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vBuk-ber dengan lain jenis?
vInzal saat melihat istri dibulan puasa?
vPunya tanggungan qada',
salat sunah?
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LHAMDULILLAH, Tagtim Media edisi 05 sudah terbit.
Tema yang disajikan ialah, “Pilih Mondok atau Kuliah?”
Hakikatnya, Islam sama-sekali tidak membatasi di mana
tempat kita belajar. Mau di sawah, mau di pasar, Islam tetap
menganjurkan belajar. Dalam salah-satu sabda nabi, “Belajarlah
meski sampai ke negeri Cina.” Sebuah wejangan kepada umatnya
untuk senantiasa belajar, di mana saja, dan kapan saja.
Yang menjadi masalah selama ini ialah, triologi keilmuan Islam
yang wajib diketahui semua orang, tidak semua lembaga mampu
menerapkan semua dengan baik. Triologi itulah yang kita kenal
dengan: akidah, syariah, dan tasawuf.
Pesantren merupakan lembaga yang menjadi gudang dari
ketiganya. Wabilkhusus, yang salaf. Dengan kata lain, lembaga itu
memang menjaga tradisi dan keilmuan ulama terdahulu.
Salaf pada saat ini antik. Yang pasti, semakin unik dan antik
sebuah benda, semakin bernilai. Bila diibaratkan dengan
otomotif, yang dulu, pasti berbahan besi, yang jelas tahan lama,
sedangkan yang tercipta baru-baru ini, jelas berbeda: meski
terlihat lebih keren, bahannya tidak tahan lama.
Dari sana mencerminkan pendidikan salaf merupakan
pendidikan yang memang mengembangkan kualitas santri, baik
secara lahir maupun batin. Berbeda dengan pendidikan di luar
salaf, yang justru lebih mengarah pada pengejaran kuantitas.
Selamat membaca!
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EPERCAYAAN masyarakat
untuk mendidik anak-anaknya
di pesantren semakin hari kian
semakin tinggi, hal ini terbukti dari
peningkatan jumlah santri di berbagai
pesantren se Indonesia.
walaupun banyak sekolah-sekolah
umum yang lulusannya menjanjikan
lapangan pekerjaan yang sangat
mudah, banyak dari masyarakat kita
tetap memilih pendidikakn pesantren.
karena selain di didik pengetahuan
ilmu agama, juga melangsungkan
pendidikan karakter. Hal inilah yang
juga memberikan keuntungan
tersendiri pada santri, sebab selain
menjadi tempat menimba ilmu
agama, juga menjadi komunitas
belajar para santri bersama temantemannya, sekaligus tempat belajar
berinteraksi untuk hidup bersama,
menerima kenyataan dan saling
menghargai perbedaan.
pendidikan pesantren mengajarkan
jiwa nasionalisme , mengajarkan islam

moderat, yang sampai saat ini masih
dipertahankan. Sehingga dalam jiwa
santri, tertanamlah rasa cinta tanah air
serta rasa ingin terus melanjutkan
perjuangan para pendahulunya untuk
melestarikan adat istiadat yang
bernuansa Islam serta menjaga ke
Binekaan dan keutuhan NKRI dengan
menolak pemahaman radikalisme,
pluralisme, sekularisme dan isme-isme
lainnya. maka dari itu pesantren yang
m e n ga j a r ka n ra d i ka l i s m e b i s a
dipastikan itu pesatren abal-abal.
PESANTREN DAN KEMERDEKAAN
Sejak Indonesia belum merdeka,
santri dan pesantren merupakan basis
terpenting perjuangan dalam
melawan penjajah. Diakui atau tidak,
pesantren dan santri merupakan
ujung tombak dalam
mempertahankan kemerdekaan NKRI.
Akan tetapi, meskipun Indonesia
sudah merdeka perjuangan santri
tidaklah berhenti disitu saja, karena
sejatinya, apabila dikaitkan dengan
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konteks kekinian dimana perjuangan
bangsa ini sudah beralih medan yaitu
berupa membangun bangsa demi
mencapai ketentraman
masyarakat,dengan terus melakukan
berbagai upaya untuk memajukan
pendidikan dan menjaga keutuhan
NKRI dari ancaman pihak lain yang
ingin menguasai indonesia dengan
bermacam cara sesuai dengan
kepentingan masing-masing. Oleh
kerena itu tidaklah berlebihan jika
pesantren dikatakan sebagai benteng
terakhir pertahanan NKRI.
PESANTREN ZAMAN NOW
Searah dengan tantangan zaman yang
semakin memperihatinkan, pondok
pesantren adalah satu-satunya wadah
untuk menyiapkan masa depan anakanak didik kita untuk bisa bersaing di
zaman yang sudah semakin
kebablasan ini, agar tidak terhanyut
dari hal-hal negatif kemajuan
globalisasi, informasi dan teknologi.
dipesantren para santri di didik serta
dibina untuk menjadi IbadillahisShalihin yang berakhlaqul karimah,
menjadi hamba yang bertakwa
kepada Allah swt. bukan hanya itu
saja, pesantren sangat potensial untuk

