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Oktober

ini,

juga

karena

dilatarbelakangi oleh image pesantren
yang terus membaik sehingga diperlukan
literasi kepada publik untuk mengenal
pesantren lebih mendalam.

yang lebih mendalam dari topik ini.
Akhirnya, redaksi mengucapkan selamat
membaca. Jika ada saran agar bulletin
Islamina

semakin

membaik

dapat

Pada edisi ini, Islamina.id melakukan

disampaikan ke redaksi. Bulletin Islamina

wawancara dengan KH. Abdul Ghaffar

edisi sebelumnya tetap dapat diakses

Rozin, ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah

melalui

(RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,

islamina-id/.

sebuah asosiasi pondok pesantren di
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https://islamina.id/e-buletin-
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Editorial

Salaf & Salafiyah,
Bukan Pesantren “Salafi”

Pesantren adalah lembaga genuine yang

variasi pesantren hari ini, klasifikasi yang

dimiliki oleh Indonesia. Ia tidak hanya

demikian semakin terkaburkan. Pasalnya,

berfungsi sebagai lembaga pendidikan,

sejumlah

tetapi

dirinya sebagai pesantren salaf kendati

juga

berfungsi

pemberdayaan

masyarakat dan dakwah, sebagaimana
yang direkognisi oleh negara melalui UU
No 18 Tahun 2019. Ketiga fungsi tersebut
tentu tak dimiliki oleh lembaga lain,
sehingga

dengan

demikian,

hanya

pesantren yang dapat memerankan ketiga
fungsi tersebut.

pesantren

tetap

menyebut

tersedia lembaga pendidikan.
Jika

dikategorisasikan

berdasarkan

ideologi, pesantren dapat saja dibagi ke
dalam dua; salaf dan salafi. Pembagian ini
tentunya masih perlu diuji, mengingat
salaf dan salafi bermakna identik. Ini
karena kata salafi sebagai terminologi

Sekalipun ia lembaga genuine Indonesia,

sosial memiliki pelebaran makna. Semula,

karakteristik

Indonesia

kata salafi merujuk kepada orang-orang

mengikuti

atau kelompok yang merujuk tiga generasi

tidaklah

pesantren

seragam.

klasifikasi

di

Jika

berdasarkan

aspek

kelembagaan dalam kaitannya dengan
bagaimana

mengadopsi

lembaga dan

sistem modern, pesantren terbagi ke
dalam pesantren salaf dan khalaf, atau
tradisional dan modern. Pesantren salaf
biasanya

diidentikkan

pesantren

yang

lembaga

formal

tidak

dengan

sistem

menyediakan

seperti

sekolah,

sementara pesantren khalaf dihubungkan
dengan

integrasi

pesantren

dengan

lembaga sekolah. Tentunya, mengingat
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pertama

umat

Islam;

yaitu

Sahabat,

Tabi’in, dan tabi’it tabi’in.
Namun, ketika Hasan al-Banna ataupun
Taqiyuddin

an-Nabhani

mengklaim

dirinya sebagai kelompok salafi, maka
makna salafi mengalami perubahan atau
penyempitan

makna.

Kelompok

ini

mengklaim dirinya sebagai orang yang
memahami Islam sesuai dengan tiga
generasi pertama tersebut. Pada saat
bersamaan,

kelompok

ini

mengkekslusifkan diri dengan menuding

bahwa pemahaman di luar kelompoknya

karakteristik

tidak murni, bahkan tidak sesuai dengan

merujuk kepada 3 generasi umat Islam

ajaran Nabi.

dengan

Ini berbeda dengan terminologi “salaf”

cenderung
kurang

langsung

memperhatikan

ketersambungan sanad.

yang lazim digunakan untuk konteks

Belakangan ini, pesantren telah menjadi

pesantren.

Istilah

pesantren

salaf

trend di kalangan umat Islam, seiring

seringkali

dicirikan

dengan

model

dengan semakin baiknya image pesantren

pengajian bandongan dan sorongan, dua

terutama di kalangan Muslim perkotaan.

model pembelajaran khas pesantren. Ciri

Pesantren tidak lagi melulu diidentikkan

lain yang menonjol dari pesantren salaf ini

dengan

adalah ketersambungan sanad keilmuan.

keterbelakangan. Ini karena kita tidak

Pesantren salaf tak seketika langsung

menutup mata bahwa kiprah lulusan

merujuk merujuk kepada 3 generasi awal

pesantren

Islam, melainkan merujuk kepada guru-

demikian, tentu saja perlunya menjaga dan

gurunya

mengembangkan tradisi baik yang selama

sampai

akhirnya

bermuara

kepada nabi Muhammad. Ini berbeda
dengan pesantren salafi yang secara
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kemunduran

diberbagai

sektor.

ini dilakukan oleh pesantren.
(Hatim Gazali)

dan

Namun

Kajian

Pesantren Salaf Bukan “Salafi”
Oleh: Khoirul Anwar Afa, Afif Sholeh, Hatim Gazali

Istilah pesantren berasal dari kata santri

Kini, pesantren berkembang sangat pesat

yang diberi imbuhan awalan pe dan

baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

akhiran an yang menunjukkan tempat.

Secara kuantitas, jumlah pesantren dalam

Sedangkan menurut Sudjoko Prasodjo,

catatan Kementerian Agama, lebih dari 28

pesantren adalah lembaga pendidikan dan

ribu. Secara kualitas, pesantren tidak lagi

pengajaran agama, umumnya dengan cara

dapat dipandang sebelah mata karena

nonklasikal,

faktanya

di

mana

seorang

kiai

pesantren

juga

mengajarkan ilmu agama islam kepada

menelorkan

santri-santri

yang

kredibel dan mumpuni, seperti H.O.S.

ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama abad

Cokroaminoto, K.H. Mas Mansur, K.H.

pertengahan, dan para santri biasanya

Hasyim Asy’ari, K.H. Ahmad Dahlan, Ki

tinggal

Bagus

di

berdasarkan

pondok

kitab

(asrama)

dalam

sejumlah

dapat

Hadikusumo,

alumni

K.H.

A.

yang

Kahar

pesantren tersebut (Prasodjo, dalam Nata

Muzakkir. Begitu juga dengan model

2001: 104).

pesantren yang terus bertransformasi

Nurcholish

Madjid

(1997:

103),

sehingga semakin beragam.

menyebutkan bahwa sistem pesantren

Merebaknya model lembaga pesantren

adalah merupakan sesuatu yang bersifat

saat ini di sisi lain memberikan nilai plus

“asli”

terhadap pendidikan agama Islam yang

atau

sehingga

“indigenous”

dengan

Indonesia,
bernilai

semakin mendapatkan perhatian dari

positif dan harus dikembangkan. Sedari

masyarakat. Baik yang secara geografis

awal, pesantren menjadi bagian integral

berada di perkampungan maupun di

dari institusi sosial masyarakat, yang

perkotaan, masing-masing menunjukkan

memerankan dirinya sebagai community

coraknya sendiri. Namun yang menarik

learning

belajar

adalah, ketika pesantren memiliki fungsi

masyarakat)--sebuah model pendidikan

sebagai penyebaran ideologi tertentu yang

yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara

tidak sealur dengan eksistensi pesantren

sebagai pendidikan nasional.

sebagai kultur Nusantara.

centre

sendirinya

(pusat

Jika

dilihat

dari

perspektif

sejarah,

memang ada kesulitan mendeskripsikan
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identitas pesantren itu sendiri. Karel A.

dengan lembaga pendidikan agama di

Steenbrink dalam salah satu bukunya

Negara-negara

menawarkan ada dua asumsi yang bisa

Abdurrahman

digunakan untuk melacak akar sejarah

pesantren era dulu memiliki karakter

pesantren.

subkultur. Artinya, di dalam pesantren

Pertama,

pesantren

lepas

Islam,
Wahid,

dari

yang
ciri

menurut
khas

kebiasaan

merupakan warisan dari India melalui

tidak

tradisi Hindu-Budha. Kedua, pesantren

pesantren yang masih melekat dengan

sebagai model lembaga pendidikan yang

tradisi

diadopsi dari Negara Islam, seperti Bagdad

menanamkan nilai-nilai beragama yang

(Steenbrink, 1994).

berbeda (Wahid, 2001).

masyarakat,

di

dari

luar

meskipun

Sistem pesantren adalah merupakan sesuatu yang bersifat “asli”
atau “indigenous” Indonesia, sehingga dengan sendirinya
bernilai positif dan harus dikembangkan

Menurut Ahmad Tafsir (2008), “Istilah

Penanaman nilai-nilai tersebut karena

Pesantren adalah lembaga Pendidikan

ditopang

Islam tertua di Indonesia yang telah

diterapkan

berfungsi sebagai salah satu pusat dakwah

cenderung mengatakan bahwa Pesantren

dan pusat pengembangan masyarakat

merupakan

muslim Indonesia”. Jadi pondok pesantren

keagamaan yang melakukan kajian dan

sebagai tempat untuk belajar ilmu agama

pengembangan terhadap Kitab Kuning.

Islam sekaligus juga tempat tinggal para
santri. Sedangkan pondok, masjid, kiai,
santri, dan pengajian kitab-kitab klasik
merupakan

lima

elemen

dasar

bagi

pondok pesantren (Daulay: 2001).
Namun

perbedaan

asumsi

tentang

karena aspek sudut pandang nama dan
misi kegiatan yang dilakukan di dalamnya,
(Marwati, 1992). Terlepas dari perdebatan
tentang identitas pesantren, paling tidak
identifikasi

yang

unik

terkait

pesantren sebagai lembaga pendidikan
Islam yang khas di Indonesia. Ini berbeda
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di

kurikulum
pesantren.

lembaga

yang
Penulis

pendidikan

Bruinessen (dalam Marschall, 1994: 121)
mendefinisikan Kitab Kuning sebagai
berikut:
"…. the transmission of traditional

pesantren tersebut, menurut Marwati

ada

adanya

Islam as laid down in scripture, i.e.,
classical texts of the various Islamic
disciplines,

together

with

commentaries, glosses and super
commentaries on these basic texts
written over the ages. These works
are

collectively

known,

in

Indonesia, as kitab kuning, "yellow
books", and a name that they owe to
the tinted paper on which the first

Middle Eastern editions reaching

Indikasi

Indonesia were printed."

pesantren

Dahulu, pesantren tidak mengenal adanya
buku-buku selain Kitab Kuning. Sedang
kitab yang dipergunakan dalam dunia
Pesantren adalah buku-buku yang ditulis,
dicetak menggunakan huruf Arab baik
dalam bahasa Arab, Melayu, Jawa, Sunda
maupun lainnya, (Munir, 2008). Menurut
Martin, tradisi mempelajari Kitab Kuning
tersebut jelas bukan asli dari Indonesia.
Sebab

kitab-kitab

yang

dipelajari

di

Pesantren Indonesia sudah ditulis lama
sebelum Islam tersebar di Indonesia, dan
ditulis oleh ulama dari Timur Tengah
(Bruinessen, 2015).

tersebut

kurikulum

jika

menguatkan
ditinjau

yang

dari

diajarkan,

bahwa
aspek
maka

perspektif yang muncul adalah, pesantren
sebagai lembaga pendidikan Islam yang
fokus pada kajian-kajian teks klasik.
Perspektif ini bisa jadi benar, karena kalau
dilihat dari akar berdirinya pesantren,
kehadirannya semula dijadikan sebagai
tempat islamisasi secara massal (Irawan,
2018). Dikuatkan dengan pendapat Munir
Mulkhan

bahwa

pesantren

sebagai

lembaga yang mampu mempribumikan
Islam dengan nuansa lokal yang khas. Dari
pesantren inilah, Islam menjadi mudah
dicerna untuk menghindari benturan awal
budaya yang berbeda antar budaya lokal
dengan sumber budaya Islam di Timur
Tengah (Arif, 2008).

pesantren menjadi
bagian integral dari
institusi sosial
masyarakat, yang
memerankan dirinya
sebagai community

learning centre (pusat
belajar masyarakat–
sebuah model
pendidikan yang dicitacitakan Ki Hajar
Dewantara sebagai
pendidikan nasional.

Ideologi
Melihat ideologi pesantren untuk wacana
saat ini sangat penting. Paling tidak ada
tiga

hal

kunci

yang

bisa

dijadikan

pertanyaan dalam rangka melihat ideologi

Pertama,
pengasuh atau kiai pesantren. Kedua,
suatu

pesantren

tertentu.

metode

pengajaran

Ketiga,

relevansinya

yang

digunakan.

dengan

kultur

keislaman di Indonesia. Di era tahun 1960
an, Geertz dalam salah satu hasil risetnya
mengatakan jika pesantren merupakan
lembaga pendidikan yang mengajarkan
paham keislaman konservatif.
Namun

perlu dipertegas

lagi

bahwa

prinsip pondok pesantren di era dulu,
fungsinya selain sebagai suatu lembaga
Pendidikan Agama Islam, juga tumbuh
serta diakui oleh masyarakat sekitar. Di
sinilah fungsi pesantren sebagai sub-
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kultur. Polanya, pesantren dengan sistem

Ahlussunnah Wal Jamaah. Dan dalam

asrama di mana santri-santri menerima

kajian hukum-hukum Islam mengacu

pendidikan

agama

melalui

sistem

pada empat mazhab, dan penggunaan

pengajaran

atau

madrasah

yang

mazhab syafi’i sangat kentara dalam

sepenuhnya di bawah kedaulatan dan

pesantren hal tersebut dapat dilihat dari

leadership seseorang atau beberapa orang

kitab-kitab

kyai dengan ciri khas yang bersifat

digunakan. Hal tersebut tidak bisa lepas

kharismatik

dari faktor sejarah penyebaran Islam di

serta

independen

dalam

segala hal (Arifin, 1995).

atau

kurikulum

yang

Indonesia bahwa para Walisongo dalam
praktek-praktek

Pesantren adalah

keagamaan

“ibadah”

menggunakan Mazhab Syafi’i.

lembaga Pendidikan

Binti Maunah (2009) mengidentifikasi

Islam tertua di

bahwa setidaknya ada dua alasan mengapa

Indonesia yang telah
berfungsi sebagai salah
satu pusat dakwah dan
pusat pengembangan
masyarakat muslim
Indonesia Pesantren
adalah lembaga
Pendidikan Islam tertua
di Indonesia yang telah
berfungsi sebagai salah
satu pusat dakwah dan

lembaga

pendidikan

Islam

(baca:

pesantren) ini ada. Pertama, pesantren
dilahirkan untuk memberikan respons
terhadap situasi dan kondisi sosial suatu
masyarakat yang tengah dihadapkan pada
runtuhnya sendi-sendi moral, melalui
transformasi nilai yang ditawarkan (amar

makruf nahi munkar). Kedua, untuk
menyebarluaskan

misi

universalitas

ajaran Islam ke seluruh penjuru nusantara
yang

berwatak

pluralis,

baik

dalam

dimensi kepercayaan, budaya maupun
kondisi

sosial

masyarakat.

