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IFTITAH

Pilihan mengusung tema ‘’Santri 
Mandiri NKRI Hebat!’’ bukan tanpa 
pertimbangan matang. Namun 

ada background historis yang melatari 
pemilihan tema tersebut, berpijak 
pada spirit resolusi jihad.

Ahmad Athoillah, ketua panitia 
Hari Santri Nasional (HSN) 2017 
Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) 
PBNU, mengutarakan hal tersebut 
saat hadir dalam acara Selapanan yang 
diselenggarakan GP. Ansor Kabupaten 
Kudus di Gebog pada pekan pertama 
Oktober lalu.

‘’Alasan utama pemilihan tema ini, 
yaitu untuk mengingatkan kembali spirit 
resolusi jihad  yang dicetuskan ulama 
para pendiri NU. Salah satu ruhul jihad 
pendirian NU adalah pembangunan 
ekonomi, sebagaimana para ulama 
dahulu mendirikan Nahdlatut Tujjar,’’ 
terangnya.

Dia menambahkan, manifestasi 
nasionalisme yang ditunjukkan para 
pendiri NU, tidak sebatas pada kegiatan-

kegiatan sosial keagamaan saja, 
juga melalui gerakan pemberdayaan 
ekonomi. Ini karena kesadaran, bahwa 
dari pemberdayaan ekonomi, akan 
lahir kemandirian yang bisa menjadikan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) hebat.

‘’Santri memiliki kekuatan luar biasa 
dalam mengembangkan kemandirian 
ekonomi, karena memiliki etos kerja 
yang kuat. Dan yang harus dilakukan 
kemudian, yaitu membangun pola 
pikir santri dan kiai untuk menjadi 
entrepreneur,’’ tegasnya.

Lebih lanjut dikemukakan Ahmad 
Athoillah, apabila pola pikir santri tidak 
terbangun dengan baik, mau dibantu 
modal berapapun, tidak akan ada 
artinya. ‘’Santri harus memperteguh 
jiwa wirausaha, mengambil peran 
dalam menumbuhkan kemandirian 
bangsa, dan ikut mengantarkan 
NKRI menjadi bangsa yang hebat,’’ 
tandasnya. (adb/ rsd)

Berpijak dari Spirit 
Resolusi JihadPesantren Perlu Sentuhan 

Ingar bingar perayaan Hari Santri 
Nasional (HSN) 2017, menggema di 
seantero Nusantara. Berbagai daerah, 
menyiapkan beragam kegiatan untuk 
memperingati HSN yang tahun ini 
mengusung tema ‘’Santri Mandiri NKRI 
Hebat!’’

Pengajian, gema shalawat, dan 
seminar, adalah beberapa kegiatan 
yang banyak digelar di berbagai 
daerah. Di Kabupaten Kudus, selain 
kegiatan-kegiatan itu, salah satu yang 
mengundang banyak massa, yakni 
Mlaku-mlaku Bareng Santri (MMBS), 
selain apel HSN pada pada 22 Oktober. 

Beragam kegiatan menyemarakkan 
HSN, tentu sangat membanggakan 
bagi kalangan santri. Hanya saja, yang 
perlu diingat adalah, bahwa jangan 
sampai perayaan menyemarakkan 
HSN ini kehilangan substansi, lantaran 
di institusi yang mendidik para santri, 
pesantren, justru tidak tersentuh sama 
sekali. 

Pesantren sebagai basis pendidikan 
santri, juga mesti disentuh dengan 
berbagai kegiatan. Dengan begitu, 
tidak saja mereka akan merasa lebih 
bangga menjadi santri, dan tidak 
sekadar menjadi penonton peringatan 
yang mengatasnamakan santri. 

Dengan kata lain, ada hal yang juga 
mesti diperhatikan dalam peringatan 
HSN, yakni penguatan kualitas keilmuan 
santri, khususnya yang berada di 
pesantren. Sebab, sebagaimana 
diingatkan Kiai Liwa’uddin Najib, santri 
harus matang dalam tafaqquh fi al-din.

Wallahu a’lam bi al-shawab. (*) 

TAHUN LALU : Mlaku-mlaku bareng santri tahun lalu, yang kali ini bakal menjadi acara puncak HSN di Kudus 2017.
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Penyelenggaraan Hari Santri 
Nasional (HSN) 2017 yang 
mengusung tema ‘’Santri Mandiri 

NKRI Hebat!’’ mendapatkan apresiasi 
positif dari berbagai kalangan. Apresiasi 
juga muncul dari sekretaris PCNU 
Kabupaten Kudus, H. Agus Hari Ageng.

Dalam pandangan H. Agus Hari 
Ageng, HSN 2017 menjadi momentum 
penting mengingatkan peran santri 
dalam pembangunan ekonomi, tak 
terkecuali santri di Kabupaten Kudus.

‘’Ini momentum tepat 
membangkitkan dan menumbuhkan 
kembali semangat santri di bidang 
pembangunan ekonomi. Di Kudus, 
santri entrepreneur sudah dicontohkan 

Ingatkan Peran Santri 
di Bidang Pembangunan 
Ekonomi

Santri jangan lagi dibodohi dengan istilah-istilah yang 
sebetulnya menjadi lahan santri, ditutupi, seakan tidak 

perlu dilakukan santri. Dulu ada pintu terbuka buat santri, 
yang kemudian ditutup rapat, karena kekhawatiran santri 

bangkit membangun ekonomi

BANDONGAN : Mengaji 
secara bandongan melatih 

kerja sama dan saling 
mengingatkan.

oleh tokoh nasional H. Subhan ZE.,’’ 
katanya.

Pak Ageng –sapaan akrabnya- pun 
berharap, para santri mengingat 
kembali sejarah terkait  peranan yang 
pernah diberikan dalam membangun 
ekonomi ummat dan mengisi 
kemerdekaan.

‘’Santri jangan lagi dibodohi dengan 
istilah-istilah yang sebetulnya menjadi 
lahan santri, ditutupi, seakan tidak 
perlu dilakukan santri. Dulu ada pintu 
terbuka buat santri, yang kemudian 
ditutup rapat, karena kekhawatiran 
santri bangkit membangun ekonomi,’’ 
paparnya.

Lalu siapa yang mesti mendorong 
santri agar mandiri? ‘’Yang bisa 
melakukan ini tentu kiai.  Yaitu dengan 
memberikan support dan motivasi 
kepada para santri. Latih santri bekerja 
keras. Bangun kerja sama dan  bersinergi 

dengan para pihak, untuk memperkuat 
bangunan ekonomi santri,’’ ungkapnya.

Terpisah, kiai Liwa’uddin Najib, 
pengasuh Pondok Pesantren Mansajul 
Ulum di Desa Cebolek, Kecamatan 
Margoyoso, Pati kepada Suara 
Nahdliyin, mengingatkan, bahwa 
untuk membangun menjadi seorang 
entrepreneur, seorang santri harus 
matang tafaqquh fi al-din terlebih 
dahulu.

‘’Sebelum terjun menjadi seorang 
entrepreneur, santri harus matang 
dulu dalam tafaqquh fi al-din. Tanpa 
kematangan ilmu agama, usaha bisa 
morat marit. Santri sangat tepat 
menjadi seorang entrepreneur, karena 
memiliki nilai-nilai agama seperti 
kejujuran dan paham kewajiban 
berzakat dalam berdagang,’’ tuturnya. 
(adb/gie/ rsd)
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Santri Mandiri NKRI Hebat, menjadi 
tema besar peringatan Hari Santri 
Nasional tahun 2017. Tema ini 

tentu buka sekadar kata tanpa makna. 
Sebab, jika mau menelaah,kandungan 
makna Santri Mandiri sangatlah dalam.