dikembangkan menjadi pusat sumber
daya manusia (SDM) demi
tercapainya kecerdasan dan
pembentukan moralitas dan karakter
anak bangsa.
Dipesantren, intelektual bukanlah hal
yang terpenting. Akan tetapi akhlak,
tata krama kepada Allah dan sesama
manusia adalah hal yan paling
penting. Di pesantren bukan hanya di
ajarkan saja, tapi sekaligus
diterapkan, agar disiplin salat lima
waktu berjamaah, salat tahajut,
istighotsah dan amalan ubudiah
lalinnya.
Terkadang, pesantren diremehkan
sebagi lembaga pendidikan yang
lulusannya tidak menjanjikan
lapangan pekerjaan, parahnya lagi
pesantren di pojokkan dianggap
sebagai sarang teroris.padahal kalau
kita mau membuka lembaran sejarah,
negara ini lahir tak lepas dari
perjuangn para kiai dan santri
santrinya. jadi sangat tidak pantas jika
pesantren dikatakan sarang teroris
karena dipesantren sudah
mengajarkan bagaimana hidup
bergama, berbangsa dan bernegara
demi terciptanya negara yang
Abd rouf/Tagtim media
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UJUAN yang benar, hanya bisa tercapai melalui jalan yang benar pula.
Mustahil kita menemukan kebenaran tanpa pelantara sedikitpun. Apa
sebab? Kita tahu, hanya Allah Yang Maha Benar-Benar Benar. Begitupun
utusan-Nya.
Nabi Muhammad sudah di-nash sebagai utusan terakhir. Pada abad ke-20 ini,
tidak ada seorang pun yang menjadi nabi. Hal ini menyebabkan kita butuh jalur
yang berhubung pada 14 abad silam untuk muwajahah langsung kepada nabi.
Mencari jalur itu memang sangat sulit. Tapi kata “sulit” bukan berarti
“mustahil”. Pepatah mengatakan, “Ada kesempatan di balik kesempitan”.
Kalimat itu menunjukkan bahwa, setiap ada kesulitan pasti memiliki alternatif.
Satu-satunya alternatif adalah “pesantren salaf”.
Hanyalah pesantren salaf alternatif terakhir. Tidak ada lain! Sebab untuk
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menjangkau beberapa abad yang
silam, harus melalui lembaga yang
memang mempertahankan tradisi
silam (salaf). Hal itu hanya ada di
pesantren, bukan di sekolahan
formal.
Kita—yang berstatus santri—sudah
berada di zona aman. Akan tetapi itu
bukan jaminan keamanan, Sebab
yang namanya santri pasti akan
boyong, alias pulang kerumahnya
masing-masing. Pada fase itulah
pemikiran kita mulai tercemar.
Saat itu, ribuan “pertigaan”
membingungkan kepala kita. Beda
jalur, beda juga akhirnya. Pada waktu
itu, kita masih punya petunjuk, yaitu
guru. Jika ada banyak orang yang
memberi petunjuk, kita harus
prioritaskan penunjuk jalan alternatif
kita.
Hanya satu cara agar pemikiran tidak
tersesat. Yaitu, fokus pada jalan
alternatif yang kita tempuh. Ingat,
mencari ilmu bukan sampai boyong.
Melainkan, mulai terjun dari rahim
Quotes
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ibunda, hingga terjun keliang lahad.
Meskipun status kita alumni, kita
tetaplah santri, yang berpegang teguh
pada tali Ilahi, mengikuti jejak langkah
sang nabi, tidak toleh kanan kiri,
dan—yang terpenting—tetap sam'an
wa tha'atan kepada murabbi (guru).
Laulakal-murabby, ma 'alimtu rabby,
tanpa ada yang mengajari, takkan
tahu pada Ilahi.
Kita harus menjaga arah. Semua
pendapat guru harus kita
prioritaskan. Jangan sampai bengkok
di jalan yang lurus. Ingat, kita berada
di jalan alternatif—yang harus
konsentrasi mengikuti petunjuk
jalan—bukan di jalan tol yang tinggal
tancap.
Jika pada fase itu kita konsisten, maka
bahagialah! Mengingat, cobaan sudah
berakhir. Tinggal satu langkah lagi kita
akan menggapai visi prima kita, yaitu
wushûl kepada Sang Pencipta. Jadilah
santri sampai mati!
MUHAMMAD ibnu ROMLI / TAGTIM

