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KATA PEI{GA}MAR

Puji Syukur penulis sampaikan kehadiratAJlah Swt., atasselur,uh anugerah

dan nikmat yang diberikan-Nya kepada kita, salawat dan salarn kepada
Rasuiullah Muha.mmad Sa.w. Atas karunia Allah jugalah buku yang penuiis
beri judul dengan Rihlah Tarbiyah ini dapat diterbitl,.an.
Buktr ini r,rerupakan kesan dan pesan penulis dalam pengernbaraan
perjalanan keberbagai negara di l,irna benua: Asia, Eropa,, Afi:ilia,, Arnerika
dan Australia. Perjalanan ini rrengandung nilai-nilai edukatif ya,ng dapat
diambif oleh pembaca terutama generasi r.nuda" Dalarn perjalanan tersebuq
penulis arengambil intisarinya dari perspektif pendidikanProses penerbitan buku ini tentu didukung oleh berbagai pihak" pada
kesempatan ini penulis mengaturkan terima kasih yang tiada terhingga
kepada seluruh pihak yang telah mendrdcung untuk terbitnya buku iniBanyak sudah buku yang dittrl.is berkenaan dengan perja.Ianan yang
ditemput* oleh seseoratrg, yang didalam pengernbaraannya itu seolah-olah
kita turut pula menikmati pengalamaf.I yang dialaJni oieh penulisnya. Safah
satu buku yang amat menarik adalah buku karangan Ibnu Bat+rtah yang
diberi judu.l Ar-Rihlah" Buku, ini ptdalah yang menginspirasi per,rutris sr.Elk
urembuat judulnya menjadi lr-Bihlah Tarbiyah" Ibnu Batr, utah hanya rnenutris
judulnya Ar-Rihlah saja. Tambahan kata Tarbiyah ini dimalsudkan bahwa
seluruh perjalanan ini terkait dengan Tarbiyah (Pendidikan), baik untuk
mendidik diri, sendiri rnaupu:r orang lain, Sebagai objek dan subjek pendidikan.
Sebagai objek pendidikan belajar dari selurtrh pengalaman y.ang dt terruka:a.
di"berbagai negara, belajar dari budaya dan kebiasaan masyarakat seternpag
belajar dari masukan dari berbagai diskusi yang dilaksanakan di berbagai
nega;ra" Pada saat diskusi banyak sekali informasi dan pengetahuan yang liami
peroleh dari audiencg jadi di sini sifaurya saling rnemberi dan menerirna
seo'agai objek dan subjek pendidikan. Juga belajar dari keindahan alarnnya,
setiap negara mempunyai alam dan keindahannya yang spesifii<,, sehingga
semuarlya indah; k"arena rflemang ciptaan Allah itu,indah- Keindahan alarr.r
ini memperkuat iman dan tauhid kita- Sebagai objek pendidikaq. serrua
pengalarnany,ang ditemukan dijadikan 'ibrah, seperti yang seiaiu diternukan
dalarn berbagai ayat dalam al-Qur'an, bahwa kita disuruh untuk berjalan di
rnukabunriuntukdijadikan tbrala menganrbilfilosofidankearifanyangdiperoleh
dalam perjalanan tersebut"
Lastbutnotteost, pada kata pengantar ini, penulis mengaturkan terima
kasih yang tiada terhingga kepada lernbag4 perofilngan yang telah mendukung

sertamernbantupe{alanankamikeberbagainegara,pngterdiridaripengundang,
1.I

_
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:-: dan keluarg4 yang kamj dijadikar:nya sebagai bagian dari keluarganya
- r 1, iota atau negara yang kami kunjungi tersebut, dengan keikhlasan
.-. .=-aiu mendampingi kami dan membawa karni untuk mengunjungi

::-

: :..-- -rt€k kunjungan diberbagai negara tersebut. Ini tentu semuanya kami
- r ' --\.?il kepada Allah Yang Maha Kaya dan Maha Agun& agar kiranya
- '- - -- : as dengan kebajikan yang berlipat ganda kepada merelra' Jamlatmullah
---:. Jaza'. Amin
:

:.e:ada editor Drs. Syarifuddin El Hayat, MA dan Abu Bakar Khazali,
. - . l''L\ yang telah berkenan mengedit buku ini tidak pula lupa kami
- : r:?i-l terima kasih, semoga Allah membalasnya dengan balasan yang
:;-:.-:aI ganda.
iepada anak dan menantu serta cucu-cucn kami, yang kepada merekalah
-;r utama ditulis buku ini, dengan kesabaran dan kerelaan serta doa
''=::.,a atas keberangkatan kami ke manca negara kami aturkan terima

--

Medan, Juli 2014

Penulis

Haidar Putra Daulay & Nurgaya Pasa

KATA PENGAIVTAR
RE}ilOR IAIN SI]

Pertama sekali marilah kita sama-sama berkenan
menyampaikan rasa
syukur yang tiada terhingga kehadirat Atlah yang
atas segara
rahmat dan nikmat yang dianugerahkan-Nya
kefada t it" ."Lugri hambaNy.a" selain itu, kita juga tidak lupa menyampaikan
shalawat beserta salam
keharibaan junjungan Nabi Muhimmaa'saw
sebagai ,.orung ,orok hamba
A{laf manusia pilihan yang menjadi Nabi dan Risul ,.rrt
irii yang tidak
ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya yang
wajib kita imani.

Mrilil;;

saylsampaikan ucapan selamat atas terbitnya Buku
zuHLAH
-pengaraman

_ _lelanjumya
-T{RBTYAH
Nilai-Nilai

perjar;;i; Manca Negara
dari
yang ditulis oleh prof"-pe_ndidikan
Dr. H. Haidar puda Dauray naa a* Dra.
FI1-. Nurgaya
Pasa, MA. Buku ini adalah merupakan
kisah perjaianan penulis
daram rangka

mengembangkan nilai-nilai edukatif dan perspektif pendidikan"

Semoga buku RIHT"AH TARBryr\H yang diterbitkan
ini dapat bermanfaat
bagi para pembaea,
bagi dosen, mahasiswa di Fakurtas Tarbiyah

h:r-T"*

lainnya di ringkungan IAIN sumatera urara serra perguruan
i3n r.a\{tas
Ishm lainnya g.rna p.ngembangan wacana perspektif pendidikan
Tl"gg
dimasa yang akan datang.

Medan, Dlei 2014
REKTOR

Prof. Dn Nur A"Fadhil Lutris, MA
NIP 19s41117 198503 1 004
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Puji dan syukw senantisa tercurahkan kehadiratAllah swtyang
senantiasa
:oecurahkan kasih sayang, nikmat serta hidayah-Nya kepada
kiia sehingga
'dra dapat menjalankan peran dan fungsi kita sebagai makhluk yrng t.ilh
cpilihAllah dalam me_ryaga dan mengembangkan ui"* r"-"rta ini
dengan
Jmu pengetahuan" selanjutnya sharawat dan salam atas junjungan
alam
\abi Muhammad saw sebagai suri tauradan daram meniatantran seluruh
altivitas dalam beribadah kepada sang Khaliq serta hu6ungan
terhadap
sekalian makhluk.

Ikmi menyambut baik penulisan dan penerbitan buku .RrFtrlAH TARBNNT
:
lai-Nilai
Pendidikan dari pengaraman- perj alanan ke M anca N e gar a, ang
-\
\
dirulis oleh Prof. Dr:. H. Haidar Daulay, MA sebagai Guru Besar
Fakultas
iimu Tarbiyah IAIN sumatera Utara. Buku ini sangat menarik
dan
memberikan
tionstruksi pengetahuan kependidikan Islam -yang luas kepada
kita baik
ientang nilai-nilai pendidii<an maupun fakta t"rt rrg t .urrik
o pralaikpendidikaa
Isiam pada berbagai tempat di dunia, yang memiliki karakeristiklciri
khas)
sendiri-sendiri" Buku ini juga memberit<an nitai utama wawasan
kependidikan
islam tentang "unik dan menarik" nya perubahan kesejarahan pendidikan
Islam itu sendiri.
i

Berbagaipesan dan nilai pendidikan Islamyang dipaparkan dan
dibentangkan
dalam buku ini penting untuk dikaji dan diter:apkan aarmLongr.u
pengemuangan

pendidikan Islam. Terutama dalam mengimplementasikai
niiai risalah dan
kesejarahan pendidikan Islam pada berbagal rempat dan firar
monumental
pendidikan Islam di mancanegara. Bangunan budaya dan pendidikan
Is1am yang menarik menjadi faka besar yang merrgugungkan
Islam di pentas
sqamh Hal ini patut lrrta cermati bahwa p"i* p"rghurribrurq kekhalifahan,
dan kerisalahan sudah terukir dengan uait unirt irenjadi
l,tibarbagi

umai

Islam bahwa sejarah yang gemilang memang harus dibingkai
melalui pendidikan

Islam terpadu dan komprehensif menuju islam sebagii r ahmatan
lil,alamin
Kehadiran buku. ini memberikan pesan moral yang harus dijunjung

tinggr terkhusus nilai-nilai pendidikan, sehingga bagi pira penuntut
ilmu
dapat lebih menghargai akan sebuah ani ilmu p.rig"irlrr"n.
Begitupun,
karya ini dapat menjadi sebuah cerminan kepada kiia dilam
memburairrit n
nilai pendidikan di negara kita terhadap apa yang diimplementasikan
di
negara lain sehingga praktik pendidikan tslim dapat ,.-uki.,
berkembang
ke arah yang lebih baik"
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Semoga dengan terbitnya buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca,
peminat dan prakisi-pral<tisi pendidikan dalam rangka rnengembangkan

k<trusus bagi

ilmu pengetahuan pada masa kini dan pada masa yang akan datang"

Medan, Mei 2014
Dekan Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Prof. Dr" Syafaruddin, M.Pd
NrP 19620716199003 1 004
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Katakanlah: "Berialanlah kamu di muk-a bumi, kemu-dian
perhatikanlalz bagaimana keadaan orang-arang yang
mendustakan itu (al-An'am : 11).

PENDAHULUAN

,{aokanloh:'tserjalwtlahkamudimuknbwni.kanudianperhatikantnhbagaimana
'.:zadaan

orang-orang yang mendustakan iru (al-An,im

: 11).

etakanlah :' Berj alanlah kamu ( di muka) bumi lalup erhatikanlah
b agaimana
:nbat orang-orang yang berdosa (an-Naml : 69)"

-{

d atakanlah:

" Adakan p erj alanan di muka b umi dan p erhatikanlah
b agaimana
';uudahan orang-orang yang dahuru. Kebanyakan dari mereka ii orang)rang yang mempersekutukan (Allah) (ar_Rum: 42).

Al-Qur'an, banyak memerintahkan kaum Muslimin untuk melakukan
:erjalanan di muka bumi, sebagaimana diungkapan oleh ayat-ayat di atas"

T'-rluan perjalanan

itujuga diuraikan dalam ayat tersebut untuk menjadikannya
'-'cbar atauTbrah terhadap
apa yang dilihat, bagaimana kesudahan oruri-rrang terdahulu yang melakukan kebohongan, syrik dan perbuatan dosa.
lntinya adalah supaya menambah kearifan"
Tentu saja tr-rjuan perjalanan dalam Islam tidak hanya sekedar
tour untuk
:relihat keindahan alam, kulineq hiburan, tetapi yang lebih penting
lagi adalah
: agaimana perjalanan itu menjadi pembelajaran bagi-s.r"oruog
memperkokoh
.'eimanan dan ketakwaan serta mengambil hilanah dan menlmbah
kearifan"
Pada waku saya masih bersekorah di sekolah Dasar (duiu
namanya
Sekolah Rallyat), salah satu pelajaranyang saya gandrungi
adalah Ilmu Bumi"
:ietika kita mempelajari Ilmu Bumi, maka ieialigus fita akan membuka
: eta (atlas). Dari peta dunia itulah saya melihat letik kota-kota
besar dunia,
:rara saya selalu ternrju kepada kota-kota besar yang terletak dalam
peta
:ersebut dan saya selalu memperhatikan letak koia-kota besar itu, dan
iaya
:erharap, apakah saya mungkin dapat ke sana. Apakah ada keterkaitannya
:engan kesempatan saya untuk berkunjung keberbagai kota besar
dunia,

:engan_gemarnya saya membuka peta dunia semasa saya
masih sD?. Memang
-gak sulit mencari korelasinya, hanya saja mungkin setiap orang ada keingina;

,ont

mengunjungi kota-kota besar dunia. sebagian rru"vl sampai pada

: atas keinginan saja, tetapi sebagian orang ada pula yang
bisa

mlrealis*it*r-yu.

fanyak penulis yang telah membukukan riwayat perjaranannya, arau
:eq'alanan itu ditulis oleh orang lain. Kegunaan penulis"r, itu
tentu dapat
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dipahami, bahwa seseorang ingin mentransformasikan pengalaman yang
diperoleh, mungkin ada guna dan manfaatnya bagi orang lain, karena dari
perjalanan tersebut, banyak ditemukan kearifan dalam pelajaran" Beberapa
tokoh pengembara pelaku sejarah telah dinukilkan pe4'alanan, seperti, kisah
perjalanan Ibnu Battutah, Marcopolo, Laksamana Chenghoo atau juga kisah
perjalanan Colombus menemukan benua Amerika.
Penulis juga membukukan kisah perjalanan ini guna dapat dinikmati
oleh pembaca, yang pada mulanya tulisan merupakan catatan hasil perjalanan
yang ditujukan buat anak-menantu, cucu, adik-adilg kemanakan, kerabag
teman. Namun karena buku ini telah dicetak secara luas, maka tujuannya
sudah menjadi meluas pul4 yakni ditujukan kepada siapa saja yang membacanya
yang mungkin ada manfaat dan gunanya. Setiap negara mempunyai spesifik
dan keunikan masing-masing sehingga bisa dijadikan 'ibrah.
Judul buku ini adalah Nhlah rarbiyoh (Nilai-Nilai Fendidikan dari Fengalaman
Ferjalanan la Manca Nega:a) . Mengkaitkan perjaianan (nhlah) dengan pendidikan
(tarbiyah) adalah fokus inti dari tulisan ini. Perjalanan yang kami lakukan
semuanya berkait dengan kependidikan, baik pendidikan langsung memberi
(subjek) dan menerima (objek) maupun pendidikan tidaklangsung. pendidikan
langsung adalah kami bertindaksebagai nara sumber dari sebuahpertemuan
ilmiah, di sini saya mempersentasikan makalah di forum ilmiah ataupun
sebagai penceramah di sebuah forum pengajian, setelah itu diskusi, dalam

diskusi inilah terjadi dialog yang cukup menarik yang kami alami bahwa
kami tidak hanya memberi ketika berdiskusi tapi juga menerima masukan
dari peserta. Pendidikan tidak langsung adalah melihat buday4 peninggalan
sejarah, kebiasaan, serta alam lingkungan dan masyarakat di tempat mana
kami berada, dari pengamatan itulah terdapat kesan-kesan. Agar kesan itu
bermanfaat baikbagi penulis maupun bagi orang lain, maka kesan itu kami

tuliskan dalam buku ini.

l
BAGIAN
PERTAIT,IA

MAKKAH. MADII\TAH
DUA KOTA SUCI
PENUH BERKAH
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**;= Kota Suci
I :'am relung hati setiap muslim sedikit banyaknya pasti terbesit keingrnan
-: - ::engunjungi kedua tanah haram (Makkah dan Madinah), hanya saja
-j,r :.3ci-1 keinginan tersebut tergantung kepada kadar iman masing-masing"
-.-=:;ak kanak-kanak kita sudah diperkenalkan terhadap Rukun Islam

.:.

I

r1

-:ra, salah satunya adalah melalaanakan haji ke Mekah bagi yang mampu.
Sebenarnya, keinginan untuk melaksanakan ibadah haji sudah tertanam
:,.:- jiri saya sejak lama, sekurang-kurangnya sejak mengenal Rukun Islam
::1 rna. Kesempatan berhaji seialu saya tunggu, kapan hal itu terlaksana"
{J<hirnya, kesempatan itu tiba ketika saya sudah menyelesaikan studi

- : ::: bertugas di Padang sidempuan sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah. Biaya
:t:: haji pada wakru itu, tahun 1993, lebih kurang 6 juta rupiah perorang,
*.:

'-rgkat 2 orang berarti perlu 12 juta lebih. Untuk memenuhinyi kami menjuil
dibeli pada tahun 1990 di yogyakarra.ketika saya akan menyelesj<an
--:i s-3 di sana" Dari hasil penjualan tersebut, dan uang tambahan dari
-

-,:: il lzng

F
L'.
Ir

pl

--: :rertua Hj. Salamah dapatlah kami berdua suami isteri berangkat.

Kami berangkat bertig4 saya dan isteri serta meftua. Keberangkaun kami
-=,:pakan haji pertama bagi saya. Keberangkatan ini memberi kesan yang
-::dalam pada diri saya karena dapat melihat langsung Masjid Haram di
',1-,ikah dan Masjid Nabawi di Madinah, sungguh menambah kesan rellegius

,::g

mendalam dalam kalbu saya.

Kami masuk dalam rombongan kelompok terbang (kloter) 2 Medan.
:i=rira pukul 08.00 wIB, kami diberangkatkan menuju Bandara King Abdul
::,2, Jeddah dan tiba di sana sekitar pukul 12.00 waku
Arab saudi.

-:a

Jama'ah turun menuju ruangan yang dipeniapl<an untuk antrian pengurusan

masuk saudi Arabia. Masing-masing jama'ah diperilaa olih
letugas
'-eimigrasian, cukup lama sebab jumlah jama'ah mencapai 480 orang. sambil
-enunggu giliran sebagian jama'ah melaksanakan shalat zuhur dan ashar
-'r',ak taqdim.
Setelah pemeriksaan paspor, jama,ah menuju ke ruang penempatan
:arang-barang. Sungguh suatu hal yang tidak mudah untuk menemukan tas
rasing-masing dalam kondisi yang berantakan seperti itu.
setelah barang bawaan ditemukan, kamipun segera bergerak menuju
::.npat yang dipersiapkan oleh panitia Haji Indonesia petugas Daker (Daerah
:.erja), Jeddah. Di tempat itulah sebagai tempat transit sementara jama,ah
.raji, sebelum akhirnya kami di bawa menuju Madinah.
setelah shalat Maghrib dan 'Isya, jamak takdim, jama'ah dijamu dengan
rakan malam yang telah dipersiapkan oleh panitia, tak lama ierdengar'iah
)engumuman untuk bersiap-siap menuju Madinah"
sejumlah 10 bus dipersiapkan untuk mengangkutjama,ah ke Madinah.
{arena peraturan belum tersistem dengan baik akibatnya panitia mengalami

-----

b

RIHLAH TARBIY

kerepotaa dalam menempatkan posisi jama'ah. Sebab jama,ah tidak mau
terpisah dari barang bawaannya, keluarga maupun rombongannya. setelah
semuanya rampun& iama'ah diberangkatkan ke Madinah. perjalanan yang
ditempuh mencapai 470 Km dalam wakru sekitar 5 sampai o j"-.
Sekitar pukul 04.00 dini hari, jama'ah sampai di Madinah. setelah sopir
melapor ke koordinator kedatangan bus di stasiun, jama,ah dibawa perugas
yang ditunjuk oleh Daerah Kerja Madinah ke hotel. penunjuk
latan initatr
yang memberi tahu sopir ke hotel mana jama'ah akan ditempatkan.
setelah sampai di lokasi hotel, kerepotan kembali terlihat. Ada beberapa

hal yang menjadi penyeb ab. krtamg tentang barang bawaan. Barang
bawaan
diturunkan dari mobil masing-masing dan jama,ahhencari serta membawa

barang masing-masing tentu merepotkan apalagi kalau jaraknya jauh.
Keduq

masalah pembagian kamar. sebagian besar jamaah menginginkan
- lantai
di
bawatr, tidak mau ke lantai ,tur. siup, r"3u yurg akan berada

dalam kamar tersebut turut pula membekukan ,rarunu. jami,atr tidak mau
terpisah dari rombongannya.
Akibatnya, pada hari pertama kami tidak bisa shalat subuh di masjid,
menjelang siang kami baru bisa bergerak menuju Masjid Nabawi, tentu
saja setelah semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

MasiiJ l.{atawi
Luar biasa! saya ta$ub melihat Masjid Nabawi yang indah. Dari luar
yang mempesona telah memikat ttati i* urrn* segira melangkahkan
lentuknya
kaki ke dalam" ornament pintu dan dindingnya begitu irenarik. sisi yang
se\e\dn \tn menghadap \trb\at termasdr bagran din pembangunan baru.
Di dalamnya terdapat hamparan ambal yang luas, tiang-tiang besar dibalut
wama kuning tua. Di tengah-tengahnya terdapat ruang terbuka sehingga
kita bisa melihat langit dengan jelas. Dan di lapangan terbuka itu dibuat
pa)'ung otomatik, apabila hari panas payung tersebut terkembang, bila sore
dan malam hari payung menguncup kembali.
Raudah,itulah tempat pertama yang saya kunjungi di sana. yaitu sebuah
ternpat dengan ukuran arah timur ke Barat 22M., arah Utara ke Selatan 15
M., posisinya berada antara rumah Nabi (sekarang menjadi kuburan Nabi)
dengan tuIimbar Nabi. Tempat ini selalu ramai dikunjungi jama'ah karena
merupakan salah satu tempat do'a yang mustajab"

_

Di sisi sebeiah depan raudah kita bisa berziarah ke makam Rasul yang di
sebelahqra terdapat dua makam sahabat yaitu Abu Bakar as-siddiq dan
Umar bin Khattab.

L
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Liarah

:.-raran selama di Madinah cukup padat, iama'ah berupaya untuk
; , . -f ai'n di masjid. Kalau jama'ah berada di madinah 8 hari berarti
u-:: ; : -, :a,rus shalat ke masjid setiap wakru, apabila sekali saja tidak datang
r ,, : Jahnya tidak sempurna.

-

sa;nping melakukan kegiatan rutin di masjid seperti shalat, membaca

- '- -- --. zikir, ziarah ke makam Rasul dan beribadah di Raudah, jama'ah
,-:r: : :-:^ mengunjungi tempat-tempat bersejarah guna memperkokoh
i-

--; :r

dar menambah kecintaan kepada Rasulullah"

ZIARAII
wahai Nabi dan Rasul Ailah
--. selahtera atasmu wahai manusia pilihan kekasih Allah
. .'- l-asul, aku bersaksi sesungguhnya telah engkau sampaikan risalah
- . .-arrah, nasihat dan jihad telah engkau tunai
.r.
ditempat terpuji
-- - anugerahi kemuliaan dan martabat tertinggi dan
atasmu

:
:

l*i
i**

Rasul terpuji
sejahtera atasmu wahai khalifah Rasul

pnBat<ar as-Siddiq
Fhtat setia di setiap waktu
tstDrban jiwa dan hana
F.d, cinta tak terbendung kepada Allah dan Rasul

h rrn*, balaslah pengorbanannya
hfu sejahtera atasmu wahai penyebar Islam,

::--. ar kebenaran dan kebatilan, selalu berkata
-:- --:,ng si papa, penghubung silaturrahim,

bena6

-":-..,:-i:rulah Islam teguh dan kuat
- - antara tempat-tempat ziarah selain makam Rasul dan dua sahabatnya:

a

Pemakaman Baqi'

muslimin
-,:-r. Pemakaman ini sudah ada sejak zaman Nabi. Banyak di antara
-: -: r :i \abi yang dmakamkan di sini, di antaranya adalah sahabat sekaligus
:- : - : r:i Nabi yakni Usman bin Affan, khulafaurrasyidin yang ketiga' Beliau
- : - . ':.-j syahid ditangan para demonstran yang datang beramai-ramai ke
---.--r..-a, Ia-lu ada di antara para demonstran itu yang menebaskan pedanguya
: - . :. Usman sehingga beliau wafat.
:--':

rr ak2mflr Baqi' adalah makam para sahabat Nabi dan kaum

8
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IJhud

Suatu tempat yang berjarak tidak sampai 10 Km" dari Masjid Nabawi.
Ditempat ini pada tahun 3 H", terjadi pertempuran dahsyat antara kaum
muslimin Madinah dengan musyrikin Makkah. Orang-orang Makkah mau
membalas kekalahan mereka di Badar satu tahun sebelumnya, untuk itu
mereka mempersiapkan 3.000 pasukan. Kaum musliminpun menyambut
mereka denganjumlah pasukan kira-kira 700 oran& bertemulah dua pasukan
itu di lembah Uhud.
Pasukan pemanah kaum muslimin telah ditempatkan Rasul sejumlah
5o orang untuk menghadang kaum kafir yang melintasi perbukitan. sebelumnya

Nabi telah memberi peringatan agar tidak meninggalkan tempat tersebut
dalam keadaan bagaimanapun.
Akan tetapi setelah pemanah yang 50 orang tersebut melihat pasukan
Quraish Makkah kocar kacir di serang oleh pasukan Islam dan harta benda
merekapun berserakan, maka pemanah meninggalkan posisi untuk mengejar
harta kafir Quraish tersebut. Pada saat itulah sejumlah pasukan euraish
Makkah melintasi jalan yang tadinya dikuasai pemanah muslim. Akibatnya
kaum muslimin terkepung. Dalam peristiwa ini banyak yang syahid, Nabi
sendiri patah giginya, dan dalam keadaan kacau balau begitu terdengar
pula teriakan bahwa Rasuiullah telah wafag hal ini semua menambah porak

poranda peftahanan kaum muslimin.
Akan tetapi Nabi tidak kehilangan akal, beliau pimpin pasukan Islam
untuk rnundur ke bukit lJhud, kaum kafirtidakakanbisa mengejar ke tempat
itu. Di uhud itulah gugur 70 orang syuhada salah satunya adalah Hamzah
bin Abdul Muthalib yang merupakan penghulu dari syuhada dan dimakamkan
di Uhud.
Apabila jama'ah haji ke Uhud mereka akan menemukan makam Hamzah
dan syuhada uhud lainnya. Peristiwa Uhud itu adalah merupakan pelajaran
terbesar bagi kaum Muslimin.

c.

Quba

Rasulullah sampai di Madinah namun tidak langsung ke pusat kota,
melainkan singgah di sebuah desa di pinggir kota Madinah, tempat itu bernama
Quba. Nabi di sambut oleh penduduk Yastrib di euba.
Ditempat inilah Nabi mendirikan sebuah masjid yang sampai sekarang
di kenal dengan nama Masjid Quba, di pekarangan masjid pada sebuah
bangunan kecil diukir sepotong ayat al-euran yang menjelaskan tentang

berdirinya Masjid Quba.
Di samping mengenang peristiwa hijrah Nabi, ziarah ke tempat ini juga
mem-punyai nilai ibadah tinggi" Sebaiknya berwudhu'lah dari pondokan
sebelum keberangkatan ke Quba kemudian lakukal shalat sunat tahyatul

\

B
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tlhud

Suatu tempat yang berjarak tidak sampai 10 Krr- dari Masjid Nabawi.
Ditempat ini pada tahun 3 H", terjadi pertempuran dahsyat antara kaurn
muslimin Madinah dengan musyrikin Makkah. Orang-orang Makkah mau
membalas kekalahan mereka di Badar satu tahun sebelumnya, untuk itu
mereka mempersiapkan 3.000 pasukan. Kaum musliminpun menyambut
mereka dengan jumlah pasukan kira-kira 700 orang, bertemulah dua pasukan
itu di lembah Uhud.
Pasukan pemanah kaum muslimin telah ditempatkan Rasul sejumlah
50 orang untukmenghadang kaum kafiryang melintasi perbukitan. Sebelumnya
Nabi telah memberi peringatan agar tidak meninggalkan tempat tersebut
dalam keadaan bagaimanapun.
Akan tetapi setelah pemanah yang 50 orang tersebut melihat pasukan
Quraish Makkah kocar kacir di serang oleh pasukan Islam dan harta benda
merekapun berserakan, maka pemanah meninggalkan posisi untuk mengejar
harta kafir Quraish tersebut. Pada saat itulah sejumlah pasukan Quraish
Makkah melintasi jalar yang tadinya dikuasai pemanah muslim. Akibatnya
kaum muslimin terkepung. Dalam peristiwa ini banyak yang syahid, Nabi
sendiri patah giginya, dan dalam keadaan kacau balau begitu terdengar
pula teriakan bahwa Rasulullah telah wafaq hal ini semua menambah porak
poranda pertahanan kaum muslimin.
Akan tetapi Nabi tidak kehilangan akal, beliau pimpin pasukan Islam
untuk mundur ke bukit Uhu4 kaum kafir tidak akan bisa mengejar ke tempat
itu. Di uhud itulah gugur 70 orang syuhada salah satunya adalah Hamzah
binAbdul Muttratib yang merupakan penghulu dari syuhada dan dimakamkan
di Uhud.
Apabila jama'ah haji ke Uhud mereka akan rnenemukan makam Hamzah
dan syuhada Uhud lainnya. Peristiwa Uhud itu adalah merupakan pelajaran

terbesar bagi kaum Muslimin.

c.

Quba

Rasulullah sampai di Madinah namlm tidak langsung ke pusat kota,
melainkan singgah di sebuah desa dipinggii kota Madinah, tempat ift benrarna
Quba. Nabi di sambut oleh penduduk Yastrib di Quba.
Ditempat inilah Nabi mendirikan sebuah masjid yang sampai sekal:ang
di kenal dengan nama Masjid QubE di pekarangan masjid pada sebuah
bangunan kecil diukir sepotong ayat al-Quran yang rnenjelaskan tentang
berdirinya Masjid Quba.
Di samping mengenang peristiwa hijrah Nabi, ziarah ke tempat ini juga
mem-punyai nilai ibadah tinggr. Sebaiknya berwudhu'lah dari pondokan
sebelum keberangkatan ke Quba kemudian lakukan shalat sunat tahyatul
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'qjid dua raka'ag atau shalat-shalat sunat lainnya. Lanjutkan dengan berzikir

:=

membaca al-eur'an.

d. Qiblataini"
Arrinya masjid dua qiblat. eiblat perrama sekali arah kebagian utara,
ke Baitul Maqdis. Jadi, qiblat peftama kaum mulimin adah Baitul
-engarah
l.iaqdis" setelah itu Allah memerintahkan menghadap ke Baitullah hingga
.=mpai sekarang. Di dalam masjid tersebur masih dapat kita lihat 2 qiblat.
?enziarah juga melakukan shalat tahyatul masjid di sini.

e. Masjid Sab,ah (Masjid

Tirjuh)

Di lokasi ini ada tujuh masjid-masjid kecil, itu saya saksikan di tahun
993 ketika haji perrama. Ketika kami umroh pada talun 2011 dan 2013,
.ami tidak singgah di Masjid sab'ah, merihat dari jauh saja dan di situ
-elah dibangun sebuah masjid besar. Di tempar inilah duiu t"4ldirryu perang
ihandak, perang parit. Atas saran salman al-Farisi, Nabi memerintahkan
:renggali parit untuk tempat berlindung dari serangan
euraish Makkah"
Ketika berita sampai kepada Nabi bahwa o.urrg-orung kafir
euraish telah
nenrberangkatkan angkatan perangnya yang besar ying berjumlah 10.000
orang untuk menyerang umat Islam di Madinah, lalu Nabi birmusyawarah
dengan para sahabatnya bagaimana cara menangkis serangan ini, pada
<etika itulah Salman al-Farisi mengusulkan untuk
-.nggali-parit sebagai
benteng mereka. Dari bagian belakang paret itu adatah gunung, jadi ridik
gungkin ada serangan dari belakang. Serangan yang memungkiok t aua
depan,dan dari depan inilah di gali paret panjang dan lebaq sehiniga serangan
Quraish Makkah akanterhenti dengan adanya paret tersebut. getul, euraish
cidak bisa lagi melanjutkan serangannya t<etika sampai di pinggir paret,
mereka terhenti di seberang parit, tidak bisa melanjrrtkrr r.iurg"rr. untuk
iru mereka berkemah, dan dalam keadaan yang demikian itu timbul pula
perpecahan di kalangan mereka dan malam harinya mereka,,diserang,,
Lleh
algin yang sangat kencang yang meruntuhkan kemah-kemah mereka,
mereka lari ketakutan dan dalam perang khandak tersebut kaum muslimin
"trri*yu
berada dipihak yang menang.
Setelah berada delapan hari di Madinah, maka pada hari kesembilan,
kami menuju Makkah untuk melakukan umroh. Karena haji yang akan kami

lakukan adalah Haji ramatu', maka umroh dulu baru traji.-oari pondokan
di Madinah telah dipakai pakaian ihram, sampai di BirAli melakukan shalat
sunat umroh, setelah itu bemiat umroh, kemudian dilanjutkan perjalanan
ke Makkah. Sepanjang jalan dibac alah talbiyah.

Mrht"h
saungguhnyarumahyangmula-muladibangununtuk(tempatberibadah)
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di Bakkah (Makkah) yang diberkati meniadi
peturyuk bag"i manusia (Ali Imran: 96).

mct'ausia adatah Baintllah yang

Keberadaan kota Makkah terkait erat dengan kisah lbrahim, Hajar dan
Ismail" Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di suatu lembah yang tandus
tiada tanam-tanaman di sekitarnya : "suungguhnya aku tinggalkan sebagian
dari keturunanlat di lembah yang tiada tanam'tanaman di sisi rumahMu'"

(Ibrahim: 37).
Hajar dan lsmaillah penduduk pertama Makkah. Kemudian, karena ada
sumber mata art Zarvzandi tempat itu maka berdatanganlah manusia lainnya,
yaitu suku Jurhum, dan sejak itu berkembanglah penduduk kota Makkah.
Kota ini menjadi bermalana karena Ibrahim dan Ismail membangun Baitullah
danjadilah kota ini mer:f adi kota tempat beribadah. " BanyaHah orang berdatangan
dari berbagai penjuru setiap tahunnya untukmelaksanakan ibadah ditempat
ini. Karena itulah orang-orang Quraish keturunan Nabi Ismail, sudah terbiasa
membagi tugas-tugas mereka untuk melayani tamu-tamu yang berdatangan
tersebut. Kepadaketurunanlsmailini dipercayakanuntukmengelolaBaitullah.

Kota Makkah menjadi berkembang karena sering dikunjungi oleh orang-orang sekitarnya. Selain itu, yang menarik juga tentang kota Mak&ah
ini adalah sebagai kota dagang. Bagaimana mungkin kota Makkah sebagai
kota dagang?. Kota ini adalah menjadi kota persinggahan (transit) para
pedagang (kafilah) yang berdagang ke Selatan, ke Yaman dan ke pantai
Samudera Hindia atau ke Teluk Parsi dan ke Utara, ke Syarq IG Busro dan
Darnaslus- FIal ini terkait erat dengan jalur sutera laut dan jalur sutera darat.
Jaiur sutera laut adalah jaiur dagang yang ditempuh oleh pedagang yang
datang ke Kanton (Cina) melalui Selat Malaka, Samudera Hindia sampai ke
Tanah Amb, dari situ di bawalah barang dagangan ke Syam untuk diteruskan
ke Laut Tengah ataupun ke Kostantinopel" Jalur Sutera darat melewati
daratan Cina, melaluiAsia Tengah, Samarkand, terus ke Palmyra, memasuki
pula Syam dan terus pula ke Laut Tengah sebagiannya ada pula yang dibawa
ke Selatan menuju Tanah Arab (Makkah) yang kemudian dilanjutkan pula
ke Yarnan ke Samudera Hindia. Inilah kira-kira gambaran perjaianan dagang
pada ketika itu. Tepatlah apa yang disebutkan al-Qut'an dalam surah al-Quraish

'Kwma kebiasaut orang Qn"aish yaitu (karma) kebiasaan mereknbq*gian
pada mwim dingtn dan panas, maka hendaklah mereka merqtembah Tthan
pernilik ramah ini (Kahah) yang telah membei makanan kepada mereka
dan mengamankan mereka dari ketalattan (al-Quraish : 1-4 )".
Peqielasannya adalah bahwa orang Quraish biasa mengadakan perjalanan
untukberdagang ke negeri Syam pada mr:sim panas dan ke Yamanpada musim

dingln.

hgi itu rombongan

kami sampai di Makkah, disambut di checkpoint

oleh petugas haji Indonesia, yang terdiri dari mahasiswa Indonesi4 kemudian
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di antar menuju penginapan. Kami menginap di sebuah hotel namanya
'ummul Qura" di daerah HaJat tidakberapiiaun aat vrasiid Haram,
mungkin

hanya sekitar 500 rn, hanya saja pulang dari masjid Haram jalannya
mendaki,

agak sulit juga bagi yang sudah berumur lanjui. saya lihat kota
Makkah itu
dikelilingi oleh bukit-bukit baru, Baitullah betut-ulnrl terletak di lembah.
Kita dapat juga melihat dengan jelas Jabl Nur dari Kota Makkah.
setelah melalui proses penempatan yang juga memakan wakru, akhimya
kami mendapat kamar yang dihuni satu kamai sekitar 10 orang.
Kamipun
berangkat ke Masjid Haram untuk melalcsanakan tawaf dan
sa,i dan tahilul.
Inilah pertama kali saya melihat Ka'bah secara langsung" selama
ini saya
iihat fotonya saja ataupun filnnya.

Apa yang dilakukan di Makkah selama menunggu haji? Haji baru
akan dilaksanakan tiga minggu lagi, kegiatan banyak ii'iut
un di masjid,
beribadah, shalat, membaca al-eur,an, tawaf, seLli_sekali"t pergi
umroh,
mengambil miqat di Tan'im. Ketika saar wukuf tiba, tanggai
B zulhijjah
kami berangkat ke Arafah, bus telah disiapkan panitia. aerJrigkat
ke Arafah
ini. disediakan bus yang sangat terbatas, karena itu berdesatn tidak
bisa
ierhindarkan. Tanggal 9 Zulhijjah wuku{ dimulai dengan shalat
zuhur dan
asar jamak takdim qasar, lalu khutbah w,kuf, rryu di*irta
oleh petugas
-doter untuk menjadi khatib khutbah wukuf. saya jelaskan tentang makna
mendasar dari wukuf tersebut, saya kaitkan pulu d.rrgun persaudaraan
'ang
kaum muslimin sejagaq dan di sinilah kita berkenian d.rrgl.
uurrgsa-bangsa
lain di dunia ini, di antara mereka adalah bangsa-bangru yl.rg
telah berhasil
rnembawa kegemilangan Islam, seperti bangsa arab, earsi
din Turki, kapan
lagi kita bangsa Indonesiaakan menjadi pelopor kegemilangan
Islam tersebuq

seperti yang telah diusungberbagai bangsayangtelah saya
slbutkan terdahulu,
riemikian kira-kira isi khutbah wr:kuf yang iryu .umpaikan.
Malamnya setelah

shalat Maghrib, Isa jamak takdim, kami menuju Mina. Di sinilah
saya melihat

suasana yang agak kacau, karena orang-orang berebut
naik bus" Kenapa mesti

berebut? Temyata busnya kurang, kami mendapatkan bus yang
diisi mungkin

ada 100 orang, di dalamnya penuh di atas juga penuh. t"rd-ldd
di atasLus,
suatu yang membuat tidak ,yamuony, ddu* perjalanan ke
Mina.
Toqguh
Tapi bagr saya perjalanan malam itu merupakan suatu nikrnat

tersendiri, di
tengah padang pasir menuju Arafah di iinari cahaya bintang rembulan,
angin ma]am padang pasir yang sejuk membuat kenangan teriendiri
bagi
saya. Ferjalanan itu hanya belasan kilo meter saj4 tetapi
kamiiempuh semalu**,
menjelang subuh sampailah kami di Muzdalifah, jima,ah turun
untut< mabit
shalat subuh, ternyata air tidak ada, terpaksalaiibertayammum,
kemudian
mengambil batu untuk melemparjumrah besoknya. setlhn itu perjalanan
di

lanjutkan ke Mina, sesampai di Mina cahala mata hari sudah
tinggi sepenggalan,
saya tidak bisa bayangkan, kalau sampai siang kami tidak
sampai
1--riga

ke

Mina, apakah kami akan tahan di atas bus yang terbuka, di-biwa
sengatan
mata hari musim panas dan air tidak ada, dan kami sangat bersyukur

sinpai

t2
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pada saat yang tepat. Sesampainya kami memasuki perkemahan, bersiapsiap untuk melontor jumrah Aqobah. Pelemparan jumrah dilaksanakan hari
kesepuluh, sebelas dan kedua belas Zulhijiah, karena kami mengambil nafar
awal, kemudian kembali ke Makkah" Di Makkah kami melaksanakan tawaf,
sat dan tahallul. Setelah selesai itu semua, saya dan isteri serta mertua duduk
dipelataran masjid sambil menghadap Ka'batr, di sinilah air mata saya tidak
bisa dibendung, saya tidaktahu darimana datangnya perasaan haru tersebut
yang menyesak dada saya, saya belum pernah menangis seperti itu, sehinga
isteri saya heran, karena dia tidak pemah melihat saya menangis, lalu hari itu
dia lihat saya menangis sejadi-jadinya. Apakah makna tangisan itu? sampai
sekarang belum bisa saya terjemahkan.
Setelah selesai melaksanakan haji, tidak berapa hari kemudian kami
kembali menuju TanahAi6 di situlah baru teringat anakanakyang ditinggalkan,
yang masih kecil-kecil dan mulailah terasa rindu Tanah Air dan Rindu keluarga.
Pesawat membawa kami mendarat di Polonia, kami disambut keluarga, di
bawa ke rumah kemudian besoknya kami ke Padang Sidempuan karena
saya di berrugas di sana, sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera
Utara Padang Sidempuan.

Petugfas

Haji

Perjalanan

haji saya berikutnya adalah sebagai petugas TPHI (Ieam

Petugas Haji Indonesia) tahun 1996. Menjadi Ketua KelompokTerbang (Kloter)

2 Embarkasi Polonia Medan.

Sebagai Ketua Kloter banyak sekali tugasny4
mengurus segala yang berhubungan dengan jama'ah, pemondokan, evakuasi,

komunikasi dengan pihak Daerah Kerja dan Maktab, mengurus yang sakiq
hilang uangjamaah hilang dan lain-lain" Ada hal-hal ringan yang dilaksanakan
tapi ada juga yang berat, yang berat-berat itu termasuk evakuasi jarnaah"
penempatan pernondokan jamaah, puncak dari kesulitan Ketua Kloter adalah
ARMINA (Arafah-Mina) terutama mengenai kenderaan" Aafah Mina kita
hanya diberi

5

bus untukmengangkut4S0 orangjamaah, tetapi berkat kerjasam4

dengan seluruh ketua rornbongan dan ketua regu hal itu dapat di atasi.
Terakhir yang tidak kalah seriusnya adalah soal barang jamaah yang sudah
melebihi timbangan, ini juga dapat diselesaikan baik dengan pihak jamaah
maupun dengan pihak Garuda"
Tahun 1999, saya bernrgas sebagai TPIH (Team Pembimbing Ibadah
Haji), tugas hanya memberikan bimbihgan ibadah, ceramah dan konsultasi
agama. Sebagai petugas TPIH saya melihat bahwa masih banyakjamaah yang
perlu diberikan bekal dan dasar-dasar manasik haji" Tahun 2006 saya dan
isteri berangkat haji sebagai petugas TPHD (Team Petugas Haji Daerah)
Kota Medan. Tugasnya khusus mengurusi jamaah haji fang berasal dari
Kota Medan. kda wakru itu kelompok terbang kami ini ada dua daearh asal
yaitu Kabuten Langkat dan Kota Medan. IGmi hanya diberi tugas untuk
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:rengums jamaah Kota Medan, adapun jamaah Kabupaten Langkat diurus
-,la oleh TPHD KabuPaten Langkat.

L-r.rrok
selain dari melaksanakan haji kami juga meiai<sanakan umroh" umrah
:r-tg kami lakukan adalah: Tahun 1994, saya dan pakFakhmrrazy Dalimunthe

.lmarhum) telah memprogram untuk bemmroh, visa kami urus di Los
-jrggeies, Alhamdulillah terkat bantuan orang Indonesia yang bekerja di
-.,-,nsulatArab Saudi di LA,, kami memperoleh visa" Umroh berikutnya adalah
. erika saya di undang berseminar ke New Delhi India tahun 1997, saya dan

steri dapat memperoleh visa berkat bantuan KBRI" Urnroh selanjutnya
.ahun 2011 melalui rute perjalanan pulang pergi; Medan-singapura, Dubai
-'eCah, selama 14 hari" Umroh kali ini saya lihat banyak sekali dik'':njungt
,_eh jamaah muslim dari berbagai negara hampir menyamai haji. Apakah
rr karena masih tergolong awal setelah rnusim haji, atau semangat ulnroh
'.ng meningkat hagi kaum Muslimin du::ia"
setemsnya, kami juga melaksanakan umroh pada tahun 2013, kami
kami Nurus Sakinah Daulay
- trangakat, saya, isteri dan dua orang anak
,un M. Fazlurrahman. Daulay- Ilmroh bersama dua orang anak ini memiliki
.:nikmatan dan kekhasan tersendiri, swalr:tu tawaf dan sa'I kedua anak
dengan say4 seperti seolah-oieh mereka
..embaii kepada masa balita Inereka, padahal mereka sudah menjadi ayah
:an ibu dari anak-anak mereka. Ada kenikmatan bagi kami sebagai orang
Masjid
. ra ketika bersaama sama-sama beribadah di Masjid Haram dan di
pula
kepada
rezeki
memberikan
l.abawi di Madinah. Semoga kiranya Allah
.-,:-mi untuk membawa dua orang anak kami yang belum kami bawa umroh"

.-mi itu bergantung dan berpegangan

Ada nilai spiritual yang tak temilai harganya bagi kaum Muslimil yang
,elah n-relalisanakan haii dan umroh" Menunaikan haji adalah salah satu
:ari rukun Islam yang lima" Kepada setiap umat lslam sejak kanak'kanak
-elah diajarkan rukun Islam tersebut, sehingga dalam pikiran setiap Muslim

:rtanam keistimewaan kota Suci Makkah dan Madinah. Karena itu amat
angka di antara kaum Muslinrin yang tidak bercita-cita unttrk berangkat ke
-anah Suei" Fianya karena berbagai fakror saja, terutama fakor pendanaan
.:a-ka ba-nyak di antara i<aurn Muslfunin, kendatipun hatinya sangat berkeingilan
:rukberangkat ke sana belum bisa benngkat. Oleh karer:a itU suatu keberunnrngan
:agi siapa saja yang bisa herangkat ke sana, untuk melalcsanakan itradah haji.