Dr. KH. Ahmad Faiz LC. MA., 
misalnya. Baginya, kemandirian ini 
menjadi sebuah harapan yang mesti 
ditopang dengan ilmu jika ingin 
mewujudkannya. ‘’Kemandirian itu 
harus ditopang dengan ilmu. Tidak 
mungkin kemandirian didapat tanpa 
seseorang memiliki ilmu,’’ ungkapnya.

Pengasuh Pondok Pesantren 
Yanbu’ul Quran Menawan Kudus, ini 
mengutarakan, ilmu sendiri memiliki 
makna yang luas. ‘’Ilmu di sini tidak bisa 
dimaknai hanya yang tertulis (buku) 
yang mewujud dalam konsep-konsep, 
melainkan bisa juga pengalaman-
pengalaman dan kemampuan (skill) 
dalam bidang tertentu,’’ jelasnya.

Ahmad Faiz menambahkan, 
bahwa al-Quran sangat menekankan 
pentingnya menguasai ilmu 
pengetahuan. ‘’Allah SWT. akan 

meninggikan derajat orang-orang 
beriman dan yang memiliki ilmu. Ayat 
ini sangat terkait dengan kemandirian. 
Dan kemandirian yang disebutkan 
dalam al-Quran, antara lain meliputi 
kemandirian ekonomi, baik di darat 
maupun di lautan (maritim),’’ tuturnya.

Hal senada disampaikan Dr. H. 
Suparnyo SH. MS. Dia mengatakan, 
penguasaan atas ilmu pengetahuan 
menjadi sesuatu yang niscaya dan 

Kemandirian Harus 
Ditopang dengan 

Ilmu
tidak bisa ditawar, bagi mereka yang 
menghendaki bisa mandiri atau sukses 
masa depannya.

‘’Untuk mandiri, seorang santri 
dan umat Islam secara umum, harus 
menguasai ilmu pengetahuan, 
sehingga tidak gagap menghadapi 
persaingan global seperti sekarang 
ini. Profesionalitas dan kompetensi, 
sangat penting menghadapi persaingan 
global,’’ tegasnya.

Dalam hal pentingnya penguasaan 
ilmu pengetahuan dan kemandirian, 
Rektor Universitas Muria Kudus 
(UMK) ini menambahkan, masyarakat 
Kudus bahkan sudah memiliki falsafah 
Gusjigang yang merupakan nilai-nilai 
yang diwariskan Sunan Kudus, yakni 
Gusjigang.

‘’Gusjigang adalah bagus 
perilakunya, pintar mengaji (cerdas 
secara intelektual) dan pandai 
berdagang. Ini falsafah yang sudah 
sangat lengkap, karena menghendaki 
seseorang tidak sekadar pandai, tetapi 
juga mengharuskan seseorang untuk 
mandiri,’’ katanya. (rsd)

Santri mandiri menjadi cita-cita 
menarik, karena dengan itulah, 
santri bisa berkontribusi maksimal 

bagi pembangunan Nasional.  Namun 

itu bisa terwujud, jika kolaborasi 
antarlini pada sektor pendidikan di 
bawah naungan pemerintah maupun 
pondok pesantren, berjalan.

Demikian disampaikan dosen 
Universitas Islam Negeri (UIN) 
Walisongo Semarang, Dr. Fihris 
Sa’adah M.Ag., disela-sela menghadiri 
reuni akbar santri madrasah Miftahul 
Falah Cendono, Kecamatan Dawe, 
Kudus, Sabtu (14/10/2017).

“Santri mandiri adalah orang-
orang yang memiliki kemampuan 
dan kapasitas, sehingga bisa hidup 
tanpa ketergantungan kepada orang 

lain. Untuk sampai pada posisi itu, 
harus ada model pendidikan yang 
terintegrasi antara pondok pesantren 
dan lembaga pendidikan formal,” 
katanya.

Fihris menyontohkan Pondok 
Pesantren Darul Falah Be-Songo, 
Semarang asuhan KH. Imam Taufiq, 
yang telah melaksanakan program 
pendidikan terintegrasi. Selain diberi 
pemahaman tentang kitab kuning 
(klasik) dan agama yang mendalam, 
santri juga dibekali program kreativitas 
hingga pada usaha produktif. (rid)

Santri Perlu 
Pendidikan 

Kreatif 
Terintegrasi
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KAJIAN

Rubrik ini diasuh oleh Tim Aswaja 
Center Kabupaten Kudus. 

Menutup aurat termasuk syarat 
sah salat, karena itu perlu 
diperhatikan dan dipahami 

benar persoalan ini. Dalam membahas 
masalah aurat, ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan, yaitu:

 1. Bagian tubuh yang merupakan 
aurat dan bukan aurat

Untuk wanita, seluruh tubuh adalah 
aurat dalam salat, kecuali wajah dan 

kedua telapak tangan. Wajah dimulai 
dari dahi bagian atas (yang berbatasan 

dengan kepala) hingga dagu, dan dari 
depan telinga kanan sampai depan 
telinga kiri. Telapak tangan dimulai 
dari ujung jari sampai pergelangan, 

termasuk bagian luar (punggung)nya. 
Kedua bagian ini, yakni wajah dan 

telapak tangan, boleh terbuka saat 
salat.

 2. Aturan dalam menutup aurat
Aurat harus ditutup, sehingga tidak 

terlihat sama sekali. Jika terlihat, 
meskipun pada saat itu tidak ada 

orang melihatnya, maka salat menjadi 
batal, kecuali jika terlihat dari arah 

bawah. Ada tiga arah dalam masalah 
terlihatnya aurat, yaitu arah atas, 

arah samping dan arah bawah. Sayyid 
Abdurrahman Masyhur dalam Bughyat 

al-Mustarsyidin (hal. 51 dan 52) 
menjelaskan sebagai berikut:

- Arah atas adalah arah kepala, wajah 
dan pundak. Jika aurat terlihat dari arah 
ini, maka salat menjadi batal. Contoh 
kejadian: seorang wanita melakukan 
salat dan rambut kepalanya menembus 
rukuh (mukena)nya sehingga terlihat. 

- Arah samping adalah arah bagian 
tubuh di bawah pundak sampai 
telapak kaki. Jika aurat terlihat dari 
arah ini, salat menjadi batal. Contoh 
kejadian: seorang wanita salat dengan 
menggunakan mukena potongan 
(rukuh kethoan). Ketika dia ruku’, 
mukena bagian atas menjuntai ke 
bawah, tetapi tidak mencapai lantai. 
Pada saat ini, leher wanita tersebut 

(jika tidak ditutup sebelum memakai 
mukena) terlihat dari arah samping, 
bukan arah bawah, karena mukena 
bagian atas tidak menjuntai sampai ke 
lantai.

- Arah bawah adalah arah di bawah 
telapak kaki setelah rukuh menutup 
seluruh aurat, dari ujung kepala sampai 
kaki. Jika aurat terlihat dari arah ini, 
salat tidak batal. Contoh kejadiannya: 
seorang wanita salat di atas dipan 
yang kayu-kayunya tidak rapat. Dalam 
kejadian ini, ketika ia menggunakan 
kaus kaki dan ada bagian tubuhnya 
yang terlihat dari bawah dipan, dari 
sela-sela kayu, salatnya tidak batal.