TATA CARA
SHALAT DALAM PESAWAT

S

ALAH satu kewajiban dalam menjalankan shalat adalah dilakukan dalam
keadaan menetap di tanah bumi (istiqrar), atau melalui perantara
seseuatu yang menempel pada tanah bumi, seperti bangunan, perahu,
dan lain-lain. Oleh sebab itu, jika seandainya ada seseorang yang memiliki
kemampuan dapat mengangkat dirinya untuk tidak menempel pada tanah
(terbang) lalu saat dalam keadaan demikian ia melakukan shalat, maka shalat
yang ia lakukan dianggap tidak sah sehingga ia wajib mengulangi shalatnya
kembali.
Namun khusus dalam pelaksanaan shalat fardhu, diwajibkan untuk menetap
dalam satu tempat, meski tempat tersebut sejatinya dalam keadaan bergerak.
Maka tetap sah shalatnya orang yang melaksanakan shalat di kereta ketika
dilaksanakan dengan rukun yang sempurna dan dalam keadaan menghadap
kiblat. Berbeda dengan shalat sunnah yang tetap bisa dilaksanakan dalam
keadaan berjalan atau berkendara.
Lalu, bagaimana dengan salat di pesawat?
Para ulama berpandangan bahwa salat di pesawat tidak memenuhi salah satu
syarat yang wajib dipenuhi di atas, yaitu menetap di tanah bumi (istiqrar) atau
perantara yang menghubungkan pada tanah bumi. Berdasarkan ketentuan ini,
baiknya bagi orang yang memilih berkendara dengan jalur udara, sebaiknya
melakukan shalat sebelum berangkat atau ketika telah sampai di tujuan,
meskipun dengan menggunakan cara jama' ta'khir.
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Namun jika seandainya jarak tempuh
sangat jauh hingga memakan waktu
yang cukup panjang, seperti awal
mula take off pesawat pada waktu
sebelum masuknya waktu shalat, dan
sampai di tempat tujuan ketika waktu
shalat telah habis, maka dalam hal ini
ia tetap wajib melaksanakan shalat di
pesawat dengan ketentuan li hurmatil
waqti (untuk memuliakan waktu
shalat) dan wajib untuk di-qadha'
kembali shalat tersebut ketika telah
sampai di tempat tujuan.
Sedangkan status shalatnya diperinci
dalam dua keadaan. (1) Jika dia dapat
shalat dengan menyempurnakan
gerakan ruku' dan sujud, maka dalam
hal wajib tidaknya mengulangi shalat
terjadi perbedaan pendapat di antara
ulama. Perbedaan pendapat ini
dilandasi tidak tetapnya pesawat
pada tanah bumi. Pendapat yang kuat
berpandangan, ia wajib mengulangi
shalatnya.(2) Namun jika dia tidak
dapat menyempurnakan gerakan
ruku' dan sujudnya atau ia shalat
tidak menghadap arah kiblat maka dia
wajib mengulangi shalatnya tanpa
adanya perbedaan di antara ulama.”
(Syekh Hasan bin Ahmad bin
Muhammad bin Salim, Taqrirat asSadidah, hal. 201)
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Ketentuan umum yang terdapat
dalam shalat li hurmatil waqti adalah
seseorang melakukan shalat sebatas
kemampuan menjalankan syaratsyarat shalat yang dapat ia lakukan.
Seandainya bisa wudhu' dan
melakukan gerakan shalat secara
sempurna namun tidak bisa
menghadap kiblat, maka wajib
baginya melaksanakan wudhu dan
gerakan itu. Jika ia tidak dapat
melaksanakan wudhu namun bisa
tayammum, maka wajib baginya
melaksanakan tayammum, begitu juga
dalam praktik-praktik yang lain. Sebab
tujuan dari shalat li hurmatil waqti
sendiri adalah memuliakan waktu
shalat dengan sekiranya waktu
tersebut tidak sepi dari pelaksanaan
shalat.
Jadi kesimpulannya, shalat di pesawat
tidak dapat mencukupi untuk
menggugurkan kewajiban shalat,
sebab shalat yang dilakukan hanya
sebatas shalat li hurmatil waqti yang
wajib untuk diulang kembali dengan
pelaksanaan yang sempurna.