Pesantren

dianggap sebagai sebuah subkultur, dari
awal kemunculannya telah menjadikan
nilai-nilai tersebut sebagai bagian yang

pusat pengembangan

terpenting dalam praktik pendidikan Islam

masyarakat muslim

Amin Haedari (2005) mengungkapkan

Indonesia

di Indonesia. Ini diperkuat oleh pendapat
bahwa

dengan

tersebut,
hubungan

sebuah
yang

modal

elemen

pesantren
sangat

erat

nilai

memiliki
dengan

kehidupan masyarakat dan menjadi salah
Menurut Zamakhsyari Dhofier (1984), ciri

satu penopang pilar pendidikan di bumi

khas atau ideologi pendidikan pesantren

Nusantara.

sangat dipengaruhi oleh ideologi pendiri
pesantren
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tersebut

yang

berfaham

Strategi penyebaran ideologi pesantren

diinternalisasi menjadi sangat lekat dan

dilakukan melalui kepiawaian kiai dan

menempel erat dalam segenap serat

kedalaman

dimilikinya,

kehidupan civitas akademika pesantren.

menjadikan dirinya sebagai sentral figur

Kemapanan pemahaman kiai sebagai agen

bagi komunitasnya dalam mengarungi

dalam

jejak

ideologi terhadap karakter dan perilaku

ilmu

yang

kehidupan

ini.

Ditambah

lagi,

menyampaikan

pesan-pesan

jaringan yang dibangun antar para alumni

komunitasnya

dan masyarakat menjadikan nilai-nilai

melakukan

ideologi semakin subur tertanam dan

kepesantrenan (Husaini Dawud, 2012). Dari

sangat merakyat sehingga dalam praktik

sini

pun tidak mengalami kesulitan. Faktor

menentukan arah para santri yang diasuh.

inilah

yang

lebih

menekankan

memudahkannya
objektivikasi

jelas,

bahwa

peran

materi
kiai

sangat

pada

semangat kebangsaan dan jauh dari unsur
radikal (Binzawie, 2020).

Respon Terhadap Modernitas
Respon

Pesantren dilahirkan
untuk memberikan
respons terhadap
situasi dan kondisi
sosial suatu masyarakat
yang tengah
dihadapkan pada
runtuhnya sendi-sendi
moral, melalui
transformasi nilai yang
ditawarkan

pesantren

dengan

saat

berhadapan

modernisasi

pendidikan,

seharusnya berhati-hati dan tidak tergesagesa

dalam

melakukan

transformasi

kelembagaan pesantren menjadi lembaga
pendidikan

modern.

Namun

harus

cenderung memperhatikan kebijaksanaan
yang relevan. Faktanya, memang sebagian
besar pesantren, menyikapi tantangan
modernisasi

pendidikan

melaksanakan
berkaitan

dengan

pendidikan,
metode

berbagai

dengan
perubahan

dengan

kurikulum,

pembelajaran,

materi
serta

sistem
dan
sistem

evaluasi. Pesantren-pesantren inilah yang
menyelenggarakan

sistem

pendidikan

madrasah, dengan sistem pendidikan dan
kurikulum sesuai dengan yang ditentukan
oleh Kementerian Agama.

Hal ini karena kesadaran dan keserasian

Di samping

dengan kultur lingkungan pesantren yang

pesantren yang selain menyelenggarakan

bersinergi dengan kehidupan masyarakat

sistem

di mana pesantren itu berada. Peran kiai

melaksanakan sekolah umum. Hanya

sebagai pemegang tampuk otoritas di

sebagian kecil dari pesantren-pesantren di

pesantren

Indonesia yang masih tetap bertahan

sangat

ideologi-ideologi
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dominan,
yang

sehingga

ditransfer

dan

itu,

terdapat

pendidikan

pesantren-

madrasah,

juga

dengan sistem pendidikan lama, yang

selanjutnya dikenal dengan pesantren

Hal

salaf,

perkembangan sistem sosial, khususnya

yaitu

pesantren

mempertahankan
tradisionalnya

sistem

(Wahyu

yang

pendidikan

Iryana,

2015).

itu

bisa

pendidikan
bertahap

terjadi

karena

pesantren
melakukan

adanya

sendiri
proses

secara
adaptasi

Dengan kata lain, di banyak pesantren,

(secara dinamis) melakukan inovasi serta

lembaga

pembaharuan

pendidikan

umum

seperti

karena

tuntutan

dan

sekolah bahkan Perguruan Tinggi telah

tekanan sistem di luar pesantren. Seperti

diadopsi

yang terjadi sekarang ini. Pesantren sudah

oleh

pesantren,

sebagai

pelengkap kelembagaan pesantren.

ada yang memulai menyelenggarakan
pendidikan madrasah dan sekolah umum

setiap pesantren
memiliki karakteristik
dan tradisi yang berbedabeda. Sekalipun,
misalnya, sama-sama
mengembangkan paham
keagamaan yang sama,
misalnya Ahlus sunnah
wal jamaah, tetapi tidak
berarti satu pesantren
sama dengan yang
lainnya. Selain

sekolah menengah sampai perguruan
tinggi.

Perkembangan pesantren

juga

mengarah pada fungsi pesantren sebagai
salah

satu

pusat

pembangunan

masyarakat yang diharapkan menjadi
alternatif pembangunan yang berpusat
pada masyarakat itu sendiri sekaligus
pusat pengembangan pembangunan yang
berorientasi pada nilai-nilai agama (Azra,
2012).
Secara kelembagaan, UU No 18 Tahun 2019
tentang

Pesantren

pembedaan

memberikan

lembaga

pendidikan

pesantren dengan lembaga pendidikan
pada umumnya. Bahwa, ada banyak variasi
lembaga pendidikan yang dimiliki oleh

konsentrasi keilmuan,

pesantren; baik formal maupun non-

tradisi masing-masing

pesantren memiliki Pendidikan Muadalah

pesantren juga sangat
berkaitan dengan jejaring
keilmuan yang dimiliki
oleh kiai/pengasuh dan
latar belakang berdirinya
pesantren.
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dari jenjang prasekolah dan sekolah dasar,

formal.

Dalam

pendidikan

formal,

Ula, Pendidikan Diniyah Formal, dan
Ma’had Aly. Sementara kegiatan nonformalnya, pesantren --sebagaimana yang
lumrah terjadi--adalah pengajian kitab
kuning,

selain

lainnya

seperti

(tahfidzul Qur’an)

tentunya

kajian-kajian

menghafal

al-Qur’an

Dari tabel ini terlihat bahwa tidak semua

Sebagaimana yang disebutkan di atas,

kajian keislaman dapat dikategorikan

berbeda dengan sekolah pada umumnya,

sebagai

berbasis

setiap pesantren memiliki karakteristik

asrama yang lazim di beberapa kota tidak

dan tradisi yang berbeda-beda. Sekalipun,

serta merta dapat dikategorikan sebagai

misalnya, sama-sama mengembangkan

pesantren. Karena ini terkait dengan

paham keagamaan yang sama, misalnya

ketentuan dalam Pasal 5 UU no 18 Tahun

Ahlus sunnah wal jamaah, tetapi tidak

2019, dapat disebut sebagai pesantren jika

berarti satu pesantren sama dengan yang

sekurang-kurangnya

lainnya.

pesantren.

Sekolah

dapat

memenuhi

Selain

konsentrasi keilmuan,

kriteria berikut: a) Kiai, b) Santri yang

tradisi masing-masing pesantren juga

bermukim di Pesantren, c) Pondok atau

sangat berkaitan dengan jejaring keilmuan

Asrama, d) Masjid atau Musholla, dan e)

yang dimiliki oleh kiai/pengasuh dan latar

Kajian

Kitab

Kuning

atau

dirasah

Islamiyah.

Kategorisasi Baru: Tawaran

Namun demikian, perlu dicatat juga dalam
satu

pesantren,

Pendidikan
Keagamaan

ia

Umum

dapat
dan

memiliki
Pendidikan

Islam--sebagaimana

klasifikasi pada tabel di atas. Dengan kata
lain,

selain

memiliki

pendidikan

mua’dalah, pendidikan diniyah dan ma’had
Aly, suatu pesantren juga dapat memiliki
sekolah dari level dasar sampai Perguruan
Tinggi.
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belakang berdirinya pesantren.

Pada umumnya,

pesantren

seringkali

dikategorikan ke dalam tiga bagian, seperti
yang dilakukan oleh Abasri (dalam Nizar,
dkk, 2007: 289-290). Pertama, pesantren
tradisional, pesantren yang masih tetap
mempertahankan

nilai-nilai

tradisionalnya dalam arti tidak mengalami
transformasi yang berarti dalam sistem
pendidikannya atau tidak ada inovasi yang
menonjol dalam corak pesantren ini. Pada

biasanya,

pesantren

yang

bercorak

demikian ini masih eksis di daerah-daerah

memotret peta pemikiran dan gerakan
pesantren di Indonesia.

pedalaman atau pedesaan. Yang menjadi
fokus utama pesantren tradisional adalah
pendalaman ilmu-ilmu agama (tafaqquh

Corak pemikiran

fiy

pesantren aswaja

al-din).

Sumber

rujukan

yang

digunakan hanya mengandalkan kitab
kuning. Jenis pesantren seperti ini bersifat

adalah moderat dan

otonom dari pemerintah karena pesantren

adaptif terhadap

jenis ini tidak memiliki sangkut paut
dengan

sistem

pendidikan

nasional,

karena itulah pesantren jenis ini kerap
juga disebut pesantren salaf.

kebudayaan setempat.
Dengan pemikiran dan
sikap moderatnya,

Kedua, pesantren post-tradisional, corak
pendidikan pada pesantren ini sudah

pesantren dalam

mulai mengadopsi sistem pendidikan

kategori ini tidak muda

modern, tetapi tidak sepenuhnya. Misalnya

mengeluarkan vonis

metode pengajaran dan beberapa rujukan
tambahan untuk menambah wawasan

sesat kepada kelompok

para santri. Ketiga, pesantren modern atau

yang berbeda. Sikap

sering disebut pesantren khalaf. Pesantren
corak ini telah mengalami transformasi

adaptif yang dimiliki

yang sangat signifikan baik dalam sistem

oleh pesantren jenis ini

pendidikannya

menjadikan pesantren

maupun

unsur-unsur

kelembagaannya. Materi dan metodenya
sudah

sepenuhnya

menganut

sistem

modern. Dalam pesantren jenis ini, sudah
dijumpai institusi pendidikan modern
seperti

sekolah-sekolah

dan

bahkan

sebagai bagian integral
dari (perubahan)
masyarakat, karena

perguruan tinggi.

itulah jenis pesantren

Kategorisasi di atas dilakukan dalam

ini disebut oleh Gus

konteks

Dur sebagai sub-kultur

bagaimana

kelembagaan

pesantren merespon modernitas, seperti
sistem pendidikan umum ataupun sistem
kelas. Namun, untuk memotret bagaimana
corak

pemikiran

sebuah

pesantren,

kategorisasi di atas tentu tidak sesuai.
Maka, perlu kategorisasi baru untuk

Secara garis besar dan diametral, peta
pemikiran dan gerakan pesantren di
Indonesia terbagi ke dalam dua bagian: 1)
pesantren ahlussunnah wa al-jamaah

(aswaja).
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Corak

pemikiran

pesantren

aswaja

adalah

moderat

dan

adaptif

telah

menjadi

‘breeding

ground’

terhadap kebudayaan setempat. Dengan

radikalisme dan terorisme di Indonesia.

pemikiran

moderatnya,

Tak pelak, wakil presiden Jusuf Kalla pada

pesantren dalam kategori ini tidak muda

tahun 2005 menyatakan keinginannya

mengeluarkan

untuk

dan

sikap
vonis

sesat

kepada

memonitor

aktivitas-aktivitas

kelompok yang berbeda. Sikap adaptif

pesantren.