Sebagai tambahan, bagian tubuh 
yang menjadi perbatasan antara aurat 
dan bukan aurat, juga harus ditutup. 
Oleh karenanya, dahi bagian atas 
(yang dekat dengan kepala) harus 
ditutup, begitu juga ujung dagu dan 
pergelangan tangan.

Sayyid Abu Bakar Syatha dalam 
I’anah al-Thalibin (juz 1 hal. 134, Dar al-
Fikr), menjelaskan, bahwa bagi wanita, 
telapak kaki (bathinul qadam) saat 
salat harus ditutup, karena termasuk 
aurat. Jika ia salat di atas bumi 

(termasuk lantai dan sajadah), bumi 
sudah dianggap sebagai penutupnya, 
sehingga tidak wajib menggunakan 
kaus kaki. Tetapi jika ia salat di atas 
dipan yang kayu-kayunya tidak rapat, 
harus menggunakan kaus kaki sebagai 
penutup telapak kakinya.

 3. Bahan untuk menutup aurat
Bahan penutup aurat harus berupa 

benda yang bisa menutupi warna kulit. 
Tidak boleh menggunakan sesuatu 

yang tembus pandang, kain yang 
terlalu tipis dan kain yang tenunannya 

tidak rapat. Wallahu A’lam. 

(*Ketua Aswaja Center Kabupaten 
Kudus)

Catatan redaksi:
Bagi pembaca yang ingin 

menanyakan lebih lanjut terkait 
artikel ini atau ingin menyampaikan 

pertanyaan, bisa dikirim ke e-mail: 
sn.redaksi@gmail.com

Aurat Wanita 
dalam Salat

Oleh : M. Islahul Umam*

mailto:sn.redaksi@gmail.com
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SOSOK

Apa keterkaitan antara Nahdlatul 
Ulama (NU) dan Pramuka? 
Secara organisasi, memang 

tidak ada. Namun nilai-nilai universal 
yang diajarkan di kedua organisasi ini, 
memiliki banyak kesamaan.

Paling tidak, itulah yang disampaikan 
H. Agus Hari Ageng M.Pd.I, sekretaris 
PCNU Kabupaten Kudus yang tercatat 
aktif sebagai pelatih di Kwartir Cabang 
(Kwarcab) Kudus saat ditemui Suara 
Nahdliyin, baru-baru ini. ‘’NU dan 
Pramuka nilai-nilainya banyak 
kesamaan. Dasa Dharma Pramuka itu 
(memuat) nilai-nilai islam,’’ tegasnya.

Dasa Dharma Pramuka memuat 
nilai-nilai luhur, yaitu Takwa kepada 
Tuhan yang Maha Esa; Cinta alam dan 
kasih sayang sesama manusia; Patriot 
yang sopan dan kesatria; Patuh dan 
suka bermusyawarah; Rela menolong 
dan tabah; Rajin, terampil dan gembira; 
Hemat, cermat dan bersahaja; Disiplin, 
berani dan setia; Bertanggung jawab 
dan dapat dipercaya; Suci dalam 
pikiran, perkataan maupun perbuatan.

‘’Selain itu, salah satu tokoh pandu 

nasional adalah Habib Mutahhar yang 
notabene dari kalangan santri. Habib 
Mutahhar ini merupakan paman 
dari Habib Umar Mutahhar asal Kota 
Semarang. Hanya saja dalam sejarah 

H. Agus Hari Ageng M.Pd.I
(Sekretaris PCNU Kabupaten Kudus)

BIODATA:
Nama:  H. Agus Hari Ageng M.Pd.I

TTL: 17 Agustus 1966
Orang tua:

M. Arif
Masrifah

Istri: Mahmudah
Anak-anak:

 Nisyya Izzatin Naila
Tsania Rona Salsabila
Riwayat Pendidikan

SD 1 Gondosari
SMPN Gebog

SPG PGRI Kaliwungu
S1 Universitas Darul Islam (Undaris)

S2 Universitas Wahid Hasyim 
(Unwahas) 

tidak banyak disebut. Akan tetapi di era 
keterbukaan seperti sekarang, semua 
–khususnya kalangan santri dan warga 
Nahdliyin- harus paham,’’ katanya.

Berangkat dari nilai-nilai dan 
pemahaman akan sejarah pandu 
nasional inilah, menurut Hari 
Ageng, kalangan santri NU mestinya 
mengambil peran dan ikut terjun 
dalam Pramuka. ‘’Pramuka banyak 
diikuti oleh pelajar di lingkungan LP. 
Ma’arif. Dengan masuknya kader NU di 
Pramuka, maka bisa mengawal ideologi 
dan memasukkan nilai Aswaja dan ke-
NU-an melalui Pramuka,’’ ungkapnya.

Hari Ageng berujar, lewat Pramuka, 
bisa juga melakukan penguatan nilai-
nilai kebangsaan dan karakter. ‘’Visi 
misi NU dan Pramuka dalam konteks 
kebangsaan itu sama, sebagai pengawal 
NKRI. Maka saya berharap, akan 
semakin banyak kader NU yang terjun 
di Pramuka, supaya bisa menjaga agar 
nilai-nilai luhur yang terkandung tidak 
melenceng,’’ tuturnya. (Rosidi)

Antara NUdan Pramuka
Pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah-sekolah. Kader-kader Nahdlatul Ulama mesti ambil bagian, 

karena misi menginternalisasikan nilai-nilai Aswaja bisa dilakukan melalui kegiatan ini. 
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TANYA LAZISNUPOJOK LAZISNU

      Pertanyaan

Saya pernah mendengar istilah zakat 
produktif. Sebenarnya apa maksud 
dari zakat produktif itu? Demikian 
pertanyaan singkat saya, terima kasih 
atas penjelasannya.

Baihaqi Abdullah, Warga Kelurahan 
Mlati Norowito, Kecamatan Kota, 
Kudus.

Ihwal Zakat 
Produktif

Bapak/ saudara Baihaqi Abdullah 
yang dirahmati Allah.

Istilah zakat produktif ini istilah 
baru. Pada masa Nabi Muhammad 
SAW., belum ada istilah tersebut. 
Seiring perkembangan pengelolaan 
zakat modern kini, lembaga pengelola 
zakat membuat istilah zakat produktif, 
untuk memudahkan penyebutan 
program penyaluran zakat yang 
digulirkan bagi fakir miskin.

Sebagaimana diketahui bersama, 
selama ini penyaluran zakat diberikan 
dalam bentuk konsumtif, melalui 
pemberian santunan, baik berupa 
barang (termasuk sembako) atau uang. 
Model penyaluran seperti ini dinilai 
kurang mendidik, cenderung instan, 
cepat habis, dan memunculkan sifat 
ketergantungan para fakir miskin.

Inilah yang mendorong lembaga 
zakat membuat kreasi baru penyaluran 
zakat, yang dikenal dengan zakat 
produktif. Bentuknya bisa bermacam-
macam. Bisa dengan memberikan 
modal usaha, menyiapkan warung 
(sarana usaha) seperti gerobak, dan 
lainnya.

Penentuan fakir miskin penerima 
zakat produktif, biasanya dilakukan 
penilaian terlebih dahulu, yaitu 
mereka yang punya keahlian tertentu. 
Jika dinilai tepat, maka orang tersebut 
akan diberi zakat produktif sesuai 
kebutuhan.