M Hasin/Tagtim Media
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DA saatnya akal didahlukan.
Ada saat pula, hati harus
dikedepankan.Kadang,
tragedi luar nalar, bisa masuk hati.
Kadang pula, hati menolak perkara
logis pilih mana? Ada saat masingmasing. Akal sangat berperan, dalam
sesuatu yang wajib “diketahui”.
Urusan yang wajib kita imani, hatilah
yang sangat menentukan.
Keduanya, memiliki wilayah. Jangan
sampai salah tempat.
Semisal, kewajiban kita mengetahui
terhadap Allah. Akal tidak bisa
dikesampingkan.
Untuk mengetahui Allah beserta dalil,
akal harus difungsikan. Selain akal,
tidak ada lagi.
Orang iman “hanya” berlandaskan
dalil al-Quran, perlu ditanyakan.
Mengapa bisa dia percaya kepada alQuran? Apa bukti kuat, bahwa alQuran perlu dipercaya?
Al-Quran, kan, Kalam Allah. Semua

yang datang dari Allah, pasti benar!
Iya, betul. Namun, tahu dari mana,
kalau al-Quran itu datang dari Allah?
Tahu dari mana pula, kalau semua
yang disampaikan Allah pasti benar?
Al-Quran, kan, diturunkan kepada
nabi. Ya, jelas kalau al-Quran itu dari
Allah. Mana ada nabi berdusta!
Memang begitu. Namun, tahu dari
mana kalau yang menyampaikan alQuran itu nabi? Apa hanya percaya
begitu saja? Tahu dari mana pula,
nabi pasti jujur?
Bila setiap orang yang mengaku
menerima wahyu harus diimani, maka
tiada beda antara nabi dengan nabi
palsu. Hal demikian disampaikan
Imam Sanusi dalam Ummul-Barahinnya.
Untuk itu, tiada cara lain, selain kita
berpikir logis (nadzar). Demikian
terjadi, dalam hal yang wajib kita
“ketahui”.

TAGTIMmedia
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Nama pesantren : Mambaul ulum bata-bata
Alamat : Panaan palengaan pamekasan
Pendiri : KH. Abd majid
Pengasuh saat ini :
RKH.Abd. Hamid Ahmad Mahfuz Zayyadi.
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AMADAN lalu, kami
berkunjung ke PP. Mambaul
Ulum. Letaknya di Palengaan,
Pamekasan. Masyarakat
menyebutnya: Bata-bata. Gedung
gedung banyak. Kami sempat
bingung. Untung ada yang
menunjukkan ke kantor. “Megah
sekali,” takjub kami.
Bahasa yang diajarkan pun juga
banyak. Arab, Inggris dan sebelas
bahasa lainnya. Itu belum metode
baca kitab, serta keilmuan yang lain.
Sekilas Tentang Bata-Bata
Samahalnya pesantren lain, Bata-Bata
menyelenggarakan dua pola
pendidikan. Ada Diniyah. Ada pula
formal. Bedanya, kurikulumnya
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diselipi materi salaf. Agar tidak
semata mengharap ijazah. Melainkan,
menggali ilmu agama.
Secarik Sejarah
Bisa dikata, pesantren ini lahir dari
Banyuanyar. Waktu itu RKH Abd.
Hamid Itsbat, Pengasuh Banyuanyar
mengutus putranya berdakwah. RKH
Abd. Majid diutus untuk berdakwah
di Panaan, Palengaan.
Di dusun yang bernama Bata-bata
itulah, beliau mendirikan pesantren.
Tempatnya, pada tahun 1943 M/1363
H.
Pondok itu diberi nama, “PP
Mambaul Ulum”. Perkembangan
pesat sekali. Tercatat, 14 tahun
kemudian, jumlah santri menyentuh