Data menunjukkan

yang dimiliki oleh pesantren jenis ini

penangkapan

menjadikan pesantren sebagai bagian

sepanjang tahun 2000-2010 banyak yang

integral dari (perubahan) masyarakat,

berlatar belakang pesantren.

terhadap

bahwa

pelaku

karena itulah jenis pesantren ini disebut
oleh Gus Dur sebagai sub-kultur. Sebagian
besar pesantren di Indonesia berada
dalam kategorisasi pesantren ini, baik

Jenis pesantren ini
biasanya tidak menjadi

yang berada di bawah Nahdlatul Ulama,

sub-kultur dari

Muhammadiyah, al-Washliyah, Mathlaul

masyarakat, karena

Anwar, dan sejumlah ormas lainnya.

berkecenderungan

2) pesantren berhaluan salafi-wahabi.
Jenis pesantren ini biasanya tidak menjadi
sub-kultur

dari

masyarakat,

karena

membangun “tembok
pembatas” --baik dalam

berkecenderungan membangun “tembok

pengertian hakiki

pembatas” --baik dalam pengertian hakiki

maupun majazi--yang

maupun

majazi--yang

pesantren

dan

demikian

diambil

tinggi

masyarakatnya.
karena

antara
Sikap
mereka

berkeyakinan bahwa orang-orang di luar
dirinya adalah orang yang perlu dibawa ke
jalan

yang

benar,

sehingga

mereka

tinggi antara pesantren
dan masyarakatnya.
Sikap demikian diambil
karena mereka

cenderung mengkafirkan kelompok yang

berkeyakinan bahwa

berbeda dengannya.

orang-orang di luar

Pesantren dan Ideologi Salafi

dirinya adalah orang

Pada tahun 2000an, pesantren dicitrakan

yang perlu dibawa ke

sebagai lembaga pendidikan yang turut

jalan yang benar,

serta memproduksi terorisme.

Image

demikian tidak terlepas dari kiprah Abu

sehingga mereka

Bakar Baasyir, selaku salah satu pimpinan

cenderung

Pondok Pesantren al-Mukmin Ngruki,

mengkafirkan kelompok

dalam serangkaian peristiwa terorisme di
tanah air. Sholeh (2007) menyatakan
bahwa media Barat menyebut pesantren
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yang berbeda
dengannya.

teror

Pertanyaan

yang

paling

subtansial,

lembaga

pendidikan

Islam

tertua

di

benarkah pesantren turut berkontribusi

Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan,

terhadap paham radikalisme-terorisme?

pesantren memiliki kedalaman akar dalam

Jika pertanyaan ini diajukan kepada pihak

tradisi

pesantren,

pendidikan

tentu

jawabannya

tidak.

Indonesia.
Islam

Sebagai

lembaga

tertua,

pesantren

Terlebih dengan fakta sejarah yang secara

memiliki konstribusi besar dalam proses

telanjang menunjukkan betapa pesantren

kemerdekaan Indonesia. Secara sosiologis,

memiliki

pesantren merupakan agen perubahan

peran

yang

sangat

besar

terhadap bangsa Indonesia.

masyarakat.

Dengan

umumnya—di

bertempat—

kampung-kampung,

pesantren memainkan peran signifikan

Pertanyaan yang paling
subtansial, benarkah
pesantren turut
berkontribusi terhadap
paham radikalismeterorisme? Jika
pertanyaan ini diajukan

dalam

proses

pemberdayaan

pendidikan

masyarakat

dan

sekitarnya,

terutama karena biaya proses belajar di
pesantren

tidak

tergolong

mahal.

Kemudian, secara teologis, pesantren
berperan

dalam

wawasan

mengembangkan

pluralisme

dan

multikulturalisme dengan bersandar pada
kitab kuning. Pesantren berhasil mampu
menampilkan islam yang ramah terhadap

kepada pihak

lokalitas budaya serta pemeluk agama lain.

pesantren, tentu

Greetz bahwa kiai selain sebagai tokoh

jawabannya tidak.
Terlebih dengan fakta
sejarah yang secara
telanjang menunjukkan
betapa pesantren
memiliki peran yang
sangat besar terhadap
bangsa Indonesia.

Di sini juga benar apa yang dikatakan
agama juga sebagai pialang

budaya,

(Greetz, 1999). Cara pandang pesantren
model ini lebih banyak bersumber dari
Kitab Kuning yang memang memiliki
peran sentral di tubuh pesantren.
Peran strategis yang disebutkan Syafi’i
Anwar di atas tentunya merujuk kepada
pesantren-pesantren yang telah lama
berdiri,

bahkan

sebelum

Indonesia

merdeka. Lalu, bagaimana jika pertanyaan
soal “pesantren-radikalisme” itu diajukan
dalam konteks pesantren masa kini?

Syafi’i Anwar (2007: 1-2) memandang
peran strategis pesantren dari tiga sudut

Maka jawaban terbaik adalah dengan tidak

pandang; historis, sosiologis dan teologis.

memukul rata semua pesantren, karena

Secara historis, pesantren merupakan

secara faktual masing-masing pesantren
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memiliki

keunikan,

dan

Pemberian definisi terhadap dua kata

menuding

tersebut tentu tidak mudah, mengingat

suatu hal kepada semua pesantren tentu

ada banyak definisi tentang keduanya.

akan

Untuk mengurangi terjadinya misleading,

karakteristiknya.

tradisi

Sehingga

menyesatkan,

keterbelakangan,

seperti

tuduhan

kemunduruan

dan

bahkan radikalisme kepada pesantren.

dalam konteks Islam, sehingga ketika

Karena itu, kita perlu menggunakan
mikroskop

untuk

meneropong

sisi

terdalam dari pesantren guna menjawab
keterkaitan pesantren dengan ideologi
radikalisme-terorisme.

Untuk

itu,

pertama-tama kita perlu memberi ta’rif
terhadap radikalisme dan terorisme ini.

Munculnya radikalisme di
sebagian alumni pesantren,
berkaitan dengan kurikulum
yang diajarkan di pesantren,
selain tentunya faktor sentimen
sesama muslim terhadap
ketidakadilan yang menimpa

menyebut gerakan radikal Islam berarti
merujuk

kepada

salah

satu

agenda

gerakan Islamisme global yang secara
pemikiran berurat akar dari Ikhawanul
Muslimin, Hasan al-Bana (1906-1949), dan
Pendiri Partai Jamaat Islami, Abu A’la alMaududi (1903-1978). Pemikiran kedua
tokoh

ini

semakin

mengkristal

atas

keberhasilan racikan dari Sayyid Qutb.
Ideologi Islamisme tersebut kemudian
bertransformasi dan melahirkan sejumlah
gerakan yang beraliran keras seperti
Hizbut

Tahrir,

Jihad

Islam,

Jamaah

Islamiyah, yang juga turut masuk dan
berkembang di sejumlah negara, termasuk
Indonesia. Dalam konteks kesejarahan
Indonesia, gerakan radikal Islam biasa

Muslim di berbagai belahan

dikaitkan dengan DI/TII pimpinan R.M.

dunia. Penyebab lainnya

Kartosuwiryo di Jawa Barat dan Kahar

munculnya alumni pesantren
yang radikal adalah
ketidakberdayaan secara sosial,
kultural dan terutama ekonomi,
yang menjadikan alumni
pesantren tertarik untuk
menafsirkan terma-terma
keislaman secara lebih literal
seperti jihad yang diidentikkan
dengan peperangan.
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kita menempatkan dua istilah tersebut

Muzakkar di Sulawesi Selatan, (Darmadji,
2011).
Singkatnya,

pesantren-pesantren

yang

memiliki afiliasi terhadap gerakan dan
paham Islamisme yang berpangkal pada
pemikiran-pemikiran

Hasan

al-Banna,

Abu A’la al-Maudui dan Sayyid Qutb serta
tentu

berbeda

dengan

kebanyakan

pesantren di Indonesia yang umumnya
bercorak

ahlus

sunnah

wal-jamaah.

Pesantren model demikian yang selama ini
dikenal sebagai pesantren salaf.

Antara Salaf dan Salafi

Tak pelak, Badrus juga menyebutkan

Badrus Samsul Fata menulis artikel yang
cukup

menarik,

berjudul

Arah

Baru

Pesantren di Indonesia: Fundamentalisme,
Modernisme dan Moderatisme, Jurnal
Esensia (2014). Badrus dalam mencatat
bahwa ada banyak ragam pesantren, yang
sebagian

besar

modernitas

bergerak

dan

moderat,

ke

arah

sehingga

pesantren tidak melahirkan orang-orang
yang eksklusif apalagi pro kekerasan.
Namun demikian, ia juga mengakui bahwa
pesantren mengalami banyak dinamika
dan perubahan yang cepat, terlebih ketika
bersinggungan dengan dimensi ideologi
Islam, baik dalam skala nasional maupun
transnasional. Termasuk di dalamnya,

sejumlah pesantren salafi-radikal, seperti
Pesantren al-Muttaqin Cirebon, yang salah
satu pengajarnya terlibat tragedi Bom Bali
II. Pesantren lainnya yang berada dalam
jaringan Jamaah Islamiyah adalah AlMuttaqien

(Jepara),

Darusy

Syahadah

(Boyolali), Darul Manar (Kediri), Ma’had Aly
An-Nuur

(Solo),

dan

Darul

Fitrah

(Sukoharjo). Yang menjadi kitab rujukan
dari pesantren ini adalah karya-karya dari
Sayyid

Qutb,

Taimiyyah,

Hassan

Ibnu

al-Banna,

Qoyyim

Ibnu

al-Jauziyah,

Muhammad bin Abdul Wahhab, Abdullah
bin Baz, Abu Rabi al-Madhkahli, Abdullah
Azzam, dan banyak ulama Salafi Wahabi
lainnya.

dalam

Azyumardi Azra (2018) memberikan alarm

yang

kewaspadaan terhadap ajaran-ajaran dari

tentunya tidak bisa dipisahkan dari benih-

pesantren wahabi-salafi ini. Menurutnya,

benih formalis yang memperjuangkan

“di antara doktrin Salafi-Wahabi yang

negara Islam di Indonesia semenjak era

bertumpu pada Tauhid Rububiyah, Tauhid

kemerdekaan.
sebagian

Uluhiyah, Asma wa Sifat, dan Mulkiyah,
yang paling diwaspadai adalah al-Wala’ wa
al-Bara’. Doktrin terakhir ini berarti "cinta

alumni pesantren, dalam catatan Badrus,

dan benci" atau "asosiasi dan disasosiasi"

berkaitan

sehingga

keterlibatan
gerakan

alumni

radikal

Munculnya

pesantren

di

Indonesia

radikalisme
dengan

di

kurikulum

yang

ajaran

ini

berpotensi

diajarkan di pesantren, selain tentunya

memberikan amunisi untuk mengajarkan

faktor sentimen sesama muslim terhadap

kebencian kepada sesama.

ketidakadilan yang menimpa Muslim di
berbagai belahan dunia. Penyebab lainnya

Karakteristik lain dari pesantren salafi-

munculnya alumni pesantren yang radikal

wahabi ini dalam catatan Azra (2018)

adalah ketidakberdayaan secara sosial,

adalah pembatasan pergaulan dengan

kultural dan terutama ekonomi, yang

tujuan

agar

keyakinannya

menjadikan alumni pesantren tertarik

terkontaminasi

untuk

terma-terma

pemikiran keislaman yang mereka vonis

keislaman secara lebih literal seperti jihad

keliru dan sesat. Yang membuat pesantren

menafsirkan

yang diidentikkan dengan peperangan.

dengan

tidak
berbagai

ini dapat berkembang tidak lepas dari
sokongan dana baik dari pemerintah,
swasta maupun individu di Arab Saudi.
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Mereka juga dapat kucuran dana dari

ulama abad 9 hingga 13 Masehi dengan

Jam’iyah Ihya al-Turats al-Islami (Kuwait)

mengikuti

dan Yayasan Syekh Aid al-Tsani al-

jama’ah, secara Fiqih mengikuti empat

Khayriyah.

mazhab, dan secara tasawuf mengikuti

Pesantren

model

seperti

demikian

mengklaim dirinya sebagai pesantren
salafi. Secara literal, salafi diambil dari kata
dasar salaf yang artinya terdahulu. Kenapa
diberi nama salafi? Karena pesantren salafi
mengakui bahwa ideologi yang diusung
adalah mengikuti manhaj salaf. Yaitu
ajaran keagamaan yang dilakukan oleh
orang-orang

terdahulu,

seperti

para

sahabat Nabi dan dua generasi setelahnya.
Seperti dijabarkan Muhammad Abduh
Tuasikal, bahwa Salaf menurut para ulama
adalah sahabat Nabi, Tabi’in (orang-orang
yang mengikuti sahabat) dan Tabi’ut tabi’in
(orang-orang yang mengikuti tabi’in). Tiga
generasi awal inilah yang disebut dengan

Junaid

ahlussunnah

mazhab

al-Baghdadi,

Abu

wal

Hamid

Al-

Ghazali. Azra dan Dhofier sepakat bahwa
ciri khas pesantren salaf yang sangat
kental dengan kitab-kitab klasik justru
menjadi

benteng

terhadap

sekaligus

menjadi

tempat

Aswaja
kaderisasi

ulama Sunni (Dhofier, 2012). Ciri khas dari
pesantren ini, tidak memiliki gerakan jihad
dengan cara yang “brutal” sebagaimana
yang

dilakukan

orang-orang

Wahabi.

Sehingga, meskipun dalam kitab-kitab
yang

dibaca

mengajarkan

bab

jihad

(perang), tidak pernah dilakukan. Karena
pada

prinsipnya

yang

diajarkan

di

pesantren model salaf Indonesia ini adalah
moderat dan kultural.

salafush shaleh (orang-orang terdahulu
yang saleh).
Jadi pesantren salafi identik mengusung
ideologi-ideologi Wahabi, sehingga lebih
tepat jika namanya dikenal pesantren
Wahabi-salafi. Secara historis, Wahabi
merupakan ideologi Islam yang digagas
oleh Muhammad bin Abdul Wahab (Laffan,
2015). Ciri khas dari gerakan ini adalah
memberantas praktik-praktik tradisional

Di antara doktrin SalafiWahabi yang bertumpu
pada Tauhid Rububiyah,

Tauhid Uluhiyah, Asma wa
Sifat, dan Mulkiyah, yang
paling diwaspadai adalah

al-Wala’ wa al-Bara’.