HrLiLat Haji
,

setiap jamaah haji yang berangkat ke Tanah suci seialu diiringi do'a
leh keluarga dan handai tolan, agar kiranya jamaah haji yang berangkat

-l
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tersebut memperoleh haji mabrur. Untukmenggapai haji mabrur itu diperlukan
percaratan-percaratan yang tidak mudah. seorang jamaah mesti mempersiapkan
diri" Ada beberapa langkah yang harus dipersiapt<an untuk iru krtama,langkah

persiapan, yakni telah dimulai setidaknya sejak saat pendaftaran bahkan
jauh sebelumnya untuk mempersiapkan diri, baik berkenaan dengan ilmu
dalam pelaksanaan ibadah haji maupun yang berkenaan dengan hikmah dan
falsafahyang terkandung di dalamnya. Kedua, saat pelalsanaannya di Mak&ah,
Madinah, Amfah, Muzdalifah, Mtna.I(etiga, saat setelah kembali ke TanahAir,
Sesungguhnya ibadah haji sama dengan ibadah-ibadah lainnya dalam
Islam, yakni ibadah yang membawa dampak positif dan membawa perubahan

bagi seseorang yang telah melaksanakannya. Perubahan itu akan terlihat
dalam dua asp e\ aspekpertwrLa,hubungannya dengan Allah (habhm minallah) "
Aspek ini dapat dilihat dari semakin gemarnya seseorang beribadah dan
semakin meningkat puia kualitas ibadahnya, misalnya sebelum berangkat
ke Tanah Suci, sangat jarang melakukan shalat tahajjud, tetapi setelah pulang
dariTanah Suci frekwensi shalat tahajiudnya semakin meningkat- Sebelum
berangkat jamaah haji sangat jarang shalat berjamaah di masjid, setelah
kembali dari rhnah suci dia rutinkan dirinya untuk melaksanakan shalat
jama'ah di masjid, demikianjuga dengan ibadah lainnya terjadi peningkatan
kualitas dan kuantitas"
Aspek kedua, hubungannya

d

engan sesama manusia (hablum minannas) ,

juga semakin meningkat, semakin peka terhadap penderitaan orang lain,
semakin ramah dan rendah hati, semakin suka menolong orang lain yang
memerlukan bantuan dan pertolongan, dan berbagai aspek kepedulian sosial
lainnya" Kendali dirinyapun semakin meningkat dan ketat, dia sudah mtrlai
berhitung untung ruginya segala sesuatu berdasarkan perhitungan duniaai<hirat, haram atau halal-Jadi dimerui religiusnya semakin kental" Kecintaannya
kepada Islam dan kepeduliannya kepada Islam dan umat Islampun semakin

meningkat pula" Intinya telah terjadi perubahan yang bermakna setelah
dia kembali ke Tanah Ain
Untuk memperoleh perubahan yang bermakna tersebug maka seorang
yang telahmelalisanakan ibadah haji harus telah mem:persiapkannya sedini
mungkin, dan telah tertanam pula dalam hatinya, bahwa adanya keinginan
untuk berubah kepada yang lebih baik" Seorang jama'ah haji akan lebih
merasakan kebermaknaan ibadah tersebut bila dia dapat menangkap pesanpesan yang mendalam dalam ibadah ritual dimaksud. Dia dapat menangkap
pesan-pesan yang mendalam ketika thawaf, sa'i, wuqd m.elontar jumrah,
dan lain sebagainya. Pesan-pesan yang terkandung di daiamnya tidak hanya
dimaknai secara harfiah saja, tapi hendaknya dicari dan dihayati apa yang
terkandung di dalamnya, sehingga dengan demikian dapat dirasakan pesanpesan suci tersebut"
Dengan berhaji, seoraRg Muslim akan banyak mendapat llkmah yang
tak ternilai harganya apabila dia belajar dari seluruh rangkaian kegiatan
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haji tersebut" Dia renungkan seluruh rangkaian kegiatan itu satu persatu
kemudian dia ambil pesan-pesan yang terselubung di dalamnya, maka ia
akan temukan mutiara-mutiara hikmah yang terpendam di dalam-nya yang
amat berguna bagi dia dalam menapaki hidup di dunia ini. Ada beberapa
unsur pendidikan yang dapat dipetik dari perjalanan ibadah haji: krtama;
merasakan keakraban dengan Allah" Allah sangat dekat dengan manusia
(al-Baqarah:185), tetapi tidak semua orang dapat merasakan hal tersebut,
lewat ibadah yang dilakukan akan tumbuh rasa kedekatan tersebut, sehingga
tertanam rasa muraqabah dan muqarabah dengan Allah. seluruh rangkaian
ibadah yang kita lakukan di sana akan menggiring kita untuk lebih merasakan
kedekatan kepada Allah. Sepefti, thawaf, sa,i, wuquf, melontar jumrah,
mabit di Mina, berdo'a, dan berzikir- Keduc; menumbuhkan kecintaan kepada
Rasulullah, ketika seorang haji berada di Makkah dan Madinah, maka akan
tergambar dalam pikirannya tentang perjuangan Rasulullah, penderitaan
da', kesulisesan yang dialami beliau akan menambah kekagumankita kepada
beliau. Di Madinah, setiap har:i kita menyaksikan keagungin Masjid Nabawi,
menziarahi makam (kuburan), beliau beribadah di Raudhah, menziarahi
Baqi, kesemuanya akan membawa imajinasi kita kepada zaman lebih kurang
seribu lima ratus tahun yang lalu di saat Rasulullah masih hidup, kesemuanya
iru akan menambah kecintaan dan kekaguman kita kepada beliau dan sahabatsahabatnya.

kwa

;

menumbuhlcan senumgat persaudaman Islarn (tJr<huwah klamiyah)
"

\valupunseca:aefekif tidakbanyakwaktuyangdipergunakanuntukberhubungan
dengan orang lain, terutama bangsa--bangsa lain, namun akan dirasakan
semangat kesejagatan Islam, di saat mana kita salcsikan semua jamaah haji

menuju satu tujuan tertentu yaitu berbakri dan mengabdi kepada elah"
Pada saat azan dikumandangkan, kita akan salsikan jalan-jalan akan dipenuhi
lrang yang bergegas menuju masjid baik di Makkah maupun di Madinah.
Setelah sampai di masjid akan kelihatan pula sama-sama beribadah dengan
-<husu' dan tawaddu'. Di sini akan kita temukan pula berbagai bangsa yang
:erdatangan dari seluruh penjuru dunia. Dan di antara bangsa-bangsi itu,
ada yang sudah berjasa besar dalam mengembangkan dan mertg- wibawakan
islam, antara lain adalah bangsa Arab, parsi, Turki, dan UaghaUi.
I{eempat; menumbuhkan semangat dalam mencontoh tokoh-tokoh idola
;ang terkait dengan ibadah haji. Tokoh-tokoh itu adalah; Ibrahim, Hajar
daa Ismail. Ibrahim adalah bapak para Rasul, beliau telah menunjukkan
-etokohannya, kecerdasan, keberanian, konsisten, kesabaran dan ketaatannya
iepada perintah Ailah" Hajar adalah isteri Ibrahim yang setia, dengan keyakinan

:enuh atas banflran Allah telah rela tanpa ragu dan tidak takut sedikitpun
::ntuktinggal bersama anaknya di lembah sunyi sepi yang tiada tanam-tanaman
ian tidak pula dihuni seorang manusiapun. Tokoh Hajar ini adaiah melambangkan
sosok ibu yang sabaq tabah, optimis dan setia. Ismail adalah simbol inak
-'-ang sangat patuh
kepada orang tua. Ketika disampaikan kepadanya bahwa
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ia akan disembelih sesuai dengan perintah Allah lewat mimpi ayahnya Ibahim,
dia tidak bergeming sedikit pun dan tidak takut dan gentar untuk mengorbankan

jiwanya, apabila memang hal itu diminta oleh Allah. Anak yang menginjak
remaja itu berkata "laksanakanlah ya ayahanda apo. yong diperintahkan
Allah kep ada ayahanda" .
Ketika mereka bertiga dihadapkan kepada ujian yang maha dahsyat
yakni untuk mengorbankan Ismail, mereka menghadapr pula godaan syaithan
agar tidak melalsanakan perintah tersebut, namun ketiga-tiganya serentak
dan sepakat untuk menolak godaan syaithan tersebuq dan mereka jadikan
syaithan itu menjadi musuh. Ibrahim dan Ismail pulalah yang membangun
Ka'bah yang dikunjungr oleh jama'ah haji setiap tahun.

Ikkma; mengingatkan manusia akan malma dan hakikat keberadaannya
di dunia ini. Dunia dalam pandangan Islam tempat perjuangan dan pe-nyemaian
kebajikan yang hasilnya akan dipanen kelak di aktrirat dan juga di dunia ini.
Kehidupan dunia adalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah
permanen dan abadi. Terdapat berbagai kegiatan yang akan mengingatkan
kepulangan manusia ke alam keabadian tersebut. Pertama sekali ketika manusia
memakai pakaian ihram, mengingatkan manusia terhadap pakaian kafan yang
akan dipakainya kelakpada saat meninggalkan dunia ini. Selanjutnya, pada
saat wuquf di Arafah, mengingatkan manusia akan Padang Mahsyar, tempat
berkumpulnya manusia kelak setelah di- bangkitkan dari alam kubur masingmasing. Zikrul maut amat penting bagi manusi4 sebab orang yang telah memiliki
pandangan yang benar tentang maut akan berakibat kepada perilakunya di
dr:nia ini. Paradigma yang akan dibangun tentang hidup di dunia adalah
menempatkan dunia dalam genggamannya. Sebab amat berbahaya bagi
manusia, bila manusia menempatkan dirinya dalam genggaman dunia.
Ikenam; selalu waspada terhadap musuh yang menggerogoti perjalanan
kita menuju Allah. Musuh yang telah diyakini merusak perjalanan seorang
hamba raenuju Allah adalah syaithan. Oleh karena itu seorang yang arif
akan nnembuat program dalam hidupnya tidak ada kompromi dengan syaithan
dan akan menjadikan syaithan sebagai musuh utama di mana saja dan
kapan saja" Karena itu taktik dan strategi syaithan menundukkan manusia
harus diketahui, agar setiap serangannya dapat dilrmpuhkan. Seseorang
harus sadar bahwa syaithan itu amat berpengalarnan menggoda manusia,
terkadary dibunglcrsnya dengan petbuatanbaikpadahal isinya adalah kejaftatan"

Karena itu perang terhadap syaithan terus dikumandangkan melemparnya
tidak hanya ketika berada di Jumrah, mengumpulkan senjata berupa batu
laikil tidak hanya di Muzdalifatu tetapi setiap saat kita kumpulkan senjata
kit4 kita perangi syaithan agar dia dapat kita kalahkan"

Iktujuh; pengendalian hawa nafsu, dalam diri manusia terdapat dua
kekuatan yang saling tarik menarik, kekuatan kepada kebaikan (taqwa) dan
kekuatan kepada lajahatan (fl{ur). (asy-Sams:

7-{). Kekuatan fujur itu didominasi
oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu perlu dikendalikan. Ibadah haji sangat
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hawa nafru tersebut seperti yang dijelaskan

-::r--ang tiga hal harus-dijaga yattu: rafast,
fusuq, dan

jidar.'Keti[a hal tersebut
erat dengan hawa nafsu yang tak tlrkendariian.
Kedelap an; menanamkan kecintaan kepada
kemanusiaan; banyaknya
--rat manusir.y.uls
sedang meraksanakan ib,adah haji dari berbagai
tr.rg*
-.. strata sosial, berbagai buday4 adat istiadat dan kebiasa* yurrg berbJda
'-iara satu dengan yang lain berkumpul di Tanah suci, merupakan pelajaran
:erharga yang dapat dipetik oleh para jamaah haji"
ar"vukl.kuri perajaran
, .,:rg dapat dipetik dari sudut kemanusiian. Di antaranya uaaun
rmp toleran.
l:leran, adatah sikap yang dapat menerima dengan
dpr;;;;, perbedaan
'

-r'ak terkait

=rara satu dengan yang lain sehingga tidak-""i-uuit*., k!t.g*g*. sekecil
==pun bentuktoleranpngkita berikan, amat besar manfar*v, u'us, pembinaan
:,h1ni-kita, mungkin dengan suka rela kita berikan
sekedar a.*pu, duduk
-. 1is1 h.1a, kepada jama,ah fain yang sedang kebingungar, *.rr.u., tempar
::duk di masjid, karena telah dipenuhi oreh j-amaah"l"iriovr.
-:ldakan yang sederhana ifi-1, kita bangun-bentuk-bentuk orri tindakan_
toleran lainnya
".r-rg sangat menentukan kemaslahatan hidup kita di
dunia.
Menahan amarah dan memupuk kesabaran atas perilaku
orang yang
:apat menimbulkan amarah kita juga adalah bagian
arJ ;r.t"rrh,, bathin
'-a yang kita peroleh dalam melaksanakan ibadah-haji. rvre*uerita'bantuan
'ekecil-apapun juga lrgru, tak terpisahkan aari penaiail<an r**, kit4 dan
:a:mk bentuk-bentuk lainnya yang akan mengantarkan
kita kepaaapemantapan
:iai-nilai kemanusiaan dalam diri kitr.
Beberapa kunci dari kepedurian sosial itu adalah;
rera menyingkirkan
::ois kita. Egois dimaknai-dengan ingin menikmati sendiri
keberuntungan
''zlg diberikan Allah. ke-na!a,
kita, tanpa rera membagy*k prL orang lain.
:,eberuntunganharta, ked,dukan, kepopuleran,
t ere*iunyu Ap.*"a.m*r"V,
-ruk diriqra sendiri. seranjffirya menyingkid*; rcangrcur,an aul
kuo*uo.rg*.
i-ererhambatan pemantapan nilai-nilui k"*r.r*iin
pada diri kita karena
r ersarangnya kecongkakan, maka
di saat haji kecongkakan dan keangkuhan
.r..lr-r di singkirkan dari diri kita. Bukankah r"rir,;;";;;"
kegiatan
:-aji itu mengandung unsur egaritarian (persamaan),
memakai pakaianyang
i<,,a saat memuiai ihram, meraksanakan ibadah yrig
r*u, r.rengucapkan
::ra-kata yang sama serra merakukan berbagai
k",,i,;l;il&
yang juga
.arna. Di sinilah Ailah tidak akan membedakan
,Ir.o.*ftJ.uali
hanya
:ari
segi taqwanya"

Filosofi dan hikmah haji tersebut s2nglt banyak, yang

* atas adalah secuil kecil dari samudera ya"g mrh" tuas teo"Lra.iik,diungkapkan
,eandainya
.lah memberikan kesempatan tepiaa-tcita untuk melaksanakan
ibadah
:aji setiap tahun, namun samudera hilanah itr-l tidak aku.,

:.eseluruhannya.

t.rtungkap kita

Dengan kayanya hikmah-hikmah yang terkandung
daram ibadah haji

I
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tersebut, maka sudah sewajarnya para jamaah haji belajar untukmenangkap
haHkat ibadah dimalaud di samping belajar memahami manasik dengan baik

Patut direnungkan sya'ir Naser Kosrow di bawah ini

EPILOG
Sya'ir Karya Naser Khosrow
Jamaah haji telah kembali dengan membawa kehormatan.
Mereka bersyrkur kepada Tuhan yang Maha pengasih.
Dalam perjalanan menuju Makkah dari Arafah,
Berulang kali mereka mengucapkan,,labbaika,, dengan penuh takzim.
Tatkala kelelahan menghadapi kerasnya padang pasir,
Mereka gembira karena telah selamat dari siksaan dan api.
Mereka telah melaksanakan haji dan menyempurnakan umroh.

Kini, mereka telah selamat kembali ke tanah air mereka.
Aku menyempatkan untuk pergi menyambut mereka,
Meskipun orang-orang sepertiku tidak bisa melakukannya.
Namun di tengah keramaian kafilah ini,
Aku berjumpa sahabatku yang sejati.
Kutanya dia bagaimana ia telah menempuh?
Perjalanan yang sangat sulit dan menakutkan ini!
Kukabarkan kepadanya, sejak ia pergi dan meninggalkanku sendiri
Yang kurasakan hanyalah penyesalan dan kesedihan.
Kini, aku gembira kau telah menunaikan haji,
Dan engkaulah satu-satunya haji di negeri kita.
Kini, ceritakan padaku, bagaimana keberhasilan
(pelaksanaan ibadah hajimu) ?
Bagaimana engkau memuliakan tanah suci itu?
Tatkala engkau hendak melepas pakaianmu untuk mengenakan ihram,
Apakah "niat'' mu pada saat-saat yang menggairahkan itu?
sungguh telah kau tinggar€nkah segala sesuatu yang mesti engkau tinggalkan?
Dan segala sesuatu yang lebih hina daripada Allah yang Maha Besar ?

Tidah jawabnya.
Aku bertanya kepadanya: Apakah ia menyerukan ,,labbaikt
Dengan pengetalruan yang sempurna dan penuh taluim ?
Apakah ia mendengar perintah Allah?

.
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- ru, apakah ia patuh
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sebagaimana Ibrahim patuh?

- :ak, jawabnya.
---'r bertanya kepadanya: Tatkala berada di Arafah,
-rala begitu dekatnya kepada Tuhan Yang Maha Besa4
.=:rpatkah ia berkenalan dengan Dia?
- :oakah sedikitpun hasrat untuk mempelajari pengetahuan
=

?

.:ak, jawabnya.
--.r,r bertanya kepadanya: Tatkala memasuki Ka'bah,

i:certi yang telah dilakukan keluarga'Kahf dan Raquim',
- --.uangkah sifat suka mementingkan diri sendiri?
--.utkah dia akan azab akhirat?
.,:ak, jawabnya.
--.:r bertanya kepadanya: Tatkala ia menembak berhala-berhala,
-=rpikirkah olehnya berhala-berhala itu sebagai setan?

--1tas, dihindarinyakah segala kejahatan?
".,1alq jawabnya"
--:u bertanya kepadanya:
.:-.kala berkorban, untuk memberi makan orang yang lapar dan anak-anak

',:iim,

.-.ahkah yang pertama dipikirkannya?

l,an, setelah itu dibunuhkah sifat suka mementingkan diri sendirinya?
,.dalq jawabnya.
--<u bertanya kepadanya: Tatkala berdiri di maqam Ibrahim,
:.epada Allah sematakah ia bersandar?
l,engan tuius dan keimanan yang teguh?
- idak, jawabnya"
:-<u beftanya kepadanya; Tatkala melakukan thawaf, tatkala mengelilingi

:.a'bah,
-..gatkah ia bahwa semua malaikat,
-:'ang

tiada henti bertawaf mengelilingi bumi ini?
- -dak, jawabnya.

:-k-u

bertanya kepadanya: Tatkala melakukan Sa'i, Tatkala berlari-lari di
::rrara Shafa dan Marwah, Mensucikan dan membersihkan dirikah ia?
- -dak, jawabnya

:.iu bertanya

kepadanya:

-ietelah kembali dari Makkah, dan merasa rindu akan Ka'bah,
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Terkubur di sanakah "dirf'nya?

Tidak sabarkah ia untuk pergi lagi?
Tidah jawabnya.
"Semua yang telah engkau tanyakan padaku, tak satupun yang kumengerti!"
Kukatakan padanya duhai sahabat, sesungguhqra engkau belum melaksanakan

haji!
Dan, engkau belum mentaati Allah !
Padahal engkau pergi ke Makkah dan mengunjungi l{a'bah.
Padahal engkau habiskan uangmu untuk membeli kekerasan padang pasir.
Jika telah kau putuskan untuk pergi haji lagi,
Lai<ukanlah seperti yang telah kuajarkan kepadamu!
(Dikutip dari buku Makna Haji oleh Ali Syariati)
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TANAH SUCI YANG DIBERKAHI

BNTI'L
(1)

'ATIQ

--.:in sore berehembus sejuk
i.:embus pori-pori
- - :elataran Masjid Haram
l.iambah iman dan energy
-.,:u1 Atiq berdiri megah
,i=r1gagumkan

-.:ia
:

kata yang bisa di lantunkan

=:rali ucapan 'Ya Ilahi tambahlah kemulian, keagungannya

-.:
--

berikan pula kemulian dan keagungan bagi siapa yang memuliakan
mengagungkannya

BAITTJT'ATIQ
(2)

:

::-.in g-burung berterbangan
r-r,an sore berembus segar

- -:rb a-hamba Allah berdesakan
-.-:Jlah tumpuan dan tujuan
: -a;a tasbiih, tahmid tahlil , takbir
"'l::ggema, mengesankan, mengagumkan, mensucikan Mu

-.'ar

Aswad rebutan

',i.;am Ibrahim tempat munajat

',! :azam tempat dilantunkan doa dan pinta
- -: Ismail permohonan pengampuna dosa
:. F,abbi terimalah

doa-doa hamba-hamba Mu

BAITTJT'ATTQ

(3)
:

-.rir

sore nan segar di pelataran masjid haram
i=:embus sum-sum dan tulang

: :::.eC?IItuk perasaan tak terkatakan

RIHLAH TARBIYAH

Ya Rab, ampuni dosa hambaMU
Penuh harap
Di ambang senja di perllataran Masjid Haram

Memandang ka'bah Mukarramah
Mengharap Rido dan Maghfirah Allah
Semoga doa dan pinta dikabulkan

II{ASJID HARAIVI
Agung, mengesankan, mengagumkan

Tenang damai, dirindui, dicintai
TAWWAF

Inilah prosessi ke Ilahian
Barjalan mengelilingi Bait al Atiq
Doa, munajat, istighfa4 tasbih, tahmid, tahlil, takbir menyatu menjadi satu
Mengharap kemurahan Rab yang Satu
SAFA MARWAH

Di sini Hajar berlari tujuh kali
Mencari air untuk si buah hati
Pelepas dahaga Ismail dikasihi
Penuh semangat tanpa berhenti
Di tengah padang pasir sunyi sepi
Hingga memancar zarn-zann bening bersih suci
ZAIVI ZAM

Di Lembah gersang tiada tanaman
Di Padang Pasir kering kerontang
Terjadi keajaiban alam
Memancar mata air pelepas dahaga
Zarta-zam Keajaiban tak terlogikakan
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MAQAM IBRATIIM
bukti nyata
Ismail
membangun Ka'bah
-brahim
li tanah tandus nan berkah
l,lakkah al Mukarramah
Saksi sejarah,

HAIAR ASWAI)
?ibuan, jutaan manusia berdesakan
Serjuang, merapat mendekatimu
-.'ragguh sebuah daya magnet
.ak terkirakan

MTJLTAZAM

l,oa dilantunkan
:rpunan dimohonkan
l,i tempat makbul segala pinta
-:a
Rab kabulkan pinta hamba MU

ANGIN FAJAR
.-:rgin subuh berhembus segar nan sejuk
l..erumunan manusia menuju Masjid Haram
3

agaikan semut beriringan

ljdo Allah menjadi harapan

DI SUATU SENJA DI MASJID IIARAM
Senja

itu tatkala surya mulai tenggelam

-angit memerah jingga
:erbaur dengan cahaya lampu
l,lenamabah syahdu di pelataran Masjid Haram

ZIARAH
wahai Nabi dan Rasul Allah
-ialam sejahtera atasmu wahai manusia pilihan kekasih Allah
-<aiam sejahtera atasmu

4
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Wahai Rasul, aku bersaksi sesungguhnya telah engkau sampaikan risalah
dan amanah, nesehat dan jihadpun telah engkau tunaikan
Ya Allah, anugerahilah kemuliaan dan martabat tertinggi dan ditempat

terpuji
Bagi Rasul terpuji
Salam sejahtera atasmu wahai ktralifah Rasul
Abu Bakar Assiddiq
Sahabat setia setiap saat dan waktu

Berkorban jiwa dan harta
Tanda cinta tak terbendung kepada Allah dan Rasul
Ya Allah, balaslah pengorbanannya

Salam sejahtera atasmu wahai penyebar Islam,
Umar bin Khattab
Pemisah kebenaran dan kebatilan, selalu berkata benar,

menolong si papa, penghubung silaturrahim,
Denganmulah Islam teguh dan kuat

RAITI}AE
Ya Rasul, taman sorga terletak antara rumah dan mimbarmu,

Tempat tujuan ibadah di masjidmu
Terasa tenteram dan damai

Di tengah kerumunan manusia melantunkan doa dan pinta
Akhir Maret 2011
Jaddul Mumtaz
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BAGIAN
KEDUA

AI\{ERIKA SERIKATI
I{EGERI PAMAI{ SA}vt
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Los Angeles
Wel Come, tanggal 1 September 1,994 sore, pesawat MAS yang kami
tumpangi mendarat dengan mulus di lapangan terbang Los Angeles califomia.
udara sore menjelang malam hari itu cukup cerah di selingi oleh hembusan
angin musim gugur" Hati saya berkata inilah Amerika serikaq negara super
powe4 polisi duni4 Paman Sam danbermacam sebutan lainnya. saya bersyukra
karena tidak pernah saya bayangkan akan sampai ke Amerika serikat, sekarang
telah menjadi kenyataan, sudah berada di daratanAmerika serikat di koti

nomor dua terbesar setelah New york.
setibanya di Los Angeles california kami telah ditunggu oleh Abdur
Rahman Mas'ud, sekarang telah menjadi prof. Dr. Beliau aaiLn dosen IAIN
\tllali songo semarang yang sedang mengambil program phD di ucl,Abidang
Islamic studies, kami langsung dibawa ke rumahnya, makan malam dan
setelah itu kami menujtl
tempat tinggal teman pak Fadil (sekarang
trrof.Dr. Nur Ahmad Fadil-apaftemen
Lubis, MA), selama di l-{ kami ( saya pakFal<hrurra{
dan Pak Fadil ) tinggat di Apartemen rersebut
Kunjungan pertama yang saya lakukan di Los Angeles adalah ucLA
(University of california Los Angeles) tempar di mana pak Fadii menuntur
ilmu. saya masuk ke perpustakaan, buku-buku bidang studi Islam cukup
banyak dan di tempatkan disatu tempat tersendiri yurrg *.-.nuhi rak-rak.
Kunjungan berikutnya adalah ke Kota sanfransisco, kota ini terletak jauh di
sebelah utara kota Los Angeles (LA)- untuk menelusuri kota Los Angeles,
kami sewa mobil selama satu minggu sebagai sarana transportasi selama
di LA dan sekitarnya.
Ketika matahari mulai tenggelam kami berangkag di tengah perjalanan
singgah di mmah orang Indonesia kenalan pakFadil, besok paginya melaqiutkan

perjalanan ke san Frarsisco. perjalanan kami menyisir paniai melewati kotakota pantai, melihat kapal-kapal nelayan sedang berlabuh, mungkin bersiap

untuk melaut. Di sinilah saya teringat kampung halaman saya yang jugi
terletak dipinggir pantai samudera Hindia. Timbul perranyaan di had;aya
kapan desa-desa pantai Barat di sumatera utara akan mengalami kemakmuran
sebagaimana yang dialami oleh nelayan-nelayan di pantai Barat Amerika
Serikat ini?
Da1am perjalanan saya dari Los Angeles ke san Fransisco di pantai Barat
Amerika serikat menempuh jalan daraq ketika itu saya berltrayal bahwa
saya sedang menempuhperjalanan darat dari padangmenuju siboiga dengan
melawati kota-kota di pantai Barat Tapanuli yangiedang rumuuh denlan
pesatnya seperri Batahan, Natal, sikara-kar4 Kunkun, TalukBalai, Tabuyung
Singkuang Sikapas, Batu Mundom.

Perjalanan panjang saya menuju kota San Fransisco terasa asyik, jalannya
yang mulus pemandangan sepanjang perjalanan di pinggir pantainya yang
memikat, serta kehidupan masyarakat pantai yurrg tiluh makmur jautrdari

p
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kesan miskin dan kumuh. Dalam perjalanan itu saya mampir di sebuah kota
kecil yang bernama Monterey saya khayalkan batrwa saya sedang berhenti
di salah satu kota pantai Barat Tapanuli yang saya sebutkan di atas. Dari

penampilan penduduknya dan dari alat-alat penangkap ikan yang telah
tergoiong modern dapatlah dipastikan bahwa masyarakau:ya telah makmur.
Saya seolah-olah tersentak dari lamunan dan hati kecil saya bertanya
berapa generasi lagikah anak negeri kampung halaman saya yang berada
di Pantai Barat Tapanuli menikmati seperti kehidupan masyarakat di kota
Monterey ini? Pertanyaan dan khayalan itu saya simpan sendiri dalam hati

karenakfiawatirakanmenggangguperjalananuntukrnelihat3iernbatanterpanjang
di kota San Fransisco dengan teluknya yang indah. Kota ini adalah sebuah
kota pelabuhan terletak di pinggir pantai Samudera Pacific, yang menarik
di kota ini adalah teluknya yang dihubungkan oleh jembatan yang sangat
panjang. Siang itu udara cukup cerah sehinga kami melihat dari sisi jambatan

ke bawahnya pemandangan yang menarik di mana kapal kapal kecil dan
juga perahu-perahu layar berlayar dengan leluasa di udara yang cerah dan
angin berhembus dengan damai.
Sekembalinya dari San Fransisco kami melanjutkan perjalanan menuju
kota Las \hgas. Kota ini terkenal sebagai kota judi. Apa sebetulnyayang ada
di kota itu? Perjalanan dari LA mungkin sekitar 4 atau 5 jam, kami berangkat
menjelang sore, perjalanan panjang itu sangat menarik karena kami disuguhkan

harnparan bukit-bukit batu yang luas, seperri yang kita lihat

di film-film

ITatlyWood. Hamparan tanahyang luas itu merupakan sebuahpemandangan

yang mena$ubkan, karena kami belum pernah rnelihat bentangan alam
yang luas seperti itu.
Setelah sampai ke Las Vegas menjelang malam, lampu-lampu di cafe
pinggir jalan telah diterangi dengan cahaya yang gemerlapan" setelah beristimhat,
kami nnelihat-lihat apa yang ada di tas Vegas tersebut, ternyata tempat-tempat

perjudian elekrronik yang beraneka ragam bentuk dan macamnya, yang di
luar dari dugaan. Persepsi kita di Indonesia kalau tempat judi tentu akan identik
dengan tempat kerusuhan, mungkin yang kalah akan meradang dan marah,
tapi tidak dernikian halnya di Las Vegas, ada aturan main yang mereka pakai.
Besok paginya kembali ke LA. Selanjutnya melanjutkan perjalanan ke
New'llork" Di Kota metropolitan ini kami rnengunjungitempat-tempat pentin&
antara lain gedrrng Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), gedung tN'-tC (World"
kade Center) yang pada tahun 2002 di tabrak oleh dua pesawat, sehingga
rnemporak porandakan gedung tersebut, dan patung Uberry Dan sore harinya
melanjutkan pernerbangan ke Belanda melalui Air port Jhon I Kennedey.
Inilah kunjungan saya yang pertama ke Amerika Serikat.
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York fa Vrskr.gton DC

Kunjungan saya yang kedua, adalah pada tahun 1996" Ketika itu saya
-€:ang mengikuti kursus manajemen selama 6 minggu pada br:ian September
:,.:rpai awal November di Universitas McGill Canada. Pada saat libuf kami
,,=:agian besar peserta kursus melakanakan study tour ke Amrika Serikat.
.-'=i alanan Montreal - New York ditempuh sekitar 5 sampai 6 jam" Diperjalanan
-,-rjang musim gugur tersebut daun pepohonan marbel berwarna warni,
.:a merah, kuning, kecoklatan dan biru, sungguh nampak indah kelihatan.
.::-alanan yang sejauh itu denganjalanyang mulus tidakterasa melelahkan.
r =rka matahari sudah mulai tenggelam kami sudah sampai ke New Yorlq
:-r menginap di sebuah hotel.

Ketika Matahari sudah memperlihatkan sinarnya, kami melakukan wisata
:.f,t? NewYork, yang merupkan kunjungan kedua bagi saya untukmelihattempat bersejarah, gedung PBB, Empire Building dan terus naik sampai

i

-:ai

-= -antai yang paling tinggr, tingginya sekitar 80 an lantai" Naik ke gedung
:. icakar langrt VV[C, sampai ketingkat I 1 0, yang jumlah lantainya 1 1 5 tingkat"

Malamnya dilanjutkan perjalanan dan sampai menjelang subuh ke

-iington DC menginap dulu di sebuah hotel di pinggir kota, paginya
:=ruju kota, tujuan kunjungan adalah tempat bersejarah, Gedung Putih,
,

-:i

udak boleh masuk, karena hari itu tidak di buka untuk umum, Gedung

Masjid Washington DC dan beberapa tempat penting lainnya, sorenya
KBRI untuk makan malam dan dilanjutkan diskusi tanrang hakazazi
- iusia. Diskusi ini cukup menarih teman-teman yang di Amerika memberikan

-.:itol,
-=ruju

:

-.:dangan sesuai dengan pengalaman yang mereka alami atau mereka

-:r.
.

Paginya melanjutkan perjalaran ke Pitbardr, mampir sebentar di Universitas

--:erkh dan kemudian meneruskan perjalanan ke Niagara Fall.

I-{o.rolJo
Duabelas tahun kemudian saya kembali berkunjung ke Amerika Serikat
:=: atnya pada bulan Okober-November 2008, dan ini merupakan kunjungan
r:: ga. Kunjungan ini adalah atas undangan lembaga East West Center yarrg

:::f'rlsat di Honolulu. Honolulu adalah ibu kota Negara Bagian Hawaii"
-.:rbaga ini mengundang 45 pesantren dari Indonesia untuk berkunjung

,-: -{merika Serikat, untuk melakukan berbagai aktivitas yang berkenaan
-.:Ean pendidikan, sistem dan cara pembelajarannya dan ini berlangsung
r:.:rra satu minggu. Menjelang hari terakhir orientasi peserta dari guru-r-:..\merika Serikatturut aldil, yaitu guru-guruyang alon dijadikan sekolahnya
:,=:jadi tujuan vuirrng. Kami dari peserta P4S berjumlah 6 orang mendapat
. -_.:s ke sekolah yang bernama Scarsdel School di New York" Kunjungan ini
, t:-angusng selama 72hai, kami melihat langsung bagarlmana proses belajar
-=:gajar di sekolah tersebut. Di sini saya melihat beberapa hal yang patut
- =:jadi perhatian kita"
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Ada beberapa hal yang menarik hati saya di Scarsdale School
1.

of Education
Struktur tertinggi di lembaga pendidikan ini adalah Board of E&tcarton. Board ini bertugas mengatur berbagai kebijakan pendidikan di
Board

sekolahituyangai<andflalaanakanolehSuperintendense,lalusuperintendense

mengatur kepala-kepala sekolah mulai dari Taman KanaliiKanah SD,
SMP dan SMA. Board ini dipilih sekali setahun dari tokoh-tokoh masyarakat
dan mereka adalah tenaga volunteer tidak menerima gaji atau honor.
2.

Moving Class" Sistem pembelajarannya adalah berpindah-pindah kelas
sesuai dengan subjek pelajaran. Murid berpindah kelas pada setiap
pergantian mata pelajaran. Karena itu ada kelas matematika, kimia,
biologi, bahasa, sejarah dan lain-lain. Di kelas-kelas ini telah tersedia
seluruh alat peraga yang dibutuhkan. Inilah salah satu keuntungan
moving kelas yang saya lihat.

3.

Feryustakaan. Keberadaan perpustakaan sangat diutamakan. Perpustakaan

ini memuat buku-buku yang diperlukan siswa. Dan perpustakaan ini
fungsinya tidak hanya untuk tempat membaca, tetapi juga untuk tempat
diskusi dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru.

4.

kmatuanorangtuamr:rid dangunr Lembagaini adalahmerryakan
orang tua siswa" Mereka akan selalu memberikan masukan-masukan
kepada sekolah untuk kemajr-lan sekolah. Organisasi ini sangat alctif.

5"

Kelas kecil. Satu kelas tidak lebih dan 2O orang.

M"t rtr.gun Saling Pengertian
Parrnership for School (P4S) adalah sebuah progrzrm yang di sponsori
oleh East West Center dan di danai oleh pemerintah Amerika Serikat" East
West Center di dirilun pada tahun 1960 berpusat di Honolulu - Hawai, untuk
memperkuathubungan dan membangun saling pengeftian di antara bangsabangsa di Asia"
Program P4S adalah program yang mengundang sejumlah pendidik
dan pimpinan pesantren dari seluruh Indonesia setelah meleialui selelai
yang ketat untuk berkunjung ke Amerika Serikat guna melalaanakan berbagai
altivitasagarsalingmengenal.IGgiataniniuntuksalingmengenalkankelembagaan

pendidikan, pesantren dan sekolah-sekolah yang ada di Amerika Serikat
dan lainnya seperti mengunjungi sekolah-sekolah, tinggal di rumah warga
Amerika, dan melaksanakan dialog kultural antar keduanya.
Membangun saling pengertian antara Masyarakat Islam Indonesia dan
Amerika Serikat adalah sesuatu yang amat penting, karena peristiwa-peristiwa
menimpa dunia selalu mengaitkanAmerika Serikat dan umat Isiam. Feristiwaperistiwa itu tentu membuat sebuah peftanyaan besar di kalangan kaum
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Musiimin Indonesia. Misalnya peristiwa yang terjadi di Ira( Afghanistan.
(ebijakan Amerika itu tentu mengundang
pertanyaan besar di kalangan
iaum Muslimin. Begitu juga tidak kalah serius dan serunya perranyaan
-.?ng menggelora di hati masyarakat amerika serikat terhadap iit p t rr*
\luslimin seperti peristiwa 11 septemb er 2oo2 hancumya tvtenara
Kembar
1i NewYork, yang diduga olehAmerika pelakunya adalah
anakbuah osama
:in Laden yang dalam har ini dianggap pula sebagai gerakan umat Islam.

Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar dari

-u"]rrr;*tA-"rika, apakah
-nutlslamitugemarmelala:lianaktivitasyangsemacamitusehinggamenimbulkan
korban orang-orang yang tidak bersaiah.Z
upaya East west center ini sangat positif dengan membuat p4s.
sebab
';ang diundang mengikuti program
ini adarah gr* du, pimpinan pesanrren,
tang merupakan perwakilan dari lembaga pendidikan Islam
di indonesia,
riengan melihat Amerika yang sesungguhnyi akan mendapat
kesan bahwa
-\merika itu bukan anti Islam. Begitu juga orang-orang Amerika akan melihat,
5ahwa sesungguhnya Isram itu bukanth raait<atisnie,
terapi adalah ugu*,
iangdamaisepertiyangdiperlihatkanoleh45 oranggumdanpimpinanpesanrren"

_

Bagi orang Amerika serikat, tentu belum mengenal apa itu pesantren

oslamic Boarding schoor), apa itu pesantren, upu yurrg
dirlarkan di iesantren,
apa tujuannya dan lain sebagainya. orang-orang emerika
perlu mengetahui
ha] tersebut, agar tidak terkesan bahwa
.r, itu

adaiah lembaga yang
ferrnt
membentuk manusia-radikal" Bagi peserta p4s, dengan melihat
l"muugul
iembaga pendidikan di Amerika serikat, akan menanibah
wawasan mereka
rentangbagaimana pendidikan itu dilaksanakan di Amerika
serikag lebih
m"lu! lagi bagaimana sebuah proses pembelajaran berjalan di sebuah
sekolah" Dari pengamatan itu akan bisa diambil ipa sa.la yang
bermanfaat
dan diterapkan untuk kemajuan pesantren.
untuk menambah pengenalan peserta p4s tinggar di rumah-rumah
warga Amerika serikat (homatays with Ameican yaittiu"l
selama 12 hari"
Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengenai uagaimana
tcetriaupan keseharian

merek4 pemikiran mereka, pandangan
-"r.ku tentang Islam, dan lain1ain" sehingga menimbulkan pemahlman tentang
orang-orang Amerika,
walaupun masih secara umum saja. Tetapi
rng pai"ing p"itirrg yairu adanla

lebuah dialog anrara masyarakat Indoneiia d* -*y.*r."t e*lril* serikat.
Dari jurnlah peserta yalg 45 orang tersebug mereka ialing mengungkapkan
pengalaman tinggal di rumah orang Amerika, paaa
omimny" mengatakan
posftf, mereka sangat familier dan pedul, begitr:lah komentar
to*r-t"**"
Di era globalisasi ini dunia semakin terbuka dan dapat diakes
dengan
sangat mudah, maka hubungan antar person ataupun
bangsa harus rebih
mencair pula. Manusia dituntut saat sekarang ini untuk me-mahami
bahwa
sesungguhnya di jagat raya ini bukan kita sajiyang tinggal
mendiami bumi
ini, tetapi banyak orang lain yang tinggal bersama yang berbeda
suku, bangsa,
agama, budaya serra berbeda pandangan hidup. oilh
karena itu, denjan
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adanya perbedaan maka dituntut untuk adanya saling pengerrian. perlulah
seseorang menyadari tentang adanya multi kultural dalam kehidupan ini.
Kehidupan di era globalisasi ini tidakbisa dihindari bahwa s.reorung hidup
dalam nuansa multi kultural itu.
Pengenalan pesantren dan kehidupan masyarakat Muslim Indonesia

kepada masyarakat Amerika serikat tentu bermakna bagi membangun
sikap positif mereka terhadap umat Islam, begitu memperkenalkan pendidikan,

serta rnelihat dari dekat kehidupan orang Amerika, akan membangun pula
pemahaman dan sikap positif terhadap masyarakat Muslim Amerika.

Hawai yang Mernikat
Air Line yang membawa kami dari rapangan terbang
seul, meldarat di lapangan terbang Honolulu membawa 45 orang peserta
P4s, pada tanggal 14 oktober 2008 pukul tr0.00 wakru setempar, ieteiah
menyelesaikan masalah keimigrasian kami di bawa ke penginap€ur semacam
asrama. Kami dibagi kepada dua group, satu ke asrama Halemanoha dan
satunya lagi ke Hale Kuhiane, rempat yang tidak berjauhan masih disekitar
perkantoran East west center okober adalah musim gugur. udara di Honolulu
hampir sama dengan di Indonesia, tidakterlalu dingin danjuga tidakterlalu
panas, coeok dan serasi dengan tubuh kita yang datang dari daerah tropis.
seliali-sekalihernbusananginmuimguguritu terasanilmratkarenamenyegarlcn
tubuh ketika terasa gerah.
Di sekeliling gedung Halemanuha ditumbuhi pohon-pohon rindang
udara bersih sepertinya terhindar dari polusi, warupun birada dipinggii
jalan besaq kenderaan hanya sekali-sekali saja melintas. Memang rempat
Pesawat Korea

ini saagat nyaman untuk tempat tinggal bagi mahasisw4 karena akan mendapat
lingkungan yang asri" Di asrama ini tinggal mahasiswa internasional, dari
berbagai bangsa, kami juga bertemu dengan mahasiswa yang berasal dari
Timor Timur, mereka masih fasih berbahasa Indonesia. Ada juga mahasrsrnramahasiswa Indonesia yang sedang mengikuti program 52 dan 53.
Negara bagian Amerika serikat yang terletak di Samudera Pasifik adalah
Kepuiauan Hawai, ibu kotanya Honolulu. Kota ini tidak terlalu besa4 banyak

di kunjungi oleh turis baik dari daratan Amerika (mainland), maupun dari
manca negara. Salah satu yang menarik adalah pantai-pantainya. Tempat
tujuan wisata pantai tidak hanya satu, akan tetapi tersebar diberbagai tempat.
Selain dari obyekwisata alam di Hawai ini juga terdapat wisata sejarah
yalmi di Pear Harbou4 tempat ini adalah pangkalan laut Amerika Serikat pear
Harbour yang di bom Jepang pada perang dunia kedua. Pemboman ini memicu
semangat orangAmerika Serikat untuk membela tanah air mereka, mobilisasi
militer besar-besaran terjadi guna menghadapi Jepang. Pangkalan ini porak
poranda di serang oleh angkatan udara Jepang Masih kelihatan in momerium
IGpal IndukAngkatan l,autAmerika SerikatArizona. Kami melihat di dalam
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- . .apal tersebut di tuliskan nama-nama mereka yang gugur pada waktu
- ::rrgan. Cukup banyak korban nyawa, selain dari korban material.

