperintah 

untuk menemui dan melayani tamu. 

Tidak hanya itu, karena 

kelaiman beliau, KH 

Muntaha menyuruhnya 

mendidik para santri. 

Mulai dari mengajari, 

hingga mengurusi. 

Sejak itu, beliau 

dilantik menjadi 

pengurus Demangan.

Setiap harinya, beliau 

hanya makan sesuap nasi. 

Mengingat, beliau menolak 

untuk dikirim. Karena kasihan melihat 

ayahnya yang harus berjalan kaki dari 

Terrosan, Sampang hingga Demangan, 

“
Setiap harinya, 

beliau hanya makan 
sesuap nasi. 

Mengingat, beliau 
menolak untuk 

dikirim.

biografi
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Bangkalan, untuk mengirimkan beras.

Berkat kesungguhannya bertawakal, 

beliau selalu mendapatkan rezeki yang 

tak terduga. Setiap ada tamu yang 

sowan ke Demangan, beliau selalu 

mendapatkan jatah makanan. Beliau 

juga sering mendapatkan uang dari 

orang yang tidak dikenal.

Setiap malam, beliau istikamah 

i'tikaf di masjid Malajah sampai shalat 

subuh. Kadangkala beliau berpapasan 

dengan seseorang yang aneh. Dikatakan 

aneh karena dia sujud memakai pipi 

sebelah kanan, seraya manatap kepada 

beliau. Lebih anehnya lagi, usai shalat, 

beliau selalu dikasih uang.

Merintis PP Darussalam

Setelah empat belas tahun di 

Demangan, Kiai Abdul Ghaffar 

menyuruh beilau boyong dan menikahi 

putrinya. Dari pernikahan itu, lahirlah 

dua belas sosok yang siap melanjutkan 

estafet beliau.

Tepatnya di Durjan, Kokop 

Bangkalan, beliau mengajar kitab 

Sullamut-Taufîq dan Safinatun-Najâ. 

Ratusan orang berdatangan untuk ikut 

pengajian itu, yang tak lain murid 

beliau di Demangan. Dari sanalah, 

beliau mendirikan PP Darussalam.

Tapi, tak lama dari itu. Lembaga 

yang beliau dirikan dituduh sarang PKI. 

Sehingga Ansor dan Banser sepakat 

untuk membakarnya. Para santri pun 

benyak melarikan diri ke kampung 

halamannya. Tidak hanya santri, 

masyarakat sekitarpun mengungsi, 

karena khawatir takut terjadi sesuatu 

yang tidak diinginkan.

Pada hari “H” pembakaran, Ansor 

dan Banser berkumpul. Tinggal satu hal 

yang belum mereka lakukan. Yaitu, 

laporan kepada Kiai Amin.

Saat laporan, bukan persetujuan 

yang mereka terima, malah Kiai Amin 

murka. Sebab Kiai Amin kenal betul 

sifat dan watak Kiai Musthafa. Mustahil 

jika pesantren yang didirikannya 

menampung PKI. Maka dari itu, 

penyerangan digagalkan.

Pasca tragedi yang terkenal dengan 

“peristiwa Serpen” itu, masyarakat dan 

santri berdatangan kembali. 

Kegiatanpun berjalan seperti biasa. 

Hingga beliau wafat pada umur yang ke 

seratus. Sekian!

Ach. Busri/Tagtim Media

muslimah
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ABUPATEN Bangkalan 

adalah kota yang dikenal Kdengan sebutan Kota Selawat 

di samping pula dengan sebutan Kota 

Santri. Di kota tempat lahirnya 

Syakhona Kholil ini, banyak berdiri 

 

DI TENGAH MODERNISME ZAMAN

EKSISTENSI PESANTREN

SALAF

Nama: PP. Raudlatul 

Muta'allimin Al - Aziziyah II

Alamat: Jl. Raya Sebaneh Kel. 

Bancaran, Kab. Bangkalan.

Pengasuh sekarang: KH. Khon 

Thobroni

Jumlah Santri: 180 (putra) 260 (Putri)

Pendidikan: Madrasah Ula, Wustha, 

Ulya.