angka 700-an.
6 Syawal 1377 H (atau kalau
dimasehikan 1957) duka terjadi di
sana. RKH. Abd. Majid berpulang ke
Rahmatullah. Kevakuman sempat
terjadi. Pasalnya, putra beliau RKH.
Abd. Qadir masih menimba ilmu di
Makkah. RKH. Mahfudz Zayyadi,
menantu beliau, telah menetap di PP.
Nurul Abrar, Alas Buluh, Banyuangi.
RKH. Abd. Hamid Baqir, putra yang
lain, telah mengasuh di PP.
Banyuanyar.
Namun, RKH. Abd. Hamid Baqir
bersedia mengajar di Bata-bata.
Beliau harus mondar-mandir dari
Banyuanyar ke Bata-bata.
Kepengasuhan baru terlaksana, tahun
1959 M. Tahun itu, merupakan tahun
kepulangan RKH. Abd. Qadir dari
Makkah. Sayang, tahun itu pula duka
terulang. Tahun itu, menjadi tahun
kepulangan beliau ke Rahmatullah.
Keluarga pesantren pun bingung,
siapa yang akan meneruskan
kepengasuhan. Akhirnya, keluarga

meminta kesediaan RKH. Ahmad
Mahfudz untuk menjadi pengasuh
Bata-bata, yang sudah 12 tahun
mengasuh di PP. Nurul Abror,
Banyuwangi.
Adapun tiga belas bahasa yang
diajarkan adalah sebagaimana
berikut.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

BAHASA ARAB
INGRIS
BILINGUAL(ARAB INGRIS)
EROPA
MANDARIN
INDONESIA
KOREA
SANGSAKERTA
JEPANG
PRANCIS
SPANYOL
JERMAN

RUSIA
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W A W A N C A R A
Wakil Syuriah PWNU Jatim,
Majelis Keluarga Pondok Pesantren
Al-falah Kepang.
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Pesantren mampu jalankan
pendidikan karakter.

Dengan pesantren kita
semaikan nilai-nilai
kejujuran. kita
tumbuhkan benih
toleransi dan bukan
anarki. Kita
kampanyekan gerakan
anti korupsi dan anti
narkoba, anti
radikalisme dan anti
terorisme.
K.H. TAJ YASIN MAIMUN
wakil Gubernur jawa tengah

Prof. Dr. KH SA'ID AQIL
SIRADJ M.A.
Ketua umum PBNU.
Pengasuh pon pes Altsaqofah

Indonesia bisa damai
karena ada pesantren

K.H. AHMAD MUWAFIQ/
GUS MUWAFIQ
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Keritik dan saran silahkan kirimkan melalui

Konsultasi dijawab langsung
oleh majlis keluarga P.P. Nurul Ulum Tagrinih Timur
Usuluddin : KH. Ach Romli Fakhri
Problematika keagamaan : KH. Moch Rofi’i Romli
Dilema kehidupan : KH. Ainul Yaqin

Tagtim Media
085230954244

tagtimmedia@gmail.com

http//:www.tagtimmedia.wordpress.com
Kantor Pon-Pes Nurul Ulum Tagrinih, Mano’an kokop Bangkalan