: .,r pengunjulg disajikan film dokumenter sejarah penveranganJepang
dahsyamya pertempuran
"{merika serikat diserang
: ,. - = rba-tiba pada pagi hari.
>
juga semakin terkenal karena di sinilah presiden
"at sekarang, Hawaii
" --'. di besarkan, pada masa-masa remajanya di laluinya di Honolulu
.-, Kalau masa kanak-kanaknya selama 4 tahtrn dia peitah tinggal di
.,.:," dan bersekolah di SD Menteng, maka sekolah menengahnya dia
: r j di Honolulu-Hawaii" Kami dibawa berkunjung ke sekolah tersebut,
- : - r setengah hari kami berada
-r
di sekolah tersebut, temu rarnah dengan
- ,- - -:ar1 dan guru-gurunya" Bertepatan pula hari kunjungan karni ke sekolah
- .-:,a iru adalah hari pemilihan presiden, salah seorang candidatnya adalah
, , .-a. Pada malam harinya sekitar pukul 20"00 wakru setempat, mahasiswa

: r: - :{arbour" Dalam film itu saya saksikan betapa
:- : -r dan betapa kalang kabutnya pasukan

- ' .. asional yang berada di geciung Halernanoha berkurnpul di ar:la per-terTluan,
- =--. ai<sikan pengumuman siapa pemenang pemilihan presiderr Arnerika
- : :,-;r vang ke A4"Darlsiaran TV malam hari itu riiumumkanjah kemenangan
- -.:-ia. Disambut oleh para pendukung obama dan rnasyarkat Arnerika
-::-.ai lainnya.
.

Tanggal 5 November 2A08, sekirar pukul 8"00, kami telah berkumpul
:-alaman
asrama Halemanuha untuk. kemudian diangkr:t bus menuju
: -.xgan terbang Honolulu, guna meneruskan penerbangan ke Seol Korea
-- : aran ultuk kemudian kembali ke Jakarta
- Indonesia, dengan membawa
, :.an tak terlupakan sepanjang hayat"
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-\rrrnarl
Ketika matahari hampir terbit pada pertengahan September 1994,
-esawatAir Jordan yang kami tumpangi dari NewYorktransit di scipol (Belanda)

.:lanjutnya melanjutkan penerbangan ke Amman yordania, pada pagi hari

- enjelang subuh mendarat dengan mulus di lapangan terbang Ammaa yordan.
j:teiah menyelesaikan masalah keimigrasian, selanjuurya di antar ke Hotel
-:yah tidak berapa jauh dari lapangan terbang. Ada rentang wakru dua

:ri untuk transit di sini dan seterusnya melanjutkan penerbangan ke Jeddah.
-'-lama dua hari itu saya dan kk Fakhrur Razy memanfaatl<an untr:k mengunjungi
".npat-tempat yang memungkinkan untuk dikunjungi, yaitu seperri

n,

:

Gua Ashab al-Kahfi

KisahAshab al-Khafi ini telah dinukilkanAllah dalam al-eur'an al-Karim
.rtu pada surah al-Kahfi" Kisah ini memang di luar dari kebiasaan, yaitu
- -juh pemuda yang beriman tidur selam 309 tahun dan ini direkam Anah
-Jam surat al-Kahfi ayat 9 - 26. Dalam ayat g- 10 Allah menjelaskan bahwa
:<ristiwa ini adalah merupakan peristiwa luar biasa:
-:

t a kamu

mengir a b ahw o orang-or ang yang mendiami gua dan (mempunyai)
itu, dan mseka termas.l< tanda-tfrldakelansaan kamiyang mmgherankan
, - Kahfi : 9) . Ingatlah tatkala p emuda-p emuda itu mencari tempat b erlindung
n. dalam gua lalu mereka berdoa : 'wahai ruhan kami berikanlah rahmat
r
2 ada kami dari srsrMu dan s empurnakanlah b agi kami p etunjuk yang lurus

- r,Lm
-

'-ilm ur-Ltsan Kami (ini )"

(al-Kahfi: 10).

Kisah ini mengandung ketangguhan iman para pemuda yang berhadapan

:.ngan penguasa zalim Romawi. Penguasa zalim itu adalah bernama Raja
-i-vznus @ecius) yang memalsakan kehendaknya agar orang-orang menyembah
:tihala, termasuk memalsa tujuh pemuda yang mempeftahankan akidah
:.-n tauhid tersebut. Keengganan tujuh pemuda, diketahui oleh raja sehingga
-enimbulkan resiko yang harus mereka hadapi dengan hukuman yang amat
:€:at sampai kepada hukuman mati. Untuk menghindari kejaran pasukan
a
= dan hukumanyang beratitr:, akhimya mereka memutuskan untuk melarikan
:,:l ke luar kota, dalam pelarian itulah mereka masuk ke dalam sebuah gua
:=r di sanalah mereka ditidurkan Allah selama 309 tahun.
-'.n Mereka tinggal dalam gua tiga ratus tahun dan ditambah semhilan tahun
:.r (a1-Kahfi: 25)

Setelahtertidurselamatigaratussernbilantahunal&ir$,iaAllahmernbangunlCIn

--.
:
-

ridur mereka. Ketika mereka bangun nnereka menyangka bahwa mereka
=-: tertidur sebentar saja. Seorang di antara mereka berkata;

5

:dah berapa lamakah kamu berada (di sini )?"_ Mereka menjawab sehari
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berapalamakamuberada (di sini). Maka suruhlah salah searang di antara
kamu pergi ke kota dengan membawc. uang peralonu ini." (At-Kahfi: 19)"
Allah Subizan nahu waTahla menjelaskan kisah ini hingga akhir Mengenar
Ashab al-Khafi ini, M" Quraish Shihab menguraikan dalarn tafsirnia al-Misbah

yang beliau kutip dari pendapat Thabathaba'i. Thabathab-a'i menyebut lima
tempat di mana terdapat gua yang diduga orang sebagu guaAshab al-Kahfi"
furtama di Episus atau Epsus, satu kota tua di Turki 73 l<rn dari kota Izmir
dan berada disuatu gunung di desa Ayasuluk Gua ini berukuran sekitar satu
kilometer. Ini populer disebut sebagai Gua lshab al-Kahfi. di kalangan umat
Kristen dan sebagian umat Islam. Tetapi tidak ada bekas masjid dan rumah
peribadatan di sekitarnya, sedangkan al-Qur'an menjelaskan bahwa sebuah
masjid dibangun di lokasi tersebut. Arahnyapun tidak sesuai dengan apa
yang diterangkan al-Qur'an" Al-Qut'an menjelaskan bahwa matahari bersinar
pada saat terbitnya di arah kanan gua dan ketika terbenam di arah kirinya,
dan ini berarti pintu gua berada di arah selatan, padahal pintu gua tersebut
tidak demikian. Kedua, gua di Qasium dekat kota Ashalihiyyah di Damskus,
Ketiga, gua di Batra' di Pelestina. I{eempat gua yang ditemukan di salah satu

wilayah di Iskandinavia. Konon di sana diternukan tujuh mayat manusia
yang tidak rusak bercirikan orang-orang Romawi dan diduga mereka z4shab
al-Rahfi. Kelima, gua Rajib yang berlokasi sekitar delapan kilometer dari
Arnrnan, ibu kota Yordania, di suatu desa bernama Rajib" Gua itu berada
disebuah bukit, di mana ditemukan sazu batu besar yang berlubang pada
puncak selatan bukit itu. Pinggirnya bagian timur dan barat terbuka sehingga
cahaya matahari dapat masuk ke dalam gua- Pintu gua berhadapan dengan
arah selatan. Di dalam gua terdapat batu sebagai peti mati yang digunakan
onrng Nasrani dengan ciri-ciri pada masa Bizentiuq, jumlahnya delapan
atau tujuh buah" Juga terdapat gambar berwarna merah dari seekor anjing
serta beberapa gambar lainnya" Di atas gua tersebut terdapat bekas-bekas
rumah peribadatan ala Byzentium dan mata uang ser,ta peninggalan-peninggalan

yang menunjukkan bahwa tempat itu dibangu! pada masa Justioanus
(478-42n dan beberapa peninggalan lainnya. Tempat peribadatan itu diubah
dan dialihkan menjadi masjid dengan menara dan mihrab, ketika Gua ini
ditemukan pada tahun 1963 oleh Rafiq Wafa ad-Dajaoi peneliti dan pakar
purbakala, hasil temuannya itu dia tulis dalautbul<r:'Ikhsyaf Kahf ,Ashhab alKaW" Fenemuan GuauAshab dL-Ko]tfiyang tertit pada tahun 1964. dLmana ia
menguraikan jerih payahyang dideritanya dalam rangka penelitian itu, serta
ciri-ciri gua tersebut dan peninggalan-peninggalan yang ditemukan di sana.
Semua itu mengantarkan kepada keyakinan bahwa gua itulah Gua Ashab
al-Kahfi yang disebut dalam al-Qut'an" Gua itulah yang sesuai dengan ciri-ciri
yang disebut dalam al-Qufan. (Shihab, 2OA2 7V'78)
Gua inilah yang kami kunjungi terletak beberapa kilometer di luar kota
Amrnan di atas perbukitan" Dan di sana diterpukan delapan kuburan, empat
di sebelah kanan dan empat di sebelah kiri. Akan tetapi bangunan-bangunan

I
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-g dimakudkan yang berada di atas atau disekitarnya tidak kelihatan
.r mungkin sudah runtuh atau dimakan zaman.
Peristiwa Ashab ar-kahfi ini adalah bukri tentang ke
Maha Kuasaan
ah
' Sryt--, bukri pura betapa mudahnya bagi Ailah m"enghidupkan orang
..-rg sudah mati. Bukti tentang adanya hari
kiamat

2.

Laut Mati

Mengunj,ngr yordania tidakrah lengkap bila berum ke
Laut Mati, yang
-':kenai dengan kadar garam tinggi. Tid;k berapa jauh dari Amman,
sekitar
- I jam perjalanan taksi, terdapat Laut tvtati. rauitvtati merupakan sebuah
-:nau asin (bukan laut, karena
berada pada daratan;, istilah'laut di pakai
:-.<arenakan luasannya yang mencapai 76 Km panjingnya
dan memiliki
-::ar 16 Km, jadi bisa di bayangkan kalau danau iniiefrtu luas" salah
::rita mengenai asal muasal laut ini adalah cerita ,"J"g.; kaum satu
Nabi
--:rh, yang bercerita tentang bagaimana hancurnya rr,orui***ia kala itu
s:dom-gomorah) yang melakukan hubungan sexsual
sejenis. Disebutkan
: ahwa Nabi Luth diperintahkan Alrah urriuk
memperingatkun kaumnya
' ang melegalkan perilaku homoselaual. Karena
u*ui *"rigabaikan seman
l;abi Luth, maka Tuhan memerintahkan Nabi Luth untuk
Lenyingkir dari
' rta sodom dan Gomorah. Laknat Tuhan datang melalui sebuah gempa
'--i]kanis yang diikuti retusan lava, kota-kota teisebut dirunruhkan,
raru
:-iungkirbalikkan negeri tersebut. Negeri itulah yang
menjadi raut yang
:-sebur dengan Laut_Mati (Bahrur uiwitl. edapun Tibrah
dari peristiwa
::i adalah bahwa Ailah terah pernah-menr*.rkr., azab-Nya
bagi orang
, ang tidak mau mengikuti
aturan agama.
Negara yordania menjadikan taut Mati menjadi salah
satu tujuan wisata,

;aryak turis yang berkunjung ke tempat tersebut untuk mandi. Mandi di
-aut Mati akan memberikan manfaat tagi kesehatan kurit tubuh kita"
Kisah Nabi Luth ini terdapat dalam beberapa surah
daram ar-eut'an al,rarim, salah satu di antaranya pada surah al-A,raf ayat
B0_g4"

) an Q{ami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingattah)
tatkala
'j a

b

erknta kepada kaumnya; " Mangapa komu mengerjakan

perbuatan faahisyah
''ang belum pernah dikerjakan
s"oiangprn (dii.unia iii) seb,etum kamu,,?
Suungguhnya kamu mendatangi reraki untuk mereparkai
nafrumu (kepada
-tereka), bukan kepada wanitct,
maka kamu ini adafah kou*
ioig melampaui
:.otas" Jawab kaumnya tiada rain hanya mengatakan: ,,usirrih
iereka (Luth
:dn pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka
adarah orang-orngylngberpura-puramensucikan"I<emu.diiikamiselamatkandiadanpengikut:engikutnya dia dan pengikut-pengikutnya kecuari ittrri"yo
aa rcrmasuk
:ertinggal (dibinasakan) Dan Kami turunikan kepada
*rr"iro hijan ( baru );
nako perhatikanlah bagaimana kesudahan c)rang-orang yang
berda.sa (al,{raf B0-84).
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Masih banyak lagi tempat-tempat bersejarah yang perlu dikunjungi
di Yordan, tetapi karena singkatnya waktu hanya bisa mengunjungi dua lokasi
itu saja. Di samping mengunjungi kota Amman sediri. Dua lokasijtu sudah
cukup untuk menggugah iman dan memberikan pencerahan batin bagi
yang mau merenungkannya. Peristiwa Gua Ashab al-Kahfi, sebuah kisah
yang dapat memperkokoh iman seseorang. Ada beberapa pembelajaran dapat
dipetik dari kisah ilr/.; pertamq munculnya orang yang rela menegakkan
kebenaran kendatipun di bawah tekanan raja yang zalim beresiko menghadapi

kematian. Mereka tidak rela jika kebatilan ditegakkan, mensekutukan Allah, lebih baik mereka menanggung resiko besar yang mungkin saja kematian
dari pada taat kepada penguasa zalim. Penegakan kebenaran di depan
penguasa yang zalim adalah sebuah sikap yang jarang dimiliki manusia,
kecuali pejuang tangguh, hanya pejuang tangguhlah yang mampu menegakkan
kebenaran di hadapan penguasa zaiirn Keduo, memantapkan keyakinan

bahwa Allah itu Maha Berkuasa, dan kekuasaan-Nya tidak terbatas, jika
Allah berkehendak maka hai itu akan terujud. Banyak ditemukan kisah
dalam al-Qut'an yang seperti itu. Diantaranya adalah kisah kelahiran Nabi
Isa, kisah Nabi Zakanayatgmemperoleh keturunan di masa fttanya sedangkan
isterinya dalam keadaan mandul, muJizat para Rasul-Rasul Allah" peristiwa
Isra'mIraj, dan banyak lagi. Ini padanamya bukanlah pada tataran logika
(ratio), tetapi masuk pada tataran transcendentol (iman). Ada empat tingkat
kebenaran yang perlu dipahami: Kebenaran indra (kebenaran sensual),
kebenaran akal (ratioJ, kebenaran etikdan terakhir iniyang tertinggi kebenaran
tarucendental" Manusia tidak perlu bingung bila menemukan hal-hal seperti
yang disebutkan di atas, dia harus menempatkannya pada tataran kebenaran
trarccendental .

Dari peristiwa kisah Laut Mati dapat dipetik pembelajaran, pertama,
penegak kebenaran akan selalu menghadapi perlawanan. Nabi Luth ditantang

oleh kaumnya dengan tidak mengindahkm apa yaflg disampaikan beliau,
bahkan beliau akan diancam untuk diusir HaI tersebut sudah resiko. penegak
kebenaran, bahwa musuh-musuh yang mencintai kebatilan tetap saja akan
ada" Menyadari itu maka pejuang tidak perlu takut akan tantangan, karena
demikianlah kenyataannnya lkduo, peringatan Allah akan selalu saja ada
jika rnanusia berbuat dosa, berupa bencana yang tak diduga datangny4
apakah yang terjadi di negeri kita saat ini terkait dengan dosa-dosa yang
diiakukan anak bangsa? mari kita renungkan - Ketiga,jalan keselamatan iflt
tidak lain adalah jalan yang diridoi Allah Swt., tempuhlah jalan tersebuq
sepertiyang telah dilakukan oleh unnat Nabi Luthyang setia, mereka selarnat
dari mala petaka yang dahsyag berupa hujan batu yang melanda negeri
mereka, hancur-sehanqrnya sehingga menjadi laut. itulah Laut MatiSeiesai sudah masa transit di Yordan. Penerbangan berikutnya adalah
menuju Jeddah dengan pesawat Air Jordan menuju bandara King Abdul
Aziz. Tujuannya adalah untuk melaksanakan umroh selama satu minggu.
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1. Malaysia
Kunjungan saya peftama sekali ke Malaysia pada bulan Jrni 1976
unruk memenuhi undangan Universiti Kebangsaan Malaysia $.JfM) yafig
menyelengarakan seminar dengan tema "Kebudayaan Islam Kebudayaan
Melayr-t''. SayasalahseorangpesertautusanyangmewakiliHimpunanMahasiswa

Islam (HMI) Badko Sumatera Bagian Utara.
Seminar dilalaanakan di kampus UKM di l(ualalumpuq sebelum kampus
LJI{VI pindah ke Bangi di kampus yang sekarang ini. Kampus UKM di Bangi
pada saat itu masih dalam tahap pembangunan awal. Kami sempat berkunjung
ke lokasi tersebut yang sedang dikerjakan pembangunan besaran-besaran.
Seminar itu dihadiri dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara:
Malalsia, Indonesi4 Singapur4 Thailand, Filipina" Pemakalah dari Indonesia
adalah Prof. Hamka, Prof. Sutan Takdir Alisyahbana dan M" Natsir Bagi saya
seminar ini sangat berkesan, karena pematerinya adalah orang-orang yang
ahli dibidangnya. seminar ini merupakan seminar bertarap Internasional yang
pertama kali saya hadiri. saya melihat bagaimana seorang ilmuan memaparkan
pikirannnya dan bagaimana pula seorang pakar menanggapinya" Seminar
itu merupakan pupuk bagi hati saya untuk menanamkan sikap ilmiah dan
ingin menjadi ilmuan. Ketika itu saya duduk di Doktoral II, tingkat terakhir
untukmeraih sarjana @rs) di Fakultas Tarbiyah IAIN sumatera utara Medan.
Beberapa pemakalah menjadi "bintang", diantaranya yang saya ingat
dari Malaysia adalah Usman El Muhammady dia masih muda, tampil lengkap
dengan jubah dan serbannya, dia memaparkan tentang Kebudayaan Islam
dan Ivlelayu dan argumen-argumen ilmiah dari persepektif Islam, banyak
pertanyaan yang diajukan kepada beliau, singkatnya respons audiens cukup
antusias atas paparan beliau" Selain itu Hamka juga tampil sangat memukau
audiens, Hamka seorang ulama Indonesia dan cendekiawan Muslim yang
namanya tidak asing bagi maslxarakat Malaysia. Dia uraikan tentang kebudayaan

Islam dan Melayr, beliau sisipkan makalahnya dengan pantLm dan sair-sair
yang cukup memukau peserta. Suatu hal yang tidak saya lupakan, ketika
diadakan jamuan makan malam bersama pada acara penutupan seminar.
Ketua-ketua delegasi dan orang-orang tertentu diminta untuk memberi kata
sambutan" Di antaranya Buya Hamka, beliau bernrtur;" Zaman sudah berubah
dan banyak sekali yang berubah, tetapi ada yang tidak berubah yaitu rasa
lapat''" Pidato singkat itu mendapat sambuatan cukup meriah dari hadirin,
dikarenakan dua hal: krtama, kalimat yang beliau sampaikan itu singkat
rapi sangat dalam maknanya, mengandung filosofi yang dalam, apalagi kalau
ditinjau dari segi ketuhanan bahwa untuk mendekatkan pengertian kita
bahwa ada yang tidak pernah berubah secara mutlak yaitu Allah S:vul-." I<edua,
karena sudah banyak yang memberikan kata sambutan pada malam itu dan
perut hadirinpun zudah terasa lapa4 apalagr makanan sudah terhidang semuanya,

tentu kata-kata yang amat akrab di dalam pikiran hadirin adalah lapar"
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SuanlbkdirAli Syahbanapuntidakkalahmenarikpapa:znmakalahnya,
beliau membentangkan pembahasan budaya itu dari sudut falsafat. Frof" Sutan
melihat aspek kebudayaan itu ada enam macam. Menurut beliau setiap
Prof.

manusia mempunyai kecenderungan kepada enam aspek dalam hidup, hanya
saja pada diri sesorang ada yang lebih dominan. Aspek-aspek yang beliau
uraikan itu adalah: aspek falsafah, ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, seni
dan agama. Pada setiap diri seorang ada keenam aspek itu, hanya saja ada
yang dominan, misalnya seseorang dominan dalam bidang falsafah, ditekuninya
bidang tersebut, jadilah dia seorang fiiosof atau pemikir, ada yang dominan
dalam bidang ilmu pengetahuan jadilah dia seorang ilmuan, tapi mungkin
ada yang cenderung kepada seni jadilah ia seniman, dan seterusnya"
Lima tahun kemudian tepamya tahun 1987-7982, saya mendapat kuliah
langsung dari beliau tentang aspek-aspek ini, ketika saya mengikuti Studi
truma Sarjana dosen-dosen IAIN se-Indonesia di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakat4
pikirannya itu ditulisnya dalam sebuah buku yang sudah beredar di masyarakat.
Muhammad Natsr4 mantan Perdana Menteri Republik Indonesi4 seorang
ilmuan dan politisi, pernah menjadi Ketua Umum Partai Masyumi, juga tampil
di Dewan Kuliah Umum, beliau memaparkan tentang nilai'nilai Islam dalam
berbangsa dan bernegara.

Setelah seminaq kami menuju Pulau Pineng lewat jalan darat, pada
saat itlr belum ada jalan tol, sehingga memakan waktu cukup lama, pagi
berangkat dan kami baru sampai di Pineng sore harinya. Di Pineng ketika
itu telah berdiri banyak super markeg layan sendiri, amhil sendiri kemudian
di bawa ke kasir untuk dibayar, pada waktu tahun 1976 di Medan sistem
layanan seperti itu belum ada" Dua hari di Pineng kemudian kembali ke Medan.
Kunjungan ke Malaysia yang kedua adaiah beserta isteri untuk menghadiri
pernikahan sepupu saya Ahmad Hadi bin Muhammad Kasim di Seremban
Negeri Sembilan, sekitar 70 Km dari Kuala Lumpur. Setelah selesai acara
resepsi pernikahan, kami lanjutkan kunjungan ke negara Singapura. Setelah
kunjungan kedua itu saya sering melakukan kunjungan ke Malaysia, Di

antara kunjungan itu adalah kunjungan akademik, membuat kerja sama
dengan College Islarn Fahang, menghadiri wisuda dan orasi ilmiah pada
Akademi Pengajian Dalaarah di Sungai Petani, menghadiri seminar di USM,
melalaanakanpenelitianhersamaisteritentanghndidikanlslam diAsiaTenggara
dan berbagai kunjungan lainnya, termasuk menetap selama satu tahun di
Kula Lumpur untuk menjadi Visiting Professor (2009-2010) di Universiti
Malaya" Pada bulan Juli 2010, saya diminta untuk menjadi salah seorang
nara sumber dalam seminar Pendidikan serantau yang bertema "Pendidikan
Islarn HolistilC'yang dilalaanakan oleh Universitas Pendidikan Sultan Idris.
Tenna yang diberikan kepada saya adalah: "Issu-Issu Pendidikan Islam di
Indonesia". Pada rnakalah ini saya paparkan pula beberapa pokok pikiran
yang berkaitan dengan kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan
dari sudut teori dan praktinya.
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Kunjungan saya pertama ke negara Thailand teparrya ke JaIa pada tahun

-.,- l.

untuk menghadiri seminar serantau Pendidikan Tinggi islam yang

: -akan oleh college Islam Yala. saya di percayakan untuk menjadi salah
:::lng narasumber dengan tema "cabaran Kurikulum pendidikan Islam".
=

::,:r-r& seminar cukup ramai yang dihadiri dari seluruh negara-negara
di
'- - Tenggara. Pada saat itu college Islam JaIa di pimpinan oleh Luthfi Japakiah
;ekaligus peresmian gedung bantuan Kuwait. Mereka membangun beberapa

-

:: - -ng kuliah yang cukup megah. Saya memaparkanbeberapa pokokpikiran
:--ir'rg cabaran (tantangan) kurilculumpendidikan Islam di abad dua puluh
.,- ini.
Dalam seminar itu saya berkenatran dengan Drs" Hasan Matjen, alum. L{JN Sunan Kalijaga, yang saat itu menjadi pembantu Dekan Bidang
' .:-ahasiswaan di Islamic studies universitas Songkla di pattani, Kami di

-

.','.'a dari Jala ke Pattani,

untuk melihat kampus Islamic studies universi, Songkla. Perkenalan ini punya makna Lragi saya, karena pak Hasan inilah
::r-utnlzr yang banyak membantu saya ketika mengadakan peneiitian di
- --rald selatan pada tahun 2004. Atas jasa beliau saya mendapat kemudahan
- -rk melakukan penelitian"
,

-

-

Kunjungan kedua adalahpada tahun200{ yakni dalam rangkapenelitian
-egara-negara fuia Tenggara,yang salah sarunya adalah Thailand. penelitian
- haliland Selatan, saya lakukan di bertragai lembaga pendidikan Islam,

=:erti pesantren dan Madrasah, college Islam yala serta Islamic studies
- --;ersitas songkla di Pattani, beliau pulalah yang menjemput dan mengimtar
.'. a dari dan ke Air Port Hatyai. Agak khawatir juga kita memasuki patrani
::ena pada waku itu teq"adi pergolakan di pattani

r, Brunai
Negara Asia Tenggara lainnya adalah Brunai Darussalani, kunjungan ke

-: rara ini saya lakukan bersarna isteri untuk melakukan kegiaran penelitian

- -embaga-iembaga pendidikan Islamyang ada disana. Di Brunai kami tinggal
- :umah adinda Dr. H" fulaimunA]<sa i,ubis, yang sudah lama menjadi dosen
- iniversitas Brunai Damssalam. sekarang beliau relah rnenjadi profes,:

,

bertugas di Fakulti Fendidikan universid Kebangsaan tuIalaysia (uIG4).
= Lreliau saya mendapat informasi cr:kup banyak tentang pendidikan Is-

-:

di Brunai, karena beliau juga banyak melakukan kajian tentang pendidikan
,-am di sana" sekolah-sekolah Islam di Brunai ini rnenerapkan dua macarn
- =rruk pendidikan sekolah umum (akademik) yang rnengajarkan pengetahuan

=:um dan sekolah agama mengajarkan ilmu-ilmu agama. Murid-murid
:endapatkan kedua jenis pendidikan itu" setelah anak-anak menerima
:embelajaran umum di pagi hari di sore hari mereka menerima pembelajaran
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agama di sekolah-sekolah agama. Sistem pesanffen seperti yang kita kenal
di Indonesia tidak di kenal di Brunai" Salah satu sekolah unggulan adalah
sekolah yang di bangun oleh pemerintah dan dibiayai oleh pemeri4tah adalah
Institut Tahfiz al-Qufan Sulthan Hasanul Bolkiah. Di sekolah ini peserta
didik tinggal di asrama, diberi pelajaran pengetahuan umum dan agama,
setiap tahunnya mereka mesti hafal 5 juz al-Qur'arl, dan setamatnya nanti 6
tahun kemudian mereka telah hafatr 30 juz al-Qut'an, di samping pengetahuan
akademiknyayang mantap. Di harapl<an mereka nanti akan dapat menggabungkan

pengetahuan agama dan pengetahuan umum dalam kehidupan mereka.

4.

Singrp.r*

Kunjungan pertama kami ke Singapura adalah pada tahun 1994, setelah
menghadiri peresmian pemikahan Bang Ahmad Hadi di Serernban Ma1aysi4
selama beberapa hari di situ kami pergunakanuntuktour ke berbagai tempat
rekreasi di antaranya ke pulau Sentosa, Kebun Binatang, Shopping, dan
lain-lain" kuniungan ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan ilmiah dan
pendidikan" Kota ini telah mengimbangi kota-kota besar modern lainnya
di dunia. Fasilitas-fasilitas perkotaannya pun telah menyamai dengan fasilitas
kota-kota maju di berbagai negara lainnya.

Kunjungan kedua ke Singapura pada tahun 2004 khusus melakukan
riset tentang pendidikan Islam di Singapura, Penelitian kami di Singapura
ini berjalan sukses atas bantuan ibu Salma seorang muballighat dan guru
agama di Singapura, dia adalah alumni Perguruan Tinggi al Hikrnah Medan.

Ada beberapa obyek kunjungan penelitian kami, yakni lembaga formal
dan non formal" Lembaga formal adalah Madrasah Al Juned. Lembaga non
formai adalah masjid-masjid yang ada di Singapura. I(ami banyak mengunjungi
masjid-masjid di Singapura
Masjid-masjid di Singapura manajemennya lebih tertata apabila dibanding.
denganmasjid-masjiddikrdonesia"Masjid-masjiddisingapuratelahmelakanakan

fungsinya tidak hanya sekedar tempat shalat akan tetapi juga digunakan
tempat pendidikan" Di masjid dilalaanakan pendidikan keagamaan bagi
peserta didik, baik anak-anakmaupun orzrng dewasa" Di antara pendidikan
itu adalah pengajian al-Qut'an untuk anak-anak dan juga pengajian rutin
orang dewasa yang terstrukrur dengan baik. Ada jadwal wakru teftentu
dengan ustadz yang sudah ditetapkan. Disitu dijelaskan pula pakai brosur
tentang materi pembelajaran wakru pembelajaran, guru yang mengajar
serta biaya pembelajaran.
Kunjungan berikutnya pada bulan Oktober 2011, bersama rombongan
Dewan Pendidikan Sumatera Utara ,melakukan kunjungan kerja .Obyek
kunjungan adalah Sekolah Indonesia Singapura, serra KBRI di Singapura"
Kunjungan berikutnya tahun 2013, bersama keluarga, ana\ menantu, dan
cucu.
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Kunjungan saya ke Negara Asia Tenggara lainnya adaiah Fifipina" Kunjungan

-- :alam rangka melakukan peneiitian Pendidikan Islam di negara tersebut"
":
--a sampai di Manila saya dijemput oleh petugas protokoler Kedutaan
:..ar Repulik Indonesia" Petugas KBRI itu adalah Fak Taufik Radi dengan
,:-as rlenempatkan saya di rumahnya selama di Manila. Dari beliau saya
:t-:dapatinformasiawaltentangpendidikanlslam diFilipina" Beliaumenyarankan
.=:ada saya bahwa saya sebaiknya juga ke Davao City di Filipina Selatan.
. =:e1ah berbincang denganAtase Pendidikan Republiklndonesia, saya menuju
,'-:rpus University of Philipina untuk berkunjung ke Islamic Studiesnya"
- - Departemen of Islamic Studies Universitas Filipina, saya bertemu dengan
: -:rpinannya, dari beliau saya memperoleh informasi tentang Islamic Studies"

Untuk melihat Madrasah saya harus pergr ke Filipina Selatan ke Davao.

::langkat tengah malam dan sampai pagi harinya, di lapangan terbang
..i-a sudah tunggu oleh petugas dari Konsulat RI, sap di bawa ke penginapan,
, .mudian di bawa berkunjung ke Madrasah-madarasah. Ada dua Madrasah
'.-.rg saya kunjungi yang mempunyai program yang berbeda.

krtama,Madrasah Sabtu-Minggu, yakni Madrasah Diniyah Sanggilangan
Madrasah ini ditujukan buat anak didik yang bersekolah di sekolah

_-iar",2o,

-n urn. Belajar pada hari Sabtu-Minggu. Mata pelajaran yang diajarkan semuanya

-ata pelajaran agama" Melihat bangunan Madrasah ini kita prihatin, karena
,

rdah dimakan usia tidak ada perbaikan sama sekali. Kedua adalah Madrasah

)iniyah regular belajar lima hari seminggu. Madrasah ini bernrjuan untuk
::entransformasikan ilmu-ilmu agam4 agarmereka bisa memahami agama
-ebih dalam dan diharapkan lulusannya bisa menjadi guru dan muballigh.
?elajaran di sini diajarkan kitab-kitab klasik SalahsatuMadrasahyangtergolong

:alam kategori ini adalah Mahad SyarkMindano al Islam (Estern Mendano
.slamic Academic) sekitar 25 kilo meter dari kota Davao.
Selain dari itu, di Filipina juga ada Madrasah Integrated. Madrasah ini
:neng-integrasikan mata pelajaran agama dan umum. Pemerintah Filipina
nempunyai perhatian terhadap Madrasah dengan dikeluarkannya Execu::ve Order No. 283, yang intinya pemerintah ikutbertanggung jawab terhadap
)'ladrasah, selain dari pendidikan dasar dan menengah pendidikan tinggi

lslampun ada di Filipina, salah satunya adalah adanya Departemen of
lsiamic Studies di Universitas Filipina. Setelah penelitian selesai di Davao
kembali ke Manila trntuk pulang ke Indonesia"
'aya
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]lontreal
Tanggal 20 September 1996 tengah malam, pesawat yang kami tumpangi
Toronto mendarat di Montreal" Kami telah menempuh perjalarru, yurig
:--.up lama lebih dari 27 jam dari Jakarta. Dari Jakarta t r."i *i"ri" Hongiong
-::gan pesawat catay Pasific, transit beberapa jam, kemudian melanjutkan
-=:erbangan ke Canada, tujuan ke Toronto. perjalanan panjang lebih dari
da
sekali transit mengantarkan kami ke Toronto. Dari roronto
-- tam itu,, dangan
,--:ir pesawat domestic menuju Montreal.

:-:i

Setelah menyelesaikan masalah keimigrasian, kami keiuar menuju tempat

:t:gambilan bagasi. Di lapangan terbang Monffeai kami telah dijemput oieh
--rrrgas dari universitas McGill dan dosen-dosen IAIN yang sedang mengambil
''l-ster di McGill, Dari IAIN sumatera Utara waku yang sedang ,t,rdi s-z
- \lcGill adalah suprayerno, syahnan dan Nur fuiah.
Dari lapangan terbang
,=ni menuju apartemen tempat tinggal selama di Montreal yiitu di Baivader"
-'::ena malam sudah larut kami istirahat. Besoknya kanri melakLrkan kunjungan
. = kampus

McGill. setelah diadakan temu ramah, pembukaan acara, lalu kami
- :jak untuk
fieldvkit, melihat dari dekat kampus McGill" Di sini kami melihat
r ,:wa sebagian bangunan tua masih tetap rlipertahankan,
bahkan semakin
-.rbah menarik suasana kampus dengan gedung-gedung yang istimew=a
=:sebut. Kami juga dibawa melihat-lihat ke tempit pe"yi*pa"an pakaian
: .rim dingin" waluapun sebetulnya buian september itu musim gugu6 tetapi
:agr hta yang biasa di alam tropis terasa berul dinginnya" sehinggi
kami harus
::emakai pakaian berlapis_ lapis. saya berpikir kalau musim gugu;sudah
begini
:-nginnya, bagaimana pula halnya dengan musim dingin, ti'aitteruayrrsku,
:-al tersebut"
Kampus McGill terlerak dipinggir jalan besar. Bagi orang IAIN-McGill
sebab baryak sekali dosen-dJsen dai orang-orang
:=rkemuka IAIN yang menjadi alumni McGill. Anrara lain prof. Dr.
Harun
I :-suti6n, orang yang membawa pembaharuan
'
di IAIN, beliau pemah menjabat
i-ektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan menjadi Direkrur pasca
Sarjana
--iN syarif Hidayatullah. prof. Dr. A. H. Mukri Ali, beliau guru besar di IAIN
i -nan Kalijaga Yogyakarra, pernah menjadi Menteri Rgama RI. Dan sejumlah
''.:;ster dari berbagai IAIN di Indonesia. Di McGiIl,
ada sebuah Islamic stud=.. disinilahparadosenlAlNirumenunturilmu" Islamic studies ini dilengkapai
:::jgan perpustakaan dalarn bidang iimu-ilmu keislaman dari berbagai bahaia,
:,=::ustakaannya cuk-up lengkap, terdiri daLri berbagai lantai memuat
ilmu-ilmu
'- ,-']aman" Tbnaga pengajarjuga balyakyang dikirim dari Indonesia, pada tahun
. : i'j-an, Prof" Dr. M. Rasyidi pemah mengajar
untuk berapa tahun di Islamic

::kan lagi hal yang asing,

:-:*dies McGiil, kemudian pada tahun 1990-an, Nurchalii Madjid"
M" syafi,i
l'i= arif, Nur Ahmad Fadil Lubis mereka semuanya sebagai visidng professor.
beruntung bisa sampai ke McGill, walaupun hanya beberapa
* -rggu saja, karena
dengan kunjungan ini saya
Saya sangat

bisa mengam-bil manfaat

I

I
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yang besar dalam bidang ilmiah. Program yang dilaksanakan oleh Departemen
Agama ini adalah memberikan kursus singkat kepada pimpinan IAIN (Reko4
Pembantu Rektor dan Dekan) dalambidang manajemen" Saya salah seorang
yang terseleksi untuk mengikuti program tersebut. Pada wakru itu saya
sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Padang Sidempuan"
Diawali dengan pembekalan bahasa selama 2 minggu di Jakara, untuk kunjungan
menuju Montreal. Kuliah yang diberikan disana dalam bahasa Inggris, kami
berupaya semampu mungkin untuk dipahami. Tentu saja pada awalnya mendapat
kesulitan dalam memahaminya, karena terkait dengan pr onaunciation yang

sebagian masih aneh dari pendengaran kita, kemungkinan besar apabila
yang diucapkan itu ditulis dalam sebuah kertas kemungkinan bisa dimengerti,
tetapi karena diucapkan mungkin telinga kita masih kurang familier dengan
kata-kata tersebut, tetapi berkat kebiasaan, akhirnya dapat teratasi. Wakru
perkuliahan dilalaanakan pada pagi hari sampai siang dan terkadang sampai
sore. Selain dariperkuliahan kitajuga diberi tugas-tugas perkuliahan di rumah.
Guru-guru besar yang memberikan kuliah antara lain adalah Prof. Manuel
Mendonc4 Prof. Rabindra N. Iknungo, Prof. Anne Smith, Prof. Leo Karkland,
Prof. F.W Valliant, Prof. Threse Trainnor dan Prof. Dean Crowston.
Canada adalah negara yang tennasuk dibagian Utara Amerika, sudah
dekat ke Kutub Utara, karena itulah di musim gugur rerasa sangat dingin
sampai menusuk ketulang. Pakaian yang saya pakai cukup tebal, lengkap
dengan sarung tangan namun masih terasa dingin. Kota Montreal itu apabila
dilihat dari gunung Mount Royal sangat indah" Dari kata Mount Royal inilah
meqiadi Montreal. Pohon-pohon marbel tumbuh dengan warna warni daunnya
menambah indah kota dan sekitarnya" Di kota ini, sebagaimana kota-kota
besar dunia lainnya, alat transportasi utamanya adalah kereta api bawah
tanah" Orang-orang Monteral menyebutnya dengan metro, mungkin dikota
lain di sebut dengan subway" Dari apartemen tempat kami tinggal dapat
ditempuh dengan beberapa stasiun, dengan wakru cukup singkat sekitar
15 rnenit kami sudah sampai. Perjalanan itu juga bisa ditempuh dengan
berjalan kaki, hanya kadangkala kalau berangkat pagr terkendala dengan
cuaca dingin. Di pinggir-pinggir kota Montreal banyak tempat-tempat menari\
hari iibur bisa dipergunakan untuk melihat tempat-tempat tersebut.
Kesempatan untukkeluar kota juga dipergunakan rnengunjungi euibec
City di Utara Montreal, Ottawa ibu kota Canada, selanjutnya kami melakukan
kunjungan bersilaturrahmi dengan Duta Besar RI untuk Canada. Dari Montreal
juga kami pergr:nakan waktu untuk mengurlungi Amerika Serikat, rnenffi ungi
kota New York, Washington DC, Pitrsburgh dan air terjun Niagara (Niagara Fall).
Kegiatan itmiah kami gelar pada weekend dengan mahasiswa Indonesia
di Montreal dengan topik beraneka ragam. Saya pernah rner{adi narasumber
dalarn diskusi dengan mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Montreal
dengan tema'lengintegrasian ilmu dalam Islam". Saya memaparkan bahwa
sesungguhnya ilmu dalam Islam itu terbagai kepada dua bagian - pertama,
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:ru yang tergolong perennial knowledge (ilmu-ilmu yang bersumber dari
r)'u) seperri tafsi[ hadis, fiqih, tauhid, dan lain-lain.Kedua, ilmu tergolong
--s-uiredknowledge (ilmu yang diupayakan manusia melalui kemampuan
-':l dan riset) yaitu ilmu yang tergolong natural sciencu, social scienca d,an
---inaniora. Dalam konsep pendidikan Islam, kedua
ilmu itu mesti menyatu
::-ntegrited tidak dikotomis" Dikotomis telah pemah melanda clunia Islam,
.ng menyebabkan umat Islam tertinggal dalam bidang ilmu dan teknologi.

,:tuk memajukan pendidikan Islam di masa depan, maka lembaga-lembaga
::ndidikan Islam harus kembali mengintegrasikan kedua ilmu tersebut.
-:lam literatur sejarah masa kejayaan Islam dari abad kedelapan sampai
' : rigabelas Masehi, umat trslam sedang berada pada era kejayaannya (The
.:!den Age), pad,a ketika itu ilmu yang disebarkan di lem-biga-lemabaga
-crdidiikallslam adalahilmuterintegreted tersebut, bukan dikotomis.gagaimana

:--rakteknyaa sekarang di Indonesia?Ketika itu dibincangkan, maka diskusi
..nakin mendapat perhatian dan sambutan hangat dari peserta"
Banyak pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman di Monteral.
saya pernah kehilangan kaca mata, tidaktahu di mana, sehingga
.:iama dua hari saya dipinjami reman kaca mata" pada hari ketiga saya berjaiin
. :ki untukpulang ke apaftemen, tiba-tiba dihadapan rry, *"1ihut ,Restoran
-ai Mahal'. Sebuah rumah makan India, baru saya ingat bahwa tiga hari lalu

lJah satunya

.ara dengan teman-teman makan di tempat tersebut. Terbersik dalam hati
..va untuk bertanya, mungkin saja kaca mata saya tertinggal di sini tanpa

;ava sadari. Dengan sedikit ragu-ragu saya masuk, lalu sayabertanya kepada
:elayan yang sedang melayani pengunjung 'Apakah anda melihat kaca mata

;:va tiga hari lalu tertinggal di restoran ini?, dengan spontan pelayan itu
-enjawab "ada". "sudah saya simpan sejaktiga hari lalu'l sambil dia menuju
.e ruang belakang dan saya pun mengikutiryra kemudian kaca mata itu disenhka"

iepada saya. Pembelajaran yang cukup berkesan bagi saya ini karena p-elayanan
:lsara cukup baik apabila dibandingkan dengan di Indonesia. Kalau di Indo-

lesia belum tentu kaca mata tersebut dapat ditemukan kembali.
Di apanemen, saya tinggal sekamar dengan pak Ahmadi dari Ambon,
rada suatu hari dengan senang hati beliau menuniukkan kepada kami (para
: eserta kursus) dicelah-celah waktu istirahat sepasang sepatu yang di beiinya
:i sebuah Mall" Tiba-tiba seorang teman berkata,,pakAhmadi itu sepatunya
:i3|3k". PakAhmadi lalu memperhatikan sepatunya lagi, ternyara memang
acia koyak sekitar dua cm dibagian atas sepatunya yang tidak ia sadari.
Sepulang dari kuliah, beliau saya temani ke Mall di mana dii membeli sepatu
:ersebut. Pak Ahmadi menunjukkan sepatu yang koyak itu kepada peliyan
::ko, sambil menunjukkan resu pembelian. pelayan toko berkata,,ok, kimi
_:anti, hanya saja sepatu yang seperti ini lagi kosong, kalau mau tunggulah
:eberapa hari lagi, tetapi ada sepatu yang kualitasnya di bawah i"putu
\nda ini " kata pelayan toko tersebut", jika Anda mau saya berikan ,.put,
-ru dan saya kembalikan sebagian uang Anda ,,.
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Ini juga sebuah pembelajaran bagi saya dari sisi moral, mungkin akan
sulit bagi kita menemukan Mall di Indonesia yang dengan rela, tanpa bertengka4
kembali mengganti barang yang cacat, yang sudah kita pakai beberapa
hari. "Sebetulnya PakAhmadi" kata saya kepada pakAhamdi, yang mereka

lakukan inilah yang Islami, "kenapa ya? sering kita temukan har-hal yang
Islami disini "padahal mereka bukan Islam, sedangkan umat Islam di negeri
mayoritas muslim, sering tidak bertindak secara Islami," kata saya kepada
pakAhmadi, lalu saya jelaskan pula kepada beliau, pengaiaman saya kehilangan
kaca mata seiama tiga hari yang saya temukan kembali di Restoran Taj Mahal,
yang ternyata mereka simpan dengan baik. pengalaman yang serupa mungkin
juga pemah di alami orang lain. Mungkin karena ini pulalah yang pemah dialami
MuhammadAbduh sekembalinya dari perancis ke Mesiq beliau mengucapkan
"Saya lihat Islam itu ada di Eropa". Mungkin Islam yang dia lihat itu adaiah
suasana Islami yzlng memang seperri itulah semestinya dilakukan oleh seorang
muslim, misalnya: bersih, disiplin, kerja keras, amanah, dan lain-lain, yang

terkadang umat Islam belum bisa mengamalkannya dengan baik.
universitas McGill, adalah sebuah universitas yang terkemuka di Amerika
Utar4 ketika kami sedang berada di san4 universitas ini sedang merayakan
ulang tahunnya yang ke 175. Kampus indu}nya terletak di pinggir jalan raya
dengan bangunan kombinasi, bangunan tua dan baru, yang terdiri dari
bangunan gedung berbagai Fakultas, Rektorat, perpustakaan, Ha[, dan lain
sebagainya. Di pinggir sebuah jalan kecil Universitas McGill inilah terletak
gedung islamic studies. Islamic studies, adalah sebuah jurusan yang fokus
terhadap kajian Islam dari berbagai aspeknya. isiamic srudies McGill ini
sudah lama terjalin hubungan kerjasama pendidikan dengan Indonesia.
Pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari kunjungan tersebut? pertama,
tentang manajemer! lebih khusus lagi manajemen perguruan tinsgl" Bagaimana

menjaiankan sebuah oraganisasi agar berdaya dan dapat digerakkan oleh
anggotanya untuk mencapai tujuan" bagaimana mengobati suatu "penyakit

manajeman" apabila ada penyakit itu ditemukan. Tidak bisa dipungkiri
bahwa salah satu persoalan kita di dunia pendidikan adalah manajemen
atau disebut 3'uga tata kelola (governance). Bagaimana memberdayakan
seiuruh perangkat pengurus, termasuk memanajernen structural, manajemen
akadem.ik, keuangan, administrasi dan juga tidak ketinggal rnanajemen
penabelajaran. Kesemua masalah itu terkait erat antara satu dengan yang
lainnya dalam sebuah manajemen perguruan tinggi.
Memang banyak masalah manajemen di perguruan tinggi kita dan rasanya

tidak cukup enam minggu untuk berada di Montrear, tapi karena jatih
studi singkat telah berakhiq kamipun pada tanggal 1 Novernber 1996 pulang
meninggalkan Monteral menuju Indonesia, pada saat udara semakin terasa
dingin, karena sudah diambang musim dingin, angin dingin yang berembus
pagi itu cukup dingin, namun tidak menghambat kanni untuk keluar dari
apartemen untuk sekedar membeli oleh-oleh yang di bawa ke tanah air.