Telp: 0313094930

BIODATA PESANTREN
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Ach. Busri/Tagtim Media
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ABUPATEN Bangkalan 

adalah kota yang dikenal Kdengan sebutan Kota Selawat 

di samping pula dengan sebutan Kota 

Santri. Di kota tempat lahirnya 

Syakhona Kholil ini, banyak berdiri 
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pondok pesantren, baik di kawasan 

pedesaan ataupun kawasan perkotaan, 

baik pesantren salaf ataupun pesantren 

modern. 

Satu dari sekian pesantren yang ada 

di Bangkalan adalah Pondok Pesantren 

Raudlatul Muta'allimin al-Aziziyah II. 

Pesantren tua yang hingga saat ini 

masih eksis dengan prinsip salaf yang 

dipegangnya. Secara kelembagaan, 

Pondok Pesantren Raudlatul 

Muta'allimin al-Aziziyah II tidak 

mendirikan sekolah formal seperti 

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), ataupun Sekolah 

Menengah Atas (SMA) sebagaimana 

banyak dilakukan oleh banyak 

pesantren lain di Bangkalan sebagai 

respon terhadap perkembangan zaman. 

Hal ini bukan karena Pondok Pesantren 

Raudlatul Muta'allimin al-Aziziyah II 

ketinggalan zaman atau tidak mampu 

menjawab kebutuhan masyarakat 

seiring pekembangan zaman, namun 

prinsip kesalafan yang ditanamkan 

sejak berdirinya Pesantren adalah hal 

paling pokok yang tidak bisa begitu saja 

dirubah. Mengenai hal itu, Pondok 

Pesantren Raudlatul Muta'allimin al-

Aziziyah II memiliki semboyan men-

santri-kan pelajar dan bukan mem-

pelajar-kan santri. 

Pondok Pesantren yang saat ini 

diasuh oleh KH. Khon Thobroni ini 

sangat menekankan pengetahun dan 

pengamalan ilmu akhlak dan 

pendalaman ilmu fikih. Penerapan 

kedisiplinan dalam ibadah juga 

ditangani dengan serius dalam proses 

kegiatan santri di pesantren. Amaliah 

salat berjemaah sangat ditekankan 

untuk semua santri. Lima menit 

Tampak masjid 
setengah jadi di 

tengah-tengah 
kompleks Al-

Aziziyah II
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sebelum azan dikumandangkan semua 

santri harus sudah berkumpul di musalla 

untuk melaksanakan salat dengan cara 

berjemaah. 

Awal mula berdirinya, Pondok 

Pesantren Raudlatul Muta'allimin al-

Aziziyah hanya ada satu dan berpusat di 

al-Aziziyah I (yang saat ini diasuh oleh 

KH. Saiful Qohhar). Namun kemudian 

ketika putra Alm. KH. Thobroni 

berkeluarga, maka beliau putra-putra 

beliau diamanahkan santri dan 

kemudian terbentuklah Pondok 

Pesantren Raudlatul Muta'allimin al-

Aziziyah II. 

Program pendidikan di 

Pondok Pesantren Raudlatul 

Muta'allimin al-Aziziyah 

II dibagi menjadi dua 

kategori, pertama 

adalah kegiatan yang 

disebut dengan “ngaji 

wajib”. Program ini 

meliputi ngaji kepada 

pengasuh dan kegiatan 

madrasah. Ngaji kepada 

pengasuh terjadwal mulai dari jam 

07:00 s/d 1:00 siang. Kegiatan ngaji ini 

wajib diikuti oleh semua santri tanpa 

terkecuali kepada para Masyayikh yaitu 

KH. Khon Thobroni, KH. Saiful 

Qohhar, KH. Imam Makshus, KH. 

Kholil Makhsus, dan KH. Luqmanul 

Hakim. 