Muslim sebagai syirik (politeisme) dengan

Doktrin terakhir ini berarti

menekankan terhadap tauhid. Wahabi

"cinta dan benci" atau

juga menekankan pentingnya jihad dalam
bentuk yang tak biasa dalam ajarannya.
Poin terakhir ini juga sangat berbeda
dengan ciri khas pesantren salaf.
Adapun pesantren salaf di Indonesia juga
dikenal sebagai pesantren klasik, karena
mengajarkan kitab-kitab yang ditulis oleh
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"asosiasi dan disasosiasi"
sehingga ajaran ini
berpotensi memberikan
amunisi untuk mengajarkan
kebencian kepada sesama.

Salah satu momentum penting pada bulan Oktober adalah Hari Santri yang jatuh pada 22
Oktober. Image pesantren terus membaik seiring dengan Gerakan Ayo Mondok. Akan tetapi,
sebagaimana yang kita tahu, jenis dan model pesantren tidaklah seragam. Untuk mengenal lebih
jauh tentang pesantren, Islamina.id mewawancarai KH. Abdul Ghaffar Rozin, Ketua Rabithah
Ma’ahid Islmiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI-PBNU), sebuah asosiasi pondok
pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama yang jumlahnya mencapai 23 ribu lebih dari
total 28ribu pesantren di Indonesia.
terdata.

Pesantren. Bahkan dari ujung desa sampai

pesantren terus membaik sehingga ramai-

ke tengah perkotaan. Berapa jumlah

ramai orang tua ingin memondokkan

Pondok

anaknya di Pesantren.

Pesantren

yang

sudah

teridentifikasi?

Apalagi

sekarang

ini

image

Di Indonesia, sangat banyak sekali Pondok

Kenapa saya sebut jumlah aktualnya lebih

Jumlah Pondok Pesantren itu relatif karena

banyak, karena belakangan ini sejumlah

bisa berubah dari waktu ke waktu. Tetapi,

masyaikh, putra Kyai, menantu Kyai dan

Ma'ahid

keluarga lainnya juga turut membangun

Islamiyah (RMI-NU) pada tahun lalu,

membangun pesantren, yang mungkin

terdapat 23.370 Pesantren yang berafiliasi

belum terdata oleh Kementerian Agama

dengan Nahdlatul Ulama (NU). Jumlah

RI.

menurut

hitungan

Rabithah

tersebut adalah jumlah yang sangat besar
dan fantastis, mengingat data menurut
Kementerian

Agama,

pesantren

di

Indonesia berjumlah 28.000 sekian.
Tetapi, kami yakin bahwa jumlah yang
terdata itu lebih sedikit dari realitasfaktualnya. Artinya, jumlah yang aktual
lebih banyak dari yang jumlah yang
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Dengan jumlah yang demikian, ada berapa
jenis Pondok Pesantren di Indonesia?
Bicara soal Pondok Pesantren, jenisnya ada
banyak. Di antaranya, Pesantren Salafiyah
yang hanya mengajarkan kitab kuning.
Fokus

konsentrasi

pesantren

pun

beragam, ada yang fokus pada bidang ilmu
alat (nahwu sharraf-gramatikal Bahasa

arab), ada juga yang berkonsentrasi pada

dan kompetensi, ia tidak bisa otomatis

pada ilmu Fiqh, Tasawuf, Tahfidzul Qur’an,

menjadi penghulu jika tanpa ijazah-ijazah

bahkan ada juga pesantren yang terkenal

sekolah formal.

karena ilmu Thib (pengobatan), dan ilmu
Falak

(perbintangan,

mirip

dengan

astronomi).

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor
18 tahun 2019 diharapkan menjadi salah
satu solusi untuk memfasilitasi lulusan

Ini karena pesantren kita ini mandiri

Pesantren. Artinya, lulusan Pesantren dari

sehingga

menentukan

segala ragamnya itu kemudian diakui dan

karakteristik, corak dan tradisi yang

dianggap setara oleh pemerintah secara

hendak

sebuah

formal. Jadi salah satu semangat dari UU

pesantren. Kemandirian pesantren perlu

ini adalah rekognisi, afirmasi dan fasilitasi

terus dijagakembangkan.

negara terhadap pesantren, yang salah

mereka

dapat

dikembangkan

oleh

Negara telah menerbitkan UU No 18 Tahun
2019 tentang

Pesantren,

seperti apa

semangat dan implementasi dari UU

ini

Pemerintah

santri

menuntut

ilmu

di

Pesantren selama puluhan tahun, 25
tahun,

pesantren

untuk

dapat

berkontibusi di sektor lembaga formal

belum

memberikan rekognisi apapun. Misalnya,
seorang

lulusan
misalnya.

tersebut?
Selama

bentuknya adalah pengakuan terhadap

kemudian

ketika

kembali

ke

kampungnya ingin menjadi modin, ia

Undang-Undang Nomor 18
tahun 2019 diharapkan
menjadi salah satu solusi
untuk memfasilitasi lulusan

harus ikut kejar paket ABC. Sehingga,

Pesantren. Artinya, lulusan

ilmu-ilmu yang didapatkan di pesantren

Pesantren dari segala

seakan tidak ada artinya, karena tidak ada

ragamnya itu kemudian

pengakuan dari negara. Begitu juga santri

diakui dan dianggap setara

yang telah menguasai bidang keilmuan di

oleh pemerintah secara

bidang fikih, terampil membaca kitab

formal

kuning, ketika hendak melamar menjadi
guru di madrasah ataupun sekolah, ia
harus

melakukan

penyesuaian

pendidikan. Contoh lainnya adalah jika
seorang santri ingin menjadi penghulu,
sekalipun ia sangat layak secara keilmuan

19

Kemudian, dalam UU ini juga diakui fungsi
lain dari pesantren yang selama ini sudah
dijalankan oleh pesantren. Selama ini

publik lebih mengenal Pesantren dari

Kemudian, apa yang harus dilakukan oleh

fungsi pendidikan. Padahal, Pesantren juga

kalangan Pesantren agar Undang-Undang

mempunyai

ini

fungsi

dakwah

dan

tidak

hanya

sekedar

pemberdayaan masyarakat. Penyebaran

"kegembiraan

islam wasathy di Indonesia tidak bisa lepas

terimplementasikan"?

dari peran pesantren. Kyai dan pesantren
menjadi

bagian

pemberdayaan

penting

dalam

masyarakat,

karena

pesantren menjadi subkultur, sehingga
pesantren dan masyarakat sekitarnya
adalah dua entitas yang saling bertumbuh.
Pesantren menjadi agen perubahan di
masyarakat, masyarakat pun terlibat dan
dilibatkan

dalam

pertumbuhan

perkembangan pesantren.

dan

Tugas

menjadi

yang

RMI-NU

selama

tidak

ini

yakni

mengadvokasi pemerintah supaya lebih
mengenal Pesantren. Ketika mendukung
munculnya

Undang-Undang

tersebut,

prinsip utama yang disampaikan adalah
tidak "menegarakan Pesantren", tetapi
membuat

negara

Pesantren.

Prinsip

lebih

mengenal

yang

menjadi

underlying dari semua proses ini.
Mengadvokasi di sini artinya tidak hanya
membuat negara mengenal Pesantren,

Selama ini publik lebih

tetapi juga Pesantren supaya lebih siap di
dalam

konteks

bekerjasama

dengan

mengenal Pesantren

elemen atau entitas lain di luar Pesantren.

dari fungsi pendidikan.

Termasuk dalam hal ini negara. Karena

Padahal, Pesantren juga
mempunyai fungsi
dakwah dan

masing-masing mempunyai watak dan
tabiat yang berbeda-beda.
Selama ini, Pesantren mandirian secara
organisatoris dan manajerial, sehingga ia

pemberdayaan

secara merdeka dapat menentukan kea

masyarakat. Penyebaran

rah mana pesantren menuju. Pesantren

islam wasathy di
Indonesia tidak bisa

bisa menentukan target sendiri atau
menentukan kurikulumnya sendiri. Dan
itu sangat baik dan perlu dipelihara. Tapi

lepas dari peran

kemudian, ketika Pesantren ingin ke

pesantren

tengah (menjadi mainstream) yaitu dalam
mendorong terciptanya anak bangsa yang
berakhlakul karimah, maka perlu didorong
agar
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Pesantren-pesantren

siap

bekerjasama dengan siapa saja, dengan

manfaat sendiri-sendiri antara kedua

pihak luar, termasuk dengan negara.

belah pihak.

Prinsip utama yang

Sebuah entitas organisasi diakui oleh
negara, jika ia mempunyai badan hukum.

disampaikan adalah

Artinya, apapun yang dilakukan oleh

tidak "menegarakan

sebuah Pesantren yang berbadan hukum,

Pesantren", tetapi
membuat negara lebih

itu legal dan dilindungi hak-haknya oleh
negara. Ini bisa menjadi pintu masuk yang
pertama

bahwa

Pesantren

yang

mengenal Pesantren.

mempunyai visi ke depan, tetapi sekaligus

Prinsip yang menjadi

juga mempertahankan tradisi yang ada

underlying dari semua
proses ini

selama ini, maka badan hukum layak
dipertimbangkan.
Pesantren mempunyai tradisi dan corak
berbeda-beda. Pesantren Salaf identik

Pesantren juga bisa memahami nature

dengan mengaji "sorogan". Di sisi lain, ada

negara. Yakni memahami arah negara dan

beberapa Pesantren masih tetap tradisi

memahami administrasi di level negara itu

Salaf, namun mempunyai pendidikan

berjalan. Artinya kalau saling mengenali,

formal.

akan jauh lebih mudah antara pesantren

terhadap keanekaragaman dan kekhasan

dan negara ini untuk bekerja bersama-

dari masing-masing Pesantren ini?

sama.

Dan

kita

mendorong

bahwa

hubungan antara negara, dalam hal ini
diwakili oleh Kementerian Agama, bukan
suatu
Dengan

hubungan
kata

yang

lain,

subordinatif.

pesantren

bukan

menjadi bawahan Kementerian Agama.

Bagaimana

pandangan

anda

Keunggulan Pesantren selama ini di
Indonesia adalah keragamannya bukan
keseragamannya. Kalau kita menghargai
pesantren, maka kita harus menghargai
keragamannya.

Keragaman

ini

dapat

terjadi diberbagai sisi, seperti pada disiplin

Pesantren tidak akan dan jangan sampai

ilmu yang ditekuni, metode pembelajaran,

menjadi subordinasi dari Kementerian

sistem keilmuan, pola relasi Kyai-Santri,

Agama. Hubungan antara Kementerian

kitab kuning. Keberagaman tersebut perlu

Agama dan Pesantren adalah hubungan

terus dijaga dan dikembangkan, jangan

partnership. Karena itulah, perlu saling

sampai pesantren dibuat seragam.

menghormati, saling bekerja sama, saling
menguntungkan,
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dan

mendapatkan

Munculnya Undang-Undang Nomor 18
tahun 2019 maupun Undang-Undang yang

lain, idealnya adalah sebuah perundangan

Tadi di awal disebutkan sekitar 23 ribu

yang menghargai keragaman Pesantren

lebih yang berada di bawah naungan RMI-

ini. Artinya Pesantren dengan segala

NU. Kami ingin meminta pendapat anda

keragamannya terfasilitasi, terekognisi

terhadap Pesantren yang di luar atau tidak

atau diakui lulusannya, dan tanpa harus

berafiliasi dengan NU?

melakukan penyeragaman.
Penyeragaman
pemerintah

misalnya

selama

ini

mengidentifikasi sebuah pesantren adalah

formal

dengan

maʿāhid), yaitu hal-hal yang harus ada di

akreditasi, ujian nasional, dan lain-lain.

sebuah pesantrenyaitu ada Kyai, santri

Pendekatan semacam itu belum tentu

yang mukim, pondok atau asrama, masjid

cocok

Keragaman

atau musholla, dan kajian Kitab Kuning.

Pesantren yang semacam itulah yang

Kemudian, barulah kita mencermati dan

kemudian secara langsung maupun tidak

mengkaji

langsung memperkuat pilar-pilar bangsa

Misalnya,

ini.

keilmuan di pesantren tersebut, kitab-

lembaga

untuk

Sekalipun

Pesantren.

masing-masing

pesantren

berdiri di atas tradisi dan keunikannya
masing-masing, Pesantren memiliki jiwa
nasionalisme yang tinggi. Ini bisa terlihat
bagaimana kontribusi pesantren terhadap

hal

pesantren

al-

rukun

dan

Pondok

(arkān

sekolah-sekolah

formal

terhadap

Pertama-tama yang paling mudah untuk

yang

lebih

bagaimana

subtansial.
karakteristik

kitab apa yang dikaji. Kalau pesantren di
bawah

Nahdlatul

Ulama

biasanya

mengkaji kitab-kitab tertentu yang kita
sebut sebagai kutūb al-muʿtabarāt dan

kutūb at-turāts.

bangsa dan negara, tidak hanya saat ini,

Kebanyakan

orang

mengasumsikan

bahkan sebelum Indonesia merdeka.

bahwa Pesantren cukup dengan adanya
pimpinan atau pengasuh Pesantren. Kita

Sekalipun masingmasing pesantren
berdiri di atas tradisi
dan keunikannya
masing-masing,
Pesantren memiliki jiwa
nasionalisme yang tinggi

perlu perhatikan dan cermati apakah
pimpinan pesantrennya masuk kategori
ulama atau Kyai (min baʿḍi al-'ulamāʾ wa

min baʿḍi al-kuyahāʾ). Asal ada pimpinan
atau pengasuh, tempat shalat, asrama,
kemudian

disebut

Pesantren.