Montreal

Latar Belakang Kota Montreal
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Diperpustakaarl kami disambut olehbeberapa oftmg pengurus perpustakaan.

I(ami dibawa ke ruang khusus di situ diperlihatkanlah kepada kami Al-Qut'an
yang ditulis dalam lembaran-lembaran khusus, adayang ditulis dalam bentuk
baju perang, yang maknanya apabila berperang maka pakaian tefsebut yang
terdiri dari 30 juz Al-Qur'an yang akan dipakai" Ada yang ditulis dalam benn:k
mushaf, dan lain sebagainya. Walaupun malam itu sudah lewat pukul 10
malam, tetapi saya melihat mahasisara di ruang baca masih rama1, lalu saya

bertany4 pukul berapa perpustakaan ditutup, pimpinan perpustakaannya
menjawab, perpustakaan dibuka 24 jam. Saya cukup terkejut mendengar
itu, karena di Indonesia setahu saya belum ada perpustakaan yang dibuka
sampai 24 jam. Hal ini menggambarkan kepada kita semangat menuntut
ilmu mereka cukup tinggl. Memang orang-orang lndia cukup terkenal dengan
senumgat keilmuannya. Saya lihat sendiri di Monteral sewaktu saya mengikuti
kursus manajemen di antara guru besar yang menjadi pengajamya ada 2
orang India" Kedua guru besar itu kapasitasnya sudah go internasionaL
A\tItJ(TheAligharMwlimUniversity)adalahtermasukuniversitasterkemuka
di India bagian utara. Lahirnya Universitas ini terkait erat dengan lahimya
ide-ide pembaharuan pendidikan Islam di India yang dipelopori oleh Sayid

Ahmad l(han" Sayid Ahmad l(han adalah seorang pelopor pembaharuan
pendidikan Islam di India pada abad kesembilan belas. Pada mulanya beliau
mendirikan MAOC (MummadenAnglo Oriental College) setingkat pendidikan
dasar dan menengah. Di sekolah ini diajarkan pengetahuan modern dan
agama, bahasa pengantar belajarnya adalah bahasa Inggris.
Abad kesembilan belas adalah merupakan abad munculnya kesadaran
umat Islam seluruh dunia atas ketertinggalan umat islam dalam bidang
ilmu pengetahuan. Salah satu faktor penyebab kemunduran umat Islam
karena pendidikan Islam telah terpisah dari sains (ilmu pengetahuan). Oleh
karena itu mereka berpikir kalau umat Islam ingin maju harus mengadopsi
sains dan kurikulum pembelajarannya, jangan pelajaran agama saja yang
diadopsi dan kitab-kitab klasik. Bangkitlah Muhammad Ali Pasha di Mesir
denganmendirikanberbagaisekolahsains,

sepertiteknik, pertanian, perobatarq

dan lain sebagainya. Di Turki juga muncullah Sultan Mahmud iI, beliau
juga rnembangun sekolah-sekolah seperti yang dibangun oleh Muhammad
AIi Pasha di Mesir" Di India muncullah Sayid Ahmad Khan yang membangun
MOAC pada tahun 1879" Di Indonesia muncr:l pulaAbdullahAhrnad membangun

Adabiyah School di Padang pada tahun 1909.
Kondisi masyarakat Islam India di abad kesembilan belas sangat
memprihatinkan, mereka ditekan oleh dua kekuatan, yaitu Inggris dan Hindu
Sehingga kerajaan Islam Mughal yang besar dan perkasa itupun tidak mampu
benahaa dari tekanan tersebut sehinggakerajaan tersebut hancurdanberallhir
Umat islam pada ketika itu terpinggirkan dalam berbagai aspeknya, tidak
terkecuali aspekpendidikan. Dalam suasana yang sedernikian itulah tampilqla
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Islam
Sayid Ahmad I(han yang berupaya memperbaiki kondisi pendidikan
:engan mendirikan MAOC.
Pada tahun 1920 MAOC berkembang menjadi universitas, yang disebut

:engan AMU

(the Alighar Muslim university), yang saat sekarang mengasuh

;ejninlah fakultas daiam rumpun keilmu-alaman (natural sciences), social
iocial sciences) dan humaniora, termasuk juga ilmu-ilmu keislaman.
Setelah berbincang dan melihat perpustakaan, kami kembali ke rumah
l-ektor untuk pamitan. iuau- itu kami menginap di Guess House Universitas
.Iieghar Paginya kami mengelilingi kampus dengan mengendarai vespa untuk
_.elihat suasana"

T"j M"hal
setelah mengelilingi kampus, siangnya kami langsung menuju Aghra,
_an sampai pada sore harinya dipintu gerbang Taj Mahal. Pengunjung sore
.-, .rk p rimai, kami melihat antrian cukup panjang untuk memasuki
g.ibung Taj Mahal. Di Pintu gerbang ditutis khat ayat-ayat al-Qu1an,
_ r*
pintu gerbang
, .,a liiat ada i*ulyrrir,, ada Adduha, dan lainnya" Memasuki
Taj Mahal
bentuk
kira
kirabagaimana
hati saya berdebar-debar,

-embuat
::rg sesungguhnya?, kendatipun kita sudah sering melihat fotonya, sedangkan
sampai kebangunan indulq kita melintasi
- .,-rLt ,rtiiy, beium pernah. Sebelum
:oan bunga dan kolam air mancur Dari situ kita telah disuguhkan pemandangan
.irg ind.ah dan menarik, nyaman dan asri, sebelum sampai kebangunan
tangga pendek.
--arlt. Bangunan induk agak tinggi, untuk naik diperlukan
disudut-sudutnya
dan
luas
lapangan
melihat
- -bangunan induk inilah kita
.:a m-enara, ditengah-tengahnya juga ada kubah. Dan didepan kubah itu
.1a lapangan terbuka. Di bawah kubah itulah terdapat makam Mumtaz
Jehangir. Mumtaz isteri
'" lahal, permaisuri Syah Jehan Sultan Mughal sesudah
...lnia Syah Jehan meninggal ketika melahirkan anaknya yang keempat
,:1as. Sebagai tanda cintanya kepada isterinya itu, maka dibangunnyalah
museleum (makam) yang menelan biaya yang cukup besaa yang dikedakan
-<rama22tahundengan20.000 pekerja. SyahJehandigantikananaknyaAurangzeb,
di samping
-::r setelah dia wafat, dia juga dimakamkan di tempat tersebut
Alighar
menuju
.:erinya. Hari sudah mulai senja kami meninggalkanAghra
karena
Delhi,
-.n *ulurn itu juga kami berangkat dari Alighar menuju New
,:soknya hari sabtu seminar dilal<sanakan dengan tema "Kesiapan Pemuda

;

: b uah

:donesia Dalam Menghadapi Modernisasi dan Globalisasi"'

Serninar
Duta Besar RI untuk India membuka acara seminar tersebut dan memberikan

engarahan. saya sebagai salah seorang pemakalah rremaparkan pokok
dan
--krian saya, bagaimana pemuda Indonesia menghadapi modernisasi
_

n,
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globalisasi. Dalam pandangan saya, globalisasi dan modernisasi adalah
saudara kembar yang tidak bisa ditolak kehadirannya, karena ia adalah
anak dari perkembangan sains dan telcrologi. Jika sains dan teknologi berkembang,
maka al€n berdampak munculnya modernisasi dan globalisasi. Untuk menghadapi

itu semua maka pemuda harus mempersiapkan diri dengan bersungguhsungguh untuk memperoleh sanis dan teknologi tersebut. Memasuki dunia
global, maka pemuda harus bersiap pula dengan segala perangkat untuk
hidup di era global tersebut. Perangkat utamanya adalah bahasa, penguasaan
tekhnologi informasi serta bersedia hidup dengan budaya multikultural
(pluralisme). Sebagai orang yang akan hidup di era modern dan globalisasi
harus memiliki mental yang terkendali, sehingga tidaklarut dalam kehidupan
modern dan global. Untuk itu diperlukan bekal kehidupan beragama yang
kuat. Agar memiliki makna dan tujuan hidup yang terarah.
Dalam era modernisasi dan globalis25f, selain dari ilmu yang ditekuni di
Perguruan Tinggi, maka harus pula memiliki kemampuan Informasi Teknologi
(fI) dan bahas4 terutama bahasa Inggris, semakin banyakbahasa Internasional

yang dimilikinya maka akan semakin membuka peluang untuk
era persaingan global.

sulcses

dalam

Seminar selesai pada sore harinya, kami langsung menuju lapangan
terbangkrdraGandhiNewDelhiuntukment{uMaH<anrlMukanaurahmelal.sanakan
umroh. Perjalanan umroh tersebut tidak direncanakan dari sebelumnya,

ide itu timbul ketika berada di India, karena jaraknya tidak berapa jauh
lagi mungkin sekitar 3 atau 4 jarn terbang dari New Delhi - Jeddah. Atas
bantuan Kedutaan Besar R[ di New Delhi menguruskanvisa umroh sehi
saya dan isteri bisa berangkat umroh. IGrena tidak ada persiapan
pembiayaan, atas kemurahan hatr sdr Mahmud Muhammad dosen
Tarbiyah IAIN Surnatera Utara Padang Sidernpuan, meminjami kaui
dan akan diganti setelah di Indonesia. Ini namanya rezeki yang uk
duga. Seminggu di Makkah - Madinah kembali ke New Delhi. Beberapa
New Delhi, teman-teman mahasiswa Indonesia yang sedang
Program 52 dan 53, membawa kami keliling kota New Delhi melihat
peradaban Islam, seperri Masjid Raya New Delhi, Kuttab Manna4
di sekitar Kuttab Manna4 Gedung Pemerintahan, Masjid Jamaah
tentu tidak ketinggalan pasar-pasamya. Pasarnya seperti pasar pajak
di Medan tempat menjual berbagai macam sari India, dan lain-lain"
beberapa hari di New Delhi kami kembali ke Indonesia meialui Kuala
Suatu hal yang menjadi renungan kita adalah penduduk India ma
beragama Hindu, tetapi peninggalan peradaban Islam terlihat dengan
Indonesia mayoritas Islam, tetapi yang menonjol adalah peninggalan

Hindu dengan candi-candinya.
Ada suatu kesan yang bisa menjadi renungan kita tentang Islam di
India untukberatus tahun diperintah oleh kesultanan Mughal yang di
oleh Babur Syah, keturunan Timur Lenk dari Asia Tengah. Kerajaannya

RIHLAH TARBIYAH

/a

galami masa jayay sejak pada masa pem
erintahan sultan Akbar sampai
- *iangzeb. sultan-suitan yang
ternashur

-- : .,

dikeraia*.rut"gi*rlt"

antara lain
--':a4_Jehangl4 syah Jehan, Aurangzeb. pada
masa ke;ayaan iL seuerrrtnya
-.a dilakukan Islamisasi yang rebih gencar denga" *";;g;;*ku,
t *k.rtun
--:-rarar atau katakanlah
pemai<saan agama, tetapi itu ridi[pernah

dilakukan
'-=h pemerinrahan Isram Mughar, bihkan surtan
Akbar raembuar suatau
' - -xep Dienul 17chf rnenyanr]<an semua agama
dalam forrnat yurg uu&, aengan
-.:naMenullzahi.yangperludiambildisinibahwarslamtiaar<pen

aimerakukan

='spansi agama kepada masyarakat setempat, karena iiulah sampai hari
--i agama islam tetap minoritas dibanding penganut agama Hindu di India.
Buki-bukri toreraasi Isram iru juga banyak ditemukan
di dunia

ini,

'e.:erti negara Mesirsejakzamanamrutina*rrt.iui, ail.rr;4;.,rp, keberadaan
:
-rama lain tetap diberikantrak hidup, sepefti l(risten rop,i

yuig;umrahnya
sedikit di Mesir. syria sejak ,u** umar bin Kattab
teiah menjadi
'-layah Is-lam, tetapi umatKristln dan agama lain tetap hiJup
J"rrgu* u*u,
. a-npai sekarang. Bahkan
di desa Ma'ruri tidak berapu;rurriJnamaskus,
'ia.sebuah perkampungan Kristen dan di tempat itu terdapat peninggalan:eninggalan Kristen yang tetap terjaga dengin
bai( begi; jirga di reba:'rn, Palesdna, dan lain-lain. neturte4adiperltrlanwil"yiri.rJ,ienaklukan,
:etapi tidak teq'adi pemalsaan agama.-
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B"l".Jr, Brus.l, P.raneis J". Sp"ryol

Hari masih pagi dari jendela pesawat kami melihat matahari belum terbit,

renggal 1 April 2002 subutr, pesawat MAS yang kami tumpangi rnr€ndarat
dengan mulus di lapangan terbang internasional schipoll Amsterdam Belanda.
suasana musim dingin masih terasa, walaupun pada wakru itu sudah musim
semi" Penumpang keluar satu persatu menuju keimigrasian. Kami juga kelua4
hmi menuju counter penertangan berikutrya ke negara Jerman, ke Hamburgh.
setelah melapor ke bagian transit dan pindah pesawat, kami dipersilahkan
mengambil bagasi keketibaan. untuk beberapa jam kami harus menunggu
penerbangan berikutnya. Lapangan terbang ini sudah pernah saya singgahi
pada tahun 1994, sewaku saya dan pak Fachru:razi berangkat dari New
York mendu Arnman dengan pesawat yordan Air Line. Kami cukup lama
traasit di sini lebih dari 6 jam, karena ada perbaikan mesin pesawat. l,apangan
tertang ini sudah tidak asing lagi bagi saya, sebab itu saya tidak begitu
kesulitan untuk mencari restoran untuk sarapan pagi"

setelah menunggu beberapa jam untuk penerbangan berikutnya, kami
naik pesawat Jerman. Jarak antara schipol dengan Hamburgh hanya satu
jr- terbang. Di lapangan terbang Hamburgh, kami telah dijemput oleh
zainul Fuad (sekarang DR. (Phil) zainul Fuad), dosen IAIN Sumatera utara
yang pada wakru itu sedang berkuliah di universitas Hamburgh. Dari Lapangan
terbang kami menuju rumah beliau. Tujuan utama datang ke Hamburgh
untuk memenuhi undangan IASINFO (Ikatan AhIi dan sarjana Indonesia di
Republik Federasi Jerman) untuk menjadi nara sumber dalam diskusi dengan
tema Pendidikan Isiam dan Pluralisme. Beberapa hari sebelum diskusi saya
dan isteri sudah sampai di Jerman. Karena tersisa dua hari lagi baru diialaanakan
diskusi, maka pak Fuad mengajak kami keliling kota Hamburgh, melihat
sungai-sungainya, danau, naik kapal, super market, dan tidak ketinggalan
tenflrnya tempat penjualan barang.barang murah"
Diskusi dilalaanakan pada tanggal 4 April 2oa2 dL Gedung Asia Afrika
universitas Hurnburgh" cukup ramai yang hadir dari orang-orang Indonesia baik yang sedang kuliah maupun png sedang bernrgas di Hamburgh dan
juga orang-orang Jerman sendiri yang terkait dengan Indonesia. pembahasan
tentang pendidikan Islam dan Pluralisme, tenftr sangat menarik Bagaimana
pendidikan Islam menempatkan diri dalam plwalisme"
Diskusi juga dilaksanakan di konsulat pada walru week end-Ketika itu
saya memaparkan masalah zikir dan fikir. Tentang bagaimana mencipgakan
seorang yang berhati Maickah tapi berotak Jerman. Makkah terkenal sebagai
pusat agama Islam, pusat kerohanian, hubungannya dengan hail um minaltih.
Jerman terkenal sejak dulu sebagai pusat intelekrual melahirkan berbagai
produk yang terkenal, sehingga orang selalu mencari made in Germanlz l(alaulah

saja kaum Muslimin dapat mengintegrasikan antara kecerdasan batinnya
dengan kecerdasan otaknya, maka akan muncullah sosok seorang ulul al-bab.

E-
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Perjalanan ke Berlin juga dilaksanakan untuk melihat ibu kota Jerman.
Jerman setelah perang dunia kedua, pecah rnenjadi dua, Jerman Barat
dan
Jerman Timur. Jerman Barat pada saat itu di bawah pengaruh Ame$<a serikat.
Jerman Timur di bawah pengaruh uni soviet. Karena peeah dua,-maka BerlT
-p* menjadi pecah dua pula yaitu Berlin Barat dan Berlin Timuq di pisahkan
oleh dinding tembok yang mungkin tinggmm sekitar 3 meter yang terkenal

dengan sebutan Tembok Berlin. setelah Jerman bersatrr seperti"sekarang
ini,
maka dinding pemisah itu telah banyak yang diruntuhkan, namun secara
garis besar tembok Berlin itu sebagian besar masih utuh.

Dari Jerman kami lanjutkan perjalanan ke Beland4 berangkat pukul 24.00
tengah malam dengan bus sampai di Amsterdam pukul o pugt. Kami
menuju
Kedutaan Besar RI di Amsterdam. serama di Beianda r<ami tinsgal di rumah
Dr sofiraa sauri siregar, berasal dari Gunung n:a padang
pernah
menjadi siswa PGAN 6 tahun padang Sidempuan selamaiatu tahun, kemudian

Lu**G*r.

pindah ke Yogyakarta. selanjutnya meranjutkan studi ke Timur Tengah" Di
Belanda beliau menjadi perwakilan Rabitah A-lam Islami. Beberapa tempat
terkenal di Amsterdam kami kunjungi termasuk taman Bunga Kuekenhof
yang luar bia.sa indahnya"
Dari Amsterdam kami melanjutkan perjalanan menuju Belgia. Di stasion
kereta api kami sudah ditunggu oleh petugas dari Kedutum i.ru RI, dan
membawa kami ke kediarnana Duta Besar Indonesia untukBrusel di komplek
perkantoran Kedutaan Besar RI Belgia. Karni menginap di situ. Duta Besarnya
adaiah Pak Abdul Manan berasal dari pematang siantar sumatera Utara,

jadi semakin akrab pergaulan kami karena sama-sama berasal dari
Sumatera
utara. Kegiatan cerarnah dilai<sanakan pada hari Kamis sore menjelang malam
dan diakhiri dengan makan malam bersama. ceramah dan diskusi lingsung
dipimpin oleh Duta Besar yang kebetulan pada saat itu beliau jug, m"riubri
sebagai ketua ICI\4I Belgia. Tema yang saya bawakan adahhbigaimana Islam bersikap dalam menghadapi modernisasi. Kita mengetahui blhwa Eropa
Barat adalah negara-negara modern. Da]am kehidupan N.garu modern orang
selalu mempertanyakan kerelevanan agama dengin dunia modern. apakah
agama masih diperlulan bagi orang yang hidup di zaman modem ini, ldra-ldra
beginrlah tema yang saya bawakan. Tentu saja inti yang paling pokok adalah
bahwa Islam tidak bertentangan dengan kehidupan ,rroa.*.lsiam memiliki
nilainilai yang dapat beradaptasi dengan kehidupan modern. Al-eu/an adalah
htab suci yang tetap relevan dengan perkembangan zarnan. naasJan
lang paling penting diungkapkan di sini adalah, bahwa Islam mengembangkan ijtiiad
dalam menghadapi kehidupan modem tersebut. Dan lapangan yr"g aigtinuau"
itu adalah hal-ha] bersifa t zanniyat (yang memerlukan interpietasiy sedangkan
hal yang qat'iyat tidak diijtihadkan, diterima sebagaimana adanya sebagai
ta'abbud" Fertemuan itu dihangatkan dengan diskusi, baffihatpngdrperbarr/al@
oleh hadirin. Isteri saya Nurgaya Fasa juga ikut berceiamah,-isinya mengenai
masalah yang berkenaan dengan wanita dan pendidikan anak.
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Pagi Jum'at sebelum shalat, kami diajak menuju Waterloo sebuah tempat

bersejarah, ditempat inilah sekitar 200 tahun lalu Napoleon Bonaparte, dikepung

dan luoyok olehbeberapa Negara Eropa, sehinga dia kalah dan ditangkap. pi
sebuah gedungyang dibangun khusus untuk itu dibuat diorama. Digedung

itu digambarkan bagaiman Napoleon dikepung dari berbagai penjuru oleh
beberapa negara dan hal ini membuat dia tidakbisa menghadapi musuhnya.
Danwaterloo kembali ke kantor Kedutaan Besar RI untuk bersiap melal<sanakan
shalat Jum'at. Shalat Jum'at dilaksanakan di ruang pertemuan kantor yang
pada siang itu dirubah menjadi suasaaa masjid. Saya menyampaikan khutbah
singkat yang isinya berkisar tentang bagainrana hubungan Islam dan modernisasi.
Sorenya kami diantar oleh petugas lGdutaan Besar RI ke Paris, dengan perjalanan

sekitar 3 jam.
traris adalah ibu kota Perancis, salah satu kota besar dan kota model yang
amat terkenal didunia. Jum'at sore, kami memasuki kota Paris, kami melintasi
jalandanberhentiuntukmelihat menara Efell darijarakjauh" Terlihatsungguh
gagah dan anggun. Menara Efell ini adalah saiah satu dari tujuh keajaiban dunia"
Setelah beftemu dengan pengurus pengajian maslxalakat mlslim Indonesia
di Paris, kami diantar ke sebuah hotel yang tidak berapajauh dari kantor
kedutaan" Hari itu Jum'at sore, berarti besok week end dan direncanakan

untuk melaksanakan pengajian, tetapi karena ada rombongzrn menteri datang
dari Indonesia, maka acara ceramah ditunda menjadi hari Senin sore"

Hari Sabtu dan Minggu, kami pergunakan untuk berkunjung ke tempat
bersejarah, di antaranya: Istana Versaille" Istana ini terletak di luar kot4 kami
naik kereta api dengan ditemani mahasiswa 52 asal lndonesia yang sedang
berkuliah di Paris untuk menqju istana Versaille" Isuna ini cukup anggun. Setelah
mengikuti alur antrian yang panjang kami masukke istana tersebut" Banyak
peninggalan sejarah di dalamnya. Keliling istana diturnbuhi oleh bunga-bunga
musim semi, sehingga menambah indah dan semaraknya lingkungan istana"
Satu hari itu kami habiskan waktu di Versaille, istana yang begitu luas
serta benda-benda pajangan yang menarik, rasanya kurangwaktu satu hari

untuk ber-kunjung di tempat tersebut.
Kembali ke Paris, dan esok harinya dilanjutkan perjalanan ke Efeil. Efell
adalah menara yang dibangun oleh Efell dan menjadi ikon kota Paris" Pada
ma lamnya kami diajak untuk menilanati kota Paris dengan berlayar di sungai
Rein. Karena udara malam musim semi cukup dingin sampai menusuktulan&
maka kami tidak berani untuk duduk di luar atau di atas kapal pada ruangan
terbuka untuk melihat dengan leluasa alam sekitar,

Senin pada sore harinya acara ceramah dan diskusi dilalaanakan di
kantor Kedutaan Besar RI di Paris" Tema pokok diskusi masih sekitar Islam
dan modernisasi. Di akhiri dengan shalat Maghrib dan makan malann bersama.
Setelah ceramah beberapa orang ibu-ibu membawa isteri saya untuk membeli
souviner dan menikmati keindahan kota Paris diwakru malam"
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Hari Selasa kami meninggalkan kota Paris kembali ke Indonesia via
Malaysi4 setelah pengembaraan sekitar tiga Minggu. Sekian lama melakukan
pengembaraan kerinduan kepada anak-anakpun telah muncul-r$ata isteri
saya, perjalanan yang seperri ini, paiing lama untuk menahan rindu kita
hanya tiga minggu saja" Perjalanan ini sungguh berkesan, karena inilah
pertama kali kami ke Eropa yang menjadi tujuan wisata banyak orang.
Perjalanan ini menarik hati kami, karena kami bisa berdalarvah di negeri
yang menjadi jantung peradaban modern saat sekarang ini"

P.*J"L"- Islrto Ji A,'Jtl.,si,
AmmarAdli (sekarang Dr AmmarAdli) dosen IAIN yang sedang berkuliah
dilWroko, men:perkenalkansayakeDutaBesarRepublikhrdonesia r:ntukdijadikan
sebagai salah seorang pemakalah dalam seminar yang akan diadakan oleh IGRI"
Bapak Sjactrwien Adenan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan

Maroko, mengundang saya sebagai salah seorang pemakalah dalam seminar ; "Refleksi S ewinfu Reformasi : K$ian Dunia kndidikon lndonesia", diadakan
di Rabat (Maroko) tanggal 27-29 Juli 2006" Setelah seminar berakhiq kami
para pemakalah terdiri dari Bapak Dr. M- Hidayat NurWahid (Ketua MPR),
BapakAqsa Mahmud (Wakil Ketua MPR), BapakAbdul Wahid Makrub Duta
Besar RI di Qatar dan saya sendiri melanjutkan perjalanan ke Madrid (spanyol)
untuk melihat bekas peradaban Islam di Andalusia. Ada yang rnenyebutnya
sebagai napak tilas perjalanan Tariq bin Ziyad"
Hari Minggu tanggal30 Juti 2006 pukul 16.00 waktu Babat (Maroko),
rombongan kami berangkat menuju Madrid, tujuan pertama adalah kota
Tanger yang terletak di sebelah utara Rabat di pinggir Laut Tengah, merupakan
pelabuhan laut tempat rombongan kami bertolak ke A1 Geciras, sebuah kota
yang termasuk kawasan Spanyol" Perjalanan dari Rabat ke Tanger ditempuh
lebih kurang tiga jam. Jalan tol mulus satu arah (one way), di kiri kanan
jalan kita saksikan ladang-ladang gandum para petani terbentang luas" Karena
saat itu sedang musim panas untuk sementara wakfu tanah periadangan itlt
tidak ditanami. Pemandangan atamyang terbentang luas itu menjadikan sebuah
panorama yang menarilg sebab mata kita akan sampai menembus kaki-kaki
bukit, melepaskan pandangan yang begitu jauh membuat daya tarik tersendiri
kepada kita, berbeda dengan di Indonesia pemandangan kita berhenti dan
buntu pada hutan atau bukit-bukit yang berjarak dekat dengan kit4 sehingga
tidak nyaman, ditambah lagi dengan sempitnya jalan, sehingga perjalanan
itu tidak merupakan hiburan. Tentu hal ini berbed4 perjalanan itu merupakan
hiburan dikarenakan keindahan alam dan jalan yang lapang mulus dan lurus"
Sore hari (masih sore) pukul 19.00 waktu setempat kami sampai ke
kota Tange6 bus terus menuju ke dermaga di pinggir pantai bersiap untuk
masukke kapai Ferryyang akan menyeberangkan ke A1 Geciras. Penyeberangaa
persis seperri penyeberangan kapal Bakahuni (Sumatera) ke Merak (Jawa).
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a,,g kami rumpanq

palka kapar dan kami bebas memilih rempar
'' --ana saja yang kamirasuk_ke
inginkan di atas kapal. Hanya saja pada ketika itu
:-- sudah mulai gelap, sehingga kami tidarrbisa meiihat i.igr";.rrs

I ' :akar yang terkenar itu dan juga tidak bisa melihat kota
dibrartar

;.-:ai

serar

yang

sekarang masih dikuasai Inggris.
Gibraltar berasal dari Jabar Tariq (Bukit si Tlariq),
oleh lidah orang bant

penyebutannya menjadi clr.urt". iraq uio
zryua
:';j1*1Y
hm-ekspedisi?T_o1n,
penaklukannya membawa okitu,
7.000 pasulin, s"t"urr

ryeberang dari Afrika utara merewati serat ya.ng
memisahkan antara benua
*' :a dengan benua Afrilca (yang sekarang diselut

selat Gibrartar). Ketika
telah ru*pri kedaratin Spanyol, maka dia berpidato
*.j11:11tnnya.
matn4n
n^e^
hafSran-nara
perajurimy4
-^-^:---iL
seterah dia 6menurut setuah sumber)
membakar

!,luPq5*#y:^,:l*,tdr}"rus.-ejanskjnsumberlain;6ffi,k",kpatpalitudikembalikankepadapemiitcrya-Tariqmenjerasr,ranr<epaaapera:urirryu,

fowa dibelakang mereka ada laut,

i

y"ng kuiu, kembali ke raut akan ditelan
ikan-ikan besa4 sedangkan dihadapan mereka
musuh yang apabila diperangi
*mari

:',

.atau

ditelan ikan f.rr"", f"i _."Vberang
mati Tffjifltmana
dalam peperangan karena panggilan suci. f""*
rr;, p.i:il;;;

untuk maju ke depan, dan memang i-*rrt oleh sejarah
uarrwa tahun
--=rilih
Y (sarcn elotm) itu sangat terkenar l.,rc; pada tahun ituiah
masui<r5ra Isram
'= Spanyol, dan satu demi satu kota-kota besar di takrukkan,
*rtriluh
'renlqhan Islam di spanyor sampai tahun
"r,
r4g2*.Bagi masyarakat Spanyor
-'-. 1492 M. iru adalah tahun yung urrrrt bersejarah. aagi mereka ada dua

;tiwabesaryang terjadi pada tahun rw. krnmi,di
uHufi<annya umat tstam
dari Spanyot. Benteng terakha umat rslam di Spanyot
::*}1111:T:Tya
r:laha
Hambnhptuhketangan n ;i rcrai*rra aannatu rsaueua.radro,
pedsriwa
:--emukannya benua Amerika oretr colombus
yang merupakan orang spanyol"
setelah berada di atas kapar rebih kurang dua setengah jam,
kamipun
rai di Al Gacins, setelah menyelesaikan ma*urr-u.rtoeror,

ipun keluar dari ruangan pemeriksaan

i"r8ilG*isrrir4

imigrasi, dr, ,Jru*pJdi luar
i telah di sambut oleh Duta Besar RI untuk
spanyoi eapak slamet santoso

of1 dan rumbongan. Di tempat ini juga romboniu" p."s-,rr
J*i Maroko
tabat) kembali ke Maroko,
ieiah terima ai t""g;'L maram tersebut
ara rombongan pengantar dari Kedubes RI di

f

rjemput dari Kedubes

r"*r.u-

RI

Marokoi."gr".o*uongan

Spanyol.

lari Al Geciras perjalanan diteruskan ke Maraga, jarak tempuh sekitar
*a jam, istirahat menginap di hotel AC Malagal
era" pug-i"-y" setelah
:apan kami melanjutkan perjalanan ke GranadaJampai
aiciarruaa sekitar
seter-npri
m.enuju lokasiAl Hambra, sebfiai nrjuan
*'?,?9y{1u
Ultuk mengunjungi Al Hambra wakrunya
3a"
h sesuka hati" IGmi baru boreh masukpukul iz.oo
wakru
cprr.or
ggang menunggu masuk ke Al Hambra kami
makan siang shalat dan
a-jalan melihat keindahan kotanya sekaligus memberi
souviner,

::ir

,rirfr-aii."*ilil;;il

ilG.
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Al Hr-rrt*
Salah satu peninggalan peradaban Islam yang masih bisa dilihat di Granada

adalah AI Hambra. Al Hambra adalah merupakan istana kerajaanBani Ahmar
Dinasti kaum Muslimin terallhkyang berkuasa di Spanyol (7232-7492). Istana

ini terletak di data:an tinggi sekiur 2000 m di atas permukaan laut. IGrena itu
ldtabisarnelftatpernut<inranpenarautdiba xahbukitdimanalscanaAll{arribraberdiri
Sebagai sebuah istana tentu dilengkapi berbagai fasilitas ruangan. Di
antaranya ruang tempat menirima tamu, ruang kerja raja, ruang makan, ruang
istirahat raj4 ruang resepsi, ada taman-taman dan lain-lain. Di Komplek Istana
itu juga ditemukan istana musim panas, letaknya agak sedikit ke atas bukig
suasananya lebih sejulq terbuka oleh hembusan angin, istana musim panas
ini juga dilengkapi dengan taman-taman bunga yang indah dan menarilc

ornarnen-ornamen yang terrulis dalam istana tersebut menggambarkan
tentang ketinggian seni manusia di kala itu. Kalimat yang menjadi moto
adalah w a la ghaliba illollah.
Artinya: dan tiadayang mengalahkan kecaali hanya Allah.
Tulisan ini ditemukan hampir di seluruh ruangan. Saya mencoba mencari

literature yang menjadi penyebab kalimat ini menjadi motto dan simbol
kerajaan Bani Ahmaq kerajaan yang membangun Al Hambra. Literatur yang
sayainginkanitubelumsayatemukan. Sehinggaayamencobamenginterpreusikaa
menufl.rt pemahaman saya tentang kalimah tersebut. Kalau kita lihat kalimat
tersebut memakai uslub bahasa yang sama dengan kalimat tauhid lailaha
illallah (tiadahthankecualiharryaAllah). Ivlenunjuldrkan susunan naf utbat
meniadakan dan menetapkan. MeniadakanTLhan k€cuali hanyaAllah. Fengenian

ini mengandung makna bahwa sesungguhnya Tuhan itu hanyalah Allah
semata-mata, tiada Ti:han yang sesungguhnya kecuali hanya AllahJika padanan kalimat ini kita cocol,ikan dengan kalimat wala ghaliba illallah
rnaka dapat diartikan bahwa tiada yang dapat rnengalahkan seseorang atau

suatubangsakecualihanyaAilah" HanyaAllahlahyangdapatmengalahkan,bukan
manusia. Jika kita lihat perkembangan Islam pada masa itu di Andalusia pada
masaberdirinya BaniAhmar sekitarabad ke tigabelas,Islam diAndalusia sedikit

demi sedikit telah diperkecil wilayahnya oleh kekuasan Kristen. Tolledo
telah ditaklukkan, Cordova telah diduduki (1236 M), Sevilla diduduki (1248),
begitu juga daerah-daerah lainnya yang tinggal hanya kekuasaaan Bani Ahmar
di Granada. KerajaanBaniAhrnarinipun tidak luput pula dari ancarnan musuh.
Unnrkmenimbulkan semangat dan keberanian kepada pemimpin dan umat Islam
ditanamkan sebuah filsafat hidup bahwa wala gho.libaillallah @anTiadnyang
mengalahkan keanali hany a Allah). Dengan fl lsafat hidup yang sedemikian itu
pulalah akhimya kerqiaan ini bisa bemhan lebih dari dua ratus uhn (123 0- 7492 M) .
Dinasti ini didirikan oleh Muhammad Al Ghaiib, beliau berhasil menguasai
provinsi Granada yang berpegunungan dan mudah dipertahankan, dan

RIHLAH TARBIYAH

8s

:: : - adikan benteng kota-Granada ya.g
dikenai sebagai Ar Hambra (Ar Hambra
-. _. aftinya benteng merah)"

lebih kurang dari dua setengah abad, Granada menjadi
pusat
:t -' :aban Muslim. Aftan te : F i karena faktor perpecahan interen
serta persaftran
: -l Kri1en dengan perkawinan Ferclinand II dari arrgnn
Selama

aun Isabella

:'

. Castile pada tahun 1469 menjadikan bersarunya
spanyol Kristen dalam
""'-- :aja- Akhirnya pada tahun B9z/r4g2 Granadajat,rr,
k. ,rrrgrn IGisten.
-

:

-

-

\bdullah raja terakhir kerajaan Bani Ahmar meninggarkan
spanyor

=_zungsi ke Afrika Utara.

l'lasjiJ CorJo.r.

--

salah satu peninggaran sejarah umat Isram
di Andalusia adarah Masjid
::ova. Masjid ini dibangun oreh Amir Abdur
Rahman I atau Abdur
{r Rahrnan
rtqlrltidll.

.,

_

r:Yl.
d, n.
.I*.,r3nan dinasti umaiyyar, fJng, "ru*ut
-'.1|f :_?,llls
*,T?t4qpolitikyangdiiakukanor"i,s;Jabir#k'r;il;d.j
Rahman r dari tahun lisTiii';*p,
113ty*.S1a11:11,_1ouy,
oleh penguasa-pensuasa beritcutnya sampai
T3l;,1'j*Tf,*:":y$n
tahun 41 B-42 2,/ ro27 -7olr masa peri"ri",irruriHirv"*
;il"'Mr#"#:
Pada masa pemerintahan Bani Umaiyya-h

inilah puncak kemaiuan umat
aua"r^-nirrman III
r-96 1). Pada tahun 926 beriau
- r-961).
beliau sendiri merrorrmr,ffiL-ar
ri;--,^ menjaciir:
mengumumkan dirinya
-^-j-,
' - - -fah tidak hanya amir. Dengan demikian dilunia
kh*
kedka iru
;;;
' -' iiga kekhalifahan dailm wakru yang bersam aan, pertama kekhalifahan
- : : asiah di Bagdad berakhir
tahun 12"s8, kedua kei<iralifahan r,atrmiyan ai
-;-:o Mesir berakhir tahun 1 777 danketigqkekhalifahan u*rwr,
ai cordoba
'::dalusia) berakhir tahun 1 0 1 3. Kemajuan yang dicapai umrairt"* n a**iu
:* meiiputi
ineiiOuti berbagai
berh:roai bidang:
hirlqno" politik,
nnti+il- sosial,
:r
-^-r-^, Itorro*i,
^,-^-^-,: itr"r;;g"tahuan.
- -:doba adalah merupakan pusat kemajuan Islam di belahan
Barat yang
-';-at disamakan dengan
kemajuan yrng di.rpri oleh grg.lrd, Cairo dan
! -:stantinopel. Masjid cordoba ini tidJk sekaligus .ud;;;;"luruhnya,
:-rangun secara bertahap mulai dari zaman pemerintahan
Abdur Rahman
'"-:akhil sampai pada masa pemerintahan Al Hakam II A1 Mustanshir"
Masjid ini dilihat dari ruar adarah berbentuk
kubus segi ernpat saja,
::k memperlihatkan bentuk arsitekur yang menawan,
sangat kontras
:::san Masjid Blue Mosque (Masjid Biru di kra;bd)
Turki deng# menaranya
' 1-rg menawan. Pada bagian depan sekali dari masjid
ini adalah
::lara tempat muazzin setinggi 23,5 m, setelah itu card"oba
ada lapangan luas
:.:dah kita memasuki pintu masjid. Di dalam mas;iahtr bar'u
kita rihat

':r di Spanyol, terutama pada *urr-i"-"rintahan
:-

:::Y.::'lt*ry1

mele"sk;g

y*"*ury

banyak"
9""F1".ti*g-tiang
;
:::sumewaan
mas]ld rni
ini,adalah
adalah interior dalamnya
dalu*ry,
y""g
yang
?t
di
irri
::.,:g-tiang
l-t-"T:A,T:l1d
melengkung. Lengkungannya itu menghutu"lf.r,
n antara satu
:.:g dengan tiang berikut,ya. wtaslia cordoba adaiah.rr:iJi"ru"sar
pada

;&;;
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masa itu, dengan luas 22.400 m bujur sangka4 L75 m dari Utara ke Selatan

dan 128 m dari Timur ke Barat.
Setelah Cordoba ditakluli&an oleh umat Kristen (1236), masjld ini tidak

berfungsi lagi sebagai masiid, telah berubah fungsi, di tengah-tengahnya
teiah dibangun sebuah Katedral. Saat sekarang tempat ini merupakan salah

ftsata di Cordob4 banyak para turis berkr:njung ke tempat tersebut'
pada masa kejayaannya, masjid ini telah dijadikan oleh penguasa Bani
rJrnaiyyah sebagai telrrtpat ibadah dan pendidikan. Di Cotdoba terkenal
juga sebagai tempat pusat pendidikan, terkenal denganjumlah buku-bukunya
yang banyak. Atas inisiatif al Hakam (961-976) karya-karya ihniyah dan
filsafat dari Timur di bawa ke Cordoba dalam jurnlah besar. Sehingga Cordoba
mampu menyaingi Bagdad dalam bidang ilmu pengetahuan. Lahirlah sejffiilah
satu tujuan

filosof dan ilmuan di Andalusia. Di antaranya yang tennashur adalah Ibn Bajah,
nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad Ibn al Sayigh. Lahir di Saragossa
kemudian pindah ke Sevilla dan Granada. Karyanya yang terkenal adalah
Tadbir AlMutawwahid. Selanjutnya tokoh terkemuka filosof berikunrya adalah
Ibn Tufail nama lengkapnyaAbu Bakar Ibn ftfail ia ahii dalam berbagai bidang.
Karya filsafatnya yang amat terkenal adalahHaybinYaqzan. Selain dari itu
tokohyangpalingberpengaruh di Spanyol dan Eropa pada umumnya adalah
Ibn Rusydi, beliau lahir di Cordoba pada tahun 1126 wafat tahun 1198.
Ibn Rusydi atau Averoes adalah tokoh yang membawa pemikiran rasional-

Pengaruh pemikiran beliau ini merupakan salah satr faktor munculnya
zaman rmaissanuce di Erop4 dan semenjak itulah muncul zarnan kemajuan
di Erop4 dan mulailah dunia memasuki era baru, yaitu kemajuan yang dipelopori
oleh Erop4 dan pada era itu pula umat Islam mengalami zaman kemunduran-

Dunia dibelahan Barat mengalami dinamika sejak abad ke L5, sedangkan
bagian di Timuq, dunia mengalami stafu dan mundur. Apakah karena orangorang Spanyol merasa berhutang budi kepada Ibn Rusydi ini, sehingga
patung Ibn Rusydi dibangun dan diabadikan tidakjauh dari masjid Cordoba-

Jawabannya tentu orang-orang Spanyollah yang tahu. Ibn Rusydi lengkap
dengan serbannya sebagai simbol pakaian Islan5 diabadikan dalam bentuk
sebuah patung di sebuah lapangan di Cordoba tidakjauh dari Masjid Cordoba"

T"l.Jo
Kota Toliedo merupakan kota benteng. IGrena benteng-benteng tangguh
mengelilingi kota tersebut" Kota ini terletak di atas bukit dan di sekeliling
bukit itu kelihatan di pagari oleh benteng. Selain itu ada pula sungai yang
mengalir dibawah bukit mengeliling kota Tolledo, melengkapi bagian dari
benteng kota.
Banyak bangunan kuno yang masih bisa disaksikan di Tolledo: gereja,
sinagog dan juga masjid. Bangunan peftama yang kami salaikan adalah
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masa itLr, dengan luas 22.400 m bujur sangka4 175 m dari Utara ke Selatan

dan 128 m dari Timur ke Barat"
Setelah Cordoba ditaHukkan oleh umat Kristen (1236), masjid ini tidak

berfungsi lagi sebagai masjid, telah berubah fungsi, di tengah-fengahnya
telah dibangun sebuah Katedral. Saat sekarang tempat ini merupakan salah
satu tujuanwisata di Cordob4 banyak para turis berkunjung ke tempat tersebut.
Pada masa kejayaannya, masjid ini telah dijadikan oleh penguasa Bani
Umaiyyah sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Di Cordoba terkenal
juga sebagai tempat pusat pendidikan, terkenal dengan jumlah buk*bukunya
yang banyak" Atas inisiatrf al Hakam (961-976) karya-karya ilmiyah dan
filsafat dari Timur di bawa ke Cordoba daiam jurnlah besar. Sehingga Cordoba
mampu menyaingi Bagdad. dalambidang ilmu pengetahuan. Lahirlah sejurnlah
filosof dan ilmuan di Andalusia" Di antaranya yang termashu adalah Ibn Bajah,
nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad Ibn al Sayigh" Lahir di Saragossa
kemudian pihdah ke Sevilla dan Granada. Karyanya yang terkenal adalah
Tadbir AlMutawwahid. Selanjutnya tokoh terkemuka filosof berikutnya adalah
Ibn Tirtail nama lengkapnya Abu Bakar Ibn lufail, ia ahli dalam berbagai bidang.
Karya filsafatnya yang amat terkenal adalahHaybinYaqzan. Selain dari itu
tokohyangpalingberpengaruhdi Spanyol dan Eropa pada umumnya adalah
Ibn Rusydi, beliau lahir di Cordoba pada tahun 1126 wafat tahun 1198.
Ibn Rusydi atau Averoes adalah tokoh yang membawa pemikiran rasional.