Pertanyaan ini dijawab langsung
oleh KH. Ainul Yaqin

Bukber dengan
lain jenis
yang diharamkan
Bagaimanakah hukumnya jika
mengadakan bukber dibulan suci
Ramadhan ketika bercampur
dengan lain jenis yang diharamkan?
Cinta di ujung subuh / FB
Pertanyaan ini dijawab langsung
oleh KH. Ach Romli Fakhri

hubungan antara sesajen dengan
kesembuhan orang yang terkena
penyakit, jika sembuh setelah
menaroh sesajen?
Adi denisto / fb
Semua jenis kesembuhan dan segala
macam penyakit murni datangnya
dari Allah swt, maka dari itu
pengobatan semacam sesajen
ataupun pengobatan lainnya yang
sudah menjadi realita dikalangan
masyarakat, tidak ada hubungan
apapun dengan kesembuhan
penyakit. Jadi, menaruh sesajen tetap
haram dan kesembuhan adalah
nikmat.
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Jawaban : Ada penafsilan dalam
masalah tersebut, pertama tidak
diperbolehkan, apabila dalam bukber
yang diadakan akan menimbulkan
sesuatu yang bertentangan dengan
syari'at, diantaranya yaitu:
1.terjadinya campur baur antara lakilaki dan perempuan yang bukan
mahram 2.bisa saling pandang antara
laki –laki dan perempuan 3.duduk
berduaan antara laki-laki dan
perempuan 4.tidak ada sekat
pemisah antara laki-laki dan
perempuan. Dan apabila diantara
faktor-faktor yang sudah dipaparkan
di atas sudah mempunyai keyakinan
tidak akan terjadi dalam bukber
tersebut maka hukum mengadakan
bukber dengan bercampur antara
lain jenis yang diharamkan
diperbolehkan,

Pertanyaan ini dijawab langsung
oleh KH. Moch rofi’i romli

Pertanyaan : Saya seorang ibu rumah
tangga kelahiran Batam, suami saya
orang Singapura. Dia mengajak
tinggal di luar negeri, karena
pekerjaannya ada di sana. Di sisi lain,
saya merasa keberatan dan lebih
nyaman tinggal di indonesia saja,
karena mersa sulit untuk beribadah
dan faktor lain. Akhirnya saya minta
izin untuk tinggal di batam dan
suamipun mengizini walaupun
dengan berat hati. Dia bilang, sama
saja dengan tidak punya istri kalau
harus berjauhan. Bagaimana
solusinya?
Pisang keju Cipta puri / fb
Jawaban : Dalam masalah ini, ada 3
hal yang perlu diperhatikan oleh
seorang istri.
1. Istri berhak mengutarakan

keinginannya pada suami, walaupun
yang menentukan keputusan
akhirnya adalah suami.
2. Istri yang baik adalah istri yang rela
mengorbankan kebahagiaan dirinya
demi kebahagiaan suami dan selalu
berusaha agar mendapatkan Ridho
suami.
3. Untuk membahagiakan suami
tidak boleh mengorbankan
kewajiban-kewajiban agama.
Dengan mempertimbangkan tiga hal
di atas, mungkin solusinya tetap ikut
suami ke luar Negeri dengan
mengorbankan kepentingan pribadi
serta harus melaksanakan kewajibankewajiban agama, atau tetap di
Indonesia dengan berterus terang
kepada suami tentang keinginan dan
alasannya serta memohon Ridho dari
suami.
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Pertanyaan ini dijawab langsung
oleh KH. Ainul Yaqin

Bolehkah melakukan salat sunnah
selagi masih mempunyai
tanggungan qada'?

meninggalkannya, atau tidak
dilakukan karena tidak adanya
sebuah uzur, jadi mengenai
hukumnnya tergantung pada qhodo'
tersebut, jika salat tersebut memang
Perlu dipahami terlebih dahulu
tidak dilakukan dikarenakan ada uzur
tentang masalah qodo' salat fardu
maka sholat terawehnya tetap sah,
tersebut, karena dalam masalah
dan apabila salat tersebut tidak
qodho' salat, ada dua penyebab
dilakukan dikarenakan kesengajaan
dalam meninggalkannya, yang
pertama salat tersebut ditinggalkan atau tidak ada udzur maka salat
karena ada sebuah uzur, yang kedua terawehnya tetap sah tetapi
mengerjakan teraweh tersebut
salat fardu tersebut memang ada
dihukumi haram.
kesengajaan dalam
Pertanyaan ini dijawab langsung
oleh KH. Ainul Yaqin

Batalkah puasa seorang laki-laki
yang syahwat dan sampai inzal,
dikarenakan melihat istri ditengah
hari bulan Ramadhan?
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Jawaban : Kalau hanya melihat tidak
batal secara mutlak walau sampai
inzal.