Mungkin secara kelembagaan bisa, tetapi
substansi dari Pesantren sendiri adalah
adanya Kyai yang menguasai keilmuan
tertentu.

22

bisa

Pesantren
pendidikan,

adalah

sebuah

bukan

hanya

sistem
lembaga

Pesan yang pertama adalah Pesantren
selalu

mengajarkan

kebijaksanaan.

pendidikan saja. Sebagai sebuah sistem

Pesantren

mengajarkan

hikmah.

pendidikan, pesantren mempunyai tradisi

Pesantren

mencontohkan

akhlakul

dan

karimah. Dan semua itu dicapai oleh

kekhasan

keilmuan.

Tidak

bisa

dipungkiri bahwa sekitar 10-15 tahun

Pesantren

terakhir, ketertarikan orang terhadap

sekaligus

Pesantren semakin besar.

sederhana.

Menurut data RMI, semenjak media sosial
semakin

ramai

dan

masif,

ada

kekhawatiran yang terpendam di kalangan
para orang tua atau para calon Wali santri.
Bahwasanya ketika mereka mengikuti
pendidikan di rumah banyak tantangan
yang tidak dapat diantisipasi oleh para
orang

tua.

Maka

kemudian,

dengan

cara

mengajarkan

mempraktikkan
Itulah

kenapa

hidup
kemudian

banyak Pesantren-pesantren kita selalu
mengajarkan

dan

melaksanakan

kesederhanaan. Oleh karena itu, penting
bagi orang tua untuk tidak terpukau
melihat atau menilai sebuah Pesantren itu
hanya dari aspek fisik, melainkan lebih
kepada subtansi di dalamnya.

Pondok

Pesantren ini mempunyai daya tarik
sendiri dan dianggap mempunyai daya
saring dan sistem yang cukup, untuk

Pesan yang pertama
adalah Pesantren selalu

memfilter informasi yang tidak kredibel

mengajarkan

dari media sosial. Disaat bersamaan, image

kebijaksanaan.

pesantren yang terus membaik ini tidak

Pesantren mengajarkan

terlepas dari Gerakan Ayo Mondok yang

hikmah. Pesantren

dimotori oleh RMI NU.
Di Era keterbukaan ini, kalau kita mau
"me-mondok-kan" atau menitipkan anak

mencontohkan akhlakul
karimah. Dan semua itu

di Pesantren, tinggal searching langsung

dicapai oleh Pesantren

keluar berbagai macam model Pondok

dengan cara

Pesantren. Dan harus diingat tidak semua

mengajarkan sekaligus

orang tua atau wali santri tahu ciri khas
dari Pondok Pesantren itu. Bagaimana
agar para orang tua tidak salah "me-

mondok-kan" anaknya?
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mempraktikkan hidup
sederhana

Walaupun

Pesantren-pesantren

NU

Orang tua atau wali santri berhak untuk

sekarang membaik secara fisik, namun

melihat ke dalam. Artinya, tidak hanya

karakter dan nilai-nilai Pesantren harus

melihat dari brosur atau pamflet. Tidak

diutamakan ketimbang fasilitas fisik. Oleh

hanya melihat dari situs internet atau

karena itu, ketika memilihkan Pesantren

website. Tetapi ada dua hal lain yang bisa

untuk anak-anak kita, harus dibarengi

dilakukan.

kemampuan melihat apa yang diajarkan

Pertama, mencari informasi yang kredibel

oleh Pesantren itu melebihi apa yang
ditawarkan

secara

fisik,

seperti

tersedianya fasilitas kamar ber-AC, kolam
renang, dan fasilitas lain.

karakter dan nilai-nilai

mengenai Pesantren tersebut. Terutama
jika

Pesantren

Pesantren
tersebut
sebenarnya

baru,

yang

dituju

apakah

benar-benar
merupakan

adalah

pesantren
baru

atau

cabang

dari

pesantren yang sudah lama berdiri. Maka,

Pesantren harus

Pesantren-pesantren jenis baru harus

diutamakan ketimbang

dicari lebih dalam lagi informasi dari pihak

fasilitas fisik. Oleh
karena itu, ketika
memilihkan Pesantren

ketiga.

Kedua, bolehlah kita masuk ke bagian yang
lebih

mendalam

dengan

melakukan

wawancara atau bertanya soal hal-hal

untuk anak-anak kita,

sederhana yang dapat dijadikan tolok ukur

harus dibarengi

apakah Pesantren ini Salafi apa bukan,

kemampuan melihat apa
yang diajarkan oleh
Pesantren itu melebihi
apa yang ditawarkan
secara fisik

mempunyai jiwa nasionalisme, kitab-kitab
fikih dan tasawuf, dan pembacaan tahlil,
Barzanji atau Burdah setiap malam Jumat.
Kemudian di sekolah formalnya juga
mengenal upacara bendera atau tidak.
Semua itu adalah hal-hal kecil atau
praktek-praktek kecil yang bisa dijadikan

Kita juga tahu bahwa banyak sekali
Pesantren yang mengatakan Pesantren
Salaf. Tetapi ketika masuk di dalamnya,
ternyata itu Pesantren Salafi. Bagaimana
kita mengetahui ciri-cirinya, agar kita
tidak terjebak disitu?
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cerminan, apakah Pesantren ini berbahaya
atau Pesantren yang Ahlussunnah Wal

Jamaah An-Nahdliyah. Yang jelas, jangan
hanya melihat dari tampilan di website
atau media sosial, tetapi harus lebih

mendalam dari itu, ini demi pendidikan

melakukan

anak-anak.

semacam

Jangan sampai anak-anak kita setelah
berada di pesantren kemudian tiba-tiba
anti hormat bendera. Apalagi, tiba-tiba
bercita-cita untuk mendirikan Khilafah.
Maka

harus

dari

awal,

Wali

semacam
kepada

briefing

guru

dan

Madrasah

Ibtidaiyah atau guru Madrasah Diniyah.
Hal ini sudah cukup untuk menjadi filter
awal terhadap munculnya aliran-aliran
yang tidak jelas.

santri

menyeleksi melakukan dan melakukan
pendalaman

informasi

terhadap

Pesantren-pesantren yang bakal ditempati

Jangan sampai anak-

anak.
Terkait

pentingnya

nasionalisme,

bagaimana seharusnya negara, dan Ormas
Islam seperti NU dan Muhammadiyah
bergerak

atau

menyikapi

fenomena-

anak kita setelah berada
di pesantren kemudian
tiba-tiba anti hormat

fenomena seperti ini?

bendera. Apalagi, tiba-

Yang pertama, negara harus melakukan

tiba bercita-cita untuk

beberapa strategi secara simultan, tidak

mendirikan Khilafah.

melakukan

berbagai

strategi

secara

bergiliran, melainkan harus bersamaan.
Dahulu pernah muncul Undang-Undang

Maka harus dari awal,
Wali santri menyeleksi

yang melarang organisasi masyarakat

melakukan dan

(ormas) tertentu yang tidak yang anti-

melakukan pendalaman

nasionalisme. Tetapi tidak cukup hanya

informasi terhadap

bisa berhenti sampai di situ. Ketika
undang-undang

sudah

diterbitkan,

penegakannya juga harus ada. Ada aturan

kedua,

memperbaiki

sistem

pendidikan kita dengan pendekatan yang

soft. Salah satu contoh kecil, Pendidikan
dan Pelatihan (DIKLAT) dari Kementerian
Agama. Hal itu merupakan aset dan
potensi ini yang dapat dimanfaatkan untuk
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yang bakal ditempati
anak.

teknis dan ada tindak lanjut.

Yang

Pesantren-pesantren

Yang ketiga, harus ada political will yang
sangat kuat. Maksudnya adalah terkadang
kita merasa aliran-aliran yang tidak jelas
dan sudah jelas-jelas melanggar UndangUndang

Dasar

kenyataannya,

masih

ada.

Pada

dalam beberapa

kasus

tertentu, mereka adalah koalisi politik
kelompok tertentu.
Kita sebagai bangsa Indonesia harus
berhenti untuk bermain api, dengan
mengajak kelompok-kelompok yang tidak
jelas ini sebagai aliansi politik baik itu
secara diam-diam maupun secara terangterangan,

dipelihara,

dan

ini

akan

berbahaya. Mungkin tujuan-tujuan politik
jangka pendeknya akan tercapai. Tetapi
jangka

panjangnya

meruntuhkan

kebangsaan.

berpotensi
Tiga

hal

sederhana tersebut yang harus dijadikan
perhatian bersama.
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)

Gagasan

Rekognisi: Semangat UU
Oleh: Hifdzil Alim
Pesantren
(Direktur HICON Law & Policy Strategies)

Sabtu pagi, 10-10-2020, Ra Hatim Gazali,

memiliki kewenangan otoritatif untuk

dosen

University

menatah bagaimana UU Pesantren itu

menghubungi saya. “Ada waktu senggang

hadir. Meski demikian, tanpa mengurangi

gak? Nulis pendek di buletin ya. Bisa

rasa hormat saya ke para kyai dan

tentang

whatsapp-nya ke saya. Seperti biasa, Ra

masyayikh, saya mencoba menuliskan
asbabun nuzul, original intent, ataupun
sangkan-paran kenapa UU Pesantren itu

Hatim

diterbitkan.

di

Sampoerna

UU

Pesantren

ya.

Bisa

ya.

Ditunggu.” Itu sebaris-dua baris pesan
ini

ke

saya

antara

meminta

dengan mendesak itu beda tipis. Jelas saja,
muatan pesannya tersebut jadi semacam
desakan

meski

dibungkus

dengan

permintaan.
Akan tetapi, bukan pesan bagian itu yang
saya merasa harus menulis perihal UU
Pesantren. “Fokusnya ke semangat di balik
UU Pesantren... dan orang-orang bisa lupa
kalau tidak ditulis.” Pesan bagian ini yang
membuat tangan saya bergerak cepat
membuka
menyalakannya,

komputer
dan

jinjing,

menulis

soal

semangat UU Pesantren.
Memang, saya tidak punya otoritas apapun
untuk mengurai semangat UU Pesantren.
Ada banyak kyai, misalnya KH. Abdul
Goffar Rozin, Ketua RMI PBNU, yang
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Syarat Mutlak
Saya mulai mengikuti pembahasan RUU
tentang Pesantren karena diperintah oleh
RMI PBNU untuk mendampingi dalam
menganalisis dan menjawab berbagai halhal normatif terkait pasal per pasal yang
diatur di dalamnya. Sebagai Advokat dan

drafter regulasi, terlebih sebagai warga
Nahdlatul Ulama, saya menerima perintah
tersebut dengan seksama.
Tatkala pertama kali rapat merespon RUU
Pesantren, diingatkan lagi bahwa dawuh
para kyai sangat idzhar, terang, dan jelas:
negara

tidak

boleh

menghilangkan

kemandirian dan kekhususan pesantren.
Titah para kyai dan masyayikh ini bulat.

Dalam musyawarah Nasional Alim Ulama

menjadi alat untuk menformalisasi dan

dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di

menyeragamkan

Lombok, Nusa Tenggara Barat, 23-27

negara tidak boleh meredupkan kekhasan,

November 2017, para kyai dan para

keunikan, dan tradisi—baik pendidikan,

pengasuh pesantren memberikan sikap

dakwah, dan pemberdayaan masyarakat—

dasar yang menolak RUU Pesantren. Pintu

yang selama ini dijalankan oleh pesantren.

telah

ditutup.

Kecuali

negara

mau

mengikuti syarat-syarat yang diajukan
para kyai jika tetap ingin menyusun RUU
Pesantren.

pesantren.

Aturan

Syarat keempat, nonbirokratisasi. Negara
tidak boleh membawa model birokratisasi
pemerintah ke dalam norma-norma UU

Negara tidak boleh menghilangkan kemandirian dan
kekhususan pesantren. Titah para kyai dan masyayikh ini bulat.

Ada lima syarat mutlak—dan semua harus
dipenuhi.

Syarat

pertama,

negara. Para kyai mau

rekognisi

agar negara

merekognisi atau mengakui independensi
dan

eksistensi

pesantren.

Rekognisi

membawa konsekuensi mendasar, yakni,

Pesantren. Terlebih lagi, UU Pesantren
tidak

boleh

menciptakan

kerumitan

birokratis bagi pesantren. Dalam waktu
yang

sangat lama, pesantren

menghindari

model-model

sangat

birokrasi

pemerintah di dalam pengelolaannya.

posisi pesantren tidak boleh berada di
bawah negara. Akan tetapi, bersanding
dengan negara. Selain itu, negara harus

Para kyai dan para

memberikan peran yang lebih besar dan

pengasuh pesantren

kongkrit kepada pesantren dalam upaya
pembangunan
pendidikan,

di

bidang

serta

agama,

pemberdayaan

masyarakat.
Syarat

penguatan

kualitas.

Peraturan yang akan disusun negara tidak
boleh ditujukan untuk mengendalikan
tetapi

untuk

menguatkan

pendidikan pesantren. Oleh karena itu,
negara harus mengakui tradisi akademik
pesantren.
Selanjutnya, syarat ketiga yang diajukan
para kyai ke negara adalah nonformalisasi.
RUU yang disusun negara tidak boleh
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dasar yang menolak
RUU Pesantren. Pintu

kedua,

pesantren,

memberikan sikap

telah ditutup. Kecuali
negara mau mengikuti
syarat-syarat yang
diajukan para kyai jika
tetap ingin menyusun
RUU Pesantren.