Pengaruh pemikiran beliau

ini merupakan salah satu faktor munculnya

zamzrn renaissanrce di Erop4 dan semenjak itulah muncul zailuur kemajuan
di Erop4 dan mulailah dunia memasuki era baru, yaitu kemajuanyang dipelopori
oleh Erop4 dan pada era itu pula umat Islam mengalami zaman kemunduran.
Dr:nia dibelahan Barat mengalami dinamika sejak abad ke 15, sedangkan
bagian di Timuq dtrnia mengalami statis dan mundur. Apakah karena orangorang Spanyol merasa berhutang budi kepada Ibn Rusydi ini, sehingga
patrLng Ibn Rusydi dibangun dan diabadikan tidak jauh dari masjid Cordoba.

Jawabannya tentu orang-orang Spanyollah yang tahu. Ibn Rusydi lengkap
dengan serbannya sebagai simbol pakaian Islarn, diabadikan dalam bentuk
sebuah patung di sebuah lapangan di Cordoba tidakjauh dari Masjid Cordoba.

Itbl.Jo
Kota Tolledo merupakan kota benteng. I(arena benteng-benteng tangguh

mengelilingi kota tersebut" Kota ini terletak di atas bukit dan di sekeliling
bukit itu kelihatan di pagari oleh benteng" Selain itu ada pula sungai yang
mengalir dibawah bukit mengeliling kota Tolledo, melengkapi bagian dari
benteng kota.
Banyak bangunan kuno yang masih bisa disalisikan di Tolledo: gereja,
sinagog dan juga masjid. Bangunan pertama yang kami saksikan adalah
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:-atu gerbang kota Tolledo, yang menunjukkan bahwa kota ini adalah kota
-:rpenting di zamannya.
Setelah kita masuk ke dalarn kot4 kita temukan aneka ragam bangunan
J:$o. Bagaimana orang-orang dulu membangun benteng dengan batuyang
:rcampur dengan semen ketika itu, menjadi sebuah bangunan yang utuh,
;ehingga sekarang telah berusia ratusan tahun, bahkan mungkin juga sudah
:.buan tahun"

-rtrJaJ
Ibu kota Spanyol adalah Madrid, dipandang dari sudut sejarah Islam,
.:ota ini tidak semashur Cordoba dan Granada" Tidak banyak ditemukan
:eninggalan-peninggalan Islam di daerah ini. Sebagaimana kota-kota Eropa
-ainnya, Madrid juga memiliki tempat-tempar tujuan wisata yang menari( di
:ltaranya istana raja" walaupun tidak secantik istana raja-raja Prancis versaille
:erletak di luar kota Paris, tapi juga meninggalkan kesan agung dari kebesaran
Spanyol masa lalu.

Di Madrid saat sekarang ada sebuah Islamic Center yang dikelola oleh
'jmat Islam" Islamic Center ini berlantai empat, terdiri dari masjid, perpustakaan,
:ilang peftemual, cafetaria, ruang kantoq dan train-lain" Di lantai dasar dihiasi
dengan rnarket dan gambar-gambar tentang perkernbangan dan jasa umat
Islam dalam mentransfer kemajuan ilmu pengetahuan kepada masyarakat
Spanyol pada zaman Hasik.
Salah satu yang diperlihatkan disitu adalah bagaimana umat Islam membuat
irigasi" Irigasi merupakan syarat mutlak untuk terujudnya sebuah pertanian
rang baik. Terdapat pula gambar-gambar tentang jenis tanaman yang di bawa
dan diperkenalkan umat klam kepada rnasyarakat Spanyotr" Dari market yang
dipajangkan di situ, dapat kita lihat betapa tingginya ilrnu pengerahuan umat
Islampada masa itu dibidang irigasi dan pertanian, jika bukan karena ketinggian
teknologinya di masa itu, tentu aliran irigasi yang sedemikian rupa tidak
bisa diujudkan, bagaimana caranya mereka mampu mengalirkan air ke perbukitan
kalaubukan karena ketinggian ilmu pengetahuan dan teknologi pertaniannya.

Kamis sore tgl 3 Agustus 2006, rombongan Fak Hidayat Nur Wahid
kembali ke Indonesia metralui lapangan terbang Madrid, sedangkan saya
kembali ke Rabat naik bus. Hari terakhir kunjungan saya di Madrid adalah
hari Jum'at tgl 4 Agustus 2006" Jama'ah musholla Kedutaan Besar RI di
Madrid, meminta saya untuk berkhotbah Jum'at sekaligus menjadi imam,
setelah selesai shalat Jum'at hersiap-siap berangkat ke stasion Bus antar
Negarayangmembawa myakernbalike Rabar MenjelangMaghrib wakru setempat,
sekitar pukul 21.30 saya bertolak dari stasiun Madrid menuju Rabat dengan

bus AISA. Mengingatkan saya dengan Bus ALS dan dari Rabat trusanya ke
Casablanca seterusnya kembali ke Indonesia"
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Kairo
Pada tahun 2004 saudara M.Natsir Lc, MA. bertanya kepada saya "apakah

:ak Haidar mau ke Mesir? tiket saya sediakan" kata beliau, peftanyaan itu
:pontan

sa)ra

jawab "ya" bertepatan pada waktu itu saya memperoleh undangan

:eramah dari Persatuan Mahasiswa Sumatera Utara di Mesi4 undangan ini
kepada saya atas jasa baik Dr. Ahmad Zuhri, alumni Universitas al'ampai
dan
sekarang dosen IAIN Sumatera Utara" sayapun mempersiapkan
-Vhar
irri berangkat dengan isteri dan rencananyajuga sampai ke Istanbul, oleh
-rarena itu kami urus visa untuk kedua negara tersebut.
Dalam relung hati setiap Muslim dapat dipastikan terselip sebuah kenangan
:ersendiri tentang Negeri Mesiq sebab negeri yang satu ini banyak menyimpan

yang banyak disebut dalam al-Qur'an" Di dalam al-Qur'an dijelaskan
ientang kisah Nabi Yusuf. Didalam kisah tersebut, Yusuf dimasukkan oleh
saudara-saudaranya ke dalam sebuah sumur dan diketemukan oleh musafiq
kemudianYusuf merekajual hingga akhimyaYusuf sampai ke Mesir, Kehidupan
Yusuf di Mesir banyak mengalami cobaan. Kisahnya dengan Zulaikha, isteri
,<rsah

seorang pejabat Mesir sebagaimana yang diungkapkan dalam al-Qur'an" Kisah
Nabi Yusuf di Penjara, kemudian mena'bir mimpi hingga seten$nya diangkat

menjadibendahara negara karena kejujuran dan amanahr{ra, akhirnya Yusuf
bertemu kembali dengan orang tuanya Nabi Ya'cub serta saudara-saudaranya.

Selain dari kisah Nabi Yusuf itu diungkapkan pula kisah Nabi Musa
yang berjuang melawan kekejaman Fir'aun. Banyak liku-liku perjuangan
menghadapi penguasa tangguh itu, yang akhirnya Nabi Musa dapat selamat
dengan pengikut-pengikutnya Bani Israil dari kejaran Filaun ketika mereka
menyeberangi Laut Merah. Musa dan pengikut-pengikumya selamat, sedangkan

Fir'aun dengan bala tentaranya tenggelam.

I

I

Dalam perjalanan sejarah Islam, Mesir juga termasukyang paling banyak
dibicarakan. Pada masa khalifah Uma4 Mesir telah ditaklukkan oleh pasukan
Islam di bawah pimpinan Amru bin 'Ash" Sejak itulah Mesir berada dibawah
naungan pemerintahan Islam, dan masih banyak lagi terjadi dinamika sejarah
yang terjadi di Mesir, Negeri ini pemah menjadi pusat kerajaan Fatimiyah sebuah
kerajaan besar yang beraliran Syl'ah, dan pada masa itu putalah universitas
al-Aztrar dididka& yang pada mulanya masjid urrtr:ktempat ibadah dan pendidikan,
kemudian berubah menjadi sebuah Universitas terkemuka di dunia Islam"

Mamluk juga pernah berkuasa, kaum Mamluk mengukir prestasi tak
terlupakan sejarah, ketika mereka mengalahkan Bangsa Mongol di Ainun
Jalug pada walau mereka bermaksud menguasai Mesir. Femeo yang mengatakarl
bahwa Bangsa Mongol tak terkalahkan tenyata dipukul mundur oleh kaum

Mamluk" Akhir-akhir ini, bagi generasi muda Islam nama mesir memilki
kesan tersendiri, karena lahirnya novel dan film'Ayat-Ayat Cinta "
Para alumni pesantren bisa dipastikan berkeinginan untuk belajar di
universitas al-Azhar di Kairo, karena universitas tersebut sebagai pusat ilmu-
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ilmu Islam. Hampir setiap tahunnya ratusan pelajar Islam Indonesia berangkat
menuju Mesir untuk melanjutkan studi. Karena itulah, Mesir sudah sangat
alaab diingatan masyarakat Muslim, termasuk masyarakat Muslim Indonesia. Hal tersebut di atas lah yang mendorong minat saya untuk sampai
ke Mesir yang selalu menjadi perhatian dunia.
Alhamdulillah kesempatan itu tiba, ketika Muhammad Nasiq lc. mengajak

Ikmipun berangkat dengan rombongan pelajar Sumatera
Utara yang akan studi lanjut di Mesir di bawah koordinasi Muhammad Natsir,
berangkat dengan pesawat Gulf Air dari Kuala Lumpur, transit satu malam
saya untuk ke Mesir"

di Bahrain.
Sampai di Mesir pada mulanya kami menginap di Asrama Mahasiswa
Malaysia Serawalg kemudian Pak Samuel mengajak kami ke rumahnya. Selama
di Mesir kami ditemani oleh Pak Samuel. Hari pertama kami di bawa keliling
kota, ke Tahri4 pada wakru tulisan ini dibuat, tempat itu menjadi termashur

karena merupakan pusat demonstran anti Mubarak. Dari Tahrir kami ke
Sungai Niel, di sini sudah tersedia perahu yang kecil dan besa4 terserah
kepada penumpang mau pilih yang mana. Kami ambil sebuah perahu yang
tidak terlalu besa4 karena kami hanya beberapa orang saja. Di perahu itu
sudah siapjuga wanita lang akan melakukan tari peru1, tapi kami melarangnya.
Besolarya kami berkunjung ke kota Iskandariah. Kota ini berada di pinggir
Laut Tengah, di tempuh dengan perjalanan sekitar 4 jam dari kota Kairo.
Sebelum sampai ke Iskandariah, kami mampir di kota Tonto, kota ini juga
sebuah kota yang sering disebut-sebut dalam literature, karena di sini ada
juga cabang universitas al-Azhar, Pak Samuel pernah belajar di kota ini,
karni juga jalan-jalan sebentar ke pusat perbelanjaan sambil minum teh di
pinggir jalan. Sesampai di Iskandariah langsung menuju ke pantai. Setelah
melihat pemandangan pantai yang begitu indatr, kami meneruskan perjalanan
untukmelihatsebuahperpustakaanbesaryangberdiridipinggirlau!perpusatakaan
itu bemama Alexander. Di perpustakaan ini terdapat bukuyang cukup banyal(,
dengan bangunan yang sangat megah.
Hari itu adalah tanggal 30 Syaban, berarti besoknya adalah 1 Ramadhan,
sore harinya kami sudah berada di stasiun kereta api menuju Kairo, tapi
karena menunggu jadwal kereta api belum tiba, kami melaksanakan shaiat
maghrib jamak takdim di sebuah musholla di stasion kereta api Iskandariyah.
Saya katakan kepada isteri "besok mulai puasa Ramadhan dan malam ini
adalah malam tarawih pertama, kalau di Medan malam ini kita sudah berada
di masjid"" Tidak berapa larna kemudian kereta yang akan membawa kami
ke Kairo sudah siap untuk diberangkatkan, kamipun menuju peron dan
dalam hitungan 4 jam kemudian kami sudah berada di Kairo"

Besoknya hari pertama Ramadhan, bertepatan hari Jum'at. Pagrnya
kami sudah bersiap-siap untuk rneiihat Piramid yang letaknya tidak berapa
jauh dari Kairo. Saya saksikan sendiri betapa besarnya potongan-potongan
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.r.r piramid itu, bagaimana orang dulu menyusun sampai berpuluh meter
atas, apa alat yang mereka gunakan mengangkat batu-batu
itu.
- :ak salah kalau piramid itu dimasukkan ke dalam salah satu dibesar
antara 7
='jaiban dunia. Dikompleks itu juga terdapa.t parung spinx. IVlenjelang
.
--n'at, kami berangkat ke salah satu masjid, rencananya ke Masjid Amru
-- lA,sh, tapi tidak terkejari karena wakru shalat sudah dekat, akhirnya
-ni pilih sebuah masjid kecil dipinggir jalan" setelah selesai shalat baru
--anjutkan ke Masjid Amru bin Ash. Masjid ini cukup besa6 kami sampai
-:raah masih banyak yang berada dalam masjid, mungkin karena hari itu
. -alah hari pertama Ramadhan"
-

.

Kunjungan berikurrya adalah Masjid ai-Azhar di masjid ini kami bertarawih

-:ngan 20 raka'at pada malam harinya, dengan bacaan imam l juz ayat al---1an. Tidakketinggalan kunjungan ke Masjid Husein, di sini menurut ceritan-va
:rakamkan kepala Husein yang gugur di Karbala" Kunjungan yang berkesin

-

:-rnya adalah Museum lGiro. Di museum ini tersimpan peninggalan sejarah
1:sir yang kaya, tidak cukup satu atau dua hari untuk mengunjunginya"
:
'rena waktu terlalu singkat kami padakan hanya beberapa jam saja, untuk
--elihat yang penting-penting saja" Salah satu yang penting untuk dilihat
.:alah mangan khusus mayat-mayat Fir'aun. Di situ dipajangkan mummi
-:lerapa orang Fir'aun yang bernama Ramses. Disitu jugalah ditemukan
, rmmi Fir'aun di zaman Nabi Musa Ramses Il"

::berapa Catatan Tentang Kunjungan ke Mesir

1.

Luqrnan trIaldm: Fendidik yang

Bry-ak

:

Bestari

Iskandariah salah satu kota terbesar di iVlesir selain Kairo" Nama kota
- j di-kaitkan dengan nama seorang
raja agung dari Macedonea yang pacla
. :,ad

ke 3 sebelum Masehi melakukan pengembaraan penaklukan ke berba gai
siri4 kaq, kandansarnpaike india.l&renakeperi<asaannya

egara, termasukMesir;

pulalah uiaka dia diberi julukan The Greath (si yang ,g,r.r[] Alexancler
he Greath"

--r
-

Di tengah kota Iskandariah itu ditemukan sebuah masjid yang clisebut
-engan masjid Daniei" Di tengah-tengatr rnasjid itu ada dua makarn, yaitu
:akam Nabi Daniel dan makam Luqrnanul Hakim"
Luqmanul Hakim pendidik yang bijak bestari yang namanya telah di

oadikan dalam ai-Qur'an. Banyak kata-kata hikmah yang dikaitkan dengan
, eiiau" Ide-ide pendidikan anak Luqmanul Hakim yang terdapat
dalam al-

.

lufan

sangat relevan dalam pembentukan pribadi seoraRg anak didik"
l,uqman memberikan pesan pendidikan kepada anaknya, antara train
:esan itu tertera pada surat Luqman ayat 12-19 yaitu:
. PendidikanKeimanan

a.

Jangan mensyerikatkan Allah.

*
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

Menjelaskan bahaya syirik.
Bersyukur kepada Allah.
Mengingatkan bahwa manusia akan kembali kepada Allah"
Mengingatkan bahwa Allahlah yang akan memberitahu segala apa
yang dikerjakan manusia"
Allahlahyang akan membalas segala amal perbuatan manusia seked
apapun juga.
Menjelaskan batrwa Allah memiliki sifat yang Maha Mengetahul

Pendidikanlbadah
Memerintah anak untuk menegalkan shalat

kndidikanAkhlak
Mendidik untuk berbuat baik kepada kedua orang tua.

a.
b.

c.
d.
e.

Seandainya orang tLla memaksa untuk mensyerikatkan Allah, tidak
boleh dipatuhi, tetapi tetap hormat dan berbuat baik kepada meraloMendidik agar bersifat sabar dalam segala hal yang menimpa"

Mendidik untuk berbuat bailq melarang berbuat jahat.
Mendidikjangan sombong, seperti : memalingkan muka dari manusi4
jangan berjalan dengan angkuh dan jangan membanggakan dirl

2" Husain: Cuc'u Rasul yang Gugur di Karbala
Perseteruan antara Ali dan Muawiyah tidak hanya terbatas di kalangan
meraka saja, tetapi berlanjut sampai kepada anak-anak mereka.
Setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh, maka Hasan bin Ali dinobatkan
meqiadiktralifal:, akantetapiHasantidakbisaberahanlama, iapunmenyerahl<am
kekuasaan kekhalifahan itu kepada Muawiyah dengan syarat bahwa setelah

Muawiyat5 kekuasaan khalifah harus diserahkan kepada adiknya Husain
bin Ali.
Akan tetapi setelah Muawiyah meninggal dunia, jabatan khalifah bukan
diserahkan kepada Husain bin Ali, tetapi mengangkat anaknya Yazid bin
Muawiyah yang menjadi khalifah" Hal ini tentu mendapat tantangan dari
sebagian masyarakat terutama penduduk Hijaz dan Kufah.
Husain yang di kala itu tinggal di Makkah menerima undangan agar beliau
datang ke Kufah untuk bergabung dengan pengikut-pengikutnya di sana
sefta untuk dilantik menjadi khalifah. Ajakan itupun beliau penuhi, malo
berangkatlah beliau dengan keluarga dan pengikutnya berjumlah sekitar
80 orang.
Ketika rombongan Husain sampai di Ihrbala pada tanggal10 Muharrau
61 H terjadilah pertempuran yang tidak seimbang antara Husain dan pengilatpengikutnya, dengan tentara Bani Umaiyyah yang dipimpin oleh Ubaidillah
bin Zaid. Di dalam pertempuran itu gugurlah Husain bin Ali.
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Di komplela Husainiyah yang berdekatan dengan Masjid al-Azhar terletak
masjid yang diberi nama Masjid Husain. Di Masjid Husain ini terdapat
-:.jr
'

::":in Husain bin Ali, diyakini bahwa kepala Husain yang dipenggal
: : --,an Bani Umaiyyah dimakamkan di dalam Masjid ini.

oleh

salah satu objek ziarah bagi pengunjung yang datang ke kota Kairo

-' ah N{asjid Husain ini. Masjid ini tentu tidak hanya dihormati oleh or- ; Syiah, tetapi seluruh kaum Muslimin dari aliran manapun asalnya.
.

I

Ramses

II : Tinjauan Janji Al eur,an

)'Iabi MusaAS" adalah salah seorangRasul utu.lanni. Namanya banyak
:: ::pat dalam al-Qut'an" Dan perjuangan heliaupun bukan kepalang tanggun&
::
- u dihadapkan langsung dengan raja perkasa yang bergelar
Fit'aun (pharaho).

-

Di samping beliau sebagai Rasul, beliau juga adalah pejuang hak-hak
r.-:-'- mamsia. Beliau berupaya unnrk membebaskan Bani Israil dari kekejaman

:,"-erinrahan Fir'aun. Puncak dari perjuangan Bani Israil adalah ketika
berupaya keluar dari bumi Mesir menuju negeri palestina yang

:.:eka

--=:eka cita-citakan" Mereka menyeberangi Laut Merah dan selainat sampai
,: 5eberang, sedangkan Fir'aun dan pasukannya mati tenggelam.

Fir'aun yang mati tenggelam di laut yang kemudian oleh rakyatnya di
-:nmi dan dikuburkan, dan selanjutnya oleh ekspedisi ilmiah menemukan
,,.:r5ali jasad Fir'aun masih dalam keadaan utuh tidak hancur. Jasad itulah
;.:..arang berada di museum Kairo, berada di ruang khusus.
Di ruang khusus itu terbaring beberapa jasad raja-raja Mesiryang disebut
:--aur1 dan salah satunya yang bernama
Ramses II. Ramses II menurut
:"-:dapat ahli sejarah adalah Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa.
Dengan demikian terbulitilah kebenaran isyarat ilmiah ayar al-eur,an
ja
surat Yunus 92 yang artinya:
-.a

:

'.! :ka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat
menjadi
-'-:iaran W orang-oru&yang datang sesudohmu dan sesunguhnyakebuyokan
''- manusialengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami (yunus: 92).

"

Di sini terbukri mukjizat al-eur'an bahwa apa yang dikatakan al-eur,an

:=:ul-betul terjadi.

4,

Masjid Amru bin .Ash

Salah satu objek wisata spritual di kota Kairo adalah masjid Amru
*r Ash. Pada bulan Ramadhan terutama diakhir-akhir Ramadhan menurut
,.=r€rang&n mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Kairo, masjid
,'- semakjn ramai dikunjungi,
NLUrJ(rrrEr, Janul
sampai melimpah keluar memenuhi jalan
::i'a yang berhampiran dengan mas.ijid tersebut.
-

Masjid ini dinamakan dengan Amru bin fuh, karena Amru bin fuh

__l

t-98

RIHI-AH TARBIYAH

adalah panglima perang Islam yang menaHukkan kota Mesi4 dan untuk
berapa lama beliau menjadi gubernur di kota tersebut.
Elspansi yang dilakukan oleh umat Islam pada masa khulafatr Rasyidin
lebihbarryakterkaitdenganmasaiahpolitihmerlagastabilitassertamenghindarkan
kaum Muslimin dari ancaman Bizantium dan Parsi, dan ekspansi itu bukan
untuk pemaksaan agama.

Amru bin fuh telah berhasil meletak&an dasar stabilitas di Mesi4 dan
dalam mengenang jasa dan namanya masjid Amru bin 'Ash merupakan
saksi atas seluruh jasa dan kepemimpinannya di Mesir.
Ketika terjadi pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyyah
dan peristiwa itu diselesaikan dengan cara tahkim, maka Amru bin Ash banyak
sekali peranannya dalam mendudukkan Muawiyyah bin Abi Soffan sebagai
khalifah.

5"

Universitas Al-Azhar : Centre of Exellences

Mesirjatuh ketangan dinasti Fathimiyah pada tahun 355 Hijriyah dipimpin
oleh panglima perang yang gagah berani bernama Jauhar al-Siqili. Beliaulah
yang mendirikan ibu kota yang baru yang bernama al-Qahirah yang berarti
yang gagah perkasa"
Selama lebih kurang 240 tahun dinasti Fathimiyah menguasai Mesi4
banyakpembangunan dan kemajuan negara yang dilaksanakan oleh dinasti
ini sehingga mereka dapat mengimbangi kemajuan dinasti Abbasiyah di Bagdad.
Salah satu di antaranyayang masih berpengaruh saat sekarangini adalah
Universitas Al-Azhar" Universitas ini pada muianya adalah masjid (iamik)
Al-Azhar yang dibangun oleh Jauhar al-Siqili pada tahun 358 H. Sebagai
sebuah lembaga pendidikan Syiah, tentu pada mulanya ditujukan untuk
mendalami dan menyebarkan ajaran dan dokrrin Sfah" Setelah kekuasaan
Syiah berakhir dengan digantikan oleh kekuasaan Sunni Al-Azhar tetap eksis"

Al-Azhar yang telah berusia seribu tahun lebih telah menjadi mercu
suar dunia Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pada mulanya
ilmu-ilmu yang dikembangkan di sini adalah ilmu agama saja, akan tetapi
pada saat sekarang ilmu yang dikembangkan telah mencakup berbagai disiplin
ilmu lainnya" Al-Azhar sekarang telah mengembangkan apa yang disebut
dengan rLmu perennial knowledge (ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu)
dan acquired knowledge (ilmu-ilmu yang bersumber dari manusia)
Fakuitas-Fakuftas yang ada di Universitas Al-Azhar putra adalah

1.

Fakultas Ushuluddin, jurusannya

a. Tafsir dan llmu{lmu al-Qu/an
b. Hadist dan ilmu-ilmu Hadist
c. Aqidah dan Falsafah
d. Dakwah dan Peradaban islam

:

:
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2.

Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusannya
a. Syari'ah (Hukum Islam)

Studi Perbandingan Syari'ah dan Hukum Umum

b.

3.

Fakultas Bahasa Arab

4.
5.
6.
7.

Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab

a. Sasta Arab
b. Sejarah dan KebudaYaan
c. Publisistik
Fakultas Da'wah
Fakultas Bahasa dan Terjemah
Fakultas Perdagangan, jurusannya

:

a" Ekonomi

b.
c.

B-

Managemen

Akuntansi
Fakultas Pendidikan
Jurusan KelomPok Ilmu Sosial

:

a" Ilmu Agama

b. Bahasa Arab
c. Bahasa EroPa
d. Sejarah dan Geografi
Jurusan kelomPok Ilmu Alam

c"

9.

:

:

Ilmu Alam & Kimia
Matematika
Sejarah Ilmu Pengetahuan Alam

Fakultas Kedokteran, Jurusannya :

a. Penyakit Dalam
b. Penyakit Kelamin
c" Penyakit Jantung
d" PenyalotTulang

e.

f.

Bedah
Telinga, Hidung, Teggorokan

10" Fakultas Farmasi
11" Fakultas Kedokteran Gigi
12" Fakultas Teknih jurusannYa

a. Kimia
b"

Perencanaan

c. Mesin
d.

Elektro

:

I
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e.

t.

Arsitek
Pertambangan dan Permiryakan

g. Pemborong (Sistem Teknik & Akuntansi)
13. Fakultas Ilmu Pasti Alam, Jurusannya
a. Kimia

:

b. Fisika
c. Matematika
d. Geologi
e. Zoologi

t.

Botani

14. Fakultas Pertanian, Jurusannya
a. Umum & Produksi

b. Produksi hewan
c. Perkebunan
d. Agronomi
e. Genetika

f.
g.
h.

Agrologi
Penyuluh pertanian
PengadaanPangan
Persusuan

i.
j. Penyakit Tumbuh-tumbuhan
k. Ekonomi Pertanian
1.
m.

Pembasmi Hama
Serangga Produktif

n. Produlisi Pertanian
Universitas Al-Azhar Putri

1.

Fakultas Studi Islam & Bahasa Arab, Jurusannya :
Kelompok SftLdi Islam

a. Tafsir dan Hadist
b. Fikih dan Ushul Fiqh
c. Akidah dan Akhlak
Kelompok Bahasa Arab

a.
b.

2.

Bahasa Arab dan Sastra

Bahasa dan Sastra Timur

Studi Sosial dan Kemanusian, Jurusannya
Kelompok Studi Sosial & Kemanusiaan
Fakultas

a.

Sosiologi

RIHLAH

b.

Ilmu Jiwa

c. Sejarah dan Kebudayaan
Kelompok Bahasa & Terjemahan
a"
b"
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,

Bahasa & Terjemahan Perancis
Bahasa & Terjemahan Inggris

3.

Fakultas Perdagangan, Jurusannya

4.

Fakultas Kedokeran, Jurusannya

:

a. Ekonomi
b. Manajemen
c. Akuntansi
a"

:

Penyakit dalam

b. Penyakit Ttrlang
c. Penyakit Kelamin
d. Penyakit Jantung
e. Bedah

t.
5.

T"lirrga Hidung Tenggorokan"
Fakultas llmu Pasti Alam, Jurusannya
a. Kimia

:

b" Fisika

c. Matematika
d. Geologi
e"

Botani.

(KBRI Ituiro Bidang Fendidikan dan lGbudayaan, Buku PetunjukTentang

Pendidikan dan Kebudayaan di Mesi4 1981, hal.35-39)
Ketenaran Al-Azhar telah mendunia. Sekarang ada sembilan puluh
negara yang menguftls mahasiswanya untuk belajar di Al-Azhar. Indonesia
sejak sebelum abad ke 20 telah banyak mengirim pelajar-pelajar untuk
studi ke Al-Azhar. Dan sekitar seratus tahun yang ialu pembaharuan pendidikan
Isiam di Indonesia banyak dimotori oleh alumni Al-Azhar. Sebab Al-Azhar
telah menempatkan dirinya sebagai pusat keunggulan (Centre of Exellencu) .

1.

Makam Imam Syaf

i

:

Imam Syafi1 adalah salah seorang imam dari empat madzhab fiqih. Nama

asli beliau adalah Muhammad bin Idris as-Syaf i" Beliau dilahirkan pada
tatrun 150 H dr Gaz4 Palestina. Di mana pada tahun kelahiran beliau ini juga
merupakan tahun meninggalnya ImamAbu Hanifah" Dan Imam Syaf i meninggal

pada tahun 820 M. Kepandaian dan ketaatan beliau sudah terlihat dari kecil"
Terbukti di umur yang sungguh relatif muda, beliau sudah hafal al-Qut'an.

!O2
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Imam Syaf i setelah bermukim di Irah kemudian dia pindah ke Mesir"
Di Mesir dia tampil sebagai ulama yang terkemuka" Di tempat pemakamannya
itu dibangun sebuah bangunan" Banyak peziarah datang ke tempat tersebut.
Kelihatan banyak mahasiswa yang sedang belajar di sekitar makam tersebut,

mungkin ingin mengambil berkah dari keulamaan Imam Syaf i. Dengan
harapan bisa menjadi ulama besar seperti Imam Syaf i.

2.

Temu

Ilmiah

dengan mahasiswa asal Sumatera Utara

Pada malam kedua Ramadhan setelah berbuka, kami menuju kantor
dan rumah pondokan mahasiswa yang berasal dari Sumatera Utara. Sesuai
isi suratyang disampaikan kepada saya, mereka ingin memperoleh gambaran

tentang bagaimana pendidikan Islam di Indonesia. Dalam Undang-Undang
No. 20 tahun 2003 dikemukakan betapa pendidikan Islam itu mendapat
kedudukan penting dalam Undang-Undang tersebut, berbeda dengan Undang-

Undang sebelumnya.
Undang-undang pendidikan itu baru saja disahkan,

jadi masih perlu

disosialisasikan. Dalam Undang-Undang ini dijelaskanlah, bahwa kedudukan
pendidikan Islam amat kuat. Secara eksplisit dijelaskan bahwa Madrasah,
Fesantren, Diniyah, Raudhatui Athfal, Majelis Ta'lim masuk dalam undangundang tersebut.
Setelah ceramah dilanju&an dengan diskusi, dan kemudian kelompok
mahasiswa mendaulat isteri saya Nurgaya Pasa, untuk memberikan ceramah
sekitar peranan wanita dalam Islam. Suasana malam itu amat akrab, seperti
pertemuan orang tua dengan anak-anaknya. Maklum sajalah mahasiswa,/i
kita itu ada yang sudah lama tidak pulang, mereka merindukan sanak familinya.
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\ama kota Istanbul sebelum ditaklukkan oleh Muhammad al-Fatih
-..:h Konstantinopel" Konstantinopel terletak di pinggir selat Bosphorus
: :.ampiran dengan Benua Eropa" Kota ini sungguh indah, apalagi kalau
-rat dari laut menjelang matahari
tenggelam, perpaduan lampu-lampu

. -,-. dipancarkan

,

dari kota Istanbul dengan suasana senja yang indah, di
::gi pula dengan angin senja sepoi yang sejuk. Setelah kora ini ditaklukkan

-.,-a pemerintahan Turki usmani menjadikan kota ini menjadi ibu kota
:r:laan Turki Usmani"

-

Turki Usmani dibangun oleh Usman bin Errughrul, beliau menjadi pemimpin

-ara tahun 1287-7324. Ketika KerajaanTurki saljukterpecah-pecah setelah
-'--:1€ftrngan bangsa Mongoi, maka usman memerdekakan diri atas wilirah yang

- : rdukinya, sekaligus memproklamasikan berdirinya kerajaan Turki usmani"
untuk memperkuat kerajaan Turki usmani maka dibentuklah basis
.-riliteran yang bernama Yennisary yakni organisasi militer baru, menjadi
. .: militer usmani. Mesin militer Turki ini bergerak begitu dinamis sehingga
:-:reka bisa menaklukkan wiiayah-wilayah sekitarnya, dari kerajaan kecil
.:ubah menjadi kerajaan besar. Dengan kekuatan mesin militenrya, mulailah
..spansi Turki usmani bergerak ke wilayah Timur dan Barat. penaklukkan
.: Eropa Timurpun dilaksanakan, Yunani, Nicea, Nicomedia, Macedonia,
- 'lgaria, Serbia dan Hongaria. Suatu penaklukkan yang amat momentum,
.:a1ah penaklukkan Konstantinopel oleh Muhammad II, setelah penaklukkan
- i beliau bergelar al-Fatih (si Pembuka atau si penakluk) The conqueror
Sebelumnya wilayah ini sudah pernah diserang umat Islam, pada masa
: era-iaan Bani umayyah tetapi gagal, karena kuatnya benteng pertahanannya.
:.rhirnya setelah berjuang selama 53 hari, pasukan Turki dipimpin
oieh
'.luhammad A1 Fatih dapat menaklukkan kota ini dan berubahlah
nama kota
:u menjadi Ista:rbul. Dengan terbukanya kota Istanbul bagi umat Islam maka
:rbuka jalan lebar untuk melakukan penaklukkan ke wilayah Eropa Timur.
---uncak kejayaan Turki usmani adaiah pada rnasa pemerintahan sujaiman
atau terkenaljuga dengan sebutan Suiaiman al-eanun" kda masa rtu kekuasaan
-r,irki sampai meliputi tiga benua, Asia: Asia Kecil, Armenia, irai<, Suria, Hijaz

.

ian lhman" Benua Afrika: Mesi4 Libiya, Tunis dan Aijazair. Benua Eropa:
3urgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaia dan Rumania"

seteiah masa pernerintahan sulairnan al-eanun, Turki Usmani mengalami
nasa-masa kemundurannya dan terakhir pada tahun 7g2a M. berakhirlah

<ekhalifahan Turkj usmani diganti dengan sistem pemerintahan Republik,
Cengan presiden pertamanya Mustafa Kemal AttatLlr,
Kehebatan bangsa Turki ini sudah saya ketahui sejai< saya masih disekolah
menengah, apalagi pada ketika itu ayah saya bercerita kepada murid-mwidnya

di suatu pengajian, bahwa Rasulullah telah meramalkan, bahwa satu ketika
pada

kela( kota Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh kaum Muslimin"

f

1O8

RHLAHTARBIYAH

ketika itulah sultan yang memerintah adalah sebaik-baik sultan. Dan dalam
pikiran saya pada tltita itu telah tumbuh kekaguman kepada Muhammad
iI, rrrltut yang menaklukkan Konstantinopel sebagai salah seorang penguasa
Islam yang pantas untuk dikagumi" Dalam usianya yang masih muda 21
tahun, dii mampu memimpin dua ratus lima puluh ribu pasukan, untuk
dikerahkan mengepung Konstantinopel dari darat dan laut. Kekagamur.
saya juga -*.rrl adatih ketika dia melayarkan kapal-kapal perangnya di
teluk, yang dari situ
-utr**t uri dari daratan untuk sampai ke sebuah
dengan mudah tanpa halangan menggempur benteng kota Konstantinopel"
Selaiafr itutah yang mendorong saya untuk sampai ke kota bersejarah tersebut'
Untuk sampai ke Konstantinopel (Istanbul) itu, saya telah mempersiapkan
visa dan tiket sejak awal dari Indonesia, kendati pada awalnya ada rintangan
bahwa visa masuk kami ke Mesir hanya single, untuk itu atas bantuan teman

KBRI Indonesia di Kairo, visa single itu di rubah menjadi multiple. Untuk

memudahkan perjalanan saya mengirim fax kepada Dr IQya, seorang cendekiawan
Muslim Turki yang saya kenal pada saat seminar tentang Said Nursi pemikir

Islarn Turki yang terkenal, yang digelar di Medan pada tahun 2004, dengan
senang hati Dr. Kaya bersedia mengirim anak buahnya untuk menjemput

kami ke lapangan terbang Istanbul dan membookingkan hotel"
Setelah beberapa hari di Kairo, kami bersiap untuk berangkat menuju
Istanbui, setelah berbuka puasa, kami di antar oleh teman-teman mahasiswa
Indonesia termasuk Pak Samuel tempat kami tinggal di Kairo ke lapangan
terbang Kairo. waktu tengah malam kamipun terbang de1gan pesawat
Mesiq irenuju Istanbul, setelah terbang beberapa jam kami duga-duga saja
bahwa sudal saatnya untuk sahu4 kamipun sahur di pesawat dengan bekal
yangkamibawa darilhiro. Setelah mendaratdansetelahpersoalankeimigrasian
ieleial, kami mengambil bagasi, coba-coba mengambil troli, ternyata harganya
kami menukar
2 juta uang Tud{i, .ut op mengejutkan, tetapi itu terjawab ketika
bisa berharga
Serikat
Amerika
uang dollar ke uang TUrki, Seratus Dollar
nilai tukar
bahwa
ratusan juta uang Turki ketika itu" Di situlah kami sadar
uang Turki ke Dollar Amerika Serikat sangat rendah"
Betul apa yang dikatakan oleh Dr. Kaya bahwa dia akan menyrruh
orangnya menlimput kami, diluar telah menunggu lelaki separo baya, di
turrgitrrryu adi secirik kertas berruliskan nama saya, lalu kami dibawanya
ke iarkiian mobil dan terus diantarnya ke hotel yang telah di bookingnya"
pia berkata kapada saya "sengaja saya cari tempat di sini supaya Anda
dekat dengan Masjid Aynrb, temPat ini ramai dikunjungi wisatawan"" Setelah
beliau memperkenalkan kami ke resepsionis dan memberitahu kami dimana
letak masjid Ayyub, beliaupun kembali ke rumahnya"
Subuh itu setelah menitipkan tas ke resepsionis, saya dan isteri menuju
Masjid Ayyub yang tidak berapa jauh dari hotel, mungkin sekitar 200 m,
di masjid-itu kami lihat jamaahnya sudah melimpah sampai keluar. Temyata
masjid ini pada malam-malam ramadhan ramai dikunjungi para jamaah.

I
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Ada beberapa tempat-tempat bersejarah yang kami kunjungi selama
bemda

..

di Turki

:

Masjid Ayyub
AbuAlyub al-Ansha4r SahabatRasul angGugurdiPinggirlbta Konstantinopel"

Xetika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, sesampainya beliau ke kota
Madinah banyak sahabat-sahabat Anshar yang berkeinginan agar Rasul
sebelum memiliki tempat tinggal sendiri bersedia tinggal di rumah mereka.
Akan tetapi Rasul dengan bijaksana mengatakan, di mana untanya berhenti
di situiah dia bertempat tinggal sementara" ALhirnya unta Rasul itu berhenti
di halaman rumah Abu Ayyub al-Anshary"
Dari uraian ini dapat dipahami betapa dekatnya hubungan Rasulullah
{engan Abu Ayyub al-Anshary dengan demikian beliau termasuk sahabat
dekat Rasul"
Muawiyyah bin Abi Sofiran adaiah khalifah pertama dinasti Bani Umaiyyah
pada tahun 48 H. (669) menyusun angkatan perang untuk menaldukkan kota

Konstantinopel ibu kota kerajaan Roma Timur (Bizantium), salah seorang
yang ikut dalam pertempuran menyerang Konstantinopel itu adalah Abu
Ayyub al-Anshary Pasukan Islam pada penyerangan itu tidakberhasil mengatasi
kekokohan benteng kota Konstantinopel. Ai*rirnya pasukan Islam itu kembali
ke Syam dengan kehilangan kapal perang dan banl,ak pasukan yang gugur.
Salah seorang di antara pasukanyang shahid itu adalahAbuAynrb al-Anshary
meninggal pada tahun 52 H, dalam usia 90 tahun lebih. Jenazah beliau
dikebumikan di luar kota Konstantinopel"

Di dekat makam Abu Ayyub al-Anshary itu dibangun sebuah masjid
yang bernama Masjid Ayyub. Pada saat bulan Ramadhan seperri ini banyak
penziarah yang datang ke makam beliau dan banyak pula yang melakukan
shalat dan berbuka di masjid tersebut" Di seputar masjid dipenuhi dengan

makam-makam kaum Muslimin dan toko-toko yang memperjual belikan
berbagai souviner
Kalau saya perhatikan tempat ini yang dipenuhi makam-makam tua,
dan masjid yang dihormati, hal ini menunjukkan bahwa tempat ini dulunya
adalah pinggiran kota. Menjelang berbuka di sekitar pekarangan masjid
ramai dikunjungi oleh kaum Muslimin dengan membawa keluarga mereka
untuk buka bersama" Perbukaan juga ada yang disiapkan panitia, tetapi
rmtuk mengambil bukaan tersebut cukup panjang antriannya.
Setelah berbuka maka jamaah akan bersiap melaksanakan shalat Maghrib,

lqra dan tarawih yang diselingr juga dengan ceramah. Ziarah ke makam
AbuAyyub al-Anshary adalah merupakan suatu agenda penting bagi pengunjung

yang datang ke tempat ini.

I
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b" Masjid

al-Fatih

Muhammad II al-Fatih: SipenaklukYang Berhati Lernbut. Cita-cita umat
Islam untuk menaklukkan Konstantinopel ibu kota kerajaan R6ma Timur
telah tumbuh sejak masa khalifah umaiyyah" Kota yang indah yang terletak
di pinggir laut Marmara dihubungkan dengan selat Bosporus menuju ke
tafi Hitim. Kota ini dibangun oleh Kaisar Konstantin pada abad 3 M. Kota
ini dikelitingi oleh benteng-benteng yang tangguh dan kokoh" oleh Karena
itu upaya pe-naldukkan kota ini tidakbisa di-lalcsanakanpada zaman kerajaan
Bani Umaiyyah dan juga priode-priode berikutnya'
Muhammad II al-Fatih berupaya mempelajari penyebab kegagalan yang
dilakukan pada penyerangan sebelumnya dan dia tidak ingin gagal lagi"
Sultan Muhammid timempersiapkan penaklulilkan kota itu dengan sungguhsungguh" sultan mengerahkan sekitar 250.000 pasukan yang dipimpinnya
UniJu"g. pasukan Vinisia pasukan bantuan yang datang ,roftf rnembantu
faisar Konstantin IX" Pasukan ini menghambat lajunya kapal-kapal Turki
Usmani dengan merintangi rantai-rantai besar di selat Bosporus" Sultan
Muhammad II mengatasi rintangan itu dengan melayarkan kapal-kapalnya
di daratan dengan menggunakan balok-balok menjadi landasannya, dengan
demikian Sultin bertraiil memindahkan kapal-kapalnya ke sisi Barat kota.
pengepungan kota selama 53 hari ditambah dengan meriam pasukan
Turki Usmani memuntahkan pelurunya menghancurkan benteng-benteng
kota, sehingga kota itupun menyerah pada tanggal 28 Mei 1453, Sultanpun
mengganti-riama kota itu menjadi Istanbul. Beliau memberikan kebebasan
mruli.a bagi penduduk non Muslim dan memberikan hak-hak mereka.
Kota ini merupakan kota yang letaimya sangat strategis, menghubungkan

antara Asia dan nropa. Dengan jatuhnya kota ini ketangan Turki Usmani,
maka kesemprtan untuk periuasan wilayah ke Eropa terutama Eropa Timur
semakin terbuka. Di koti ini sekarang ditemukan kekayaan sejarah baik
zaman Bizantium maupun zaman Turki Usmani. Sejuurlah masjid besar
yang dibangun oleh sultan-sultan Turki masih berdiri dengan kokotr" misalnya
ir*iia al-fatiiU Bayazed, Salim, Sulaiman, MasjidAhmad atau lebih terkenal

denlan rhe b lue rnoique (masjid biru) . Masjid-rnasjid ini sungguh mengagumkan,
bangunannya, menara, kubah ruang shalatnya dan lain-lain'
Dibulan Ramadhan masjid-masjid ramai dikunjungi umat Islam untuk
melakukan shalat berjamaah. Disamping dilalisanakan tadamrs a|-Qur'an
dan ceramah agama. Ternyata negaranya saja yang sekuleq umatnya tetaP
menjalankan ug*u dengan baik. Dalam kunjungan kami ke masjid al-Fatifr"
kami shalat zuhur berjamah, setelah shalat zuhur kami ianjutkan berziarah
kemakam Sultan al-F;tih" Saya berdiri kagum dihadapan makam Panglima
Perang Penakluk Konstantinopel itu, hati saya seoalah-seolah berkata "irilah
p"rrutirrt perkasa yang teiah merubah sebagian sejarah dr1ma, sekarang
iedangberistirahat di makarnnya, selnoga diampuniAllah dan diberi ganjaran
pahala atas amal kebajikannYa"-
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c. Istana Topkapi
sultan Muhammad II al-Fatih pada mulanya membangun istana di tempat
Universitas Istanbul sekarang" Kemudian pada tahun 1479 dramemerintahkfir

untuk membangun istana baru. setelah menghabiskan masa pembangunan
14 tahun maka istana Topkapi siap dijadikan tempat kediaman sultan, dan
pusat pemerintahan. Dari istana ini dapat dilihat Golden Hor:r, selat Bosporus

dan laut Marmara. Kompleks istana meliputi 700"000 meter persegi dan
dikelilingi dinding sepanjang 5 hn"
Istana ini sekarang telah dijadikan musium dan salah satu obyek turis"
Berbagai peninggalan Turki Usmani di pajang di dalamnya, mulai dari pakaian
sultan, keramik-keramik dan lain-lain" salah satu ruangan yang amat menarik
adalah ruangan yang diisi oleh sejurnlah perringgalan Rasut dan sahabat-sahabatnya.