Setelah pemberian zakat, lembaga 
amil zakat tidak lantas membiarkannya 
begitu saja, melainkan terus 
memantau perkembangannya, 
melakukan pendampingan dan 
melakukan monitoring untuk 
memastikan usaha yang dijalankannya 
berjalan dengan baik. (gie)

Bagi pembaca yang ingin bertanya 
mengenai Zakat, Infaq, Shodaqoh dan 
Wakaf dapat dikirim ke alamat email :

inimasaflah@gmail.com
0813-1117-1555

Banyak cara ditempuh Lembaga 
Amal Zakat Infaq dan 
Shadaqah Nahdlatul Ulama 

(LazisNU) Kecamatan Dawe, untuk 
mengembangkan program dan 
lembaganya. Salah satunya dengan 
mengalokasikan sebagian dananya 
untuk berinvestasi di bidang usaha dan 
menggalakkan Kotak ZIS.

Pengurus bidang pemasaran LazisNU 
Dawe, Nur Ahmadi, mengutarakan, 
pihaknya tengah melakukan 
eksperimentasi mencari sumber dana 
produktif, di luar pengumpulan dana 
zakat, infaq dan shadaqoh.

“Kita tidak mungkin hanya 
mengandalkan zakat, infaq dan 
shadaqoh dari warga. Untuk kami 
mengembangkan lembaga dengan 
melakukan investasi di sekor usaha,’’ 
katanya kepada Suara Nahdliyin di 
Angkringan Aswaja Kecamatan Dawe, 
Sabtu (14/10/2017).

Dalam pandangannya, minat warga 
Nahdliyyin berinfaq atau shadaqoh 
melalui LazisNU, masih lemah. Di 
Kecamatan Dawe, presentasenya baru 
sekitar 20 % warga Nahdliyin yang 

LazisNU Dawe 
Investasikan Dana di 
Sektor Usaha

menyalurkan zakat lewat LazisNU dan 
80 % lain belum terdeteksi. 

“Angkringan Aswaja yang kami rintis 
di depan Gedung NU Dawe, diharapkan 
bisa menyerap lebih banyak sumber 
dana. Selain itu, angkringan bisa 
dimanfaatkan sebagai sarana promosi 
program LazisNU Dawe,” terangnya.

Program lain yang digarap LazisNU 
Dawe, yaitu menggalakkan “Kotak 
ZIS” di rumah-rumah donatur tetap. 
Yaitu orang-orang yang sebelumnya 
telah sepakat dengan pengurus untuk 
menyumbangkan sedikit hartanya 
kepada LazisNU setiap bulan.

“Siapa saja yang mau dan bersepakat 
dengan LazisNU Dawe, akan kami beri 
kotak itu untuk diisi uang seikhlasnya. 
Uang itu nantinya akan diambil dan 
dikumpulkan oleh pengurus setiap 
akhir bulan,” jelasnya. (rid)

BERSAMA : LazisNU Kecamatan Dawe setelaha acara serah terima Shodaqoh. LazisNU Dawe diharapkan 
dapat lebih mengembangkan sayapnya bukan hanya dalam ZIS tapi juga sektor usaha Investasi.



Suara Nahdliyin, edisi 3, Oktober 20178

KILAS

Silaturahim Daerah (Silatda) 
AyoMondok Jawa Tengah dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY), digelar pada 17-19 Oktober 
di Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Surakarta. Silatda mengusung 
tema ‘’Pesantren Pusat Pendidikan 
Karakter Nilai Luhur Bangsa dan Islam 
Moderat”.

Silatda perdana ini berisi 
rangkaian The International Seminar 
on Education, sarasehan pesantren, 
seminar pasar saham syariah, diskusi 
kelompok terarah, AyoMondok 
bershalawat, turnamen bulutangkis kiai 
muda dan berbagai musabaqah yang 
melibatkan pesantren-pesantren di 
Jateng dan DIY.

Para narasumber yang dijadwalkan 
hadir dalam Silatda ini antara lain 
Menteri Agama, PP. RMI PBNU, 
koordinator nasionak Gerakan 
AyoMondok, Duta Besar Mesir, ketua 
umum PP. Muhammadiyyah, Direktur 
Pendidikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren Kementerian Agama, serta 
Rektor IAIN Surakarta.

Ada juga diskusi menarik yang akan 
digelar dalam kesempatan ini, yaitu 
terkait pesantren berbasis Perguruan 
Tinggi Islam, penguatan ekonomi 
pesantren, relasi pesantren dan media, 
pesantren dan bela negara, penguatan 

madrasah diniyyah, pesantren dan 
ketahanan budaya lokal, dan peran 
sosial ulama perempuan.

“Baru pertama kali ini kami 
bekerja sama dengan pesantren secara 
kelembagaan. Awal yang bagus ini 
semoga di tahun-tahun mendatang 
kerjasama ini akan terlaksana dengan 
lebih baik lagi,” kata Wakil Rektor I 
IAIN Surakarta, Dr. H. Abdul Matin 
Lc. MA.

Menurut Dr. Abdul Matin, pesantren, 
selain mempunyai fungsi edukasi 
(pendidikan), religius (keagamaan) dan 
rehabilitasi (pemulihan), harus mampu 
menjawab berbagai permasalahan yang 
ada di tengah-tengah masyarakat dalam 
arus globalisasi.

‘’Pembicaraan perkembangan 
pesantren kekiniaan, penting untuk 
digelar. Selain itu, meningkatnya 
kuantitas masyarakat kelas menengah 
yang menginginkan putra-putrinya 
mendapatkan pendidikan agama yang 
baik, Gerakan AyoMondok harus 
memberikan jawabannya,’’ ungkapnya. 

Sekretaris PW RMI NU Jateng, Dr. 
KH. Abu Choir MA., mengatakan, 
momentum Silatda ini sebagai ungkapan 
rasa syukur atas penyelenggaraan Hari 
Santri Nasional (HSN) 2017 sekaligus 
untuk melakukan peguatan pesantren di 
masa-masa mendatang. (adb/ rsd)

Silatda RMI 
untuk Kuatkan Posisi 

Pesantren

Untuk membentuk relawan siaga 
bencana yang kompak, tangguh, 
memiliki loyalitas tinggi, 

Lembaga Penanggulangan Bencana 
dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama 
(LPBI NU) Kabupaten Kudus ditempa 
melalui sebuah pelatihan yang cukup 
berat.

Pelatihan itu adalah ‘’Pendidikan dan 
Pelatihan Search and Rescue (Diklat 
SAR) IV Relawan Siaga Bencana 
Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus 
Tahun 2017’’ yang diselenggarakan di 
Pantai Bandengan, Jepara pada 6 - 8 
Oktober lalu.

Menurut ketua panitia, M. Choirul 
Anam, Diklat SAR ini bertujuan 
untuk membentuk relawan yang 
senantiasa siap, siaga dan waspada, 
meningkatkan pengetahuan relawan 
tentang penanggulangan bencana, 
mengembangkan Sumber Daya 
Manusia (SDM) dan meningkatkan 
usaha penangulangan bencana alam.

‘’Diklat SAR ini diikuti oleh 
43 peserta, dengan instruktur dari 
Badan SAR Nasional dan juga Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten Kudus,’’ terangnya 
kepada Suara Nahdliyin.

Mengenai materi yang 
disampaikan, lanjut M. Choirul Anam 
menambahkan, antara lain tentang 
manajemen penanggulangan bencana 
alam, pengenalan dan pemahaman 
teknik water rescue, pengenalan 
dan simulasi evakuasi SAR, serta 
pengenalan dan pemahaman Teknik 
Pertolongan Pertama (TPP).