Untuk program pendidikan 

madrasah, Pondok Pesantren Raudlatul 

Muta'allimin al-Aziziyah II memiliki 

tiga jenjang sesuai dengan kemampuan 

santri: ula, wustha dan ulya. Jenjang 

Ula yaitu madrasah yang dikhususkan 

bagi santri yang masih baru masuk atau 

santri yang memiliki pengetahuan 

minim. Jenjang Wustha khusus santri 

yang sudah memahami Ilmu Nahwu dan 

Fiqh. Sedangkan tingkatan Ulya 

diperuntukkan bagi santri yang akan 

menjalani tugas mengajar di luar 

pesantren atau akan menjadi pengurus. 

Program yang lain adalah 

mengelompokkan santri sesuai dengan 

kemampuan, santri dengan kemampuan 

pemula maka akan dikelompokkan 

dengan santri yang juga pemula; santri 

dengan kemampuan menengah, 

dikumpulkan dengan santri 

memiliki kemampuan 

sama; santri seinor 

dikumpulkan dengan 

santri senior. Hal ini 

mempertimbangkan 

perihal keseimbagan 

interaksi di tengah-

tengah santri. 

Program unggulan Al-

Miftah lil-'Ulum juga diterapkan 

di Pondok Pesantren Raudlatul 

Muta'allimin al-Aziziyah II dan sudah 

berjalan selama tiga tahun. Selain itu, 

kegiatan halakah dan musyawarah juga 

cukup semarak digalakkan sebagai 

upaya mencetak generasi santri yang 

memahami dan mengamalkan ilmu 

yang telah diwariskan ulama salaf saleh. 

Mahrum/Tagtim Media
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Ust. Bahir
 Staf Pengajar Pondok Pesantren Nurul Ulum

Pemburu Ilmu
yang Ulung
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DARI dulu, uang memang 

menipis. Hanya tawakal yang “bisa saya lakukan.” Terang 

Ust Bahiruddin, staaf pengajar 

madrasah Nurul Ulum. Di samping 

mengajar di PP Nurul Ulum, beliau juga 

“menitihkan” ilmu kepada warga 

sekitar, khususnya bagi anak usia pra-

mondok. Membaca tulisan Arab, 

menghafalkan 'aqâidul-khamsîn dan 

mendidik etika tidak lepas dari didikan 

beliau.

Program semacam ini telah 

berlangsung semanjak beluiau keluar 

dari PP Nurul Ulum. Pesertanya pun tak 

nanggung-nanggung. Tercatat, setiap 

tahunnya murid beliau kurang lebih 

seratus orang, yang kini banyak sukses. 

Dibilang sukses karena sudah bisa 

menyalurkan ilmunya. Terbukti, salah 

satu dari mereka sudah ada yang 

menjadi redaksi Tagtim Media.

“Memburu” Ilmu

Kesemangatannya mencari “sosok” 

ilmu, membuat beliau seakan memburu. 

Semenjak pagi, beliau membantu 

pekerjaan rumah. Siang pun demikian. 

Tapi beliau tidak kenal lelah. Sore, 

beliau harus melangkahkan kakinya ke 

PP Nurul Ulum.

Meskipun kegiatan rumah sangat 

pada. Di pesantren, beliau tidak kalah 

semangat dengan santri lain. Sehingga 

beliau diangkat sebagai pendamping 

KH Romli Fakhri, Pengasuh PP Nurul 

Ulum (sekarang) saat mondok di PP 

Mambaul Ulum, Bata-Bata. 

Menjadi Wakil Kepala Desa 

(Carek, Madura)

Di sela-sela kesibukannya, beliau 

menjadi wakil kades (kepala desa). Dua 

kali terselenggara pemilihan kepala desa 

(PILKADES), beliaulah yang selalu 

ditunjuk sebagai wakil kades. Tepatnya, 

selama lima belas tahun. Permasalahan 

demi permasalahan dapat terselesaikan. 

Pertengkaran, tagihan pajak pemerintah 

hingga sengketa tanah pun dapat diurus 

dengan bijak. 

“Ghí món léssonah, ghí pagghún 

léssoh. Tapé, kádhínapá pólé?” (Letih, 

ya, memang letih. Tapi, mau gimana 

lagi?) Begitulah jawaban beliau saat 

ditanyakan kesan oleh Sekretaris 

Redaksi Tagtim Media, pada tanggal 13-

09-1439 Hijriyah lalu.