I

Di ruangan ini kelihatannya agak spesial, ketika masuk ke dalamnya
kita mendengar lantunan ayat-ayat al-Qur'an yang dibacakan oleh seorang
qari'yang khusus untuk itu. Di sini ditemukan berbagai hal yang menarik
yaitu pedang Nabi, pedang sahabat-sahabat Nabi terutama (Abu Bakar,
umaq usman danAli), separu (sandal) Nabi, ada pula surat Nabi ke Mukauqis
penguasa Mesir yang mengajak beliau untuk masuk Islam, dan berbagai
peninggalan bersejarah lainnya.
Melihat keagungan istana ini, tata ruangnya, arsitekrurnya dan lainusrnani
di masa itu sehingga mereka menjadi penguasa tiga benua.
Dari ujung istana yang berada disebelah pinggir laut Marmara kita bisa
menikmati pemandangan keindahan lautnya, selat Bosporus, serta dua
hamparan daratan yang dipisahkan oleh selat Bosporus yaitu daratanEropa
dan Asia, dipenuhi dengan bangunan gedung-gedung dan ditumbuhi dengan
pepohonan yang menambah indahnya pemandangan.
Lain, dapatlah kita imaginasikan betapa berdaulat dan jayanya Turki

d"

Kehidupan Bamadhan di Kota trstanbul

Kota Istanbul adalah kota yang terluas dan termodern di rurki, dengan
penduduk tujuhjuta orang, dan termasuk salah satu kota yang terpadai di
Eropa. Kota ini terletak di batas Asia dan Eropa. Di tengah-tengah selat
Eosporus melintang dua jembatan rai<sasa yang menghubungkan dua sisi
yaitu sisi kota yang terletak di daratan Eropa dan sisi kota yang terletaft
\ota"

di daratan Asia. Kota yang terletak di pinggir laut Marmara inl yang dihubungkan
oleh selat Bosporus ke laut Hitam, sungguh merupakan kota yang menawan.

sebagai sebuah kota yang pernah dijadikan oleh Turki usmani sebagai
pusat pemerintahan sejak zaman al-Fatih, maka di kota ini ditemukan banyak

masjid yang cantik dan indah dengan gaya Turki. Hampir semua sultansultan ternama membangun masjid dangan nama mereka.

Bulan Ramadhan masjid-masjid itu ramai dikunjungi oreh umat Islam untuk melakanakan shalat berjamaah" selain shalat berjemaah pengunjung
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juga melakukan berbagai akifitas keagamaan lainnya, seperri tadarus aIQu/an di siang hari, ceramah agama sebelum shalat" Dapatlah kita simpulkan
sementara bahwa masyarakatnya cukup religius. Sebelum azan zullu4 seperti
yang penulis lihat di masjid New Mosque masyarakat sudah ramai di masjid,
pada saat itu seorang ustadz yang sudah tergolong sepuh sedang berceramah
di atas sebuah mimbar lirhusus. Karena ceramah disampaikan dengan bahasa
Iurki, penulis tidakmemahami isinya, hanya saja karena beliau menyampaikan
beberapa potong ayat dan hadits yang menyangkut puasa, barangkali penulis
bisa menyimpulkan bahwa ceramahnya di seputar Ramadhan"
Setelah azan dikumandangkan, ceramah berhenti dan dilanjutkan dengan
shalat zuhurberjamaah. Selain dari itu ada lagi masjidyang memiliki spesifikasi
yaitu masjid Ayyub" Di masjid ini menjelang buka puasa ramai dikunjungi
masyarakag mereka mengarnbil posisi di pekarangan masjid membentangkan
tika4 membawa bukaan puasa dengan membawa anggota keluarga. Cukup
ramai tempat ini dikunjungi umat Islam dariberbagai pelosokkota Istanbul.

e.

Ayya Sophia
Ayya Shopia atau Hagia Sophia adalah nama sebuah gereja yang terkenal

di Konstantin pada masa pemerintahan kaisar-kaisar Roma Timur. Sampai
tahun 1453, Hagia Sophia ialah gereja katedral (bosilika) Bizantium yang
dibangun oleh Konstantius, putra Konstantin yang Agung. Gereja ini sering
jatuh bangun dihantam gempa, meski bangunannya dibuat berbentuk kubah"
Pada 7 Mei 558, di masa Kaisar Justinianus, kubah setelah timur runtuh
terkena gempa" Pada26 Oktober 986, pada masa pemerintahan Kaisar Basil
II (958-1025), kembali terkena gempa. Akhirnya renovasi besar-besaran
dilakukan agar takterkena gempa di awal abad ke-14" Keistimewaan bangunan
ini terletak pada bentuk kubahnya yang besar dan tinggi. Ukuran tengahnya
30 m. Tinggi dan fundamennya 54 m" Interiornya dihiasi mosaikdan fresko,
tiang-tiangnya terbuat dari pualamwama-wami, dan dindingnya dihiasi ukiran"

f.

Masa Trrrki Usmani
Konstantinopel ditaklukkan Sultan Muhammad II pada hari Selasa
tanggal 27 Mei 1453. Ketika memasuki kota itu, Muhammad II turun dari
kudanya dan bersujud syukur kepada Allah, lalu pergi ke Gereja Hagia
Sophia dan memerintahkan mengubahnya medadi masjid dan dilaksanakanlah

shalat Jum'at di tempat tersebut"
Berbagai modifikasi terhadap bangunan segera dilakukan agar sesuai
dengan corak dan gaya bangunan masjid. Pada masa Muhammad 11 (1444'

7446 dan 1451-1481) dibuat menara di selatan. Salim II (1566-1574)
membangun 2 menara dan mengubah bagian bangunan bercirikan gereja.

Termasuk mengganti tanda salib yang terpampang pada puncak kubah dengan

hiasan bulan sabit. Lantas selama hampir 500 tahun Hagia Sophia berfungsi
sebagai masjid, patung, salib, dan lukisannya sudah dicopot atau ditutupi
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rat. Pada tahun 1937, Mustafa Kemal Atatnrrk mengubah status Hagia
Sophia menjadi museum. Mulailah proyek "Pembongkaran Hagia Sophia".
3eberapa bagian dinding dan langit-langit dikerok dari cat-cat kaligrafi hingga

litemukan kembali lukisan-lukisan sakral Kristen Sejak saat itu, Gereja
Hagia Sophia dijadikan salah satu objek wisata terkenal oleh pemerintah
lurki di Istanbul. Nilai sejarahnya tertutlrpi gaya arsitektur Bizantium yang
:adah mempesona.

g.

Surat-surat di Masjid llagia Sophia

Didalam Hagia Sophia terdapat surat-surat dari khilafah Usmaniyah
izng berfungsi untuk menjamin, melindungi, dan memakrnurkan warganya
ataupun orang asing pembawa suaka. Terdapat sekitar 10.000 sampel surat
''ang ditujukan maupun yang dikeluarkan ktralifah.
. Surat tertua ialah surat sertifikat tanah untuk para pengungsi Yahudi
pada tahun L519 yang lari dari Inkuisisi Spanyol pasca jatuhnya pemerintahan

Islam di Al-Andalus.

.

Surat ucapan terima kasih dari Pemerintah Amerika Serikat atas bantuari
pangan yang dikirim khalifah pasca Revolusi Amerika abad ke-18.

r

Surat jaminan perlindungan kepada Raja Swedia yang diusir tentara
Rusia pada 7 Agustus 1709"

r

Surat yang memberi izin dan ongkos kepada 30 keluarga Yunani yang
berimigrasi ke Rusia pada tanggal 13 Rabiul Akhir 1282 H (5 September 1"865)" Belakangan mereka kembali ke wilayah khilafah.

.

Peraturan bebas (cukai) barang bawaan orang-orang Rusia yang mencari
suaka ke wilayah trhilafah pasca Revolusi Bolshevik tanggal 25 Desember
1 920 M (http //id.wikipedia.orglwiki/Hagia_Sophia#S ej arah)
:

h.

Blue Mosque (Masjid Biru)
Setelah beristirahat sebentar selesai shalat subuh, kami menuju Masjid

3 iru (BIue Mosque) . Masjid ini terletak di bekas istana Bizantium, di

depamya

:erhampar pekarangan luas, sebuah taman di lengkapi dengan tempat duduig
h seberang taman itulah terletakAyya Sophia pada mulanya gereja, kemudian

:nenjadi masjid dan di zaman Atatturk menjadi museum. Dua bangunan
ini merupakan simbol icon dari Istanbul, masing-masing
:nempunyai daya tarik tersendiri.Blue Mosque dan Ayya Shopia berhadap:radapan di tengah-tengahnya ada taman yang luas"

,,-ang bersejarah

Sesampai di pekarangannya, kami melihat flrris-tnris cukup banyak
;ang berkunjung. Ikmi masut melihat keagungan masjid yang sangat populer
-ru. Interiornya cukup menarik, melihat interiornya, lantai berwarna biru

-ri1ah yang menyebabkan masjid ini diberi nama Masjid Biru, lalu kami
:relaksanakan shalat tahyatul masjid"

E-l
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Masjid yang termashur ini didirikan oleh SultanAhmad, sehingga sering
juga disebut dengan nama Masjid Sultan Ahmad (Sultan Ahmed Mosque).
Dibangun antara tahun 1609-1616. Panjang T2mlebar 43 m, derpan enam
menara, dilengkapi dengan lengkungan-lengkungan kubah yang amat menarih
sehingga menambah keanggunan masjid ini apabila dilihat dari jauh. Acara
peresmiannya (opening ceremony) dilaksanakan pada tahun 1617.

i" Meliliat Jejak ltrrki

Usmani Penguasa Tiga Benua

Turki Usmani didirikan oleh suku bangsa pengembara yang berasal
dariAsia Tengah. Mereka dipimpin oleh kepala sukunya Sulaiman, mereka
berupaya untuk menghindarkan diri dari serbuan bangsa Mongol yang pada
waktu itu telah memasuki wilayah tersebut. Setelah Sulaiman meninggal
dia digantikan anaknya Erthogrol. Mereka berbakti kepada Sultan Ala Addin
II dari Tuki Saljuk. Karena bantuan dari pasukan Erthogrol ini,Turki Saljuk
menang berhadapan dengan bangsa Romawi, dan atas kemenangan itu
Sultan memberikan hadiah kepada Erthogrol tanah wilayah yang berbatasan
dengan Bizantium. Setelah Erthogrol meninggal dia digantikan anai<nya
Usman. Dari nama Usman inilah diambil nama dinasti mereka dengan
nama Turki Usmani.
Ketika bala tentara Mongol menghancurkan Baghdad di tahun 1258,
bangsa Mongol juga menyapu bangsa-bangsa lain tennasuk Turki Saljuk
Ketika Turki Saljuk hancur maka Usman memproklamirkan dirinya menjadi
penSuasa yang berdiri sendiri dan sisa-sisa Turki Saljuk mengangkatnya
menjadi pemimpin, maka diperkirakan sekitar tahun 1300 berdirilah kerajaan
Turki Usmani.

Tirrki Usmani sejak Usman sampai Sulaiman al-Qanun Sultan yang
kesepuluh dipimpin oleh Sultan-Sultan yang kuat sehingga dengan demikian

mereka bisa memperluas wilayahnya dan memiliki kekuatan politik yang
unggul. Prestasi luar biasa dari dinasti ini ketika Sultan Muhammad II
Sultan ketujuh menaklukkan kota Konstantinopel yang kemudian dirubah
namarlya menjadi Istanbul. Dengan penaHukan itu pula maka beliau bergelar
al-Fatih (The Conqueror).
Pada masa pemerintahan Sulaiman I atau disebut juga dengan Sulaiman
al-Qanun (1522-1566) masa puncak kejayaan Turki Usmani. Wilayah mereka
meliputi; Asia Kecil, Armenia, Iraq, Siria, Hijaz dan Yaman untuk wilayah
Asia. Mesi4 Libiya, Tunisia dan al-Jazair untuk wilayah Afrika. Bulgaria
Yunani, Yugoslavia, al-Bania, Hongaria dan Rumania untuk wilayah Eropa.
Dengan demikian dipuncak kejayaan itu Tirki Usmani menjadi penguasa
tiga benua (Asia, Afrika dan Eropa).
Sebagai bangsapngberdarah milite4, Trki Usmani menur{ukkan kemajuan
dibidang ini, sehingga mereka menjadi penguasa dunia ketika itu. Dalam
bidang seni dan arsitektur mereka tunjukkan dalam bangunan masjid yang
indah-indah.
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Dalam bidang agama penguasa Turki cukulp memberikan kemerdekaan
kebebasan beragama bagi penganut yang non Muslim. Daram bidang
=:-ierintahan, tentu saja mereka memiliki sistem administrasi dan ketata
-:
<dfazrr1]ang teratu4 dengan itulah mereka dapat mengendalikan wilayah
. -.g sedemikian luasnya.

-.-

Tidak bisa dipungkiri bahwa Turki usmani telah berjaya menaklukkan

.:vak negara dan menjadi penguasa di riga benua, akan tetapi semangat

- =:eka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tjdak sebesar seinangaf
- =:eka menaklukkan, karena itulah kemajuan ilmu pengetahuan tenltam.a
. --; tidak sepesat kemajuan yang dicapai oleh dunia Eropa. Ketika
kontak
: .- ara antara Turki dengan dunia Eropa di abad ke 18 sesudah Turki rnengaland
-:sa-masa kemunduran, selalu kalah perang dengan orang-orang Eropa.
:.-alahan fatal yang mereka alami ketika bermaksud menaklukkan wina
- kota Austria. Sesudah itu mulailah merosot kekuatan Turki.
Penyebab kekalahanTurki berhadapan dengan Eropa, tiada lain adalah

'--pa telah didukung oleh persenjataan yang rebih canggih sebagai hasil

:r-erlunfl teknologi dan strategi militeryang lebih handal. Kekalahan demi
.,-aiahan inilah yang membuat Turki menginsrrospeksi diri yang akhirnya

.

:nukan jawabannya, bahwa Eropa telah lebih unggul dalam b;dang
-rer dari Turki, baik dari segi persen-jataan maupun ilmu kemilit*rro"
-::na itulah sultan Mahmud II diAbadkesembilan belas melakukan reformasi

=:didikan di rirrki, dengan membangun sekolah-sekolah sains seperti Sekolah

Tekni( Kedokeran, pembedahan dan lain-lain"
Kondisi Turki yang semakin melemah, ditambah dengan kekalahan

--rer, Sekolah

--:ki dalam perang dunia pertama,
membuat semakin merosot, besar tapi

.'- berdaya, ibarat gajah yang sedang sakit. Kemudian muncul puJa gerakan

.. rlerisasi di bawah pimpinan Ka.mal Attatu4 akhirnya di tahun 1924
=:akhirlah Dinasti Turki usmani dan bertukar menjadi Republik Turki.
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Jan Fes

Maroko adalah salah satu d,ai22 Negara Arab yang tergabung dalam
-:-.anisasi Liga Arab yang bermarkas di cairo, Mesir. Negara ini terietak
-=:sis di ujung utara benuaAfrika dan berbatasan di sebeial: utarzl dengan
' ,r Tengah, sebelah timur dengan Aljazai-6 sebelah selatan dengan Mawitarria
-.: sebelah barat dengan samudera Atlantik" Negara ini teia.h .likuasarl r:mat
,-an pacla masa Kerajaan Bani urnayyah, pada masa Khalifah waiid bin
---

l. Malik

M.aroko hanya di pisahkan oleh selat Gibraltar dei:gan Eropa. karena
rrka ingin ke spanyol khususnya ke Andalusia
maka sebaiimya lewat N{ilrr:ko,
-

' ::ena bisa melihat dua negara yang berhampiran, dan dapat puia di hayati

-:riang bagaimana penyeberangan Tarik bin Ziyad
ke Andalusia. Karena
'-jah saya sangat bersyukur ketika Bapak
syahwan Adenan l)uta Eesar

:
=cublik Indonesia untuk Maroko mengundang saya sebagai salah seorang
:.nakalah dalam seminar; "Refleksi sewindu Reformasi: IGjian Dunia Fr:ndidikan
'.
-ionesia". Pak Syahwan mengenal nama saya lewat dosen IAIN suniatera
-':ara yang sedang menyelesaikan kulialnya di Maroko yakni Dr. AmmarAdly.
Makalah yang saya sampaikan dengan tema "Peluang Alumni Tirnur
-=ngah Untuk Berkiprah di Dunia Pendidikan di trndonesia
Sesuai dengan
- rdang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional"
Inti pokok dari makalah tersebut adalah, bahwa sesungguhnya bangsa
dan negara Indonesia setelah reformasi sangat memprimadonakan pendidik
""
Telah disadari bahwa pendidikan adalah inti dari kemajuan suitu bangsa.
Kondisi real pendidikan kita masih banyak kekurangan-kekeruangannya,
baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Karena itu perlu adanya ranganrnngan cekatan yang terlibat di dalam membina pendidikan di Indonesia.
Khusus pendidikan Islam sebagai lembaga dan mata pelajaran mendapat
tempat yang baik dalam undang-undang tentang Sistem pendidikan Nasional.
Lembaga pendidikan formal seperti Raudathul Athfal, Madrasafu Fesantren,
Diaiyah serta pendidikan non formal, seperti.majelis taklim mendapat tempat
dalam undang-undang tersebur. Hal ini sangat berpeluang dikelola oieh
alumni-alumni rimur Tengatr, baik sebagai manajer pendidikan maupun
sebagai pendidik Tentu saja apabila lembaga-rembaga pendidikan Isiam
yang disebutkan di atas di kelola oleh alumni-alumni Timur Tengah, maka
akan memiliki nilai plus, sebab penguasaan bahasa Arab dan kitab-kitab klasik
di kuasai dengan baik oleh mereka. Hal ini ahn menjadi modal dasar bagi mereka
untuk mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan Islarrq di Indonesia.

A{rik" utara

J". Islrr'

Daerah Afrika utara telah rnenjadi bagian dari daulah Islamiyah sejak
Afika utara inilah diatur strategi
untuk menaklukkan Andalusia. Khalifah Walid bin Abdul Maiik mernerintahkan
zaman Khilafah Bani Umayyah. Dari wilayah

r22
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panglima perang

Musa bin Nusair untuk memasuki Andalusia. Musa memilih
suku Barbar
untuk melalcsanakan misi itu adalah Tarikbin zlyad,berasal dari

di Aftika utara. Missi itu dilaksanakan oleh Tarilg dengan menyeberangi
pertama
tr* yurrg *"misahkan antara Afrika utara dengan Eropa, Tarik sampai (Bukit
si
Tarik
Jabl
nama
sekali di sebuah tempat yang kemudian diberi
Selat
Gibraltar.
dengan
iurif.l, yang oleh lidah orang iropu ciisebut namanya
yurrg-*.o;rahkan antara Afrrk utara dengan spanyol itu disebut selat
'ciuiut
tersebut sebagai
ur. Banyak kapal-kapal fery yang bertalu lalang di selat
menaklukkan
Tarikberhasil
benua"
dua
urtut
alat transportasi penghubung
M"
711
pada
tahun
Andalusii dan tercatat dalam sejarah
SejakitupenguasasilihbergantiyangmemerintahdiAndalusia.Puncak

umayyah
kejayaanAndalusia pada masa itu aaaurr aibawah kekuasaan Bani
Abbas
Bani
oleh
yang
dilakukan
ir,ifu setelah pembunuhan besar-besaran
yang
itu
ada
tert aaap Bani Umayyah, salah seorang keturunan Bani umayyah
Abdurrahman
selamai dan melarikan diri hingga ke Andalusia yang bernama
Addakhil.
kaum
Pada masa cicitnya Abdur Rahman III, puncak kejayaan

Muslimin

di Andalusia ditandai dengan kemajuan dalam berbagai bidang termasuk
sangat
ilmu pengetahuan" Cendekiawan Muslim yang berasal dariAndalusia
Masjid
peradabanlslam.
kemajuan
Uanyat< riemUerikan kontribusi terhadap
Andalusia, masjid
cordova adalah salah satu buki peninggalan kejayaan Islam di
pada masa itu.
itu juga berfungsi sebagai transformasi ilmu pengetahuan
yang pesat
Masuknya bangsa Arab ke Andalusia, membawa kemajgg
yang dilakukan yang
bagi masyarj<at, banyak pembangunan-pembangunan

ditakr*an seuelumny4 seperti irigasi, memperkenalkan berbagai
tanaman dan lain-lain"
Bani
Perpolitikan di Andalusia mengalami dinamika, setelah Kerajaan
datang
hingga
Thwaiq_
(Mulukut
kecil
Umayyair runtuh, muncul era raja-raja
p"rrglruru Murabithun dan Muwahhidun ke Andalusia. Pada masa kedua
dua
i.i"]ru, ini Anadalusia dl kuasai oleh kaum Muslimin, tetapi setelah oieh
terdesak
1..rujuu, ini mengalami kehancuran, kekuasaan Islam semakin
hanya Aikekusaan Kristen, sehingga di abad ke lima belasan yang tinggal
tenaga
Hambra di Granada. Cranada tidak bisa bertahan, karena kekurangan
1492,
tahun
di
maka
Ferdinan,
dan
Isabella
menghadapi bersatunya ratu
Granada'
meninggalkan
Ahmar
Bani
t.rpil*u p"rguasu terakhir kerajaan
Sekarang yang tinggal hanya bekas-bekas kejayaamya'
Afrika utara pun tidak luput dari dinamika politik, banyak kerajaan
bisa sejalan
kecil muncul pada masa itu yang antara satu den8an yang lain
di Afrika
tapi juga sering terjadi t<onfiif idah satu kerajaan yang muncul
berpusat
utara ini adalah kerajaan Fatimiyah yang kemudian pindah ke Mesk
Fathimiyah
kerajaan
membuat
tvtesir
inike
di Kairo. Berpindahnya kerajaan
mengalami kemajuan-

U.t"r-

p"-rt
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itu, setelah menjadi khatib dan iman shalat Jum'at di Kedutaan
:.sar Rl Spanyol Madrid, saya di antar ke Stasiun Bus menuju Rabat Ibu
-:a Maroko. Bus melaju melintasi gelapnya malam, melintasi bukit-bukit
.::sang dibagian selatan Spanyol, dan kami sampai pagi harinya di A1Sore

, . .iras. Untuk menyeberangi selat Giblraltar kami naik kapal penyeberangan.

i:rveberang di selat Giblraltar, tenru mengingatkan kita kepada Tariq bin
--"ad
-

serta pasukannya yang menaldukkanAndalusia di tahun 711 M" perjarlanan

.ut lepas bagi saya orang pantai bukxdah hal yang asing" Setelah menemouft
:,:.avaran melewati selatJibraltartebih kurang 4jam kami sampai dipeiabuhan
-:ger. Perjalanan diteruskan ke Rabat, menjelang maghrib saya sampai di
: ,lat. Mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Rabat menjemput sava
:= mengantarkan saya ke Rumah Dinas Duta Besar RI untuk Maroko dj
: ,lat. Setelah makan malam bersama Pak Aswin Dubes RI, saya istirahar
itu karena perjalanan cukup melelahkan. Besok harinya pegawai
-=1am
,=riutaan sedang sibuk mempersiapkan penyambutan hari ulang tatiun
r :nerdekaan Indonesia yang ke 63, berbagai pertandingan diselengga:rakan.
-:.-,-a dibawa oleh petugas kedutaan untukberkeliling di kota Rabat, melihai
-ala raja Hasan, peninggalan Romawi berupa benteng, berbelanja souviner
:= lain-lain"
Sebelum berangkat ke Spanyol, rombongan kami telah dibawa Duta
=sar untuk melihat masjid Hasan Ii yang cukup megah dan besa6 terletak
" :inggirpantaiAtlantikdi kota easabalanca.
Menurut orang orang Marokkc

-

-asjid ini adalah masjid terbesar ketiga setelah Masjid Haram dan Masjid
'

abawi.

Kota Casabalanca adalah sebuah kota turis yang ramai dikunjungi
".eh berbagai bangsa, apalagi pada waktu itu musim panas, tempat wisata
.=perti pantai ramai dikunjungi turis. selain kota casabalanca ada juga
: :rla tua yang terkenal di Marokko yaitu Fes. Kota ini berjarak lebih kurang
- tam perjalanan dari kota Rabat" Saya dan Gus Mus di bawa ke kota

,.rsebut. Kami mengun:ungi kota ini, singgah di masjid yang didalamya
:,makamkan tokoh sufi Tarikat Tijaniyah. Kota Fes ini merupakan kota tua
,:rg sudah ada sejak awal permulaan Islam diAftika Utara danjuga merupakan
: rra bersejarah" Di sini kami sempat melihat Kota Fez lama, masih terlihat
:asar-pasar lama, masjid dan lain-lain"
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Bahrain
, -la

Bahrain adalah sehuah negara kepulauan di TelukPersia. Negara irri kecil
dibandirgi<an dengannegara Indonesia. Bahrainmenjadieentra.lpenerbangan

resawat Gulf Air" Dari negara inilah seluruh pesawat Gulf Air meiakukan
enerbangan ke seluru-h dunia" Pesawat Gulf Air lrang rnemhawa kami dari Kuala
-.-r::pi-*:mer:darat di Bahrain" Kami ffamit satu ina,la-rn uRr,rkmenuju kota Kairo.
:- ,irec;:.
sa;npai ke Kairo malam hari, Lrami langsung n:erruju hotei untuk meriginap.
-

il*telah seiesai sarapan pagi, karr:ira masi.h ada wai<trl. k.ami pergunakan
:. tiliar) -Jaian di sekitar pantai yang tidak herapa jauh dari hotel" Di pantai
,: ragail;lana lazimnva kita menl.aksikan kapal-kapal yang sedang beriabuh.
-dak f:alyak perbedaar dengan kota-{<ota pantai l ainnya. F{anya saja karena
-,i;isi ini terJetak di lelrik, rnaka tidai< terlihat goncangan ombak yang besa6
.:'rirya tenail& hanya sekaii-sekaii kita lihat goyangaJr boar.boat kecil pertanda
.,ia a.lilr igelombang kecil) laut yang raendarat ketepi"
Merd*lang siang kami bersiap-siap ke i.;apangzu: terbang, untlk kemudian

,:rangkat ke Kairo.

!atar
Qatar juga adalah sebuah. Negara teluk dengan ibu kota Doha. Pesawar
.,atar Air {.ine -vang membawa saya dari ,Jakarta menuju Casabalan.ca Marokko

-endarat di Lapimgan terbang Doha pagi hari menjelang subuh" Kebetulan
-. sarnping ternpat duduk saya penumpangnya orang Indonesia, lalu saya
.Lin komunikasi ciengannya ketika di pesawat, dia adalah seorang peke{a
. ang bertugas di Doha, baru cuti dan kenri:ali lagi ke Doha. Saya beranikan
:,n unti:kl:ertanla "apa hari ini Mas masuk kerja" tanya sayar jawabnya tidak,
.iu saya ianjutkan maksud saya yang sesungguhnya" Kalau Mas tidak masuk
.: :t a apa berken an membawa saya j alan-jalan sebentar di Doha,'la menjawab
a" setelah itu karni atur perjanjian bahwa dia akan datang ke hotel di
-.
lazilnnya penumpang Qatar menginap. Setelah
-:la
ingan

makan siang beliau datang
kenr3eraannya
sendiri,
lalu
kami
keliling
kota
Doha" Tujuan pertama
, iini ke Pantai. Melihat pemandangan pantai yang cukup panjang di Doha"
L}tpmggff-pmggirir jalan saya lihat pamtlet-pamilet
pamflet-pamflet tentang Asian Games, karena
berap;r
trap?l Xrula.n
tlula.n lagi
tagl kota ini akan men;'adi tuan rumah ajang pertandiagan
ah raga tersebut"
1

Darj Pantai kami menuju ir{all, melihat-lihat barang yang diperjual belikan"

:iLihatannya tidak jauh bertreda dengan di Indonesia" Menurut informasi
::pakAbdul 1/Vahid Maktub Duta Besar RI untuk Qata6 sewakru kami benemu
.- Rabat dalam ruang seminar mengatakan trahwa ada sekitar 5.000 orang
:cionesia yang bekerja sebagai tenaga ahli di Qatar daiam berbagai bidang
::utar'ra bidang pennirryakan" MaLla.mn,va setelah makan m;riarri kami bera_ngkat
e iapaxgan terbang Doha untukmelanjutkan penerbangan ke Casabalanca.
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Sudah lama saya berkeinginan untukmenffiungi Suriah atau Syiria.
Negeri ini disebut dalam banyak literatur sejarah Islam dengan nama Negeri
Syam. Dalam literatur Sejarah Peradaban Islam, peranan negeri Syam besar
sekali dalam rangka pengembangan peradaban Islam. Selain dari itu negeri

Syam ini juga sudah merupakan pusat peradaban dunia sebelum Islam.
IGinginan itu terkabul ketika ada undangan dari Perhimpunan pelajar lndonesi
@PI) Suria yang diketuai oleh Jansen Hasibuan, beliau mengundang saya
untuk menjadi pembicara dalam "seminar 100 Tahun Kebangkan Nasional',.

Kegiatan

ini mendapat restu dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di

Damaskus. Dan acara seminar ini disepakati akan dilaksanakan pada tanggal
27 Jlurri 2008.

Pada tanggal 20 Juni 200S dini hari saya dan isteri berangkat dari
lapangan terbang internasional Kuala Lumpur dengan menaiki pesawat
Qatar Air line menuju Damaskus- Tujuan penerbangan pertama adalah Doh4
setelah tansit di Doha sekiur Qjarn, kami lanjutkan penerbangan ke DamaskusJarak penerbangan Doha ke Damaskus sekitar 3 jam. Ihmi tiba di Damaskus
sekitarpukul 16,00 waknr setempat. Di lapangan terbang kami dijemput
oleh Pak wiratrno dan Ibu Ainun sinambela dari mRI, Jansen Hasibuan
dan Pengursus PPI Syria dari lapangaa terbang kami langsung menuju ke
tempatpenginapan.IG:enawaktuseminarbeberapaharilagibarudilaksanalen,
kamf pergunakanwaktu tersebut untukmengr:qiungi daerah-daerah bemejarah.

Pada tanggal2T Juri pukul 16.00 baru dilaksanakan seminar 100
tahun Kebangkitan Nasional. Seminar ini mendapat perhatian dari warga
Indonesia yang bermukim di Damaskus terutama mahasiswa.

Iatar Belakang

Sejarah
suriah terletak di sebelah utara saudi Arabia- Dalam literatur Hasik
daerah Suriah ini disebut juga dengan negeri Syam, Wilayah Suriah kuno

meliputi Jordan, Israel, Lebanon dan suriah modern sekarang. Daerah-daerah
initerletakdi daerahyangsangatsb:rategis )akni ditepipantai, dengan demikian
menjadi pusat perdagangrn, menarik banyak penguasa untuk menguasai
daerah ini, maka tercatatlah dalam sejarah berbagai bangsa dan kekaisaran
telah menguasai daerah ini" Kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di
sini 6d2lsh (skaisaran Funisia, Romawi, Fersi4 Mesi4 Babilonia, Macedonia,
Assiria, Bizantium dan Arab. Pada masa inilah pembentukan kebudayaan
dan peradaban suriah. oleh karena itu suria dipengaruhi peradaban dari
berbagai bangsa. Bangsa terakhiryang menguasai suriah adalah bangsa Arab
yang telah memeluk agama Islam pada tahun 73s. Kota Damaskus dijadikan
ibu kota wilayah @ropinsi) syam. Kota ini juga adalah salah satu kota terrua
di dunia, sudah ada sejak 20OO tahun sebelum Masehi"
orang-orangArab Quraishpada masa sebelum lslam telah sering merakukan
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perjalanan perniagaan ke wilayah ini, hal ini juga telah disinggung dalam
a1-Qut'an dalam surah al-Quraish, bahwa telah menjadi kebiasaan bagi orang
Quraish melakukan perdagangan pada waktu musim panas dan dingin- Pada

waktu musim panas mereka berdagang ke Syam dan pada waktu musim
dingin mereka berdagang ke Yaman. Syam terletak di sebelah utara Makkah
dan Yaman terletak di sebelah selatannya. Apabila kita melihat jalur perdagangan

sutra darat dan laug maka tepat sekali apa yang digambarkan oleh alQur'an tersebut. Bahwa barang-barang dagangan yang melewati jalur sutra
laut tentu akan singgah di kota-kota pantai di selatan Makkah, karena jalur
itu adalah jalur dagang yang melewati Laut Cina Selatan, Selat Malaka,
Samudra Hindia dan terus ke kota-kota di selatan jazirahArab" Orang-orang
Quraish pun menjadikan daerah ini menjadi tempat perdagangan pada wakru
musim dingin. Selanjutnya jalur sutra darat adalah melewati jalan darat
dari daratan cina sampai ke daerah Timur Tengah melewati Asia Tengah,maka

jadilah daerah Syam menjadi pusat perdagangan" Para pedagang Makkahpun
menjadikan daerah ini sebagai daerah perdagangan pada rnusim panas.
Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kaum Muslimin melakukan
ekpansi ke daerah ini, sehingga terjadi kontak senjata antara pasukan islam
(Arab) dengan Bizantium, yang terkenal dengan pertempuran dahsyat, yang
bernama "Pertempuran Yarmul{'. Pertempuran itu terjadi di sekitar sungai
Yarmukyang dimenangkan oleh umat Islam, maka dengan demikian daerah
Syam menjadi takluk di bawah kekuasan kaum Muslimin, akhirnya daerah
ini menjadi salah satu Provinsi (Wilayah) yang dipimpin oleh seorang Wali
(Gubernur). Gubernur yang terlama memerintah di sini adalah Muawiyyah
binAbu Soffan. Setelah menjabat gubernur( wali) selama 20 tahun selanjutnya
beliau menjadi khalifah selama 20 tahun pula, setelah beliau mendirikan
dinasti Bani Umayy'ah.
Dinasti Bani Umayyah memerintah hampir seraft$ tahun dengan 14
orang khalifahnya, dinasti ini telah mampu memperluas wilayah kerajaannya
sampai ke Andalusia di sebelah barat dan India di sebelah timur. Pusat
kerajaan Bani Umayyah ini di Damaskus. Sejak zaman kerajaan Bani Umayyah
inilah bahasa Arab menjadi bahasa nasional menggantikan bahasa Yunani

pada masa Bizantium. Para penguasa silih berganti berkuasa di Suriah,
yaitu seperti: Arab Muslim, Tentara Salib, Mongol, Mamaluk, selanjutnya
mulai tahun 1576 -792A menjadi bagian dari kekuasan Turki Usmani,
kemudian ketikaTurki kalah dalamPerang DuniaI maka daerah ini diserahkan
kepada Perancis"
Gerakan Suriah modem dimulai pada tahun 1914 yaitu ketika tumbuhnya
semangat nasionalisme yang dipelopori oleh kelas menengah dan kaum
profesionalisme, khususnya perwira militer untuk mendirikan Kerajaan
Arab Raya (Kingdom of Greater Suriah) sesudah Perang Dunia. Namun
pembentukan Kerajaan Arab Raya itu gagal karena adanya rapat rahasia
antara Perancis, Inggris dan Rusia pada tahun 1916 (yang dikenal denga:r
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fithes-Picot Agreement) yang menetapkan bahwa Suriah berada dibawah
lekuasaan Perancis"
Pada tahun 1920 Perancis masih tetap berkuasa di Suriah, karerm ada
mandat untuk Perancis agar tetap berkuasa di suriah" pada tahun 1936
SriadanBzncismenandatanganiffianjianmengenai kemedel€an
Ha tahun 1941 Perancis pertama sekali mengakui kemerdekaan suriah
dan menetapkan tanggal 17 April sebagai Hari Nasional Suriah. pengakuan
tu tidak meredam tentara Perancis dan mereka tetap bercokol di suriah,
Sang karena itu timbul perlawanan pada bulan Mei 1945.
Sesudah kemerdekaan, negara Suriah berada dalam keadaan tidak
s*abil karena sering terjadinya kudeta. Akhirnya pada bulan November
1970 Jenderal Hafez al-Assad yang didukung oleh partai Baath berhasil
mengambil alih kekuasaan. Beliaulahyang menjadi pemimpin suriah berkaliLali dan terpilih menjadi presiden sampai wafat pada 10 Juni 2000. selanjurrya
maknya Bashar al-Assad menggantikannya medadi presiden suriah sampai
ekarang, setelah memenangkan referendum 27 Mei 2007 dengan 97.62
?6 dari jumlah 11.9 juta jiwa" saat sekarang tedadi pergolakan politik di
Syria antara kelompok penentang dan pendukung Bashar al Asaad"

Suriah Negeri Bersejarah
Suriah adalah negeri bersejarah, di wilayah ini banyak di jumpai tempat-

Empat bersejarah- Seperri yang diungkapkan terdahuiu, bahwa wilayah
ini telah dikuasai oleh banyak kekaisaran, dan tentu saja kerajaan-kerajaan
itu telah meninggalkan obyek-obyek sejarah. Di antara obyek-obyek sejarah
itu adalah :

1. Masjid Umawiyah di Damaskus
Masjid Umawiyah terletak di jantung kota lama (old city) Damaskus
di ujung pasar Hamidiyah" Masjid ini didirikan di atas ranah yang sudah
beribu tahun menjadi tempat peribadatan. pada mulanya tempat ini di
jadikan oleh bangsa Arab, yaitu bangsa Arab Suryani Kuno sejak 3000
ahun sM, tempat ibadah dengan Dewa Hadad sebagai sesembahan mereka"
Kemudian berubah pula menjadi tempat peribadatan bangsa Romawi dengan
penyembahan dewa Jupiter ad-Damasqi. Ketika agama Kristen berkembang
di Suriah pada abad ke 4 M, tempat ini berubah menjadi gereja St- John
the Baptist Basillica (Yohana al Ma'madan)"
Sejak umat Islam berkuasa di Damaskus, maka umat Islam bersepakat
dengan umat Iftisten untuk membagi tempat itu menjadi dua bagian, bagian
sebelah timur adalah masjid dan bagian sebelah baratnya gereja" Mereka
beribadahdisatutempatyanghanya dipisahkan olehtembok, hai ini berlangsung
70 tahun, yakni sampai tahun 705 M" Sela4jutnya berdirilah masjid Umawi

yang besar dan megah dengan ukuran panjang 150 m dan lebar 100 m,

$6
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masjid ini adalah masjid terbesar di dunia, pada ketika itu didirikan oleh
khaiifah Walid bin Abd. Malik" Dibagian Timur terletak makam Nabi Yahya
yang diyakini hanya kepalanya saja yang dimakamkan di situ- o

2"

Busra

Bila kita membaca sejarah hidup Nabi Muhammad, selalu dikisahkan
bahwa beliau ketika berusia 12 tahun pernah dibawa pamannya Abu Thalib
berdagang ke Syam. Kota yang mereka tuju itu adalah Busra, yang pada
wakru itu merupakan kota besar, hal ini dapat dilihat dari bangunan-bangunan
dan puing-puingnya. Di Busra ini terdapat beberapa situs sejarah:

a.

Benteng Busra

Benteng

ini dibangun pada abad perrama sM. salahuddin al-Ayyubi

menjadikan benteng Busro menjadi tempat pertahanan pada waktu
terjadinya perang salib. Benteng ini hancur ketika terjadi gempa pada
abad 11 M., dan berikutnya diperparah penghancurannya oleh tentara
mongol pada tahun 1261, setelah mereka menghancurkan Baghdad di
tahun 1258 M., selanjutnya terjadi lagi gempa pada abad ke 14 M"
Yang mengakibatkan benteng inimenjadi roboh dan sekarang kelihatan
hanya puing-puingnya saja lagi"

b"

Teater Busra
Teater ini dibangun pada abad ke 2 M. Oleh bangsa Romawi berbentuk

setengah bundaran dengan diameter 100 M-, mampu menamPung
15.000 penonton. Teater ini terdiri dari tiga tingkat. Tingkat pertama
14 tribun, tingkat kedua 18 tribun dan tingkat ketiga 5 tribun, masing
masing tribun dibatasi oleh dinding batu"

3. Masjid Mabrakunnaqah
Masjid ini dibangun di atas tanahyang diyakini, bahwa Nabi Muhammad
pernah shalat di situ ketika beliau ikut berdagang dengan pamannya ke
Busra. Di situ terlihat sebuah batu yang ada bekas tempat bersimpuhnya
unta Rasulullah. Masih terlihat bekas kaki dan dada unta tersebug penduduk

setempat menamakan masjid kecil

4"

ini dengan nama Mabrakunnaqah.

Gereja Pendeta Buhaira

Dalam sejarah kehidupan Muhammad Rasulullah, beliau pada usia
L2 tahun pernah dibawa oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam
dan mereka sampai ke kota Busra" Di Busra ada seorang pendeta yang di
panggil dengan sebutan pendeta Buhaira. Pendeta itu berkata kepada Abu
Thalib, bahwa dia melihat tanda-tanda kerasulan pada diri Nabi Muhammad
dan supaya segera kembali pulang membawa Mr:hamrnad Saw yang masih
berusia 12 tahun itu, agar terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan,
terutama kekhawatirannya kepada orangYahudi" Gereja itu masih ada sampai
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sekarang, akaii ter"api kelihatamya sudah lapuk dirnakan itsia, d,Jak diizinkan
rnasuk ke dalamr:ya, barangkaii untuk keselamatar: iian han'va bisa trerfotcr
di pintunya saja.

5. Ma'lula
Ma'lula berasal dari bahas Aram (Aramicl -vang berarti "pintu masuk".
Ma'lula adalah sebuah desa yang berjarak sekjtar h Km dari Darlaskus
terietak di kakj gunung Qalamun" Di desa ini rnasih kelihatiin gr-la-gua batu
sebagai tempat tinggai penduduk pada zarnan dahulr: kaia. Di desa Ma'1uia
ini terletak sel:uah gereja St Takla. St Takla arlalah seorang pengikut r\abi
Isa yang lari ke tempat tersebut karena kejaran tentara i1omaw"i, akan tetapi
dia selamat dari pengejaran, di situ kita lihat bukit yar:g i:erbeiah sebagai
tempat pelarian St Taqla. Dipandang dari sr:dut foleransi beragama, hal
ini membuktikan kepada dunia, bahwa Islam sangat rr;ieran kepada penganut
agama Kristen di Suriah sejaktahun 735 M, daerah ini telah. menjadi liekr:asaan
,.1mat Islam, silih bergantinya dinasti umat Isiam y'ang menguasai daerah

rni namun keberadaan kaum lkisten di ma'lula tidak terganggu.

6.

Palmyra

Palmyra terletak sekitar 240 Km arah Timur l-aut l)amaskus, kota ini
berdiri pada abad 1 SM" Palmyi:a adalah sebuah kerajaan yang terletak di
tengah padang pa.sir. Menjadi pr.rsat perdagangan selama 1"000 tahun, banyak
Cisinggahi oieh pedagang dari Eropa dan Asia. Pada tahun 217 kata palmyra
dikuasai oleh kekaisaran Romawi" Pada rahun 267 M. Kerajaan palmlra
Jipimpin oleh seorang ratu yang bernama Zanubia. Dia nnerliliki arnbisi
kuat untuk menaklukkan Romawr, akaa tetapi tenr.arurya dapat dihancurkan
:1eh KaisarAulian, selanjutnya pasukan Romawj ini m*mbakar kota palmyra,

',.artg

rnilah awal kehancuran kota Palmyra. Selanjutnya dihancurkan pula oieh
gempa burni" Kalau kita berkunjung ke sana kita masih meiihat bekas:ekas ke agungan kerajaan Palmyra ini, kendatipun sudah banyak yang
nancur tetapi masih terlihat bekas keperkasaan zaman larnpaunya" Di sekitar
langunan Palmyra yang telah hancur itu, masih dapat kita lihat adanya
reateq adanya kuil Bel yang dibangun tahun 45 M" untuk dewa Babilonia"

7.