‘’Selain pemaparan materi, Diklat 
SAR kali ini juga banyak diwarnai 
dengan praktik penyelamatan di air,’’ 
ungkapnya. (rsd) 

LPBI NU 
Kudus 
Ditempa 
di Pantai 
Bandengan

FOTO BERSAMA : Para Narasumber dan Panitia melakukan foto bersama usai acara Silatda AyoMondok.
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GP. Ansor Kudus Rintis 
Pendirian Klinik Kesehatan

IPNU dan IPPNU memiliki 
kepentingan untuk masuk di sekolah-
sekolah. Tujuannya, yaitu untuk 

menyelamatkan generasi muda bangsa 
agar tidak dimasuki oleh gerakan dan 
paham radikal.

Ketua PP. IPNU Asep Irfan 
Mujahid mengutarakan hal itu dalam 
sambutannya pada Rapat Kerja Cabang 
(Rakercab) IPNU-IPPNU di SMK 
As-Saidiyyah Desa Kirig, Kecamatan 
Mejobo, Kudus, beberap waktu lalu.

“IPNU-IPPNU harus bisa masuk 
sekolah, swasta maupun negeri. Jika 
tidak, sekolah-sekolah rentan dimasuki 
oleh aliran-aliran atau gerakan radikal. 
Untuk itu, perlu dipikirkan bersama 
agar IPNU-IPPNU bisa diterima di 
sekolah umum,” katanya.

Dia menyampaikan, masuk di 
sekolah-sekolah ini merupakan satu 

bagian tak terpisahkan dari visi 
IPNU-IPPNU, yakni ikut serta dalam 
upaya mencerdaskan generasi bangsa, 
khususnya pelajar.

‘’Tahun 2020, Indonesia akan 
mendapatkan bonus demografi, 
yaitu keberadaan rakyat yang usia 
produktifnya mencapai 70 persen. 
Maka sejak sekarang harus dipikirkan, 
bagaimana IPNU-IPPNU menggarap 
pelajar sebaik mungkin,” Asep 
menambahkan.

Ketua PC. IPNU Kabupaten Kudus, 
M. Wahyu Saputro, mengutarakan, 
pihaknya telah melakukan upaya 
pelebaran sayap organisasi, tidak hanya 
di sekolah berbasis agama (madrasah), 
juga ke sekolah-sekolah umum.

‘’Kami telah melebarkan sayap 
hingga sekolah-sekolah umum, 
utamanya di luar sekolah yang berada 

di bawah naungan LP Ma’arif. Sekolah 
yang telah memiliki Surat Pengesahan 
(SP) dari PC. IPNU-IPPNU Kabupaten 
Kudus yaitu SMK Duta Karya, yang 
akan disusul kemudian SMA 1 Bae dan 
lainnya,’’ jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Wahyu, PC. 
IPNU-IPPNU Kabupaten Kudus sudah 
menjalankan mandat dari pengurus 
pusat. ‘’PP IPNU-IPPNU memberi 
mandat agar kita kembali ke sekolah, 
dan itu sudah dilakukan di Kudus,’’ 
tuturnya.

Sementara itu, selain Ketua PP. 
IPNU Asep Irfan Mujahid, hadir 
pula dalam Rakercab tersebut Dwi 
Syaifulah (Wakil Ketua PP IPNU), 
Zaimah (Sekjen PP IPPNU), dan Ferial 
A. Farkhan Ibnu Akhmad (Ketua PW 
IPNU Jateng). (adb)

Jaga Sekolah dari Paham Radikal

Pencapaian prestasi organisasi NU 
dan Badan Otonom (Banom)nya di 
Kabupaten Kudus, antara lain bisa 

dilihat dalam berbagai program sosial, 
keagamaan dan pendidikan yang telah 
diselenggarakan. Namun untuk bidang 
lain, khususnya kesehatan, nampaknya 
masih belum maksimal.

Untuk mengambil peran di bidang 
kesehatan, Gerakan Pemuda (GP) 
Ansor  Kabupaten Kudus di bawah 
kepemimpinan H. Sarmanto Hasyim, kini 
tengah konsentrasi merintis pendirian 
klinik kesehatan.

Menurut H. Sarmanto, pendirian 
klinik kesehatan ini sebagai bentuk 
tanggung jawab GP. Ansor merealisasikan 
program pemberdayaan organisasi 
bidang kesehatan. ‘’Tujuannya untuk 
memberikan pelayanan kesehatan 
bagi anggota dan masyarakat. Perlu 
disadari juga, keberadaan klinik 
kesehatan juga bisa menjadi sangat 
efektif mengembangkan dakwah NU,” 
katanya kepada Suara Nahdliyin, Selasa 
(10/10/2017).

Saat ini, pihak GP. Ansor Kudus 
telah berusaha mencari sebidang tanah 
di wilayah strategis di Kabupaten 

Kudus untuk pendirian klinik kesehatan 
tersebut. “Targetnya tahun 2017 ini klinik 
kesehatan sudah terealisasi, sehingga bisa 
memberikan pelayanan kesehatan bagi 
anggota dan masyarakat,” jelasnya.

Bagaimana dengan pendanaan 
pendirian klinik kesehatan itu? 
‘’Pembiayaan klinik kesehatan nantinya 
dari swadaya anggota GP. Ansor 
dan donatur (aghniya). Kami telah 
membentuk tim wakaf GP. Ansor, yang 
bertugas menggali dana dan mengelola 
proses pengadaan tanah dan pendirian 
klinik kesehatan.

“Untuk tim kesehatan, kami telah 
memberi kewenangan dan kepercayaan 
kepada Banser Ansor Husada (Basada), 
yang terdiri atas dokter, yang nantinya 
akan menangani klinik kesehatan milik 
GP. Ansor Kudus,” lanjut Sarmanto,

Ketua Basada GP. Ansor Kudus, 
dokter Zulfikar, bersama jajarannya 
telah menyatakan kesiapan untuk 
mengembangkan misi dan program 
GP. Ansor Kudus di bidang kesehatan. 
“Basada Kudus bertekad secepatnya 
klinik kesehatan terakreditasi, agar bisa 
bersaing di tingkat nasional,’’ ungkapnya. 
(gie)

BERKEMBANG : H. Sarmanto Ketua GP. 
Ansor Kabupaten Kudus.
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Follow up bagi alumni Latihan 
Jurnalistik Dasar (LDJ) yang digelar 
Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPNU-
IPPNU Kecamatan Jati, Jum’at 
(6/10/2017) lalu cukup menarik, yaitu 
diwarnai dengan arisan buku. Arisan 
buku bertujuan membangkitkan minat 
baca para alumni LDJ tersebut.

Yaumis, wakil ketua Bidang 
Dakwah PAC IPNU Kecamatan Jati, 
menyampaikan, dalam pertemuan 
yang digelar di Museum Kretek itu, 
sejatinya membahas artikel yang telah 
ditulis oleh para alumni LDJ.

‘’Ada tujuh baku dari seorang teman 
yang sedianya saya berikan kepada 
peserta yang aktif. Ternyata buku-
buku yang ada itu menjadi magnet 
para peserta untuk aktif berdiskusi,’’ 
ungkapnya.

Namun setelah buku diberikan, 
terangnya, akhirnya ada kesepakatan 
dari para alumni LDJ, buku-buku itu 
menjadi milik bersama. Buku pun 

dibuat untuk arisan, sehingga para 
peserta bisa bergantian membacanya. 
‘’Melalui arisan buku ini, para alumni 
LDJ pun bisa membaca semua buku 
secara bergantian,’’ paparnya.