Meratapi Pusara Sang Anak

Semenjak boyong dari PP Nurul 

Ulum, beliau melanjutkan hidupnya 

dengan menikah. Karena menurutnya, 

menikah adalah sumber berkah. Tapi di 

sisi lain beliau menyadari akan cobaan 

yang datang berlarut-larut. Mulai dari 

keguguran kandungan istri tercintanya 

dan kematian anak ketiganya. Tapi 

Tuhan sangat mudah membalik bibir 

seseorang. Beliau kebali tersenyum 

lebar, saat anak bungsunya, Zainiyah 

besrta kakaknya, Khatibatul Azizah 

dapat melanjutkan misi beliau. Ya, 

memburu ilmu.

M. Ali Wafi/Tagtim Media

Karena menurutnya, 

menikah adalah sumber 

berkah.
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Oleh: Bang Makop*
Sering kau katakan
Hatimu membara
Hingga menembus kain tebal levis
Aku tak menghiraukanmu
Menurutku, perkataanmu itu
Tak ubahnya kicauan Nuri di pagi buta

Sering kau katakan
Darah kepalamu mendidih
Hingga uap panas, terasa di ujung ubun-ubun kopyah
Aku menganggap hal itu biasa
Mungkin karena masuk angin
Mungkin juga karena gejala thypous

Tapi pada saat ini
Aku merasakannya sendiri
Seakan batu bara membakar lubuk hatiku
Untuk memasak darah mentah yang ada di ujung kepala
Semua jiwa-ragaku terbakar
Oleh jilatan Jahannam
13-Dzul Hijjah-1438H
*Santri PP Nurul Ulum
Kelahiran Mano'an Kokop, Bangkalan

Karena Aku

Belum Menjadi Dirimu

puisi
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Oleh: Rohman KJR
Dikala belahan hatiku menutup mata
Air hujan menetes tanpa terasa
Petirpun menyambar hati terluka
Hingga jiwaku lemah tak berdaya
Kulihat burung-burung diangkasa
Terdengar tangisku tanpa suara
Dia hanya bisa berdo'a tak bisa membantuku dengan tenaga
Ketika orang-orang selesai sholat jenazah
Hatiku patah
Hatiku lemah
Karena diriku harus berpisah
Ketika kain putih telah ditutupi 
Kuberusaha hati ini dihiasi dengan kembang matahari
Agar perih hatiku bisa diobati
Namun kembang matahari itu kering 
Karena hatiku tak bisa diobati
Kecuali kusadari
Belahan hatiku tak bisa kembali 

Belahan Hati Tak Bisa Kembali

Oleh: 'Eid Rachim*
Alfîyah tak rumit
Hanya saja
Kau yang membuatnya rumit

Jiwamu membesar
Nyaris meledak
Tak satupun
Betah muqîm di sana

Bait ke-5
Buktinya
09-Dzul Qadah-1438H
*Santri PP Nurul Ulum
Yang sudah menuntaskan 1002 bait

Misteri Alfîyah

puisi
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*Santri PP Nurul Ulum
Yang sudah menuntaskan 1002 bait

Misteri Alfîyah

puisi
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Oleh: Mira*
Tak ubahnya ubur-ubur
Aku terlahir tuli

Bisu
Buta

Tak ubahnya ubur-ubur
Aku terbawa ombak

Dingin
Gelap

Tak ubahnya ubur-ubur
Aku tak pernah bangun

Sadar
Tahu

Aku manusia ubur-ubur
Yang alergi akan kehidupan
*Santriwati PP Nurul Ulum

Manusia Ubur-Ubur

Oleh: El-Hilal*
“Yâ Samî', Yâ Bashîr”
Aku meludah
“Yâ Samî', Yâ Bashîr”
Ludahku bercahaya
“Yâ Samî', Yâ Bashîr”
Cahaya itu terbentang ke tanah haram

Membus lurus ke Shidratul-Muntaha
“Yâ Samî', Yâ Bashîr”
Cahaya itu terpancar dari lisan Haramaîn
23-Syawal-1438 H
*Murid Madrasah Nurul Ulum
Yang masih duduk di tingkatan MQ

Ludahku Menembus

Shidratul-Muntaha

puisi
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MESKI space page sedikit, saya 

usahakan dibahas semua. Dimulai dari 

yang—menurut saya—paling jelek.