Benteng Aleppo
Kota Aleppo terletak sebelah utara Damaskus sekitar 3S0 Km adalah
iota kedua terpenting di Suria, di kota ini terdapat peninggalan sejarah,
-,'aitu benteng
Aieppo terletak di atas bukit kecil ketinggian 50 m. dikelilingi
:arit 500 m. dan lebar 26 m.

8.

Masjid Agung Aleppo
Dinasti Bani Umayyah mendirikanjuga sebuah masjid rerkenal diAleppo
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selainyang ada di Danaskus" Kaiau di masjid Umawi di Darnaskus ada makanr
Nabi Yahya, maka

9.

,-ii

nJeppo ada nrakarn Nabi Zakariya ayah dari Nahi Yahya.

I{oms

Homs arialah kota terpenting l';etiga di Suriah. Hours menjadi kour
penting karena berfurigsi sebagai telminal jalan sutra <iarat menuju laut
Mediterania, setelah dari Palmyr:a.

L0. Benteng Krak Des Chevallers (Qala'at al EXosn)
Benteng ini terletak 65 Km. sebelah barat kota Homs. 75 km. sebelah
tenggara kota Tarious, dengan ketinggian 650 m" di atas permukaan laut".
Benteng ini adali:h benteng Tentara Salib terkenal di Timur Tengah. Terletak
di kawasan yang luasnya 3 ha., memiliki 13 menara, mampu menampung
4.000 tentara berkuda dan dapat menyimpan persediaan makanan selama
5 tahun, memiliki jalan di bawah tanah, jembatan dll.

11. Masjid Ktralid Bin Walid
Di kota Homs ditemukan sebuah masiid yang diberi nama dengan
Masjid Khalid Bin Walid. Khalid Bin Walid adaiah pangiima perang Islam
yang banyak jasanya bagi penaklukan negeri Syam. Beliau di makamkan
di sebtiah masjid yang kemudian masjid itu diberi nama Khalid Bin Walid.
Di dalam masjid tersebut ditemukan dua makam yaitu makam Khalid Bin
Walid dan makam Abdullah Bin Umar.
12. Makam-makarm Para Nabi
Di Suriah ditemukan sejumlah makam para Nabi, yaitu
d"
Nabi Habil
Terletak di atas perbukitan, menuju tempat itu mendaki sebuah
bukit, disebuah hamparan ada bangunan dan di dalam bangunan
itu ditemukan sebuah rnakam yang panjang tidak kurang dari 7
m. Habil meninggal karena dibunuh oleh saudara kandungnya Qabil"

Inilah pernbunuhan manusia pertama di dunia. Qabil menguburkan
saudaranya itu setelah dia mendapat contoh cara penguburan yang
dilakukan oleh burung gagak"
b"

Nabi Ayyrib
Sekitar 10 Km" d:ari kota Nawa terdapat makam Nabi ayyub bin Mush
bin 'Aish bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ayytrb adalah nabi teladan
dalam hal kesabaran dalam menghadapi penderitaan karena penyakit.

Tidakberapa jauh dari pemakaman NabiAyyub ditemukan sumur
Nabi Ayyub" Sumur inilah dulunya tempat Nabi Ayyib mandi sehingga
sembuh dari penyakitnya"
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Nabi Zakaria
Di Masjid Agtmg Umawi diAieppo ditemukan makam Nabi Zakaria.

)
u-

Nabi Yahya
Di Masjid Agung Un:ar,r''i di Damaslnrs ditemukan makarn Natri Yahya"
Makam Nabi Yahya ini terletak disehelah kiri nrirnbar masjid, duh:np*
bagian ini adalah gereja, kemudian bergabung dengan bagian masjid,

maka jadilah makam Nabi \,hhya ini terletak dalam masjid. Masih

dijumpai didepan makam Nabi Yahya ini tempat pembabtisan.
Nabi Zulkifli
Di atas sebuah perbukitan yang tidat( teriaiu tinggi r1i pinggir i<r:l.a
Damaskus, ditemukan pekuburan dan salah saru dari ::rakam _ya;ig
ada di situ adalah makarn Nahi Zulkifli" Makam ini dikelilingi oler.,
tembok beton dan pada waktu penulis berziarah kerempat itr-l
pinrunya sedang dikunci.
13. Makam Para Sahabat
Setelah Rasulullah wafat banyak para sahabat Nabi yang meninggalkan
Madinah, menuju berbagai negeri termasuk ke Suriah; diantaranya :
a. Bilal Bin Rabah
Bilal adalah sahabat setia Nabi yangberkr:lit hitam. Beliau masuk
Islarn pada masa Islam dalam keadaan kesulitan, beliau disiksa oieh
tuannya ketika dia ketahuan masuk Islarn; Abu Bakar iah yang
memerdekakan beliau dari tuannya" Beliau adalah rnuazzin Nabi.
Beliau ikut dalam barisan pasukan yang akan membebaskan Baitul
Maqdis (kiblat pertarna) kaurn Muslirnin. Setelah kota itu dibebaskan,
Bilal tidak kernbali ke Madinah tetapi dia melanjutkan perjalanannya
ke Suriah dan menetap di sana sampai wafatnya"
b. Saad bin Ubadah
Saad bin ubadah adalah pemimpin kaum Anso4 beliaulah yang
dicalonkan oleh kaum Ansor untuk menjadi ltralifah setelah Rasulullah
wafag akantetapipngterpilih adalahAbuBakar Beliaujugameninggatkan
IVladinah menuju Suriah" Makam beliau terletak dipinggir sebuah
des4 di samping sebuahmasjid tidakberapajauh dari sumur Nabi Ayyub

d.

"

Abu Darda'
Abu Darda' adalah sahabat Nabi yang juga banyak meriwayatkan
hadist. Kendatipun di Mesir di kota Iskand'ariyah ditemukan juga
makam Abu Darda', mana yang benar Wallahu'alam.
Istri Nabi
Ada dua orang istri rasul yang dimakamkan di kota Damaskus"

14. Makam Para Ahl al-Bait
a. Makam Husein

L4O
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Husein gr"rgur di Karbala pada tanggal 10 Muharram, kepalanya di
rnakamkan di Damaskus. Kendatipunjuga di Mesir-Kairc ada Masjid
Husein dan di elalamnya ada makarn Husein yang juga diyakini
bahwa ditempat itulah dimakamkan kepala Husein. Wallahu'alam

b.

Makam Saidah Zainab
Saidah Zainab adalah adik kandung Hasan dan Husein (Cucu Nabi
Muhammad Saw). Dia turut bersama Husein di Karbala, dan sedikit
di aritara orang yang seiamat pada peristiwa Karbala itu. Setelah
peristiwa Karbala, Saidah Zainab menetap di Madinah. Pada masa
pemerintahan Abd Malik bin Marwan, beliau bersama suaminyz
berangkat ke Syam dan wafat di Syam pada tahun 65 H. daiam
usia 60 tahun" Beliau dimakamkan di daerah terkenal dengan sebutan
daerah Sayyidah Zainab, terietak sekitar 20 Km" tenggara Damaskus.

C.

lv{akam Saidah Ruqayyah (Cicit Nabi)
Saidah Ruqay,vah adalah anak dari Husein hin Aii" Ketika peristiwa
Karbala terjadi, dia masih kecil usianya baru 4 tahun, dia termasuk

yang lolos dari pernbantaian di Karbala itu. Dia menjadi tawanan
tentara Bani Umaiyyah tetapi diperlakukan dengan sangat baik,
dia meninggal ketika masih kecil setelah mengalanri sakit, di makamkan

sekitar 300 m. sebelah utara Masjid Damaskus"

L5" Makam Salahudddin al-Ayyubi
Dalam lingkungan Masjid Umayyah Damaskus ditemukan makam hnglima
Salahuddin al-Ayyubi. Tidak ada kaum Muslimin yang ridzrk mengenal dengan
nama Sahhuddin al-Ayyubi, bahkan sei:agian r:rang-orang Kristen juga rnengenal
i:eliau eiengan nama Saladin. Beliau Panglirna perang sekaligus Sultan kaurn
Musliriiin menghadapi tentara salib yang datang dari Eropa. Beliaulah yang

niembehaskan kota Baitul Maqdis dari tangan tentara salib pada tahun
l" i87 setelah kota itu dikuasai tentera salib lebih kurang 100 tahun."

16. trVlakam Imam Nawawi
Makam Imarn Nawawi terletak di kota Nawa Propinsi Dar'a, sekitar
85 Kir" arah Selatan Damaskus" Imam Nawawi adalah ulama terkenal, nama
iengkapnya Yah-va bin Syaraf bin Murri an-Nawawi, lahir pada awai bulan
Muhar:ram 631 H, sejak kecil senang membaca dan menghafal al-eur'an.
Beliau telah hafal al-Qur'an sebelum berumur 12 tahun" Pada usia tr9 tahur
beiiau dikirim belajar ke Damaskus mempelajari bermacam ilmu agama
'I;rhun 665 H" beliau diangkat menjadi Guru Besar di sekolah Darul Hadis:
Asyrafiyah (dekat pasar furuni-vah) Damaskus. Setelah melaksanakan hat_
dan beruiarah ke makam para gurunya serta ke aJ-euds, lalu kembali ke desanr-a

di Nawa, beliau jatuh sakit dan meninggal pada tahun 676H, dimakamkaidi desa l{awa.
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satu hal yang kami sal<sikan ketika berziarah kernakamnya adalah di
atas makamnya tumbuh pohon kayu besar. Pohon kayu itu menernbus
bubungan utup but gUran makamnya, sehingga pohon kayu ini dapat diiihat
dari jarak jauh.

17. Makam Muhyiddin Ibnu al-Arabi
Ibnu al-Arabi seorang sufi terkemuka yang menulis kitab Futuh alMakkiyah, dimakamkan dikomplek sebuah masjid dipinggir kota Dar'naskus"
Alhamdulillah, dengan mengunjungi negeri Suriah kami dapat berziarah
ke makam para Nabi, para sahabat dan para keluarga Rasulullah Saw"

seminar Memperingati 1oo Tahun Kebangkitan Nasionatr
Pada tanggal 27 Juni 2008 pukul 16.00 wakru setempat, dilaksanakanlah
seminar dengan tema "Dengan Semangat tr00 Tahun Kebangkitan Nasional
Kita Tingkatkan Kesadaran Cerbangsa Menuj,u Indonesia Yang Damai, Adil,
Demokratis dan Sejahtera" dengan sub thema: Menjalin Persatuan Kesatuan
Bangsa dalam Kehidupan Yang Demokratis"Seminar dihadiri oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Suriah
bapak H"M. Mrirzammil Basuni, fungsionaris I(BRI, masyarakat Indonesia
dan mahasiswa Indonesia di DarnaskusSaya menguraikantentang hubunganlslam trndonesia dengan Timur
Tengah, persatuan dan kesatuan bangsa, permasalahan-pennasalahan yang
kita hadapl sebagaibangsa saat sekarang inl adalah apayang harus dilakukan
ke depan. Di dalam makaiah saya yang berj,udul "Menjalin Persatuan dan
Kesatuan Bangsa Dalam Kehidupan Yang Demokratisi''telah terungkap apa
yang saya uraika" tersebut di atas. Setelah saya menguraikan pemikiran
*y, air.p,rt tjudul tersebut, diadalgn dialog" Cukup banyakyang memberikan
respon aari UerUagai persfektifyang berbeda, sehingga kekurangan waktu.
Menjelang Maghrib acara ditutup oleh Bapak Duta Besar dilanjutkan dengan
foto bersama, shalat Maghrib dan makan malam bersama"

Kembali ke Indonesia
Pada hari senin tanggal 30 Juni 2003 pulrul 14.00 waktu setempat, kami

diantar oleh petugas Kedubes RI Damaskus ke lapangan terbang, dari situ
kami terbang d"rrg"o pesawat Qatar Air Line menuju Doha Qatar, transit
sebentar dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur dan tiba
di KLIA (Kuala Lumpur Intemational Air Port) besok pagmya pada tanggal
1 Juli 2008.
Sesampainya di Kuala Irumpug i<ami tinggal beberapa hari untukmenghadiri
pesta penrikahan Nadrah binti Muhammad Kasim, sepupu kami yang tinggal
di Serlmban Malaysia. Tanggal 5 Juli 2008 kembali ke Medan"
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?u.nudkrn Ji l\deg"ri Srk.o,
Atas jasa baik Bapak Abd Mun'im, SH" M.Hum" memperlcenalkan saya
.:ada Bapak Ronny Prasetyo Yulianto Wakii Duta Besar RI di 'Iokyo" Lewat
r'-: Ronny pulalah rnemperkenalkan saya kepada Bapak Amir Radjab Harahap

'

.:ua Masyarakat Islam Indonesia di Jepang, yang kemudian secara resmi
-:rgundang saya untuk menjadi penceramah di Jepang pada tanggal 6
.:npai 16 September 2008 dengan nomor surat No: 002 /SU/RMDHNI

:

2008, tertanggal 7 Agustus 2008.

Dengan undangan tersebut saya berangkat ke Tokyo pada tanggal 5
.=:tember pukul 23"30 Wib dari Bandara Internasional Soekarno Hatta
,--npai di Narita lapangan terbang Internasional Tolqyo pada pukul 8.30
,.-1ttu setempat tanggal 6 September 2008. Tanggal 6 September adalah
=:r istimewa bagi saya, karena tanggal itu adalah ulang tahun saya yang
yang biasanya
= 59. Ulang tahun kali ini saya rayakan sendiri diperjalanan,
,.'.-a peringati secara sederhana dengan keluarga di rumah"
Di lapangan terbang antar bangsa Narita telah menunggu sekretaris
"-',111 yaitu Sdr. ismet Rahmat Kartono. Setelah selesai semua masalah
=-:r-igrasian dan pengambilan barang serta berbincang-bincang beberapa

...:

dengan dosen UI yang juga ikut dalam penerbangan tersebut guna
::nghadiri seminar di salah satu universitas, kamipun menuju Tobo.
Kami sampai di Tokyo terus menuju masjid Turki guna metraksanakan

-,lat Zuhur. Setelah shalat Zuhur saya diantar ke stasiun kereta api untuk
--:nuju kota Toyohasi" Perjalanan Tolryo-Toyohasi, ditempuh sekitar dua
-:r saja dengan kereta api cepat. Diperjalanan saya lihat rumah-rumah
,

mungil tapi indah, rata-rata bertingkat dua (small but
Udara
siang
itu cerah, sehingga dapat menikrnati pemandangan,
=-:riful).
--i kejauhan terlihat juga Gunung Fuji.

: =rduduk yang kecil

Di stasiun Kereta api Toyohasi saya dijemput oleh seorang mahasiswa
:"1 dan langsung dibawa kerumahnya, istirahat sebentar, menjelang Maghrib
,=,ni berkumpul untuk berbuka puasa bersama masyarakat Muslim Indo-":sia. Setelah buka bersama, dilanjutkan shalat Maghrib, makan malam,
, :-alat 'Isya dan tarawih. Setelah selesai shalat tarawih seperti biasa diadakan
:

=:amah"

Besok paginya tanggal 7 September,

pukul

trO, dilanjutkan ceramah

:rlang keluarga sakinah, pesertanya adalah para mahasiswa yang sudah
: =:umah tangga, bapak-bapak dan

:i

ibu-ibu muda, ceramah ini cukup menarik

mereka, karena kelihatannya nyambung dengan apa yang mereka butuhkan
. . : a gai bekal membina rumah tangga baha g1a, s akinall maw addoh w a r ahmah.
-::ielah ceramah saya di antar ke kota Toyota. Saya tidak tahu bahwa ada
-.ma kota Toyota, selama ini yang saya ketahui Toyota adalah merek mobil
: -aran Jepang yang banyak melanda pasaran mobil di Indonesia dan negara-

-:sara lain. Di sini telah berkumpul lima puluhan orang keluarga Indone-
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sia, sekitar puk1ri dua siang ceramah dimulai dan diakhirj pukul 15.00.
Ceramahnya berkenaan dengan Ramadhan, sikap dan pedoman hidup di
ilegara maju seperti Jepang. Sebagaimana lazimnya setiap ceramah dilanjutkan

dengan tanya jawah.
Serelah selesai ceramah, perjalanan kami lanjutkan ke kota Nagoya
dan sarrlpai menjelang berbuka, dan langsung dibawa menuju Institut Tectrirolog.
of Nagoya, di sana telah berkumpul lebih seratus orang masyarakat Indonesia, cukup ra.m.ai. Acara buka bersama, shalat maghrib" makan maiamshalat'isya dan tarar,rri-h dilanjutkan ceramah. Di sini saya banyakmendapapeffianyaan-pafianyaan yang berkaitan dengan agama dan kehidupan sehar:har:i di Jepang, dan termasuk seputar roasalah Ramadhan. Seper"ti perlanyaal,
bagaimana shaiat pada waldunya, padahai mereka helum bisa meninggalkar
pek"er1"aan, bagaimana mereka berpuasa kalau mereka sedang bekeda C'

tempat yang suhu temperaftr:Ilya tinggi.
Selesai ceran:ah saya dii:awa oleh seorang peserta Post

dokoral

ke

rumahnya untuk menginap" Beliau dosen Universitas Andalas, sebelur:sampai ke rurnah beliau, karni melewati jalan-jalan yang perlu saya lihai
antara lain adalah masjid yang berbentuk ruko, kepunyaan masyaraka:
Musiim Pakistan, istana Nagoya, tapi hanya bisa dilihat dari kejauhan.
Pada pagi harinya tanggatr B September saya di antar ke stasiun kerel.

apa cepat Nagoya-Tolqm" Sampai di Tokyo sudah ada yang rnenjempu:
lalu sala dibawa ke Mess Indonesia" Di situ ada beberapa kamar- Seies.
berbenah-benah saya ke kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di 'lbir.
yang Ietainya bersetrerangan jalan dengan Mess. Di situ relah hadir beberai '
orang pegawai KBRtr, termasukWakil Duta Besar RI untukJepang" Sebelu-:
shalat Zuhur ditraksanakan ceramah, isinya diseputar Ramadhan, dilanjuttri:shalat zuhur. Sejak hari ilu sampai tanggal 16 September 2008 saya melakuk-:-,
kegiatan hanya di Tokyo saja"

Kegiiatan

R**rJh".

Ji )epang

Di Tokyo, kegiatan Ramadhatn dipusatkan di SRIT (Sekolah Repub'"
indonesia Toiqyo) " Dimulai dari shalat'Isya berjamaah kemudian dilanjut-' dengan shalat tarawih dan witiE setelah itu dilanjutkan dengan cerar:;:
dan diskusi dipimpin oleh seorang moderator. Setelah ceramah dilanju'-'-:
dengan tanya jawatr dan diskr:si, cukup banyakyang bertanya sehinggz rA-2:^ satu jam terasa kurang. Sekitar pukul 22.00 waku setempat acara dir':-demikianlah diiakukan setiap malam, mulai dari malam tanggal 9 sar:::'
maiam tanggal 15 Ramadhan. Berapa topik telah diperbincangkan, vz:-

-

1"
2.
3.

Keluarga Sakinah
Qalbun Salim
Peradaban Islam
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4"
5.
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Zikir dan Fikir
Iqra'.
Pada hari kamis tanggal 11 september dilalaanakan ceramah ldlusus

untuk katim ibu-ibu dengan tema "Pembentukan Anak Shaleh". Pada hari
Jum'atnya tanggal 12 SeptembeL saya memberikan khutbah dengan toprl<,
"Bagaimana Menjadikan Umat Islam Sebagai Umat Terbaik'"
selain dari ceramah di SRII berbagai kampus juga mengundang saya
untuk memberikan ceramah, ada tiga kampus. Ketiga kampus itu merninta
topik ceramahnya tentang " Keluarga Sakinah ". Kelihatannya masyarakat
Indonesia yang kebanyakan mahasiswa 52 dan 53 serta Post Doktqr sangat
membutuhkan tentang pembahasan berkenaan dengan keluarga sakinah.
Kalau kita lihat usia mereka yang masih berada pada umur 30an, dan baru
kawin serta baru mempunyai anakyang masih kecil-kecil, sgngat membutuhkan
bimbingan tentang "Keluarga Sakinah". IGrena begitu pentingnya pembahasan
ini, saya berpikir untuk menulis buku tentang keluarga sakinah'
Karena acara ceramah dilaksanakan sore dan malam hari, maka ada
waktu luang dari pagi sampai shalat zuhu4 untuk itu saya pergunakan untuk
mengUnjungi beberapa tempat-tempat penting di Tokyo, yaitu Tokyo Tow-el
naik ke atasnya melihat Tokyo dari atas. Hal ini sama dengan menara Efel
atau menara Petronas di Kuala Lumpur Malaysia. Selanjutnya ke Totrqyo Dom,
tempat ini semacam Dufan di Jakarta dari Tolryo Dom kami lanjutkan ke

masjid untuk melaksanakan shalat zuhur di sana"
Pada hari Jum'at, setelah selesai shalat Jum'ag saya dan seorang dosen
Unand dibawa oleh Prof Edison, Atase Pendidikan Indonesia di Tol1yo untuk
melihat Ginza dan Akihabara- Dua tempat ini adaiah tempat perbelanjaan
yang terkenal di Tokyo. Kata orang belumlah sampai ke Tolcyo sebeium
mengujungi Ginza dan Akihabara. Maiam mingSunya setelah shalat tarawih
saya dibawa pula oleh BapakAmir Radjab ketua KMII untuk melihat Ginza
dan Akihabara diwaktu malam.

salah satu obyek wisata yang kami kunjungi lagi ialah kuil Asakusa.
Kuil ini adalah tempat upacara keagamaan bangsa jepang, mereka datang
ke sana dan melainrkan uPacara ritual. Di pelataran bawah sebelum naik ke
kuil Asakusa, ada air untuk di minum, yang kelihatannya air berkat, ada asap
di dalam kuil, juga kelihatannya untuk melengkapi sarana rituai"
Sebelum berangkat putang ke Indonesia kami berkunjung ke danau
Kawasaki dari situ apabila hari cerah akan terlihat dengan jelas Gunulg Fuji
Yama, menurut keterangan teman-teman yang Pernah berkunjung ke sana"

Masyarakat Jepang
Mengenal masyarakat Jepang, perlu untgk rnelihat akar budaya mereka.
Salah satu yaflg menggerald<an masyarakat Jepang adalah semafiSatbushido
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yang mereka miliki. Semangat

ini yang mendorong pembangunan masyarakat

Jepang. Semangat bushido itu melahirkan sikap menul positifyang menggeraklon

semangat orang Jepang untuk maju bergerak ke depan. Etika Bushido itu
melahirkan sikap mental seperri: tanggungjawab seseorang terhadapfuannya,
keinginan kuat untukmati, lurus dan bersahaj4 sederhana, ketaatan kepada
orang tua, menahan diri dan ugahari, rajin, melaksanakan kewajiban seharihari sebaik dan sesempurna mungkin. Robert Nelly Bellah seorang sosiolog
Amerika, menulis buku berjudul Religi r.rgukawa, buku ini berisi hasil penelitianryia

tentang masyarakat Jepang- Dalam buku itu diuraikanlah secara panjang
lebar tentang semangat bushido tersebut.

a.
b

.

c.

Kutipan-kutipan ajaran itu dapat kita lihat sebagai berikut :
Tanggung jawab seseorang terhadap tuannya juga mengandung nilai
religius dan mengatasi pertimbangan-pertimbangan religius lainnya.
Bushido berarti keinginan kuat untuk mati, setiap pagi bulatkan pikiranmu
tentang bagaimana cara kamu mati. Setiap sore segarkan pikiranmu
denganpikiran mengenai kematian" Jika pikiranmu selaluterpaku pada
kematian, jalanmu dalam kehidupan akan selalu lurus dan bersahaja.
selalu bersibuHah walaupun sedang tidak mempunyai pekerjaan; selalu

bersikappantasdanwaspadalahdalarnsaiapsituasidanjanganmenrbelaqialcn

d"

lebih dari pendapatan.
sikap ugahari dan rajin- ugahari atau sikap hemat adalah kewajiban
unruk rnengurangi konsumsi individual sampai seminimum mungkin
dan sikap rajin adalah kewajiban untuk meningkatkan sumbangan seseorang

e.
f.

dalam pengabdiannya kepada pangeran secara malsimum.
Istirahat itu setelah mati. Ini suatu mofto. pendek tetapi sarat dengan
arti ketekunan, kemauan keras. Tidak ada jalan lain"
Penghargaan yang tinggr terhadap rTm:u (gatatmon) (Bellatr, L992: 723127) Etika Bwhido rtu pada mulany-a hanya dimiliki oleh kelompok

prajurit (samurai) akhirnya berkembang kepada kelompok lainnya,
pedagang, petani dan lain sebagainya.

Apabila kita memperhatikan masyarakat Jepang, kita dapat melihat
bahwa mereka adalah salah satu bangsa Asia yang termaju, mereka dapat
mengalahkan bangsa Rusia pada tahun 1905 awal abad kedua puluh dalam
suatu peperangan. Ini melahirkan semangat percaya diri, ternyata bangsa
Asia dapatjuga mengalahkan bangsa Earat. Dalam perang dunia kedua Jepang
tampil menghadapi sekutu dalam perang pasifik. Mereka memulai penyerangan

ke Pear Harbour pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di pasifik ying
letaknya di Pulau Hawaii" sejak itulah perang terbuka antara sekutu dan
Jepang berlangsung hingga dijanrhkannya bom atom di Hirosima dan Nagasakai,

yang memaksa Jepang menyerah kepada sekutu tanpa sarat.
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Pada masa itupulalah Jepang memasuki Asia tenggara, mereka

ffituk

'.,'-:t-,alah$fiaxrerrlqah\r'(orresia,(ankesan ra\a\\esebu\
-:-bisa

diiupakan" Pada mulanya kedatanganJepang ke Indonesia dianggap

-:agai:sa\rnhrr:.at,te\rh(afatg"Rr[uN(r\"penrbebas(anpen&entttn"
..ika bangsa Indonesia teiah rnerasakan pahitnya penj4ahan Beianda,
-- <a mereka ingin agarpenjajahan itu berakhir- Pada waku Jepang masuir
:::lgan fema-tema yang menarik hati dan rnenimbulkan sernangat bangsa
Jepang adalah pemimpin Asi4 jepang cahaya Asia,,Iepang pelindung
-ionesia;
-.-a- Seolah-olah Jepang bangkit untuk menggempur kei<uatan Barat agar
,; rdara-saudara mereka bangsa Asia lainnya bebas dari penjajahan tersebut"
,=:api itu tidak bisa direal.isasi secara ry.ata hanya slogan saja"

Pada masa itu hubungan antara Jepang dengan trslam di Indonesia
':alah hubungaa yang saling membutuhkan, Jepang butuh dukLurgan terhadap
:Eferanganyangsedangberlangsung, sedangkanumatlslambutr:hkemerdekaa::.
.zda masa itu tokoh pemimpin bangsa mempersiapkan diri unzuk Indonesra.rset\e\a, se\rrrrgga ila\arrr\trsngan\e\etapa\an saja sete\a1n )eparrg

mengumumkan penyerahan mereka kepada sekutu, lalu diproi<lamasikan
kemerdekaan Indonesia"
Suatu hal yang mena$ubkan dunia adalah kebangkitan bangsa Jepang
setelah perang dunia kedua, apa rahasianya? Jepang kalah perang, tetapi
kemudian dia dapat bangkit sebagai sebuah kekuatan raksasa di bidang
ekonomi. Kita melihat dimana-mana kenderaan bermotor merajai jaian.
di mana-mana kelihatan Toyota, suzuki, Honda, Mitsubisi, dan lain-lain.
sedangkan bangsa-bangsa lain termasuk Indonesia menjadi konsumennya"
Inilah yang perlu direnungkaq ada bagian-bagian yang perlu dicontoh
dari masyarakat Jepang terutama dalam sikap mental. saya piki4 sedikit
banyaknya semangat Bushido itu masih kuat pengaruhnya. Kalau di zaman
kerajaan Jepang masa lampau, semangat Bushido banyak ditujukan sebagai
semangat para samurai, maka ketika semangat Bushido disosialisasikan
semangat itu telah menjadi semangat bersama seluruh lapisan masyarakat"
Beberapa hal yang menjadi kesimpulan poin-poin dari semangat bushido
yang telah diungkapkan terdahulu yang patut menjadi renungan, misalnya
kerja keras, din, hemat, gemar kepada ilmu adalah sesuatu yang menjadi aiat
dorong luar biasa dalam membangun sebuah bangsa. Beberapa poin itu patut
dicontoh oleh masyarakat Indonesia yang sedang membangun sekarang ini"

Masyarakat Muslim Jepang
Masyarakat Muslim Jepang adaiah kebanyakan imigran yang datang

Cari negeri-negeri Islam; Indonesia, India, pakistan" Masjid-masjid yang

.ielihatan dibangun banyak dipelopori oleh imigran. Di rokyo ada masjid
rurki yang sudah saya ungkapkan terdahulq masjidnya cukup bagus, berlantai
dua, ada masjid yang ketika saya berkunjung ke tempat itu, saya rihat anak-
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anak Pakistan sedans beiajar al-Qur'an yang gurunya juga orang Pakistran"
Ketika saya di Nagoya, saya juga d.i bawa ke sebuah masjid, yang bentuknya

seperti Ruko (Rumah Toko), juga di pelopori oleh imigran Pakistaq Saya
kurang tahu persis apakah ada masjid yang dibangun oleh orang Jepang
asli, mungkin ada di kota-kota lain"
Orang Jepang asli yang memeluk agama Islam masih tergolong sedikit,
kendatipun ada organisasi IslamJepang.Jika kita melihat peta ini maka lahan
dalanrah masih sangat luas sekali di Jepang. Hanya saja yang menjadi persoalan
adalah Islam yang bagaimana kita tawarkan kepada mereka. Mereka tentu
tidak melihat apa yang seharusnya (das solen), tapi yang mereka lihat apa
yang menjadi kenyataan (das sein). Kenyatan-kenyataan yang menjadi sikap
hidup sehari-hari orang Islam apakah akan menjadi daya tarikbagi mereka,
seperti yang tertera dalam falsafah hidup Bushido: rajin, hemat, cinta ilmu

dan lain. Di samping hal yang berkenaan dengan kebersihan, disiplin dan
lain-lain. Belum lagi terkait dengan masalah pengamalan agama, ibadah
yang harus dilakukara terutama puasa dan shalat, tentu haruslah mempunyai
kekuatan mental yang tangguh untuk dapat mengamalkannya"
Tapi itu semua tidak bisa membuat seorang da'i untuk mundur. Soal
agama di samping usaha manusia tapi erat kaitannya dengan hidayah Allah" l/ang penting adalah menyampaikan dakwah tersebug lalu kemudian
berdo'a bermohon kepada Allah agar dibukakan pintu hati orang yang didakwahi"

Tanggal 16 Septembe4 pagr hari saya di antar oleh teman-teman dari
Komunius MasyarakatMuslimhrdonesiaJepangkelapanganterbanglntemasional
Narita, pukul 13.00 waku setempat pesawat take off, saya usahakan juga
puas4 untuk merasakan bagaimana rasanya berpuasa di atas pesawat, lebih

kurang tujuh jam baru mendarat di lapangan terbang Ngurah Rai Bali,
kemudian dilanjutkan ke Jakarta.
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Isl"ro Ji Cin"
Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (MUI Sumut) sejumlah 19
orirng di bawah pimpinan Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA. padftanggal
15 sampai 22 Pebruari 2009 melakukan kunjungan muhibbah ke Cina guna
melihat perkembangan serta kehidupan beragama masyarakat Muslim di
Cina. Kegiatan ini terlaksana dengan sulises berkat bantuan dr. Indra Wahidin
sebagai Ketua Assosiasi Propinsi Bersaudara, beliau yang mengatur seluruh
agenda selama di Cina serta sekaligus bertindak sebagai penerjemah.
Islam di daratan Cina telah ada sejak zaman priode awal Islam, Saad
bin Abi Waqqas seorang sahabat Nabi Muhammad Saw" yang makamnya
terdapat di Ghuangzu dikenal sebagai orang pertama yang membawa Islam
ke wilayah ini. Selain dari itu apabila dilihat peta, maka bagian Barat daratan
Cina adalah wilayah yang berbatasan dengan wilayah-wilayah yang di masuki

klampadapriodeawal"'tieq-.ennhanal-Qut'anDepanerrenAgarnamengungl€pl€n
bahwa faltorpendorong untukdibukukannya al-Qr:t'an pada zamanpemerintahan

klralifah Usman bin Affan ( 644-655 M) adalah ketika Islam telah tersebar
di daerah Armenia dan Azerbaijan, dimana ditemukan berbagai dialek di
dalam membaca al-Qur'an, karena itu maka diusulkanlah agar al-Qulan
dibukukan dalam satu kitab, sehingga umat Islam tidak berbeda dalam
membaca dan melafazkannya. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami,
bahwa daerah Asia Tengah telah disentuh Islam pada priode awal Islam.
Dari Asia Tengah banyak para pedagang Muslim yang melintasi jalur sutra
darat (Silk Rood). Kontak lewat lintasan dagang ini pulalah yang memperkuat
masuhrya Islam ke daratan Cina.
Sebuah hadist trlabiyang amat popularwalar-pun diperdebatkan kaahihannya

mengatakan "Ttntutlah ilmuwalaupun ke negei Cina". Hadist ini menuqjukkan
setidaknya dua ha1. Pertama, negeri Cina di kala itu sebuah negeri yang
jauh letaknya dari Saudi Arabia, jadi tuntutlah ilmu walupun jauh sampai
ke negeri Cina.I(edua, Cina adalah negeri yang sudah memiliki peradaban
maju dan tu4 jadi pantaslah jika mengambil ilmu pengetahuan dari Cina.
Cina juga telah mentrnjukkan kehebatan mereka membangun sebuah bangunan

ralisasa, yang tidak mungkin bisa dibangun tanpa ketinggian teknologi,
seperti tembok Cina (The Greath Wa11)"

Muhibbah MUI ini lebih ditujukan untuk melihat beberapa wilayah
berdasarkan kepada beberapa kategori: krtema, wilayah mayoritas Muslim
dibagian Barat Cina, yaitu diPropinsiXinjiang dengan ibu kotanya Urumuqi,
dan diteruskan ke Kashgar sebuah kota dibagian Barat Urumuqi setingkat
dengan ibu kota Kabupaten" Wilayah ini adalah salah satu wilayah otonomi
di Cina, keotonomiannya dilihat dari dua sisi, yaitu etnis dan agama" Wilayah

ini di dominasi oleh suku Uygur yang mayoritas beragama Islam.
I(edua,wilay*tcampuran Muslim dan non Muslim, yalmi di kota lanzhou
terletak di propinsi Gancu" Propinsi ini berpenduduk 26 juta jiwa, 7.7 jiwa
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adalah Muslim atau sekitar 6.5 o/o, di wilayah ini jumlah masjid 390 buah"
imam masjid 5.000 orang, khatib 1.600 orang. Perhatian pemerintah terhadap
kaum Muslimin cukup baik, banyak bantuan yang diberikan kegada kaum
Muslimin di wilayah ini di samping kebebasan melaksanakan agama juga
bantuan materialnya.
Ketiga,wilayah minoritas Muslim, daerah yang dikunjungi adalah kota
Kunming yang terletak di Propinsi Yunnan. Kota ini berpenduduk 42 iata
jiwa maslramkat Muslim berjumlah 2.6 juta orang. Kota Kgnming berpenduduk
7 jutajiwa dan masyarakat Muslim berjumlah 650.000 oran8. Suatu hal
yang amat menarik di sini adalah, bahwa kota ini adalah tempat kelahiran
Lalaamana Chengho (1371-1435), seorang l,alisamana Cina beragama Islam,
sejak berusia 34 tahun beliau telah memirnpin armada Cina mengharungi
samudera selama 28 tahun. Mengembara di lautan di sekitar wilayah Asia
Tenggar4 Indi4 Teluk Benggala, Teluk Parsi dan Hntai Afrika, dengan membawa
misi dagang dan perdamaian.
Lalisamana chengho wafat di India, tidak ada kuburannya yang bisa
diziarahi, oieh karena itu pemerintah Cina membangun Chengho Parl<, sebuah
taman di perbukitan berjarak sekitar 90 km dari kota Kunming. Diketinggian
sekitar lebih kurang 200 anak tangga ditemukan pattng Chengho dan relief
yang menceritakan tentang perjalanan dan pengembaraan beliau selama
28 tahun tersebut, tidak berapa jauh dari situ ditemukan pula makam ayahnya
yang bernama Haji Ma. Haji Ma seorang Muslim yang taat melaksanakan
haji dalam usia yang masih muda, meninggal pada usia 39 tahun di makamkan
di perbukitan yang sekarang menjadi Chengho ParkDari relief yang diukir di dinding di sekitar patung Chengho tersebut
diceritakan oleh penerjemah, bahwa Chengho sejak usia 12 tahun telah
terlihat minat dan bakatnya sebagai pelaut. Keluarga Chengho sejak lama
telah memeluk agama Islam.
Pada usia 34 tahun beliau telah memimpin Arrnada Cina, selama 7 kali

dari tahun 1405-1431 62 kapal, 27 "SOO personil, telah memiliki kompas
sebagai alat utama dalam peiayaraq memasulii wilayah Asia Tenggara,
Telu[ nenggala, India, Teluk Parsi, dan Pantai Timur Afrika diperkirakan
sejumlah 30 negara"
Dari perjalanannya ke berbagai negara tersebut, beliau membawa keramik
dan suffa untuk dipersembahkan kepada ruia-raiayang dikunjunginya, dan
juga digambarkan daiam relief adanya kunjungan balasan dari negara-negara

yang dikunjunginya itu"
Tidak berapa jauh dari penginapan rombongan MUI sekitar 150 m,
terletak sebuah masjid rnegah yang dibawahnya terdapat toko-toko. Hal
inijuga menggambarkan tentang semangat keberagamaan masyarakat Muslim
di Kunming.
Maiarn terakhir kunjungan rombongan MUI ke Kumning diadakan
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iamuan makan malam oieh pemerintah setempat hadir pada jamuan yang
ililaksanakan di guest house ketua MPR Propinsi Yunnan dan para petinggl

Propinsi Yunnan. Sambutan yang hangat tersebut memberi kesan yang
mendalam bagi rombongan dan hal itu menunjukkan betapa hormatnya
masyarakat Cina terhadap para tamunya.

lslrrrr Ji Xiniiang
IGtikapesawatyang kamitumpangi landing dilapanganterbangintemasional
Urumuqi ibu kota Propinsi Xinjiang kami melihat di sekitar lapangan terbang

Urumuqi dipenuhi salju, pramugaripun mengumumkan bahwa temperatur
udara 8 derajat di bawah nol" Tentu saja bagi kita yang berasal dari daerah
tropis udara sedingin itu menjadi masalah besar, walaupun telah dilengkapi
dengan baju tebal, namun ketika menuju kendaraan bus dilapangan parkir
pang berjarak lebih kurang seratus meter dari lapangan terbang, udara
dingin terasa menusuk tuiang, hal itu membuat kita tidak bisa berlamalama di luar bus kendatipun keinginan untuk melihat pemandangan salju
masih menarik.

Dari lapangan terbang sebelum ke penginapan, kami di bawa oleh
pemandu ke pusat kota, di pusat kota itu kami melihat sebuah bangunan
rnasjid yang cukup megah dan besar bergaya Timur Tengah dilengkapi dengan
beberapa menara. Kesan pertama kami ketika itu mengatakan bahwa daerah
ini adalah daerah yang memiliki nuansa keislaman" Ternyata dugaan kami
itu ada benarnya- Ada beberapa hal yang dapat disaksikan di sini sehingga
menjadikan daerah ini menjadi daerah bernuansa keislaman"
Propinsi Xinjiang adalah sebuah propinsi otonom di Republik Rakyat
cina, lgdslak di bagian Barat Daya berbatasan dengan beberapa negara di
Asia Tengah. Apabila kita meiihat peta dunia, dapat kita lihat bahwa wilayah
ini sangat dekat dengan pusat-pusat peradaban Islam pada masa kejayaan.
kayebaran Islam dari Jazirah Arab pada abad ketujuh Masehi telah memasuki
wilayah Asia Tengah. Setelah Islam memasuki wilayah Parsia, seterusnya
Islam memasuki wilayah di bagian Timurnya, dan dari situlah terus melaju
memasuki wilayah Cina" Salah saflr pusat peradaban Islam di zatnanklasik
ada di wilayah Uzbellhistan. Kota Samarkand dan Bukhara sangat terkenal
pa.da masa itu sebagai bagian dari pusat ilmu pengetahuan. Jalur sutra
danat (Silk Road) telah cukup lama berlangsung di wiiayah ini- Hal ini jugalah
membuat hubungantransportasi dan komr:nikasi antara Cina denganwilayahwilayah Asia Tengah lainnya telah lama berlangsung" Ketika wilayah Asia
Tengatr menerima Islam sebagai sebuah agama, rnaka transforrnasi Islam
ke wilayah Xinjiang adalah merupakan suatu yang logis karena didukung
adanya jalur sutra darat tersebut.
Propirsi ini dihuni oleh 25 Juta pendudukdengan ibukotanya Urumuqi,
fidiami oleh mayoritas suku Uygur, yang mayoritas beragama Islam" Suku

-
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ini adalahmerupakan camPuran dari berbagai sukuyang ada diAsiaTengatr,
seperti Tilrki, Mongol dan lain-lain.
Suasana keislamaan terlihat di Urumuqi dan Kashgar sebuah kota
setingkat Kabuten. Beberapa hal yang dapat dilihat suasana keislamannya:

1.

BusanaMuslimah, kaumwanitanyamemakaipakaianMuslimah. Suasana
busana Muslimah itu dapat dilihat di mana-mana, terutama di pusat-

pusat perbelajaan.
2

"

3.

Nama, nama-nama mereka adalah nama-nama yang lazim dipergunakan

di dunia Islam, seperti Abd lturim, Muh Yusuf dan lain-lain'
Kehidupan beragama, dapat dilihat dari masjid-masjid yang banyak
atemutan A Xnjiang. Di tengah-tengah kota Urumuqi di pusat perbelanjaan
ditemukan sebuah masjid besar dan begitu juga di tempat tempat lain"
Di Kashgar kami berkunjung ke Masjid. usstsa 'Al at Taqwa, masjid ini
terletak ditengah-tengah kota lftshgar" Ketika kami berkunjung ketempat
itu kami disambut oleh Imam Besar masjid, beliau juga adalah anggota
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) mewakili daerahXinjiang" Dari
beliau kami memperoleh beberapa informasi kegiatan keislaman. Peka:angar

4.

5.

masjid tersebut cukup luas, setelah melewati pintu gerbang terdapat
hamparan lapangan yang ditumbuhi pohon-pohonan dan sampai ke
area masjid. Pada shalat Jum'at jama'ah bisa mencapai 5.000 orang,
shalat hari raya bisa mencapai belasan ribu oraflg memenuhi hamparan
pekarangan masjid yang ditumbuhi pepohonanAksara Arab, Suasana keislaman lainnya yang terlihat di sini adalah
tulisan aksara Arab. Aksara Arab tidak bisa dipisahkan dari tulisan alsatu
Qur'an. Sebab al-Qur,an diturunkan dalam bahasa Arab. salah
Di
IndoneArab,
indikator budaya Islam itu dicirikan dengan tulisan
sia juga sangat terkenal peristilahan tulisan Arab Melayu, di Malaysia
aiseUut dengan tulisan Jawi- Tulisan Arab Melayu ataupun'tulisan Jawi
terkait erat dengan budaya hlar4 yakni alsara Arab" Aksara Arab bergandengan
dengan alsari Cina adalah sebuah pemandangar yang menghiasi kota
urumuqi dan KashgaL dari perpaduan ini dapat dilihat makna yang
terkandung di dalamnya, bahwa masyarakat xinjiang urumuqi dan
Kashgar adalah orang-orang yang telah lama menerima budaya Islam,
dan hal itu mereka jadikan sebagai salah satu dari identitas diri mereka,
di samping itujuga mereka menjadikan diri mereka pula sebagaibagian
dari bingia Cina, dengan tetap menjadikan aksara Cina sebagai alat
komunikasi ternrlis" Peninggalan sejarah Islam lainnya di lhshgar adalah
sebuah makam sufiyang meninggal tahun 1642 yangbernama M. Yusuf
Hoja. Di sekitar lokasi itu terdapat tempat latihan spritual sufi.
Dinas Agama, salah satu ciri khas dari propinsi ini adalah Dinas Agama
dan Etnis, lebih kurang dapat disamakan dengan Kementerian Agama
di Indonesia. Dinas agama ini bernrgas mengurus masalah-masalah
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berkenaan dengan kehidupan beragama. Ada dua kali rombongan MUI
Sumatera Utara mengadakan pertemuan dengan Dinas agama dan Etnis.
.krtama, pertemuan unnrksaling tukarmenukarinformasi dan kemungkinan

untukmerjalin kerja sama. IGdua, pertemuan makan

ma1am" Dari

peftemllan

pertama dapat diketahui beberapa informasi tentang masyarakat Muslim

Xinjiang.

6.