Zahra, alumni LDJ, merespons positif 
adanya follow up pelatihan penulisan 
yangg telah diikutinya, apalagi kini 
dia juga mendapatkan kesempatan 
membaca buku melalui arisan buku 
yang digagas Yaumis. ‘’Senang sekali 
bisa membaca bermacam buku melalui 
arisan buku. Bukunya cukup beragam, 
sehingga selain menambah wawasan, 
membaca juga tidak bosan,’’ katanya. 
(salam)

Ma’arif 
Kudus Juara 
Umum 
di Perwimanas II
Kontingen pramuka LP Ma’arif 
NU kudus  meraih banyak prestasi 
pada pada kegiatan Perkemahan wira 

karya Ma’arif Nasional (Perwimanas) II  
Magelang (17-23/9/2017). Kontingen 
menyumbangkan medali pada lomba 
tingkat Nasional (pusat) yakni juara 1 
lomba tehnologi tepat guna putri dan 
juara dua lomba olympiade sako Ma’arif. 
Sedangkan tingkat wilayah meraih juara 
1 bersama lomba tehnologi tepat gun 
putri, juara 3 lomba karnaval budaya, 
juara 1 K3 perkemahan putri dan juara 
3 K3 perkemahan putra.

Sekretaris LP Ma’arif kudus 

Chudlori menuturkan dari hasil 
perolehan juara tersebut  kontingen 
Kudus mampu meraih Juara Umum 
Tingkat wilayah dan peringkat 
empat tingkat Pusat. “Terima kasih 
untuk pramuka SMANU AL-Ma’ruf, 
SMKNU Ma’arif Prambatan,  MANU 
Hasyim Asy’ari 2,  MANU Banat dan 
MANU TBS yang telah mewakili dan 
mengharumkan nama Ma’arif Kudus 
di Perwimanas di Magelang,”katanya 
(adib)

Bangkitkan Minat 
Baca dengan 
Arisan Buku
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MADRASATUNA

Bagi Nuriya Choirun Nisvah, 
momentum peringatan Hari Lahir 
(Harlah) Nahdlatul Ulama (NU) 

yang diselenggarakan Desa Peganjaran, 
Kecamatan Bae, Kudus, beberapa waktu 
lalu, menjadi pengalaman penting yang 
mungkin takkan terlupakan.

Saat itulah, dia bersama beberapa 
peserta didik Madrasah Aliyah (MA) NU 
Raudlatus Shibyan lain, berkesempatan 
menjadi model, saat pameran busana 
kreatif. Mereka tidak menyangka, karya-
karya mereka bisa ikut dipamerkan dan 
memeriahkan acara tersebut. Desain 
dan bahan unik yang dipergunakan 
membuat karya, menjadi perhatian 
tersendiri pengunjung. 

Nuriya menjelaskan, bahan-
bahan dalam pembuatan baju 
tersebut, adalah dari bahan-
bahan bekas, antara lainberupa 
kertas koran, plastik kresek, dan kain 
bekas. Ia memanfaatkan bahan-bahan 
bekas di sekitar madrasah, untuk 
mengurangi jumlah sampah yang 
terus-terusan bertambah.

“Ini terobosan berkarya 
sembari berikhtiar mengurangi 
sampah dan barang bekas dalam 
berinovasi,” katanya yang kini duduk 
di bangku Kelas XII MA NU Raudlatus 
Shibyan, Senin (9/10/2017) lalu.

Dia menuturkan, aktivitas merancang 
dan membuat baju itu, merupakan 
bagian tak terpisahkan dalam mata 
pelajaran tata busana. ‘’Di 
beberapa madrasah lain, aktivitas ini 
mungkin masuk dalam ekstrakurikuler, 
namun di madrasah ini, menjadi mata 
pelajaran yang wajib ditempuh peserta 
didik,’’ ujarnya.

Kepala MA NU Raudlatus 
Shibyan, Wafiq Choiri, mengatakan, ada 
dua mata pelajaran yang dikhususkan 
bagi peserta didik madrasah 
ini. Yaitu tata busana bagi murid 
perempuan dan otomotif untuk murid 
laki-laki.

‘’Tujuannya untuk 
memberikan skill dan pengalaman 

bagi para peserta didik, yang akan 
bermanfaat saat mereka hidup di 
tengah-tengah masyarakat selepas 
lulus kelak. Di tengah persaingan 
global yang demikian ketat, seseorang 
harus memiliki skill yang mumpuni,’’ 
tegasnya.

Dia menyampaikan, konsep 
madrasah yang dipimpinnya, yaitu 
menjadi madrasah unggulan, diperkuat 
dengan beberapa keterampilan yang 
wajib dikuasasi oleh peserta didiknya. 
‘’Untuk menunjang keterampilan 
peserta didik di bidang tata busana 
kami bekerja sama dengan MA NU 
Banat Kudus, sedang untuk otomotif 
bekerja sama dengan SMK NU Ma’arif 
Kaliwungu yang sama-sama di bawah 
naungan LP Ma’arif,’’ ungkapnya.

Tidak sekadar memasukkan mata 
pelajaran keterampilan itu, Wafiq Choiri 
menambahkan, dia juga mengaku 
memiliki target dalam memajukan 
keterampilan bagi peserta didiknya, 
sehingga langkah membangun relasi 
dengan dunia industri, juga telah 

dibangun, sehingga peserta didik bisa 
cepat terserap di dunia industri setelah 
lulus.

‘’Untuk siswa kelas XI semester 
dua yang mengikuti keterampilan 
otomotif, salah satu kegiatan yang 
diikuti adalah kunjungan di salah 
satu perusahaan perakitan mobil di 
Jawa Barat. Sedang untuk magang atau 
Praktik Kerja Lapangan (PKL), dilakukan 
pada semester awal kelas XII. Namun 
untuk tahun ini, magang dilakukan 
setelah ujian kelulusan,’’ paparnya.

Dan terobosan lain yang telah 
dilakukan untuk menunjang 
kemampuan peserta didik di bidang 
otomotif, MA NU Raudlatus Shibyan 
kini telah membangun bengkel 
motor yang terbuka untuk umum, 
sedang untuk penguatan kompetensi 
peserta didik di bidang tata 
busana, kini telah dibangun tempat 
praktik dan toko (galeri) untuk 
mempromosikan karya peserta didik 
kepada publik secara luas. (Salam)

Otomotif dan Tata Busana Jadi 
Program Unggulan  

BERGAYA : Nuriya Choirun Nisvah (busana koran), momentum peringatan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama (NU) yang 
diselenggarakan Desa Peganjaran, Kecamatan Bae, Kudus.



JEJAK

Gerbang bangunan pondok 
pesantren di Jalan KH. Raden 
Asnawi No. 44 Bendan Desa 

Kerjasan, Kecamatan Kota, Kudus itu 
menunjukkan umurnya tak lagi muda. 
Kesan kuno (klasik) nampak, dari desain 
gerbang dan bangunan di kompleks 
pondok tersebut.

Di samping gerbang pondok 
pesantren yang dikenal luas masyarakat 
dengan Pondok Bendan itu, berdiri 
sebuah aula sederhana yang juga 
nampak ‘’sudah berumur’’. Sementara 
beberapa langkah dari gerbang pondok, 
sebuah musala kayu tanpa saka, berdiri 
kokoh. Musala itulah yang menjadi 
salah satu pusat kegiatan santri sejak 
pondok itu berdiri.