Dua puisi terjelek, tidak saya bahas. 

Langsung kepada puisi yang berjudul 

Ludahku Menembus Shidratul-Muntaha. 

Metafora pada puisi ini bisa dikatakan 

bagus. Ya, puisi ini menerangkan 

pentingnya ijazah dalam bacaan. 

Mengingat, amalan sulit diterima jika 

dibaca sendiri. Samahalnya—bahasanya 

El-Hilal—“meludah”.

Ludah memang tiada artinya. Akan 

tetapi, jika amalan kita memiliki mu'jiz 

maka otomatis akan bersambung kepada 

mu'jiz-nya. Dengan kata lain nyambung 

hingga menembus shidratul-muntaha.

Tapi sayang, maksud dari larik, “Yâ 

Samî', Yâ Bashîr”/ kurang 

tersampaikan. Mungkin yang dimaksud 

adalah amalan yang penah diijazahkan 

oleh Syaikh Muhammad bin Isma'il al-

Yamani al-Makki. Jika ingin tahu 

faedahnya, bisa hubungi saya. 

Selanjutnya adalah contoh puisi 

singkat dan padat. Puisi yang berjudul 

Misteri Alfiyâh adalah cermin singkat 

tapi mengena. Ya, 'Eid Rachim 

mengungkapkan bahwa sifat “sombong” 

adalah penyebab sulit hafal. Dengan 

metode deskriptif 'Eid menggambarkan 

dengan larik, Jiwamu membesar/ Nyaris 

meledak/ Tak satupun/ Betah muqîm di 

sana// lalu 'Eid menutup puisinya 

dengan kalimat indah, Bait ke-5/ 

Buktinya//. Ya, kalimat itu simple tapi 

serat makna. Lantaran di balik bait ke-5 

terkandung sejarah, yang bisa diambil 

ibrah. 

Selanjutnya adalah puisi Bang 

Makop, dengan judul Karena Aku 

Belum Menjadi Dirimu. Jika dilihat 

sekilas, puisi ini memang agak lebay. 

Tapi jika lebih dicermati, maka akan 

nampak sekali ketidakmubaziran larik-

larik puisi ini.

Bang Makop menggambarkan 

penyakit dalam yang menyebabkan 

berubahnya perilaku. Bailk itu sakit hati 

(paragraf pertama) atau sakit kepala 

alias pusing (paragraf kedua) . Tapi 

sosok “aku” tidak percaya, lantaran 

belum mengalami. Beberapa saat 

kemudian, sosok “aku” pun merasakan 

sendiri (paragraf ketiga). Hingga dia 

menyesali kecongkaan (kéccák, 

Madura) yang telah dia perbuat. 

Dari penjelasan di atas, semoga 

bermanfaat dan bakat menulis puisi bisa 

meningkat. Âmîn!

Mir/Tagtim Media

apresiasi puisi

SEMACAM CATATAN
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CERPEN

Alam Gaib
Oleh: Najwa Filqalby Aziz
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CERPEN

Alam Gaib
Oleh: Najwa Filqalby Aziz
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CERPEN
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JUDUL di atas sengaja saya kutip 

dari dua kalimat yeng terdapat di cerpen 

Alam Gaib. Selain menarik, dua kata itu 

bisa dijadikan “rapor” atas cerpen 

adikaraya Najwa Fiqolby Aziz.

Disebut “memakan jempol” lantaran 

cerpen itu memakan “jempolnya”, alias 

keindahan dari cerpen itu sendiri. 

Keunggulan dari cerpen Alam Gaib, 

adalah bahasanya yang mengalir, serta 

kekayaan variasi kata.

“Kelancaran” aliran bahasa di sini 

disebabkan kejelian Najwa dalam 

memasang waktu dan tempat. Sehingga 

pengambaran cerita mudah dilakukan. 

Ingat, inilah penyebab beberapa cerpen 

yang terkumpul di “Gudang Tagtim 

Media” tersisihkan.