Syarat

komitmen

Silakan dicek lembaran sejarah bangsa

kebangsaan. RUU Pesantren harus dapat

dan negara ini. Jauh sebelum negara yang

mencegah

pesantren

berbentuk

terorisme,

Republik Indonesia ini berdiri, pesantren—

pengembangan intoleransi, dan penolakan

melalui peran Wali Songo dan para wali—

konsensus kebangsaan atas nama agama.

telah meletakkan dasar-dasar kenegaraan.

Tak dapat dipungkiri, pesantren adalah

Menjaga wilayah Jawa dan wilayah lainnya

garda depan yang selama ini menjadi

di Nusantara.

untuk

terakhir

adalah

penyalahgunaan

tujuan

indoktrinasi

kesatuan

dan

bernama

kekuatan untuk membentengi NKRI.

Pesantren hadir maju ke depan untuk melindungi negara
ketika negara terdesak, dua bulan setelah negara
menyatakan kemerdekaannya.

Penegasan (Lagi)

Sebagai bukti lagi, Resolusi Jihad yang

Alhasil, negara mau menerima syarat

sangat dahsyat itu, yang dikobarkan oleh

mutlak dari para kyai. Setelah melalui

Hadratussyaikh KH Hasyim Asyari Rais

pembahasan yang sangat panjang, lahirlah

Akbar NU pada 22 Oktober 1945, menjadi

UU

pembakar semangat perjuangan untuk

Nomor

Pesantren
Oktober

18

yang
2019,

Tahun

2019

disahkan

tentang

tanggal

seminggu

15

sebelum

melindungi negara. Sebagian isi resolusi,
“Berperang

menolak

dan

melawan

peringatan Hari Santri. Secara politik,

penjajah itu fardlu ‘ain (yang harus

mungkin UU Pesantren dianggap sebagai

dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-

kado bagi pesantren. Jika begini cara

laki,

berpikirnya, maka saya dapat katakan hal

bersenjata atau tidak) bagi yang berada

itu salah besar.

dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat

Sebagai

penegasan,

pesantren

tidak

munduk-munduk, membusungkan badan
seraya menangkupkan kedua tangannya,
untuk

meminta

dibuatkan

Undang-

Undang kepada negara. Tanpa dibuatkan
Undang-Undang

dan

anak-anak,

masuk dan kedudukan musuh. Bagi orangorang yang berada di luar jarak lingkaran
tadi, kewajiban tadi jadi fardlu kifayah
(yang cukup, kalau dikerjakan sebagian
saja...”

pesantren

Pesantren hadir maju ke depan untuk

telah hadir, berkontribusi, menjalankan

melindungi negara ketika negara terdesak,

peran-peran menjaga negara. Jadi bukan

dua bulan setelah negara menyatakan

negara yang menjaga pesantren, tetapi

kemerdekaannya. Dari sisi geo-politik,

sebaliknya, pesantrenlah yang menjaga

Resolusi Jihad itu jadi tanda dan untuk

negara.

menunjukkan
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sekalipun,

perempuan

ke

dunia

internasional

bahwa negara tetap ada. Ini perjuangan
dan upaya yang sangat luar biasa.
Apakah setelah Resolusi Jihad tersebut,
pesantren meminta imbalan ke negara?
Sama sekali tidak! Jadi jika sekarang hadir
UU Pesantren, maka itu bukanlah kado
bagi pesantren. Itu hanya bentuk terima
kasih negara kepada pesantren saja—yang
pesantren

juga

tidak

meminta

sebelumnya.
Rekognisi negara ke pesantren itu adalah
bentuk terima kasih negara ke pesantren
ini

Apakah setelah

diupayakan dan diusahakan pesantren.

Resolusi Jihad

atas

perjuangan

yang

selama

Oleh karena itu, layaknya bentuk terima
kasih, maka aturan apapun—termasuk
semua turunannya—yang dibuat negara
untuk

pesantren

jangan

sampai

menyusahkan pesantren. Dan itu harus
ditegaskan (lagi).[]

tersebut, pesantren
meminta imbalan ke
negara? Sama sekali
tidak!

pesantren tidak munduk-munduk, membusungkan badan seraya
menangkupkan kedua tangannya, untuk meminta dibuatkan UndangUndang kepada negara. Tanpa dibuatkan Undang-Undang sekalipun,
pesantren telah hadir, berkontribusi, menjalankan peran-peran menjaga
negara. Jadi bukan negara yang menjaga pesantren, tetapi sebaliknya,
pesantrenlah yang menjaga negara.
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Gagasan

Peranan Ibu Nyai terhadap
Pengembangan Pesantren
Oleh: Awanilah Amva
Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan
Ciwaringin, Cirebon
Pesantren adalah salah satu lembaga
pendidikan yang di dalamnya terdapat
segolongan

santri

yang

mengaji

&

memperdalam ilmu-ilmu agama secara
kaffah khususnya, serta ilmu-ilmu lain
secara umum kepada seorang kyai atau ibu
nyai dalam beberapa waktu yang relatif
lama di sebuah asrama tertentu. Di dalam
rukun pesantren ada 5 aspek yang harus
terpenuhi

untuk

memenuhi

kategori

pesantren. Rukun pesantren itu adalah
sebagai berikut : adanya seorang kyai atau
ibu nyai, santri, asrama, masjid, dan
pengajian kitab kuning.

Latar belakang dan historisnya beragam.
Ada yang disebabkan sang kyai sudah
meninggal lalu kepemimipinan pesantren
dilimpahkan kepada istrinya (ibu nyai).
Ada yang sang kyai dan istrinya sudah
meninggal.

Namun,

semua

anaknya

perempuan sehingga mau tidak mau pada
gilirannya

kepemimpinan

pesantren

dilanjutkan oleh para “ning” sebutan untuk
putri dari seorang kyai / ibu nyai, atau
bahkan misalnya, seorang suami yang
mengemban amanah untuk memimpin
pesantren

itu

tidak

mampu

karena

berbagai hal baik dari sisi keilmuan,
kesehatan, atau hal lain yang justru

Pada awalnya, pesantren-pesantren itu

mengambat perkembangan

biasanya dipimpin oleh seorang kyai.

Sehingga

Mereka

disegani,

kepemimpinan itu kembali beralih kepada

bahkan dikagumi oleh para santrinya baik

sang istri atau ibu nyai yang dianggap lebih

dari sisi keilmuannya, ibadahnya, atau sisi

mampu untuk melaksanakannya.

sangat

dihormati,

kharismatik lainnya sehingga para santri
begitu

patuh,

taat,

dan

senantiasa

mengharap limpahan ilmu dan doa dari
sang kyai. Namun, dewasa ini ada banyak
pondok pesantren yang dipimpin oleh
seorang perempuan atau ibu Nyai dalam
bahasa pesantren.
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pada

pesantren.

akhirnya

roda

Sesungguhnya, siapapun yang memimpin
di depan sebagai figur pesantren. Di balik
itu semua ada pasangan yang juga begitu
setia, mendampingi, memfasilitasi serta
membantu

pasangannya

mensukseskan program-program

dalam

pesantren. Pada saat itu, lumrahnya sang

Karena sebagaimana kita tahu bahwa

figur pesantren yang memimpin di depan

seorang kyai dan ibu nyai itu hidup

adalah sang kyai. Sehingga dalam hal ini

bersama dalam sebuah bahtera rumah

pasangan itu adalah sang istri kyai atau ibu

tangga.

nyai.

awal

memikirkan pesantren dan para santrinya

nyai

sudah

mereka juga tentunya memperhatikan

penting

dalam

kebutuhan rumah tangga, pendidikan

mensukseskan pesantren meski di balik

anak, ekonomi keluarga, dan hal lain yang

kebesaran jubah sang kyai.

menjadi tanggung jawab bersama dalam

Oleh

karenanya,

sesungguhnya
memegang

sang

peranan

ibu

sejak

Sudah

peranan

barang

tentu,

masing-masing

selain

menjalani

bahtera kehidupan rumah tangga. Pada

Seorang ibu nyai
mengambil peran yang
begitu sentral dengan
permasalahan yang lebih
kompleks dibanding saat
sang kyai yang menempati
posisi tersebut.

tugas di mana seorang suami (kyai) lebih
fokus untuk memikirkan & mengerjakan
hal-hal yang bersifat publik. Mengurus
pesantren, di antaranya. Sementara sang
istri (ibu nyai) lebih fokus mengerjakan
hal-hal yang bersifat domestik. Seperti
mengurus anak, memasak, menyapu,
mencuci, dan lain sebagainya.

Bagaimana tidak? Mereka

Lebih dari itu, dewasa ini memang tidak

yang sebelumnya hanya

sedikit pondok pesantren yang dipimpin

fokus mengerjakan halhal yang bersifat
domestik. Pada saat yang
bersamaan, kini mereka
juga harus menjalani
peran yang biasanya
dilakukan oleh sang kyai
yakni memikirkan
pesantren sekaligus
mengerjakan segala hal
yang bersifat publik
lainnya.
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prakteknya, biasanya keduanya membagi

oleh para ibu nyai. Terlepas dari berbagai
latar belakang historis di atas. Maka
dengan posisi tersebut seorang ibu nyai
mengambil peran yang begitu sentral
dengan

permasalahan

yang

lebih

kompleks dibanding saat sang kyai yang
menempati posisi tersebut. Bagaimana
tidak? Mereka yang sebelumnya hanya
fokus mengerjakan hal-hal yang bersifat
domestik. Pada saat yang bersamaan, kini
mereka juga harus menjalani peran yang
biasanya dilakukan oleh sang kyai yakni
memikirkan

pesantren

sekaligus

mengerjakan segala hal yang bersifat
publik lainnya.

Namun, hal itu tidak menjadikan seorang

memutar

ibu nyai semakin terpuruk dan tidak

pesantren. Oleh karena itu, pada akhirnya

berdaya justru mungkin malah sebaliknya.

segala

Mereka lebih cekatan, progresif, dan

keputusan dari seorang ibu nyai untuk

bahkan produktif. Mengapa demikian?

pesantren itu sudah diproses matang-

karena mungkin mereka juga sejatinya

matang baik dari sisi emosional ataupun

sudah terbiasa memikul beban ganda

kerangka berpikir.

(double garden) bahkan saat sang kyai
masih ada. Misal, seperti dengan menjadi
istri sekaligus menjadi ibu nyai, menjadi
ibu rumah tangga sekaligus mengajar para
santri,

mengurus

mengimami

anak

jamaah

sekaligus

bagi

pondok

pesantren yang memiliki santri putri, dan
beban ganda lain yang mungkin tidak
disadari oleh publik atau bahkan sang ibu
nyai sendiri.

Mereka lebih cekatan,
progresif, dan bahkan
produktif. Mengapa
demikian? karena
mungkin mereka juga
sejatinya sudah terbiasa
memikul beban ganda
(double garden) bahkan
saat sang kyai masih ada.

Sehingga dengan demikian, mereka tidak
terlalu kaget dengan
sebagai

pimpinan

posisi

barunya

pesantren.

Selain

karena memang sudah terbiasa dan
terlatih
biasanya

juga

mungkin

dominan

mereka

yang

menggunakan

perasaan kini juga harus pandai-pandai
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otaknya

dalam

pertimbangan,

mengelola

kebijakan,

atau

Peranan terakhir yang paling penting dari

dipahami

seorang ibu nyai adalah bahwa dengan

golongan laki-laki, juga pada saat yang

mereka menjadi pemimpin pesantren

bersamaan

kehadiran

mereka mendorong para perempuan lain

membantah

sekaligus

untuk tampil percaya diri dalam ruang

perdebatan & keraguan kepemimpinan

publik,

pandangan-

perempuan bahwa nyatanya perempuan

pengalaman

juga mampu menjadi seorang pemimpin

menyampaikan

pandangan

berdasarkan

biologis perempuan sendiri yang jarang

&

sering

diabaikan

oleh

mereka
menjawab

pesantren sebagaimana laki-laki.

Peranan terakhir yang paling penting dari seorang ibu nyai
adalah bahwa dengan mereka menjadi pemimpin pesantren
mereka mendorong para perempuan lain untuk tampil
percaya diri dalam ruang publik, menyampaikan pandanganpandangan berdasarkan pengalaman biologis perempuan
sendiri yang jarang dipahami & sering diabaikan oleh
golongan laki-laki

34

Gagasan

Pesantren untuk
Kemaslahatan Publik
Oleh: Abdul Waidl
Pengurus PCNU Depok - Jawa Barat

Dalam diskusi atau perbincangan publik,

(eksternal), pesantren selalu bersikap dan

setiap Kyai dan santri pesantren, ketika

bertindak

menjelaskan tentang kepemimpinan salah

demikian, maka pesantren terlibat dalam

satunya selalu merujuk kepada kaidah

proses merebut, mempertahankan, dan

“tashorruf

mengisi kemerdekaan negara dan bangsa.

manuthun

al-imam ‘ala ar-ro’iyyah
bi al-maslahah”. Artinya,

distribusi (kekuasaan/kebijakan) seorang
pemimpin

harus

menuju

kepada

kemaslahan rakyat (publik). Pemimpin
dalam makna dan level apapun. Pemimpin
yang dimaknakan sebagai person maupun
lembaga seperti negara. Dari level paling
kecil dalam keluarga sampai ke tingkat
global.

untuk

negara.