Pondok Bendan, atau yang saat 
ini dikenal pula dengan pondok 
pesantren Raudlatut Tholibin, adalah 
pondok peninggalan kiai kharismatik 
yang memiliki peranan penting dalam 
perjuangan kemerdekaan Republik 
Indonesia (RI) dan berdirinya Nahdlatul 
Ulama (NU): KH. Raden Asnawi.

Dalam salah satu kesempatan, 
KH. Moch. Hafidz Asnawi, buyut KH. 
Raden Asnawi yang kini menjadi salah 
satu pengasuh pondok, menuturkan, 
Pondok  Bendan didirikan sekitar tahun 
1927 atau setahun setelah berdirinya 
NU.

‘’Saat didirikan sekitar tahun 1927, 

tidak ada namanya. Sebagaimana 
pondok pesantren tempo dulu yang 
namanya melekat dengan tempat 
di mana dirikan, seperti Tebu Ireng, 
Denanyar, dan Bareng. Demikian juga 
pondok ini. Lantaran berada di Bendan, 
maka dikenal dengan Pondok Bendan,’’ 
jelasnya.

Sedang nama Raudlatut Tholibin 
yang kini melekat pada pondok 
pesantren peninggalan KH. Raden 
Asnawi ini, lanjutnya menambahkan, 
mulai dikenal sejak pondok ini diasuh 
oleh KH. Minan Zuhri.

‘’Pondok ini dikenal dengan 
Raudlatut Tholibin sejak dipegang 

Mbah Minan, diambil dari nama 
madarasah. Dulu, di sini ada madrasah 
diniyah, namanya Raudlatut Tholibin,’’ 
paparnya.

Di pondok ini, kajian kitab kuning 
(salaf) yang diajarkan, antara lain nahw, 
sharf, fikih, ushul fikih, tasawuf, dan 
tafsir. ‘’Pada masa Mbah Asnawi, setiap 
Ramadan di pondok ini selalu digelar 
kajian Tafsir Jalalain hingga khatam,’’ 
ujarnya yang mengaku mendapatkan 
informasi ini dari KH. Sya’roni Ahmadi.

Kiai Hafid mengemukakan, kendati 
memiliki pondok, namun jiwa kiai dan 
aktivis yang terpatri dalam diri KH. 
Raden Asnawi, menjadikannya tak bisa 
hanya mengajar di pondok. Namun 
tetap mengajar berkeliling di berbagai 
kota, antara lain Demak, Jepara, Tegal, 
Pekalongan, Semarang, Gresik, dan 
Blora.

Untuk kajian kitab yang diajarkan 
kepada para santri, tidak berubah. 
Hanya saja, terang Kiai Hafid, dilakukan 
penyesuaian-penyesuaian. ‘’Kajiannya 
tetap. Namun ada penyesuaian-
penyesuaian. Apalagi tidak semua 
santri dari madrasah seperti TBS, 
Qudsiyah, dan Madrasah Aliyah Negeri 
(MAN). Ada juga santri yang dari SMA 
dan SMK,’’ tuturnya.

Kiai Hafidz yang mengasuh pondok 
peninggalan KH. Raden Asnawi 
sepeninggal kakeknya, KH. Minan 
Zuhri, tidak sendirian. Ada beberapa 
ustadz lain yang membantunya, di 
antaranya ustadz Abdul Wahab, ustadz 
Najmul Huda, ustadz Abu Khoir, ustadz 
Yusuf Hakim, ustadz Aang Khunaifi, dan 
ustadz Slamet. (Rosidi)

Jejak Pendiri NU 
di Pondok Bendan

Gerbang utama pondok 
Raudlatut Tholibin pen-
inggalan Mbah Raden 
Asnawi yang berada di 
Desa Bendan (atas), KH. 
Muhammad Hafidz Asna-
wi, Buyut KH. R. Asnawi, 
salah satu pengasuh di 
pondok tersebut (bawah).

Pondok ini dikenal dengan Raudlatut 
Tholibin sejak dipegang Mbah Minan, 
diambil dari nama madarasah. 
Dulu, di sini ada madrasah diniyah, 
namanya Raudlatut Tholibin
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PROFIL

Satu hal luar biasa sekaligus 
sebagai tantangan bagi para 
santri Pesantren Entrepreneur 

Al-Mawaddah di Desa Honggosoco, 
Kecamatan Jekulo, Kudus adalah bahwa 
para santri harus berani hidup mandiri 
dan tidak boleh bergantung lagi 
dengan orang tua, jika sudah masuk di 
pesantren yang diasuh oleh KH. Sofiyan 
Hadi Lc. MA.

‘’Syarat masuk di Pesantren 
Entrepreneur Al-Mawaddah, santri 
harus siap mandiri. Tidak boleh 
meminta kiriman uang dari orang tua,’’ 
katanya kepada Suara Nahdliyin saat 
ditemui di kediaman sekaligus kompeks 
pesantren yang diasuhnya bersama 
sang istri. 

Untuk itu, para santri yang diterima 
di pesantren  yang didirikannya, seratus 
persen adalah mahasiswa. ‘’Mahasiswa 
lebih memungkinkan untuk dididik 
mandiri, karena aktivitasnya bisa 
menyesuaikan di luar waktu kuliahnya,’’ 
katanya. 

Keharusan bagi santrinya untuk 
mandiri ini, oleh KH. Sofiyan Hadi, 
kemudian memberikan bekal 
kemampuan wirausaha kepada semua 
santrinya. ‘’Di sini ada beberapa usaha 
yang semua santri ikut terlibat di 
dalamnya,’’ ungkapnya. 

Selain itu, sebagai penunjang lain, 
para santri dididik menjadi trainer 
eduwisata atau ikut menjadi tour leader 
di usaha tour dan travel yang Pesantren 
Al-Mawaddah menjadi bagian darinya. 

‘’Menurut saya, para santri harus 
mandiri, apalagi sudah kuliah. Sukses 
bisa dilakukan sedini mungkin, tidak 
perlu menunggu selesai kuliah,’’ ujar 
kiai yang menyelesaikan pendidikan 
Sarjana di Al-Azhar University Cairo dan 
gelar Magister dari UGM, Yogyakarta. 

Di kalangan dunia pesantren, 
training motivasi serta entrepreneur 
di Kabupaten Kudus dan sekitarnya, 
nama KH. Sofiyan Hadi sendiri bukan 
lagi nama yang asing. Pasalnya, selain 
sebagai pengasuh Pesantren Al-
Mawaddah, ia tercatat sebagai ketua 
Assosiasi Industri Usaha Mikro Kecil 
Menengah Indonesia (Akumandiri) 
Kudus dan pengurus Himpunan 
Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI).

Selain itu, ia juga menjadi pengurus 
Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) 
NU Kudus dan direktur Mawaddah 
Center for Training & Coaching. Sedang 
penghargaan yang pernah diterimanya, 
yaitu penghargaan Adhikarya Pangan 
Nusantara (2015) dan Anugerah 
Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan 
Hidup (2016). (rsd, adb, slm)

KH. Sofiyan Hadi Lc., MA.

Pengasuh Pesantren Entrepreneur 
Al-Mawaddah Honggosoco 
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Perkembangan pola kehidupan 
masyarakat di Indonesia tidak bisa 
dilepaskan dari peran kiai dan 

ulama. Melalui petuah, ajaran amaliyah 
dan tuntunan yang santun mereka 
berhasil membentuk tata sosial yang 
saling melengkapi. Dalam dakwahnya 
para kiai secara perlahan menempa 
adab dan tata laku masyarakat sesuai 
al-quran, hadits dan ijtihad sebagai 
pedoman utama. 