Keragaman kata juga menjadikan 

cerpen ini istimewa. Minimal dengan 

variasi kata, membuktikan bahwa 

Najwa sering membaca. Karena dengan 

membaca, kata dapat terkumpulkan. 

Tapi heran, kenapa masih banyak 

pengulangan kata yang sangat 

mencolok. Bukankah ini memakan 

“jempol” sendiri?

Selain itu, alur 

yang—awalnya—mengalir deras, malah 

“tersumbat” dengan kalilimat khotbah. 

Mungkin karena Najwa lupa bahwa 

dirinya sedang menulis cerpen, sehingga 

cerpen bagus itu, ditutup dengan 

beberapa paragraf ceramah. Simaklah 

“pidato” dari Ustazah Najwa berikut ini: 

“Aih, sebanyak itu mereka 'bersujud' 

pada si peri? Apa yang istimewa dari 

peri itu hingga mereka mau dibodohi 

nafsu anjingnya? Memang si peri itu 

cantik, tapi bau mulut, kentut, dan 

tinjanya tetap tak kalah saing sama bau 

bangkai tikus di bawah kandang ayam 

itu, bukan? 

Selanjutnya lebih parah lagi.

Inilah yang saya samakan dengan 

memakan “jempol”. Seandainya hal itu 

diungkapkan dengan model cerita, 

bukankah lebih menenangkan. 

Contohnya, si “aku” mencium bau 

bangkai tikus. Setelah diselidiki 

muaranya, ternyata berasal dari peri 

cantik itu. Bukankah lebih indah, 

dibandingkan langsung memvonis 

baunya seperti bangkai tikus?

Untuk itu, jika lagi nulis cerpen. 

Tempel di jidat kalian, bahwa cerpen 

bukanlah khotbah. 

Mir/Tagtim Media

MENGGIGIT
JEMPOL

apresiasi cerpen
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UATU hari pada bulan puasa, 

seorang kakek tinggal bersama Scucunya yang sedang asik 

menonton televisi. Seperti biasa sang 

kakek sedang menonton acara 

favoritnya, yaitu “Tom and Jerry”. Pada 

setiap dua puluh menit munculah 

sebuah iklan, salah satu iklan tersebut 

ialah iklan obat sakit kepala. Iklan 

tersebut menjelaskan bahwa obat sakit 

kepala dapat diminum kapan saja dan di 

mana saja.

Sedang asik-asiknya menonton 

televisi, tiba-tiba kepala kakek itu 

merasa sakit. Sang kakek langsung 

memanggil cucunya yang sedang 

bermain di kamarnya untuk membeli 

obat sakit kepala. Setelah cucunya 

sampai di rumah, dengan segera kakek 

meminum obat tersebut. Si cucu yang 

melihat kejadian  itu langsung bertanya, 

“Loh, Kakek kan lagi puasa, kenapa 

minum obat?” Tanpa ragu-ragu dan 

tampak tidak berdosa, si Kakek pun 

menjawab “Itulah okenya Bodrex Cu, 

bisa diminum kapan saja dan di mana 

saja!” Langsung si Cucu diam dan 

memegang kepalanya. Heduuuuuuuh!

Fathul Bari Mh/Tagtim Media

anekdot
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Kuis
Berhadiah ?

PERTANYAAN

! A. Sayyid Muhammad
B. Sayyid Isma’il
C. Sayyid Umar

1. Sayyid Ahmad as-Sahab, 
PPNU Putra, Blok: B-04

2. Abd. Kholiq, Mano’an.

3. Siti Ummu Kultsum, PPNU 
Putri, Blok: B-02.

4. Muammaratus Shalihah, 
Bandang Lao’.

5. Zainul Alim, Pangkal 
Pinang

PEMENANG KUIS EDISI 2

KUPON
EDISI 03

TAGTIM
M E D I A

Kuis Berhadiah

UNTUK

5ORANG YANG
BERUNTUNG
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Jawabannya bisa Anda 
temukan di Tagtim 
Media edisi 02

Siapakah penulis 
kitab ”Mafahim 

Yajib an 
Tushahhah”
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