Untuk

hal

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019
tentang Pesantren menyatakan 3 fungsi
pesantren:

Pendidikan,

Dakwah,

dan

Pemberdayaan Masyarakat. Ketiga fungsi
tersebut ditujukan untuk kemaslahatan.
Ragam pesantren dan kekhasan metode
pembelajaran dalam pesantren adalah
bagian dari cara pesantren menguatkan
pendidikan para santri. Kekhasan materi

Dengan cara pandang tersebut, pesantren

kajian

juga

kepada

keteladanan (uswatun hasanatun) dari

para

para kyai (pengasuh) dan dewan guru

stakeholder, terutama sivitas pesantren
sebagai ar-ro’iyyah. Untuk kepentingan

(asatidz-dzat) memberikan buah yang

ini,

keunggulan

diarahkan

kepentingan

maka

merujuk

kemaslahatan

pesantren

diselenggarakan

untuk menyiapkan SDM para santri,
mengembangkan
santri,

dan

ekonomi

mendorong

komunitas
para

insan

pesantren sebagai bagian strategis dalam
penyebaran dakwah Islam rahmatan lil

‘alamin. Bukan hanya secara internal,
dalam konteks hubungan dengan
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negara

dan

pendalaman

melalui

nyata dan sekaligus sebagai salah satu
karakter

dan

wawasan

kebangsaan yang dalam.
Fungsi
strategis

dakwah

menunjukkan
pesantren

posisi
dalam

mengembangkan pandangan dan sikap
keislaman yang moderat (islam wasathiy).
Pesantren Indonesia, bukan hanya di

tingkat nasional, tetapi ke depan secara

Pesantren menjadi pusat pemberdayaan

internasional juga dapat menjadi rujukan

ekonomi, bukan hanya kepada para santri

bagi paham dan praktik keberagamaan

dan alumni, tetapi juga masyarakat di

(islam) yang moderat. Para Kyai dan Santri

sekitarnya. Untuk mencukupi kebutuhan

melalui ormas keagamaan seperti NU

harian para santri dan dalam momen

sebenarnya

sambangan

sudah

mendorong

posisi

para

keluarga

santri,

strategis pesantren sebagai rujukan dunia.

keduanya merupakan contoh bagaimana

Para santri dan kyai diundang untuk

hubungan

mempresentasikan tentang pandangan

pesantren untuk pemberdayaan ekonomi

keagamaan

sekaligus

masyarakat sekitar pesantren. Bahkan

dirujuk sebagai cara untuk menyelesaikan

sebenarnya bukan hanya keadaan yang

konflik dan kerentanan konflik di berbagai

natural seperti itu, tetapi juga secara

negara seperti Afghanistan dan beberapa

khusus

negara di Timur Tengah. Ini adalah awal,

pemberdayaan masyarakat: ada pelatihan

dan selanjutnya akan didorong lebih kuat

dan

dan makin meluas.

sebagai contoh.

yang

moderat,

ekonomi

didesain

mendekatkan

diselenggarakan

(intended)

untuk

akses permodalan,

Menguatkan Peran Negara

pesantren
diselenggarakan untuk
menyiapkan SDM para
santri, mengembangkan
ekonomi komunitas
santri, dan mendorong
para insan pesantren
sebagai bagian strategis
dalam penyebaran
dakwah Islam rahmatan

lil ‘alamin

Apa yang dikerjakan oleh pesantren
merupakan tugas mulia, melalui fungsi
Pendidikan, Dakwah dan Pemberdayaan
Ekonomi. Dengan sumber daya yang
berbeda (lemah dan kuat), masing-masing
pesantren berusaha melaksanakan satu,
dua, atau tiga fungsi sekaligus. Sebagian
besar pesantren setidaknya menjalankan
fungsi Pendidikan. Beragam, ada yang
masuk kategori formal seperti Pendidikan
Diniyyah

Formal

(PDF),

Pendidikan

Muadalah, dan Ma’had Ali. Dan ada yang
non

formal,

yang

sepenuhnya

mendasarkan kepada kitab kuning, baik
secara berkelas (jenjang) maupun yang
tidak.
Yang

Fungsi

pemberdayaan

masyarakat

merupakan salah satu fungsi yang selama
ini dijalankan oleh sebagian pesantren.
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diperlukan

dari

negara adalah

rekognisi

(pengakuan).

pendidikan

pesantren

Keragaman

diakui

sebagai

bagian dari capaian pendidikan Indonesia.
Dengan demikian pendidikan pesantren
diakui sebagai bagian

capaian

SDGs

(sustainable

development

goals),

dan

adalah mendorong pesantren Indonesia

lulusannya berhak menggunakan ijazah

sebagai

(syahadah)

keberagamaan

sebagai

mendapatkan

hak

melanjutkan

sipil

jenjang

alat
dan

untuk
politik,

rujukan

(wasathiy).

dunia

untuk

yang

moderat

Islam

Beberapa

hal

yang

dapat

pendidikan

didorong antara lain sebagai berikut.

berikutnya dan akses terhadap pekerjaan.

Pertama, bagaimana santri mendapat

Untuk kepentingan tersebut, maka negara

penguatan kapasitas yang memudahkan

harus melakukan afirmasi dan supporting

penyampaian gagasan Islam rahmatan lil

terhadap pendidikan pesantren.

'alamin ke dalam forum-forum nasional
dan

internasional.

Kedua,

negara

memfasilitas para santri berkarya dan
mendistribusikan di tingkat nasional dan
internasional.

Ragam pesantren dan

tetapi skill menggunakan media digital:
internet

pesantren adalah bagian

sebagai

dan

sumber

bagaimana

pembelajaran.

para santri. Kekhasan

Dan

materi kajian dan

dalam

kaitan

dengan

fungsi

pemberdayaan masyarakat, negara harus
mempertimbangkan pesantren sebagai

pendalaman melalui

aktor

keteladanan (uswatun

strategis

untuk

pertumbuhan

ekonomi. Agregat pertumbuhan ekonomi

hasanatun) dari para kyai

dapat

(pengasuh) dan dewan

ditunjang

pesantren.

Ada

melalui
5

juta

aktivitas

santri

aktif

bermukim di pesantren, ada 13 juta santri

guru (asatidz-dzat)

non mukim, dan ada lebih dari 90 juta

memberikan buah yang

komunitas santri. Mereka adalah potensi

nyata dan sekaligus

pertumbuhan

sebagai salah satu

ekonomi.

Menguatkan

ekonomi santri akan berdampak karambol
kepada

keunggulan karakter dan

penguatan

masyarakat yang lain.

wawasan kebangsaan
yang dalam
Dalam upaya mendorong fungsi dakwah
pula

mengambil peran strategis. Cita-citanya
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data)

menggunakan internet dalam metode

menguatkan pendidikan

harus

(big

pengetahuan

dari cara pesantren

negara

bagaimana

Bukan hanya soal ketercukupan kuota,

pembelajaran dalam

optimal,

ketiga,

mendekatkan santri dengan akses digital.

kekhasan metode

agar

Dan

ekonomi

elemen

Pesantren yang kuat secara ekonomi
menjadikan peran dan posisi pesantren
akan makin kuat: memberikan dukungan
untuk pembangunan Indonesia ke depan.

Dengan demikian

Pesantren menjadi enabling factor untuk

pendidikan pesantren

human development index (pendidikan,

diakui sebagai bagian
capaian SDGs
(sustainable

Indonesia yang lebih kuat, meningkatkan
kesehatan, dan kesejahteraan), dan dalam
posisi kuat secara ekonomi dan politik
dalam percaturan dunia.

Wallahu a’lamu bish-showab.

development goals),
dan lulusannya
berhak menggunakan
ijazah (syahadah)
sebagai alat untuk
mendapatkan hak
sipil dan politik,
melanjutkan jenjang
pendidikan
berikutnya dan akses
terhadap pekerjaan.
Untuk kepentingan
tersebut, maka negara
harus melakukan
afirmasi dan

supporting terhadap
pendidikan pesantren
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negara harus
mempertimbangkan
pesantren sebagai
aktor strategis untuk
pertumbuhan
ekonomi. Agregat
pertumbuhan
ekonomi dapat
ditunjang melalui
aktivitas pesantren.

Hikmah

Pentingnya Sanad Guru
dalam Mempelajari Ilmu
Agama
Oleh: Moh Afif Sholeh, M.Ag

Di zaman yang serba canggih ini, untuk

Banten yang bernama Abuya Dimyati

mengakses data, baik yang berkaitan

dalam salah satu karyanya, Rasnu al-Qosri

dengan hukum sebuah permasalahan atau

fi Khosoisi Khizbi al-Bahri menjelaskan

problematika kehidupan harus hati-hati,

bahwa Rizki ada dua kategori. Pertama,

tak asal mendengar ceramah dari Youtube,

rizki lahir, berupa kesehatan, dan kekuatan

atau membaca sebuah artikel, sudah

sehingga

berani

sehari-hari.

mengeluarkan

hukum,

atau

menguasai

sudah

sebuah

fatwa

merasa

paling

segala-galanya.

Hal

ini

bertujuan agar terhindar dari pemahaman
yang dangkal atau pun pemahaman yang
setengah-setengah,

maka

diperlukan

belajar langsung, walaupun secara online
dengan

seorang

guru

yang

akan

mengarahkan ke jalan kebenaran, serta
menambah keberkahan ilmunya, semakin
berkembang, dan banyak manfaatnya.

mampu
Kedua,

beraktifitas
rizki

batin,

dalam
yang

berupa ilmu pengetahuan sebagai penguat
ruhani kita agar kuat menghadapi apapun.
Dalam

urusan

ilmu,

ada

beberapa

klasifikasi seseorang yang ngaji atau
sedang belajar dengan seorang guru,
setidaknya ada empat kategori: Pertama,
orang yang belajar dengan guru tanpa
membaca suatu kitab apapun, ia belajar
hanya untuk tujuan tabarruk (mengambil
berkah) nya saja. Pertanyaannya adalah,

Ilmu pengetahuan yang kita peroleh setiap

seberapa penting belajar hanya untuk

saat,

tabbaruk? Jawabannya seperti yang telah

lewat

membaca,

mendengarkan

pengajian di Masjid, Musolla, atau di

dilakukan

bangku

merupakan

didoakan khusus oleh Nabi Muhammad

nikmat yang telah diberikan oleh Allah

SAW, karena beliau menyiapkan air wudlu

SWT kepada manusia. Seorang Ulama’ dari

untuknya, seperti keterangan yang ada di
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sekolah,

kuliah,

Abdullah

bin

Abbas

yang

kitab Shohih al-Bukhori. Kedua, orang

supaya

yang bertabarruk (mengambil berkah)

perkembangan

disertai membaca sebuah kitab tanpa

canggih. Untuk mendapatkannya harus

dikupas maknanya, tak dijelaskan secara

mengikuti tips yang telah dipaparkan di

mendetail. Ketiga, orang yang belajar dari

atas.

guru dengan membaca sebuah kitab
disetai penjelasan artinya, serta lengkap
penjelasannya.

Keempat,

orang

yang

belajar dengan seorang guru, dengan
menjelaskan arti kitab yang dikaji, dikupas
secara mendetail, serta dibimbing secara
ruhani oleh sang guru, agar menjadi orang
yang

berakhlak

yang

mulia,

serta

mencerminkan cahaya ilmu yang ia kaji.
Kategori yang keempat ini sangat sedikit

tak

mudah

tergerus

teknologi

yang

oleh
serba

Sanad Keilmuan Ulama' 4 Madzhab
Peranan sanad keilmuan sangat penting
terutama dalam menentukan keshahihan
sebuah hadis bahkan sanad memiliki
kedudukan yang tinggi sebagai mata rantai
disiplin keilmuan. KH. Hasyim Asy’ari
dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal

Jamaah menjelaskan tentang pentingnya
peranan sanad keilmuan agama.

sekali terutama di zaman saat ini.

Peranan sanad keilmuan sangat penting terutama dalam
menentukan keshahihan sebuah hadis bahkan sanad memiliki
kedudukan yang tinggi sebagai mata rantai disiplin keilmuan
Imam Bukhari dalam Kitab Shahih al-

“Kalian (para Ulama) telah memperoleh

Bukhari mengutip perkataan Umar bin

pengetahuan keislaman dari para ulama
generasi sebelumnya. Dan mereka (ulama
generasi sebelumnya) pada gilirannya
telah belajar dari orang-orang (ulama)
sebelum mereka. karena itu, mereka
terhubung dalam rantai (sanad) tidak
terputus sampai kepadamu. Oleh sebab itu,
kalian harus mengetahui kepada siapa
harus belajar Islam. Pada prinsipnya kalian
sebagai pemegang pengetahuan Islam dan
sekaligus memegang kuncinya."

Khattab yang berisi tentang anjuran untuk
belajar dengan sungguh-sungguh sebelum
menjadi seorang pemimpin. Sungguh
betapa bijaksananya sahabat Umar yang
selalu mengingatkan kepada umat Islam
supaya

menggunakan

waktu

belajar

secara maksimal dan sungguh-sungguh
sebelum menjadi pejabat publik maupun
tokoh masyarakat.

Hal ini diperkuat

dengan argumen pendapat imam Syafi’i
yang selalu memotivasi untuk selalu
belajar

sebelum

menjadi

seorang

pemimpin. Bila seseorang telah menjadi
pemimpin maka tak ada waktu lagi untuk
belajar.