Teladan nyata ditunjukkan oleh 
Walisongo yang sukses mengislamkan 
“kultur” masyarakat Nusantara tanpa 
harus melukai. Akulturasi dan akselerasi 
model dakwah walisongo nyatanya 
tidak hanya memberi pengaruh 
terhadap ideologi, tetapi juga budaya 
yang mengakar kuat hingga generasi-
generasi setelahnya. Walisongo 
berhasil meciptakan kader-kader yang 
juga toleran dan ramah sebagaimana 
konsep Islam rahmatan lil ‘alamin.

Di Muria misalnya, Raden Umar 
Said dengan prinsip tapa ngeli-nya 
berdakwah dengan kegigihan sekaligus 
kesabaran. Buah dari kegigihan itu 
tercipta lah santri-santri unggul yang 
meneruskan perjuangan Raden Umar 
Said untuk lebih mengembangkan 
dakwah Islam. 

Buku ini membedah nilai-nilai 
tersebut dan memamaparkannya 
sebagai suatu warisan yang harus 
diperjuangkan kelanjutannya. Melalui 
santri perjuangan menegakkan agama 

dan membangun peradaban maju 
belumlah selesai. Nilai-nilai dan ajaran 
tidak boleh berhenti pada tataran teori 
dan konsep, tetapi harus diwujudkan 
dalam praktik secara nyata. Baik dalam 
bidang ekonomi, politik, sains dan 
sebagainya.

Ide dan gagasan visioner harus 
selalu dikembangkan demi tatanan 
peradaban yang maju dan terus 
berkembang. Seperti KH. Abdul 
Muchith yang menginginkan adanya 
lembaga pendidikan yang terpadu, 
profesional dan diakui oleh publik. 
Hingga berdirilah Madrasah Miftahul 
Falah sebagai pelopor pendidikan 
terpadu di wilayah lereng Muria pada 
masa itu (Hal. 93-94).

Tidak hanya itu, untuk bisa 
meneruskan perjuangan kiai dan ulama 
para santri juga mengedepankan sikap 

Upaya Meneruskan 
Perjuangan Kiai

Judul      : Catatan Santri Lereng 
Muria

Penulis   : Kasmian, Dkk
Cetakan  : I, Oktober 2017
Penerbit : Parist
ISBN        : 978 – 602 – 0864 – 

11 – 2 

wira’i dan wani tirakat. Demikian 
menjadi cara jitu sebagian besar santri 
membina umat melalui jalur spiritual. 
Seperti titah KH. Manshur Jaelani, 
KH. Khusein dan kiai-kiai lain dalam 
buku ini. Dengan mengedepankan 
sikap tersebut terbukti mampu 
membesarkan institusi pendidikan yang 
kini telah dikenal publik, utamanya 
masyarakat Semenanjung Muria.

Secara menyeluruh buku ini 
menegaskan bahwa perjuangan 
kiai dan ulama harus dilanjutkan. 
Membangun peradaban yang lebih 
berkemajuan dengan inovasi serta ide 
yang diwujudkan. []

*Penulis adalah Pimred Majalah 
Paradigma Tahun 2017 / Mahasiswa 

Aktif Jurusan Syariah Prodi MBS STAIN 
Kudus

Oleh : Muhammad Farid*
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Tak akan ada yang membantah, 
pendidikan merupakan instrumen 
penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Apalagi 
secara tegas disebutkan, tujuan 
pendidikan Indonesia antara lain untuk 
mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, 
berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri.

Jika mengacu pada tujuan 
pendidikan nasional, Indonesia 
mestinya menjadi negara besar dalam 
lintasan peradaban dunia. Mengingat 
keragaman suku, bahasa, alam, dan 
budaya serta kaya akan Sumber Daya 
Alam (SDA) dan kearifan lokal.

Hal yang terakhir disebutm 
kearifan lokal, bahwa sangat penting 
posisinya untuk memberi warna 
dalam pendidikan. Namun, kesadaran 
untuk memanfaatkan kearifan lokal 
dalam pendidikan nasional, belum lagi 
maksimal.

Alih-alih memanfaatkan nilai-nilai 
kearifan lokal dalam pendidikan, 
sebagian besar anak-anak dan remaja 
di negara ini, waktunya seakan habis 
dan terlalu disibukkan mengakses 
internet melalui ponsel pintar yang 
dimiliki.

Pengetahuan para remaja atau 
generasi muda saat ini, diakui atau 
tidak, juga sangat minim. Nilai-nilai 
lokal dan khazanah budaya, terabaikan. 
Dalam hal asal usul kampung sendiri 
pun, tidak banyak yang paham. 
Padahal, banyak nilai-nilai yang bisa 
digali dan diteladani dalam sejarah 
lokal, jika mau memahaminya.

Padahal, para pendahulu bangsa 
ini, demikian menghargai nilai-nilai 
lokal bangsa. Ki Hajar Dewantara, 
misalnya. Bapak Pendidikan Nasional 
mengajarkan nilai-nilai seperti ‘semua 
orang adalah guru’ dan ‘semua tempat 
adalah sekolah’. Ini terkandung makna, 
pendidikan (belajar) tidak sekadar di 
lembaga formasl an-sich, melainkan 
bisa dilakukan di mana saja, kepada 
siapa saja dan kapan saja.

Mari kita coba berkaca lebih jauh 
dengan meneladani nilai-nilai yang 
diajarkan Raden Umar Said (Sunan 
Muria). Melalui tembang Sinom dan 
Kinanti yang diciptakannya, anggota 
Walisongo ini mengajarkan kebaikan 
dan melakukan dakwah kepada 
masyarakat sekitar Gunung Muria.

Podho gulangen ing kalbu/ ing 

sasmito amrih lantip/ aja pijer mangan 
nendra/ kaprawiran den kaesti/ 
pasunen sarironiro/ sudanen dhahar 
lan guling//

Tembang di atas memiliki arti: 
“Latihlah diri dan hati, meraih wahyu 
atau ilham agar cerdas, jangan 
cuma bermalas-malasan, kecakapan 
harus dimiliki, siapkan jiwa dan raga, 
kurangilah makan dan tidur’’. (Kompas.
com), 18/09/2010).

Nilai-nilai dan kearifan lokal 
sebagaimana ditemukan dalam bait-
bait tembang ‘gubahan’ Sunan Muria, 
ini sangat penting diinternalisasikan 
dalam sanubari generasi bangsa. 
Dan tentunya, pendidik juga harus 
memahami nilai-nilai seperti ini.

Ya, begitu banyak nilai-nilai luhur 
bangsa dan kearifan lokal yang 
bisa menjadi bahan atau materi 
pembelajaran yang positif bagi anak-
anak di negeri ini. Tinggal bagaimana 
nilai-nilai itu digali, disampaikan kepada 
para generasi bangsa dan masyarakat 
secara umum, yang pada gilirannya 
diharapkan akan memberi dampak 
positif bagi pembangunan masyarakat 
dan bangsa. (*)

Penulis adalah staf redaksi Buletin 
Suara Nahdliyin dan mahasiswa 

Program Studi (Prodi) Pendidikan 
Agama Islam (PAI) pada Jurusan 

Tarbiyah, STAIN Kudus.

Pendidikan 
dan Kearifan Lokal

Latihlah diri dan hati, 
meraih wahyu atau ilham agar 
cerdas, jangan cuma bermalas-

malasan, kecakapan harus 
dimiliki, siapkan jiwa dan raga, 

kurangilah makan dan tidur
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