Kata “Ulama” merupakan jamak dari kata
“Alim”

yang

berarti

orang

yang

mengetahui atau berilmu. Sedangkan
menurut Imam Fakhruddin ar-Razi dalam
tafsirnya Mafatih al-Gaib menjelaskan

Dari sini, peranan belajar sangat penting

bahwa orang alim adalah orang yang

bagi kehidupan terutama sebagai bekal

mengenal Allah (makrifat) juga memiliki

menghadapi
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perubahan

zaman

dan

rasa takut dan selalu berharap kepada-

Pertama, Imam Abu

Nya, seperti dalam Ayat yang berbunyi:

keilmuannya

َّۗللا ِم ْن ِع َبا ِد ِه ْالعُلَ َما ُء
َ َّ ِإنَّ َما َي ْخشَى
Artinya:”Sesungguhnya yang takut kepada
Allah di antara hamba-hamba-Nya,
hanyalah ulama.”
Imam Ar-Razi memaparkan bahwa ayat ini
sebagai dalil bahwa orang alim derajatnya

dari

Hanifah. Sanad

Imam

Atha’

dari

Abdullah bin Abbas dari Rasulillah SAW
dari Malaikat Jibril langsung dari Allah
SWT Dzat pencipta alam semesta.
Kedua, Imam Malik. Sanad keilmuannya
dari Imam Nafi’ dari Ibnu Umar dari
Rasulillah

SAW

dari

Malaikat

Jibril

langsung dari Allah SWT

lebih tinggi daripada orang yang ahli

Ketiga,

ibadah. Derajat kemuliaan ini ia dapatkan

keilmuannya dari Imam Malik dari Imam

karena ketakwaannya yang bersumber

Nafi’ dari Ibnu Umar dari Rasulillah SAW

dari ilmu. Imam Abdul Wahhab as-

dari Malaikat Jibril langsung dari Allah

Sya’roni dalam kitab Mizan al-Kubra

SWT.

memaparkan

Keempat, Imam Ahmad bin Hanbal dari

sanad

keilmuan

empat

Madzhab yang dikenal dalam khazanah
Islam yang tersambung sanadnya sampai
kepada Nabi Muhammad.

Imam

As-Syafi’i.

Sanad

Imam As-Syafi’I dari Imam Malik dari
Imam Nafi’ dari Ibnu Umar dari Rasulillah
SAW dari Malaikat Jibril langsung dari
Allah SWT.

Saat ini, untuk
mencari seorang
ulama, kyai, ustadz
yang mampu
mengamalkan
ilmunya sulit sekali,
kebanyakan dari
mereka pintar
beretorika namun
kadang ucapannya
bertentangan dengan
perbuatannya

Kriteria Ulama' yang layak Dijadikan
Panutan
Saat ini, untuk mencari seorang ulama,
kyai, ustadz yang mampu mengamalkan
ilmunya sulit sekali, kebanyakan dari
mereka pintar beretorika namun kadang
ucapannya

bertentangan

dengan

perbuatannya. Abu al-Aun al-Hambali
dalam karyanya yang berjudul Ghidza’

albab menjelaskan tentang 10 Sifat yang
harus dimiliki oleh seorang Ulama’, yaitu:
Pertama, Memiliki rasa takut kepada Allah
bukan takut kepada manusia.
Kedua,

Mengajak kebaikan

(Nasehat).

Ulama’ seharusnya sebagai pembimbing
umat bukan menyesatkan mereka.
Ketiga, Memiliki kasih sayang yang tinggi
karena pada prinsipnya ulama sebagai
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pewaris Nabi harus lebih peka dengan

Kedelapan, menjaga diri agar tak tergiur

kondisi umatnya.

harta orang lain.

Keempat, berani menanggung resiko yang

Kesembilan, selalu belajar, menelaah kitab

akan dihadapi. Ia harus menjadi panutan,

untuk

ucapannya

ketinggalan zaman.

harus

siap

dipertanggungjawabkan.

menambah

Kesepuluh,

tak

ilmu

menutup

agar

tak

diri

dari

Kelima, Memiliki kesabaran yang tinggi.

pergaulan, rumahnya selalu terbuka untuk

Tanpa kesabaran maka ia tak akan

siapapun tak hanya pejabat maupun

mendapatkan hasil yang maksimal dalam

rakyat, orang kaya maupun orang biasa.

mendakwahkan kebaikan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami

Keenam, Memiliki sifat pemaaf, ia mudah

bahwa seorang ulama harus memiliki ilmu

memaafkan walau sering dihujat, bahkan

agama yang mendalam, juga akhlak yang

difitnah oleh orang lain.

baik

Ketujuh, memiliki sikap rendah hati atau
tawadhu’ kepada siapapun.

dan

mampu

mengayomi

masyarakatnya baik yang tua maupun
muda,

perjaka

atau

janda,

yang

mempunyai mobil atau sepeda, yang
miskin atau yang berada.

seorang ulama harus memiliki
ilmu agama yang mendalam,
juga akhlak yang baik dan
mampu mengayomi
masyarakatnya
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Istilah

Kitab Kuning, Salaf & Pondok
Oleh: Khoirul Anwar Afa

Kitab Kuning
Kitab kuning merupakan gabungan atau

Namun sebutan kitab kuning digunakan di

bentuk idlafi dari dua kata, yaitu: kitab dan

Indonesia tidak terbatas pada kitab-kitab

kuning. Kitab secara harfiah bermakna

klasik yang berbahasa Arab. Ali Yafie

buku, sedangkan kuning merujuk pada

pernah memberikan istilah terhadap kitab

salah satu rupa warna. Dalam konteks

kuning, bahwa yang dimaksud dengan

“kitab,” warna “kuning” itu juga menunjuk

istilah tersebut bukanlah terbatas pada

pada warna yang digunakan untuk kertas

kitab-kitab agama (tauhid, fiqh, tasawuf)

kitab yang berwarna kuning. Namun

yang berbahasa Arab dan ditulis oleh orang

seperti yang disampaikan oleh Martin,

Arab. Tetapi juga termasuk karya tulis

bahwa sebutan kitab kuning juga merujuk

ulama Nusantara baik yang berbahasa

pada kitab-kitab klasik yang diajarkan di

Arab maupun yang berbahasa Jawa.

pesantren, mulai ditulis oleh para ulama
abad 10 M-15 M, bahkan sebelumnya.

Sedangkan kitab kuning itu sangat lekat

Kiai

pernah

lembaga kajian dan pengembangan kitab

menuliskan bahwa yang dimaksud dengan

kuning. Pesantren tidak mengenal adanya

istilah kitab kuning itu lebih merujuk pada

buku-buku selain kitab kuning. Namun

identitas kitab-kitab klasik. Bahkan dalam

tidak menutup kemungkinan sebelum

salah satu tulisannya, ia pernah menyebut

pesantren sebagai lembaga itu berdiri di

kitab ar-Râd ‘Alâ man Akhlada Ilâ al-Ardl,

Nusantara,

yang ditulis oleh Abdurrahman bin Abu

dipelajari di berbagai tempat.

Sahal

Mahfudz

juga

Bakar as-Suyuthi (w. 911 H) sebagai kitab
yang sangat klasik. Padahal as-Suyuthi ini

dengan pesantren, karena merupakan

kitab-kitab

kuning

sudah

L.W.C van den Berg pernah melakukan

juga yang menulis beberapa kitab yang

inventarisir

Tafsir
Jalalain, Lubâb an-Nuqȗl Fî Asbâb anNuzȗl, al-Itqân Fî ‘Ulȗm al-Qur’ân, dll.

pada abad 20. Menurutnya dari sekian

populer
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di

pesantren,

seperti

kitab-kitab

kuning

yang

digunakan di pesantren Jawa dan Madura
banyak kitab kuning yang diajarkan di

pesantren itu bisa dipetakan menjadi tiga

awal mula penyebutan istilah tersebut

genre. Yaitu, Fiqih, Tafsir dan Hadits.

lahir. Hanya saja, pada tahun 1960 an,

Menurut Martin, ini berbeda dengan

penyebutan kitab kuning ini menjadi

tradisi pembacaan kitab kuning di era

sarkasme untuk kelompok NU sebagai

Nurrudin Ar-Raniri, Abdurrauf as-Singkel

organisasi Islam yang konservatif dan

abad 17, yang masih lekat dengan kitab-

bergenre kampung serta tidak bisa lepas

kitab filsafat bernilai tinggi.

dari kitab kuning yag dinilai “usang.”

Jika

diajukan

pertanyaan,

darimana

sebutan kitab kuning itu berasal? Belum
ada temuan yang tegas terkait periode

Sedangkan

istilah

menunjuk

pada

kitab

putih

kitab-kitab

yang

modern

identik dengan Ormas modern seperti
Muhammadiyah.

Salaf
Kata tersebut merupakan serapan dari

Nabi. Sedangkan jika digunakan untuk

bahasa Arab salafa, yaslufu salfan yang

menyebut mazâhib as-Salâf, maka yang

memiliki

dimaksud adalah para imam mazhab

makna

dasar

mendahului,

meratakan, melampaui, dll. Jika diurai dari
suku huruf, sin, lam, fa’ memiliki makna
inti yang lampau atau yang sudah lewat.

terdahulu.
Di dalam Alquran, kata salaf ini juga

Untuk itu, sebutan as-Salaf bermakna al-

beberapa kali digunakan. Misalnya dalam

Ladzina Madlau, orang-orang terdahulu.
Atau ketika berubah menjadi sallafa

tersebut bermakna sesuatu yang telah lalu,

maknanya menjadi meminjamkan. Makna
tersebut muncul karena dalam meminjam
barangnya

diberikan

dahulu

baru

surah al-Maidah 95 kata salaf dalam ayat
“Allah telah memaafkan sesuatu yang
telah lampau.” Atau dalam surah azZukhruf ayat 56, “maka Kami jadikan

diberikan ganti atau dikembalikan.

mereka

Adapun secara istilah, salaf adalah sesuatu

yang kemudian.”

yang telah lampau, mendahului atau yang
terlewatkan. Atau istilah lain, semua orang
dari bapak maupun kerabat yang lebih
dahulu secara umur maupun kedudukan.
Sehingga dalam istilah Arab populer
dengan sebutan as-Salafu as-Sâlih yang
dimaksud adalah para bapak dan kakeknya
yang

dihormati.

Atau

orang-orang

terdahulu yang memiliki ilmu mumpuni,
mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi
dan dipilih oleh Allah menjadi sahabat

sebagai

terdahulu

(salafan) dan pelajaran bagi orang-orang

Jika dipetakan secara makna, semua kata

salaf yang ada di dalam Al-Qur’an bisa
dipetakan menjadi dua makna. Pertama,
bermakna ‘ibrah (pelajaran) seperti yang
terjadi dalam surah az-Zukhruf 56 di atas.
Kedua bermakna mâ taqaddama (sesuatu
yang telah lampau), seperti yang terjadi
dalam surah an-Nisa ayat 23, “Dan
(diharamkan)
pernikahan)

mengumpulkan
dua

perempuan

(dalam
yang

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada
masa lampau.”
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(kaum)

Adapun penggunaan di dalam Hadits Nabi,

Begitu juga penggunaan dalam kitab-kitab

konteks kata salaf juga tidak jauh berbeda

klasik Arab juga tidak jauh dari istilah

dengan yang terdapat di dalam Al-Qur’an.

tersebut. Misalnya digunakan dalam kitab-

Yaitu digunakan untuk menyebut sesuatu

kitab akhlak, yang dimaksud dengan salaf

yang sudah lampau. Atau orang, baik dari

adalah

bapak, kakek maupun kerabat yang lebih

Meskipun dalam istilah Fiqih, kata salaf ini

dahulu usianya atau posisinya lebih tinggi.

dijadikan sebagai salah satu identitas jual

Seperti disampaikan dalam Hadits Nabi

beli yang dilakukan dengan memberikan

untuk putrinya, Fatimah yang sangat

kesepakatan harga terlebih dahulu baru

populer. Yaitu, “fainnahȗ ni’ma as-Salâf

kemudian melihat barangnya.

sesuatu

yang

telah

lampau.

ana laki.” Sesungguhnya sebaik-baik yang
lampau adalah aku bagimu.

Pondok

Kata pondok berasal dari pondok yang

Namun dalam bahasa Arab, kata funduq

dalam bahasa Indonesia berarti kamar

ini memiliki bentuk plural, fanâdiq, yang

kecil atau bangunan yang memiliki ciri

artinya adalah tempat penginapan para

keserdahanaan. Ada pula yang menarik

musafir yang sedang melakukan ekspedisi

akar kata pondok dari bahasa Arab yang

dagang. Atau istilah saat ini digunakan

berarti funduq yang bermakna ruang tidur,

untuk menyebut hotel. Maka ada yang

wisma atau penginapan sederhana. Atau

disebut dengan madrasah al-Funduqiyyah

tempat menginap para penuntut ilmu dan

yang dimaksud adalah sekolah perhotelan.

kearifan dari jauh. Padanan kata Arabnya
yaitu zawiyah, ribath dan khaniqah, yang
merupakan tempat pertemuan para kaum
sufi

untuk

mujahadah.
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melakukan

suluk

dan

Namun

jika

kata

“pondok”

tersebut

digandengkan dengan kata pesantren,
sehingga
maka

menjadi
diartikan

pondok

pesantren,

sebagai

lembaga

pendidikan agama Islam di mana kiai dan

santri berkumpul dalam satu tempat

bijaksana dan dihormati yang disebut kiai.

(dikenal sebagai majelis pengajian kitab

Maka kata santri setelah mendapatkan

kuning sekaligus terdapat masjid atau

awalan “pe” dan akhiran “an” kemudian

langgar/musholla).

digabungkan menjadi kata pesantren lalu

Arti tersebut mengingat, makna pesantren
yang awalnya dinisbatkan dari kosa kata
Sansekerta “shastri” (Indonesia: santri),
yaitu sebutan bagi sang pencari ilmu dan
kearifan. Makna santri merujuk kepada
orang yang mengembangkan kecakapan
baca-tulis dan kedudukannya sebagai
seorang murid dari sang guru yang arif-
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memiliki arti tempat penginapan sekaligus
tempat

berguru

para

santri

kepada

kiai/ulama yang memiliki kedalam ilmu
agama dan perilaku arif nan bijaksana.
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