Pendidikan Tinggr Islam. Di Propinsi Xinjiang ada beberapa perguruan
Ttnggi Islam. Fendidikan agama fbrmal di sekolah-sekolah tidak dilalcaml€n,

pendidikan agama dipusatkan di rumahtangga masing-masing, namun
apabilaseseorangtelahmenanntkanpelajamndi SMA, maka dia dipe6oletrkan

melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggl Islam. Perguruan
tinsgr inilah yang akan memperoduk imam dan khatib serta tenaga
ahli agama.

MasjiJ Xi Gurn Ji L"rrzLo
Hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2009, sekitar pukul 13.00 wakru Beijing,
pesawatyang kamitumpargi dari Urumuqi ibu kota PropinsiX{iang mendarat

di lapangan terbang internasional Lanzhou di Propinsi Gansu" Kedatangan
l<ami ke tanzhou terjadi keterlambatan karena kesalahan teknis dalam pengaturan
penerbangan. Pimpinan rombongan telah mengaturjadwal agar bisa shalat

Jum'at di masjid Xi Ghuan, karena keterlambatan itu rombongan kami
tidak bisa shalat Jum'at di masjid yang megah tersebut.
IGtika kami sampai di ma$idX Guanshalat Jum'atbaru selesai dilaksanakan,
dari kejauhan kami melihat suasana memutih, sebuah pemandangan yang
menarikdinegeriyangminoriusMuslimtersebtrg disugulcnsebuah pemandangan
memutih yang berasal dari peci-peci putih yang dipakai oleh jamaah shalat
Jum'at yang baru ke luar dari masjid"

Kota Lanzhou adalah sebuah kota tua, kota ini terletak dipinggir

i

Yellow River (Sungai Kuning), merupakan salah satu kota yang menjadi
lintasan jalur zutra darat (Silk Road) . Ribuan tahun lalu Cina telah berhubungan
dengan dunia luar lewat perdagangan, lewat jalur sutra darat inilah terjadinya
kontak Cina dengan negeri-negeri di Asia Tengah" Dari Asia Tengah, secara
estafet barang-barang dagangan itu menyebar keberbagai negara di Asia
Tengah sampai ke Timur TengatS karena kota Lanzhou ini adalah merupakan
kota lintasan jalur sutera, maka logis bila banyakpedagang-pedagang yang

berasal dari Asia Tengah dan Timur Tengah datang ke tempat ini, untuk
melakukan transalsi dagang dan tidak mustahil pula pedagang-pedagang
Muslimpun telah sampai pula ke tempat ini pada masa-masa awal penyebaran
Islam. Oleh karena itu, masuknya Islam ke Cina pada awal penyebaran
Islam, setelah daerah-daerah Asia Tengah memeluk agama Islam.
Masjid Xin Guan menurut catatan sejarah adalah sebuah masjid yang
sudah sangat tua, dibangur pertama sekali pada masa priode Hongwu

I
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(1368-1398), dilaksanakan rek6nstruksi pada masa Kangxi pada tahun
1684 M. Setelah dilaksanakan pemtraruan, masjid tersebut diberi nama
Masjid Tamu (Mosque of Guest) diperuntukkan buat pedagang Muslim yan. )
dating ke Cina untuk melakukan t<egiatan perdagangan di jalur suri;- ,l
(Siik Road). Masjid ini dirusak pa<ia saat terjadinya revoiusi kebudayaan i
{Cultural Revolution) pada tahun 1960 an. Pada tahun 1986 atas bantuan
pemerintah dilafukan kembali pembangunan masjid tersebut. Secata bertahap
pembangunan mas;'id ini rampung semuanya pada tahun 2003 atas bantuan
dana dari dalam dan luar negeri termasuklah bantuan dari Bank Islam
{Bank af World Islamic Developmenf). Bangunan masjid ini meliputi mang
utama, ruang belaja4 parkir di bawah tanah, perkantoran" Masjid ini mampu
menampung lebih dari 2.000 jamaah shalat Jum'at"
Masjid ini tidak hanya sebagai tempat kegiatan keagamaan saja, akan
tetapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan untuk meningkatkan kualitas
kaum Muslimin" Di kornpleks masjid ada Madrasah (colleg) yang membuka
berbagai macam kelas, ada Madrasah untuk iaki-laki dan untuk perempuan
dan juga ada Sekolah Taman Kzmak-Kanak (Xiguan Sino-Arab Kindergarden)
Selain dari itu dilaksanakanjuga berbagai kegiatan kebudayaan .
Dari dialog yang dilakukan oleh rombongan Majelis ulama lndonesia
Sumatera Utara dengan pengurus Masjid X Ghuan ada beberapa informasi
yang menarik yang diperoleh. Pertama,pemerintah memberikan kebebasan
beragarna kepada penganut agama termasukkaum Muslimin, dan memberikan
bantuan untuk kegiatan keagamaan. Sebagai contoh, disekitar masjid yang
terletak di pusat kota tersebut akan dibongkar beberapa bangunan untuk
a:jadikan lapangan pekarangan masjid, dan pemerintah juga membantu
imam dan khatib . Kedua, kaum Musfimin di lanzhou memiliki sebuah organisasi
"Ferhimpunan Muslim Lanzhou" didirikan pada tahun 1957, bertujuan untuk
i:rernbina kaum Muslirnin serta unruk membantu pemerintah, Ketiga, ada
:1"700.000 kaum &luslimin darj 25"000"000 penduduk Propinsi Gansu
seiritar 6.5 9ro, eiari sekian jumlah kaum Mr:slimin dan yang telah meiaksanakan
helii sebanyak 8.000 orang sejak tahun 1980 sampai sekarang" Keempot, di
ilropr:nsi iiri ada sejumlah 5"000 orang imarn, 1.500 orang khatib dan
390 masjid" kelima,setiap tahun di Propinsi ini diadakan Musabaqah TilawaLi
{}ur,an" KeencLtn, adalrya Ferguruan Tinggi Islam yaitu Fakultas Syari'ah
,bertujuan unt1"1k rnemprr:duk imam dan khatib "
Ket|ka ditanyalcan bagaimana perkernbangan umat lslam di wiiayah
"

ini, rnereka menjeiaskan hahwa

se"iak

tahun 1994 sampai sekarang pertambahan

umat Istram diperkirakan 600.000 orang"
Meiihat betapa dinarnisnya masyarakat Mtrslim di daerah im ada perasaan
optirnis muncul, bahwa perkembangiln Islam dan pertumbuhannya untuk

ilrasa-rrasa yang akan datang akan lebih bertamhah bajk" Di sini putraiah
da'i-,la'i intemasional diterjunkan unt[k melakukan riahriiah, mereka lelah
berbekal ihnu pengetahuan u:rtuk rnelai<sanakan dakwah Islamil'ah di i:jna"
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Jrr Isl*r,

Ada juga per:dapat bahwa masuknya lsla"n: ke lnrlonesia dari. Cina,
- endapat ini memnrit hemat saya lemah, karena tjdak dihuktlkau r":leh faka':kta yang akurat, akan teta.pi untuk rnengatakan bahrnra ;lCa i;;sa 'lrang,,rang Cina untuk rnengernbangkan lsiam cii {nduiiiisi;, , ir:i ii.ai'rai ciiterima
.eh akal. F{ai ini bisa kita hubungkan dengan iiua i:ai, Per{cma, hah'.rra ieota
,huangzu arialah pelatmhan 1<apa1 yang sudah duil s*-1ak arlanya .jaL:r
iurera traut, kota ini berhubungan clengan pelayaraii kapai-kap;ri dari Arab
relintasi Samudera Hindia, Selat Malaka, ken:ridian I,;zrit {ir.a Selatan di
rana Kota Ghuan.gzu terletak, jalur ini diiintasi pulalig pergi aatara Clfia
j an Arab sebagai jalur sutera laut. Dari huhungan lersebutiah diperkirakan
:danya hubungan antara peranan orang-orafig iljna dajai::l pei:r,,ebaran Is-am.Ikdua,Lakamana Chenghoo, seorairgMusiim eir'a ya,'rgtelahmcngernlrara
:i perairan Samudera Hindia, Asia Tenggara. lndia dan san:pai ice Pantai
lLrika selama dua puluh delapan tahnn, bukar: ;rustajrii punya peranan

iga dalam pengembangan Isiam di Indonesia. Bahkan aela ,rrasg L,":pendapat
:ahwa di antara Wali Songo itu ada vang berasal dari Cina" Ditem'*kannya
nakam seorang sahabat Rasul di Cina yakni Saad. bin. Ahi Waqqas, adalah
:nemperkuat bahwa adanya peranan Cina Nluslim dalam pengislaman di
nusantara.
Kesemuanya ini tenr.unya masih kita serahkan kajiannya kepada pakar
sejarah yang akan meneliti dan mencarai fakta-fakta baru sefca ini.erprestasi
-nang menyakinkan.
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Flosl"o*
Keberangkatan saya ke Kazan Rusia atas jasa baik Bapak Marsudi,
dosen Ekonomi Islam Unversitas Trisakti Jakarta" Beliau mendapat urltlangan
dari Panitia Seminar Internasional Ekonomi Islam di Kazan Tatarstan-Rusia.

Karena acara ini terbuka untuk umum, maka saya mengalises informasi
tentang acara ini lewat internet dan mendaftarpun lewat internet juga.
Setelah menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat teknis, seperti
pengurusan visa, tiket pesawat, pendaftaran, serta pembookingan hotel"
Aklrirnya tanggal 22 Junt 2009 saya dan Pak Marsudi berangkat ke Kuala
Lumpur, bermalam semalam di kuala Lumpuq besoknya tanggal 23 Juni
kami berangkat ke Moskow dengan pesawat Uzbekistan.
Dengan menumpang pesawat Uzbekistan kami mendarat tengah maiam
di Moskow: Visa yang kami peroleh izin tinggal di Rusia hanya empat hari
saja 24 Juni 2009- 28 Juni 2009. Baru kali inilah saya menerima visa sesingkat

itu, izinnya selama seminar saja. Setelah menempuh perjalanan panjang
dari Kuala Lumpur dan transit beberapa jam di Tashken, akhir,nya kami
mendarat sekitar pukul 22.30 waktu Moskow tanggal23 Juni 2009: Keluar
pesawat, menuju cannter imigrasi. Sampai di depan caunter keimigrasian
sekitar pukul 23.00. Petugas imigrasi tidak mengizinkan kami masuh karena
belum pukul 24-OO, belum masuk tanggal 24 Juti, pada visa kami tertulis

izin visanya mulai tanggal 24 h$12009. Jadi tunggu dulu masuk tanggal
24. Setelah lewat pukul24.00 waktu Moskow, barulah kami diizinkan masuk"
Dari tengah matam sampai pagi pukul 8.00 kami berada di Air Forg sebab
pesawat yang akan membawa kami ke Kazan berangkat pukul 8.00 pagi"
Setelah terbang dua jam kami sampai di lGzan. Kota IGzan tidak terlalu ramai"
Di lapangan terbang kami sudah disambut oleh petugas penjemputan, lalu
mernbarara kamike hotellGzan" Di hotel itulahtempatailangsunglcnnlxa seminar.

Kazaxt
Udara di Kazan tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas, sama
seperti di lndonesia. Sorenya setelah beristirahat kami keluar hotel, menghirup
udara sore kota Kazan, Kotanya tidak terlalu besa6 tapi tenang, di tengahtengah kota kami jumpai juga masjid. Kami shalat maghrib bersama jamaah
yang ada di situ, ada juga satu safjamaah masjid di sore hari itu- Di tengahtengah kota kazan terdapat sejumlah masjid, salah satu di antaranya adalah

Masjid Nurullah, di situlah kami shalat rnaghrib malam itu. Dalam fikiran
saya ini adalah sebuah geliat baru Islam di Rusia.

Ekonomi Islam
Konfrensi dilalaanakan di Kazan Tatarsan Rusia, sejauh duajam terbang

L
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dari Moskow. Di negeri ini agama Islam pernah kurang diacuhkan, tetapi
pada ketika acara pembukaannya saya melihat betapa antLlsiasnya masyaraht

Rusia untuk menghadiri konfrensi tersebut. Konfrensi beriangsrrng selama

tiga hari membahas ekonomi Islam dari berbagai aspeiorya"
Sebagaimana lazimnya sebuah pembukaan konfrensi atau seminar
dihadiri timu-tamu undangan. Salah seorang di antaranya adalah mufti
Kazan, usianya mungkin masih sebaya atau di bawah saya sedikit usianya,
beliau rnemakai jubah dan serban, alumnus Al-Azhar Kairosemangat keberagamaan di Kota Kazan itu dapat kami sal<sikan pada
haii Jurn'at, ketika shalat Jum'at dilaksanakan, seluruh pesefia Konfrenst
yang Lreragama Islam. berangkat ke masjid. Sebuah masjid yang cukup inrlah,
saya tertarik dengan kubah rnasjid tersebut. Masjid tersebut dipenuhi oieh
jamaah baik darj generasi rua maupun rnuda, khatib dan irnannya adalah
mufti Kazan yang kami bertemu duduk berdampingan pada waktu pembukaan
seminar" Masjid tersebut diberi narna Kul Syarif.

Geliat Islam di Tatarstan Federasi Rusia
Sejauh lebih kurang 200 km diluar kota Kazan ibu kota Tatarsan bagian

da::i federsai Rusia terletak daerah Bulghary di pinggir Sungai Kama. Di
daerah inilah asal mula Isiam di wilayah Tatarstan, bahkan ,.liperkirakan
juga Ci wiia3ah Rusia pada umumnya. Masulmya Islam ke wiizrlah ini diperkirakan

sama dengan gelcmbang lnasuknya Islam di wiiayah Asia Tengah laintrya.
isla m ya n g berken:bang dari Makkah, Madinah kemudi an memasuki t'ilayah"
;Syar,il, sclerlisnlla ke Irah Persia dan masuk ke elaerah {-lzbekistan seianjutnla
menyebar ke wilayah Asia Tengah lainnya terinasuklah di wilayah'fatarstan
{Rusia sekarang}"
Dal.'rin kumu waktu yang cukup lama Islam mendapat harnbatan"ilntuk
i;erkrr:bang, disebahkan fakor-fakror". F;ttfircL(l,v'tllayahThtarstan ditaklui&an
*1eh ft.us:a dan te{adiiah penekanan terhaclap Isiarn, hal ini ditandai dengan
cirl''.r:r{u;k*nruya lvfas"ji,C Raya (N{asjid .}ami'J yang ada '3i Eulghary -yang
,riibaniir-in p;*da sekitar abarl ke 13 dan tr4 fuL Harir"batan Keduc adalah kerika
Lvily*l ini ;rrer:jaill wilaS'ah uni Sclviet yang Lrerfaham komunis, di m:ana
aganla T*1am tidak menda'par. ternpa{ untilk berkembang.

$*tei;:h Uni .Soviet buba4 m.aka ban-vak wilayah yang iadinya berada
di ba,rrlah uaungan {Jni Soviet mem'bet}askan diri n:enjadi negara merdeka
yang lepas dari pengarutr i<ekuasan tjni Soviet" Sebagian dari wiiyah itu
diberi keotonoinian yang truas dengan rriembentuk pemerinlatran sendiri,
tetapi tetap juga trerada dibawah pemerintahan Rusia. Salah satu dari rahmaL
-cagi
masyarakar R-usia adaiah tumbuhnya
yang muncul di era keterbukaan
kembali semangat beragarna, ditandai dengan ramainl;a inasjid dikunjungi

oleli jamaah"
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SemangatberagamakaumMuslimininiselayakrryaharrrsdisikapioleh
memberikan perhatian
s..uia irrt"*uriorral, unluk dapat
menduga
ttdak terlalu beilebihan bila kita
daloarah dan pendidik ftrr*
dangkal'
*u'vu'ui'ut $r1]im ratars-tT ll"s
bahwa banyak r"k ll ;l;;;;
tumbuh
yang
generasi
disebabkan
bahkan mungkin b*; ;;i#u"'ug"u'
dakwah
dan
pendidikan
mendapat
di era komurri, auput*al"r**"it"riaidak
agama Yang cukuP'
pula pendidikan
pada era keternrtupan tersebut, sudah dipastikan
dengan taik, sehingga rnelahirkan
agama dan dakwah Ji"[ Iif"f*anakan
generasi angkatan

kaum Muslimi,

sikap-sikap yang

,"i *rtih

ddrk;;d

terhadapagama'

f,* tt'*

taja

banYak ditemukan di Rusia'

-'.[osLow

dan kota
deretan kota-kota besar dunia
Kota Moskow termasuk dalam
LonlalnnYa' seperti washington DC'
:enting. setara d.,g*;;;l"t;;*'
Kazan
siang hari ke Moskow dari
:on, Paris, Berlin, dan lain' Kami sampai
pukul 24'00
r.r*i*"""":.rt t un uut*-u kami berangkat
-anggal 2g Juni, ril.",
Tashkent'
menuju
moskow dengan pesawat Uzbekistan
r aru akan meninggalkan
dengan dua orang peserta

ketemu

Sebelum naik ke pesawat' kami
masih
Turki vang.md::t^9t-[Tkow'
..:nfrensi yang dari n;":k& o'u"g
::uda,lalukamisampaikanmalaud-kamiseandainyasampainantidilapangan
kami ke Moskow

berkenan membawa
-rbang Moskow uputui' -"reka
pusat kota mungkin sekitar tujuh
.:ak antara lapangan terbang dengan
::]uhkilometer.Merekadengansenanghatibersedia"
bersama
titip dipenitipan' lalu kami keluar
Setelah barang-barang karni
jemputan
motril
tefah menunggu
: -a orang Turki r"r.";;;:lt;J'ot* e*ft
lapangan
tersebut'
;;bi1
1'{""
lt-lTladalah
-,ereka, karru diikuti<I;;1fi
para
utaixa
pemerintahan dan pusat tujuan
t:rah Mosko*.
dengan
lup"'gan merah' harangkali terkait
-:rs. Mengapa ini diberi "u*i
rnerah' tetapi yang jelas gedungkomuni, ,'d;thil *"L"L"i t'l,'uol
ada juga
'--am
Di sini ada gedung pemerintahan,
::1.dng di situ u"*l*u *erah"
komunis Rusia"
..ri lihat gereja a"":"g;-ilU*an Lenin' iokoh
di sekitar Lapangan Merah tersebut,
Setelah agak letii mondar mandir

I"ili;;;;

'::rmakansiang,duaorangTurkiitu*t"tt'talikarni'setelahitukarni
sudah sore khawatir nantj
, -:"a ke Stasiun Kereta Api' karena haripun
teman rurt<i t<it111tg
.: .mbat. t"gi pd"j;;;;; "itutt' lama menggaRgu
sampal
t"a'h pasti rnereka sudah kepingin cepat
- -. ,rr?ng t.rr*brri i""s
api'
kereta
stasiun
ke
diantll
kamipun
::-:nahnya, ,,". pJ*tii'iut ku"i'

terbang, dalarn hitungan menitkamipun

--_ beri dua riket Moskow-lapangan
in"
MuiaiLersiap untuk antrian check
--:ar ke tupu'gu" i"'uu"g k""6a1i'
;"*rn check in. Ketika tiba giliran kami untuk
;Jffi;;**",

)
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didaftar di caunte4 perugas bertanya "anda ke Tashkent, mana visanya, saya
tidak lihat visa andi aai ai paspor ini". Lalu saya jawab, "kami nanti akan
mengambil visa on arrival di Tashkent'. "Mana surat menuniukkan itu''
tanylnya lagi, lalu saya ingat memang ada surat dari IGRI Uzbekistan di
tujukan-ke kantor Departemen Luar Negeri UzbekistarU batrwa kami dimohonkan
otlh KBRJ untuk memperoleh visa on arrival, tapi di mana surat itu sekarang,

kantong buka tas kecil, akhirnya alhamdulillah surat itu
,uy" t"-ul.rn dalam keadaan sudah agaklusuh, surat itu saya perlihatkan
kepada petugas caunter dan atas dasar itulah dia memberikan kami boardini pusi, kalau tidak ketemu surat itu, sayapun tidak tahu apa yang tedadi,
kala-u seandainya surat itu hilang, mungkin akan menjadi urusan tersendiri,
sebab visa kami sudah berakhir hanya tinggal satu jam lagi, hari telah
menunjukkan pukul 23.00, pukul 24.OA masa visa berakhir karena sudah
masukianggui Ze Juni 2009. Masa berlaku visa hanya sampai tanggal 28
Juni 2009.
Penerbangan Moskow-Tashkent malam itu saya nikmati di pesawag
karena cukup lelah, lahir batin, capek mengelilingi kota Moskow secara
fisilq tapi yang lebih capek lagi secara mental, soal visa Uzbekistan dikaitkan
dengarmasa berlakunya visa di Rusia, sehingga menjelang mendarat baru
tersintak dari tidur, mendarat di Tashkent, mengurus visa on ar:rival, di luar
telah menunggu petugas I(BRI Uzbekistan, untuk selama tiga hari kami
berada di Uzbekistan.
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TlsLLent fd Sr-"rk"nJ
Setelah menempuh perjalananpanjang selama tujuhjam dari Lapangan
terbang Moskow, pesawat UsbekAir Line yang kami tumpangi akhimya mendarar

di lapangan terbang Tashkent pada pagi hari urenjelang subr:h" Kami harus
mengurus keimigrasian, karena kami belum punya visa, visa diurus adalah
visa on arrival. Agakterlambag karena kesulitan bagi kami untLrk menemukan
tempat pengurus on arrival. Di luar telah menunggu Pak Dekrit, dari IGRI"
Dari lapangan terbang kami langsung ke rumah Duta Besar RI, dan kamar
telah disiapkan untuk kami, selanjutnya kami ke Kantor KBR[, di sana telah
menunggu warga negara Indonesia yang pada umumnya adalah pegawai
di KBRI" Saya dan Pak Marsudi, dimintakan berceramah di hadapan pegawai
KBRI" Saya bercerarnah seputar Persatuan dan Kesatuan Bangsa" Pak Marsudi
tentang Ekonomi Islam, ceramah diiringi dengan tanyajawab. Selesai itu berfoto
bersama, makan siang dan kembali ke Rumah Duta Besar untuk istirahat sejenak"
Sorenya kami dibawa untuk melihat Thshkenq dibawa kesebuah komptek
masjid dan beberapa gedung-gedung yang ada di situ" Salah satu yang menarilq
bahwa di komplela itu ada sebuahbangunanyangtidakterlalubesa4 didatramnya
terdapat al-Qut'an yang ditulis pada masa Usman bin Affan. Al-Qut'an itu pulalah
yang dibaca oleh khalifah Usman pada saat beliau didemonsuasi oleh para

demonstran, yang akhirnya mereka sampai hati membunuh li*ralifahUsman.

Al-Qut'an itu terletak di sebuah keranda kaca, sehingga tidak bisa
disentuh oleh manusia. Kenangan sejarah al-Qut'an muncul dalam benak
kita ketika itu, mulai sejak zaman penulisan al-Qur'an di zauran Nabi sampai
zaman pada zaman pembukuan al-Qut'an.
Secara bertahap perkernbangan penulisan ai-Qut'an, pada zaman Nabi
ditulis pada alat-alat yang bisa ditulis, tetapi masih berserakan di kalangan
sahabat. Zaman k*ralifahAbu Bakar al-Qur'an itu dikumpulkan dalam satu
kumpulan, meliputi seluruh ayat dan surahnya" Pada zaman khalifah Umar
a-l-Qur'an itu disimpan di rumah Hafsah isteri R.asul anak Umar bin l(hattab"
Di zaman Usman sudah rnenjadi sebuah musyhaf, yakni berbentuk sebuah
kitab, yang didalamnya terdapat semua ayat-ayat al-Qur'an tanpa kurang
dan berlebih.

Al-Qut'anyang dituiis di zaman Usman binAffan inilah yang disebarkan
ke berbagai kota Islam untuk menjadi rujukan di selumh dunia islam, dan
disebut sebagai Musyhaf Usman. Musyhaf Usman ini menjadikan rujukan

di dunia Islam sampai hari ini- Saya tidak menyangka ai-eur'an iru masih
ada dan ditemukan di Tashkent Samarkand.
Motivasi kami untuksinggah di rashkent sekembalinya dari Rusia (tuIoskow)
adalah untuk beruiarah ke makam Imam Bukhari di samarkand. Karena itu
kami berupaya guna memperolehvisa, karena agak sulit kami menemukan
kantor Kedutaan uzbekistan di Jakarta, sedangkan masa berangkat sudah
dekat, alctrirnya kami urus visa om arrival rasanya rugi tidak ke usbekh untuk
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berziarah ke makam Imam Bukhari, karena rute perjalanan Kuala LumpurMoscow, melewati Tashkent

Irnarn Bukhati
Nama lengkapnya Abu Abduilah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim
bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari. Lahir di Bukhara pada tanggal 13
Syawal 794/27Juli 810, wafat di l(hartanalg 30 Ramadhan 256/37 Agustus
870. Sebelum usia seputuh tahun ia telah mulai belajar hadis, ketika usianya
sepuluh tahun ia telah mendatangi ahli hadist yang bernama ad-Dakhil.
Sebelum usia enam belas tahun ia telah mampu menghafal beberapa buku
karya ulama besar tersebut.
Untukmempelajari hadist secara mendalam ia pergi ke Hijaz menetap
di sana selama enam tahun, kemudian ia mengembara ke Baghdad, belajar
kepada lebih dari seribu ahli hadist. Selanjutnya juga beliau mengembara
ke Mesi4 Suriah, Aljazair, Basrah dan berulang-ulang ke Kufah. Setelah
mengembara beftahun-tahun akhirnya ia kembali ke Bukhara. Sesampai
di Bukhara temyata pemerintah pada saat itu tidak setuju dengan kedatangannya"

Akhirnya ia meninggalkan Bukhara dan pergi ke desa Khartanak. Di sinilah
dia wafat pada 30 Ramadhan 256/ 37 Agustus 870.
Karya momentumnya adalah Sahih Bukhari yang ditulisnya selama
enam belas tahun. Ia memulai menyusunnya di Makkah di Masjid Haramah
dan diselesaikan di Madinah, di Masjid Nabawi. Hadist-hadist yang dimuat
di dalam kitabnya itu ada 9,082 hadist, tetapi apabila diteliti ulang maka
jumlah seluruhnya 2.602" Kitab hadist ini merupakan kitab standarSelain dari Imam Bukhari, masih banyak di wilayah Samarkand ini
ulama-ulama terkemuka dalam berbagai bidang ilmu. tllama Sufi yang terkenal
dilndonesiadanbanyakpengilortryaSheit*rMuharnmadBahauddinNaqshabandi,
juga berasal dari wilayah ini, beliau adalah pendiri Tarikat Naqshabandi yang
sangat banyak pengikutnya di Indonesia. Imam Maturidi ahli ilmu kalam,

juga berasal dari daerah ini, karena itulah berkembang faham Maturidi
Samarkand dan Maturidi Bukhara.

Sr*r.trt

J

Samarkand berjarakbeberapa ratus kilometer dari kota Tashkent, kota

ini termasuk kota tua, banyak bangunan-bangunan bersejarah di kota ini.
Bekas-bekas kejayaan Timur Lenk pun masih terlihat. Di sini ada makam
Timur Lenk bersama kerabat-kerabatnya, di antara bangunan-bangunan
bersejarah yang masih kita jumpai adalah kompleks pemakaman Imam
Bukhari, Madrasah ulugbekh, Bibi Hani Mausoleum, shak*rira Zinda Mausoleum, Kornplek pekuburan Timur Lenk, dan lain-lain"
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Samarkand telah tumbuh sebagai kota yang mempunyai makna yang
besar dalam sejarah Islam sejak zaman Abbasiyah, ketika berdirinya berbagai

kerajaan di belahan Timur Baghdad, bersamaan dengan itu Samarkand
tumbuh sebagai.kota ilmu pengetahuan" Jika Baghdad sebagai ibfi kota,
Abbasiyah tumbuh sebagai kota ilmu pengetahun, maka dibagian timur
Baghdad yakni Samarkand juga tumbuh sebagai kota ilmu pengetahuan.

Tit*.o

L.t

Tidak sernpnma rasanya membicarakan wilayah Samarkand khususnya
dan uzbekistan umulmya tanpa membicarakan Timw Lenk dan keturunanrya"
sebab, banyak sekali situs sejarah yang dikaitkan dengan Timw Lenk ditemut<an
di Tashkent dan samarkand- Di Tashkent ada nauseum yang diberi narna
dengan Museum Amir Timur, di Samarkand ada makarn beliau, terletak

disebuah komplek pemakaman yang di dalamnya terdapat seju:rrlah keluarga
beliau, batu kramik makamnya, lain sendiri dari yang lain, berwarna hitarn"
Timur [,enk atau Thrnerlane lahir tahun 1336, meninggal tahtra 1405,
beliau adalah keturunan Jenggiz Khan" Ia menjadi penakluk banyak negeri;
menaklukkan wilayah antara Laut Casipia dan Laut Hitarn, menaHukkan
sebagian d'ari Rusia, dan juga India" IVlemasuki Damaskus dan Baghdad. eitacitanya untuk menaHul&an cina tidak bisa direalisimya karena meninggal
dunia, beliau dirnakamkan di samarkand" Timur lenkterkenal sebagai penakluk
yang kejam, karena menumpuk tengkorak manusia yang dikaftfikannya seperti
pyarnid-Sebelummeninggaldiatelahrnembagikerajaannyakepadaputra-putznya"
Dinasti yang dibangun Timur Lenk dalam sejarah Isl,am dikenatr dengan
nama Dinasti rirnurid. Dinasti ini berkuasa di seluruh daratan Fersia da
Asia Tengah pada abad ke-14 dan ke -15 M. Dinasti ini mengennbangkan

sayap kekuasaannya bersarnaan dengan melemahnya kekuasaan Moagol
Raya di cina" Terbentanglah kekuasaan dinasti iai mulai dari daratan anak
benua trndia sampai daratan Anatolia dan dari tamsoksiana sampai Irak dan
Suria. Di sarnping membumi hanguskan kota-kota yang ditaHtrkkanaya,
serta mernbunuh penduduknya, Timur Lenk juga membangun ekonomi dan
perdagangan dengan membuka rute-mte baru perdagangan, membangun
industri, membuka pos-pos peristirahatan. sehingga jadilah kota samarkand
menjadikota
intemasional-Dalambidangkeseniandanalsitelarq
Timur Lenk banyak meninggalkan bangunan-bangunan indah di SamarhodKeperkasaan dan keagungan Timul Lenk ini tergambar dengan jelas, apabilIa
hta memasuki kor:a Samarkand. Suasana seolah-olah tercipta bahwa Sarn**amd
adalah kota Timur lenlc
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IvI"lLo*"
Kami berangkat ke Australia atas undangan Pengurus Masjid Al Hijrah
(Al Hijrah Mosque) di Sydney untuk memberi penataran kepadafuru-guru
TK di Masjid Al Hijrah"
Had Kamis tanggal 18 Maret 2010 pukul 00.30 waktu setempat pesawat
yang kami tumpangi mendarat di lapangan terbang Internasional Melboume
Australia. Setelah menyelesaikan masalah keimigrasian, pengambilan barang,

lalu menuju pintu keluar, Setelah menunggu lebih kurang setengah jam
sdr- Heri Kid menjemput kami, lalu di antar ke rumah Pak Delvi, sampai di
sana sekitar pukul 5.30 dini hari.
Pada pagi harinya hari kamis sekitar pukul 11.00 siang kami dijemput
oleh Dr" Mulyoto Dosen Universitas Jenderal Sudirman Porwokerto yang
sekarang menjadi dosen di Fakultas Kedokeran Unversitas Monash" Setelah
Eakan siang kami terus menuju kampus Universitas Monash dan sampai
sekitarpukul 15.00 Wib" Di sebuah ruanganUniversitastersebuttelahmenunggu
beberapa orang mahasiswa S-2 dan S-3 Univ. Monash yang berasal dari Indonesia tergabung dalam organisasi MIIS (Monash lndonesian Islamic Society) )ang sel<arang menjadi presidennya adalah sdr Azhari Yahya mahasiswa 53
Universitas Monash, berasal dari Universitas Syiah Kua1a Banda Aceh.
Sore itu saya dipenilahkan untuk menjadi nara surnber tentang pendidikan
Islam di Indonesia. Setelah saya paparkan beberapa hal yang berkenaan
dengan pendidikan Islam, saya kemukakan perkembangan pendidikan Islam sejak Islam masuk ke Indonesia, sampai kedudukan Pendidikan Islam
dalam sistem Pendidikan Nasional, lalu dilanjutkan dengan diskusi.
Berbagai hal yang menjadi sorotan dari peserta, di antaranya tentang
bagaimana menerapkan nilai-nilai agama kepada anak didik" Diskusi juga
menjadi hangat tentang kenapa perlu adanya UIN, apakah sebetulnya IAIN
telah siap menjadi UIN. Saya paparkan beberapa argument tentang lahirnya
UIN yang paling mendasari adalah untuk integrasi keilmuan. Jadi UIN itu
mesti memiliki karakteristik yang berbeda dengan universitas umum yang
tidak berdasarkan keagamaan dan juga berbeda dengan universitas Islam
swasta yang sudah ada.

Perrnasalahan yang juga menjadi bahasan tentang kedudukan Pendidikan

Agama di Indonesia dalam Sistem Pendidikan Nasional. Dalam hal ini saya
jelaskan kepada mereka, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun
2003, kedudukan lembaga-lembaga pendidikan Islam baik formal, non formal maupun informal sangat kuat. Belum pernah kedudukan pendidikan
Islam di Indonesia sekuat yang ada sekarang. Seperti yang tertera pada
pasal 12 a. pasal 17, L8,26,28 dan juga pasal 30. Pasal 12 a, tentang
pendidikan agama di sekolah, pasal, 77 dan 18 tentang kedudukan Madrasah"
Pasal 26, tentang Raudhatul AtMal, pasal 28 tentang majelis taHim dan
pasal 30 tentang pesantren dan diniyah. Dislrusi diakhiri pukul 17.00 sore. Setelah
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diskusi Pak Mul dan ibu membawa kami keliling sebagian kota Melbourne,
melihat pantainya serta mengunjungi tempat-tempat bersejarah lainnya
dan berfoto di gedung pahlawan.
6
Malam Jum'at tidak kemana-mana berada di rumah Pak Delvi, diskusi
tentang berbagai hal yang berkenaan dengan Islam di Australia, tentang imigran
dari berbagai negara, terutama imigran India, yang berani menerima upah
rendah asal dapat kerjaan yang sebetulnya memsak pasaran upah kerj4
dan dl ceritakan juga berbagai hal prilaku masyarakat India di Australia"
Paginya sekitar pukul 10 waktu setempat kami dibawa Pak Nirwan ke
Ciqy. Pak Nirwan (Wakil Presiden Center for Islamic Education andDalcwah)
tiba di Melboume dari Sydney sekitar pukrl 20.00, sengaja datang ke Melboume
dari Sydney untuk menjemput kami" Pukul 12.00 kami menuju Konsulat
RI Indonesia di Melbourne untuk melalisanakan shalat Jum'at, saya bertindak
sebagai Imam dan Khatib. Krutbah Jum'at saya perbincangkan tentang malcra
pengabdian kepada Allah, yang dibagi kepada dua bagian, ibadah mahdah
dan ghairu mahdah. Yang intinya adalah apa saja yang dilakukan seseorang
digolongkan kepada ibadah apabila mempunyai tiga persyaratan :

1.
2"
3.

Niat yang ikhlas ,
Tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam,
Tujuan untuk meraih keridoan Allah.

Setelah shalat Jum'a! kami diajak oleh Pak Amir berkeliling disekitar
pantai Melbourne, PakAmir telah tinggal di Australia lebih dari 35 tahun,
tetrah menjadi warga negara Australia. Beliaulah yang menceritakan tentang
perkembangan kota Melbourne yang cepat. Dalam tempo tiga puluh tahun
telah berkembang menjadi sebuah kota metropolitan.
Perjalanan dipinggir pantai cukup menarik karena keindahan Pantainya,
rumah-rumah mahal sebagai tempat kediaman maupun disewakan berdiri
sepanjang pantai. Rumah-rumah itu menjadi mahal sekali karena letaknya

strategis"
Sorenya menjelang maghrib kami men{u tempat ceramah di masjid
bagian barat (West Melbourne) Karni agak terlarnbat sampai, jama'ah masjid
setelahrombongankamimelalisanakan
shalat maghrib lalu dilanjutkan dengan ceramah. Dimulai ceramah singkat
oleh isteri saya Dra.Hj" Nurgaya Pasa.MA. tentang "Membina Keluarga Sakjnah,
zudahselesaimelalaanakanshalatlMaghnb,

seterusnya saya lanjutkan ceramah dengan materi tentang visi dan misi
hidup seorang muslirn" Hidup juga menurut konsep Islam harus dimalmai
dengan baih Ceramah yang kami sampaikan mendapat sambutan dari
hadirin. Setelah disodorkan makanan ringan kepada jamaah, ceramah dan
dialogpun dimulai yang dimoderatori oleh Dr. Mulyoto" Di antara permasalahan
yang muncul tentang JIL (Jaringan Islam Liberal)" Saya paparkan bahwa

pembaharuan dalarn Islam itu mutlak dilakukan jika kita ingin maju, tapi
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harus diingat pembaharuan yang dilakukan adalah masalah yang bersifat
zannryahbtrkan qat'iyyah. Jil<asudah menyinggung qat'ilyohharuslatr ditedma
sebagaimana adanya sebagai ta'abbudi. Tapi masalah yang bercifat zanniyah
adalah hal yang perlu mendapat perbincangan akal pikiran.

a.

Sydney
Pagi hari, Sabtu tanggal 19 Maret kami bersama Pak Nirwan menuju
Sydney. Sampai di Sydney mampir ke rumah Pak Nirwan sarapan pagi dan
setelah itu sekitar pukul 11.00 siang menuju Masjid al-Hijrah di Tempe" Di
tempat tersebut telah menunggu para guru-guru TPA ftaman Pembacaan
al-Qut'an)" Di Masjid a1-Hdrah Tempe telah lama dilalisanakan pengajian alQu-t'an. Sejumlah gum-guru al-Qut'an, mengajar dengan suka rela (volunter)
pada setiap hari Sabtu-Minggu" Lebih kurang seratus anak-anak Indonesia
yang berusia 6-18 tahun dididik untuk membaca al-Qu/an dan ilmu keagamaan.
Anak-anak tersebut dibagi kepada kelompok-kelompok. Setiap kelompok
dipandu oleh seorang pembimbing. Ada kelompokyang membaca al-Qur'an
dan ada pula kelompok yang mendiskusikan Islam. Kegiatan ini bertujuan
dalam rangka untukmemberi pembelajaran al-Qur'an dan pendidikan agama
kepada anak-anak Muslim di Sydney.Setelah Istirahat lebih kurang 15 menit
mereka meminta isteri saya untuk menyampaikan ceramahnya tenung pentingnya

mempelajari al Qur'an, cermahnya mendapat sambutan ditandai dengan
banyaknya mengajukan pertanyaan baik dari remaja maupun orang tua.
Acara tersebut berakhir pada waktu zuhur yang kemudian dilanjutkan
dengan shalat zuhur dan makan bersama. Malam Minggu setelah shalat
maghrib dilanjutkan dengan ceramah agama. Cukup ramai yang datang
sehingga masjid kelihatannya penuh" Saya dan isteri memberikan ceramah"
Isteri membahas tentang masalah keluarga sakinah. Saya membahas tentang
masalahyang berkenaan denganpendidikan. Malam itu cukrp banyakpertanyaan-

peftanyaan yang diajukan" Pengajian malam itu diakhiri dengan makan
malam bersama.
Pada pagi hari Minggu setelah shalat subuh dilaksanakan pengajian
kuliah subuh berakhir pukul 7.30" Pengajian pukul 9"00 dilaksanakan dengan
penataran guru-guru al-Qut'an" Saya menyampaikan kepada mereka tentang
teknikpembelajaran.Yangsayasampailianlangl€h-langI€hsebeh:urpembelajaraE
sedang berlangsung pembelajaran, setelah pembelajaran, follow up, evaluasi

dan kounsling.
Pukul 11.00 menuju Konsulat RI Sydney, di tempat tersebut telah
menunggu audience dari KPII (Kelompok Pelajar Islam Indonesia) Sydney.
Mereka pada umumnya adalah mahasiswa UNSW (Universtas New South
Wales) dan masih tergolong keluarga-keluarga muda. Di tempat ini diadakan
Talk Show "Keluarga Sakinah". Saya dan Konjen Ri Sydney sebagai nara
sumber. Berbagai hal yang dibahas daiam diskusi tersebut. Di akhiri dengan

ll-
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makan siang bersama.

Dari Kantor Konsulat RI dilanjutkan ke pengajian Iqra'. Organisasi
pengajian Iqra' adalah salah satu komunitas Muslim Indonesia di Australia, cukup ramai yang datang memenuhi aula yang disewa khusus untuk
acara tersebut. Di pengajian lqra' juga mereka meminta tentang "Keluarga
Sakinah". Berbagai hal yang berkenaan dengan Keluarga Sakinahjuga menjadi
topik pembahasan dan pertanyaan dari audiense. Setelah shalat maghrib
kembali ke Tempe ke Masjid al-Hijrah.
Hari Senin tanggal 21, Maret, kami diajak oleh Pak Rizal dan Isteri
serta ibu Ika untuk melihat Operasa House Sydney dan jembatan Harbor
Bridge yang terkenal didunia tersebut. Mascot kota Sydney adalah Opera
Housenya dan Harbor Bridge. Memang mengagumkan arsitek bangunannya"
Tempat ini menjadi tujuan wisata utama di Sydney. Di perairan Opera
House dan Harbor Bridge kapal-kapal pesiar berlalu lalang" Kapal-kapal itu
menuju kota-kota kecil tertentu yang dapat dicapai dengan kapal. Makan
siang di bawah Jembatan Harbor Bridge adalah merupakan suatu kenikrnatan
sendiri. Ibu Ika dan Ibu Rizal telah mempersiapkan makan siang yang cukup

lezaq masakan Indonesia termasuk ikan bakarnya kami makan bersamasama sambil memandang laut di depan Opera House di sebelah kanan kami.
Selama di Sydney kami telah 2kali ke lokasi Opera House ini.
Jalan menqiu Opera House Sydneymelewati komplek-komplekperumahan

mewah yang banyak dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Dari Opera House
kami menuju Lakemba, yaitu tempat pemukiman mayoritas masyarakat
Muslim. Di sini ada sebuah masjid yang diberi nama Masjid AIi Bin Abi Thalib"
Masjid ini cukup megah, dibangun oleh masyarakat Muslim Lebanon"
Mayoritas pendudukMuslim Lakemba adalah berasal dari Timur Tengah,
namun ada juga yang berasal dari Indonesia, di antaranya keluarga Ibu Noni.
Sore setelah Asar kami diundang ke rumah keluarga Ibu Noni untuk makan
sore- Kami disuguhi masakan Indonesia, lebih ktras iagi masakan Padang,
karena keluarga Ibu Noni berasal dari Sumatera Barat" Setelah makan dan
bersilaturuahmi sebentaq kami kernbali ke Masjid al-Hijrah di Tempe, untuk
rnenunggu Pak Nirwan yang akan membawa kami ke Canberra naik mobil
beliau"

b"

Canberra

Pukul 20"30 tanggal 22Maret kami menuju Canberra" Sydney-Cannberra
lebih kurang 280 km, ditempuh sekitar 3 jarn. Sesampai di Carnbera kami
telah dijemput, untuk pergi kesuatu tempat perjanjian yang telah disepakati,
bertemu antara Pak Nirwan dengan Mas Eko. Mas Eko mahasiswa S-3
ANU (The Australian Nationatr University) membawa kami ke Mess Atase
Pendidikan RI di Canberra. Mess tersebut bersebelahan dengan kediaman
Bapak Aris Atase Pendidikan RI di Canberra" Pagl hari tgl 23, hari Selasa
kami diajak sarapan pagi oleh PakAris, dan pukul 10"00 pagi kami dijemput
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olehMasEkountrrkkeluarmelihat-lihatkotaCanberra.Tujuanutamaadalah
yang
phr;;; a;;erra, terletak dipinggir danau buatan
Gedung Master
c*uttt' y"'g *""iudi1o",kota ini semakin
merrbentang ai t",,suh-i;gJk*u
p""ei"jung untuk datang }esit'tt
asri. Danau buatan il*;?;{t.t;"tit
juga'
*Jrlp-*r.r" lelah semacam tempat rekreasi

DidalamgedungMasterPlan]<otainikitamelihatbagaimanakota
*g deagan
awai t'*P'LttgTg:?ii
Canberra dibangun t:"fJ dari
tour
perialanan
seraniutnya
mempergunakan
kota kami

cuicup-iaitr
aesiii;;ydputL*t"
Gedung tempat para anggota

lanj,r*r, tlc"au"g

Ho*"'

ruang, sidang yaitu
s.*.'"u"'1ia'ig' Di gedung ini ad3 dua
parlemen
kedua tempat bersidangnya
tempat bersidang p*" *Sg"i' Oyt"**?an
t"fun Oi atur' Ada tempat duduk
anggota Senat. f*'ilGJipersidangan
Menteri
Meiteri-menteri' partai oposisi'
ketua sidang, r"raao; r'rt'i"'i'
bayangan dari Partai oPosisipara pelajar
juga bagi kami adalah bahwa banyak
Femandangan menarik
House'
untuk melihat gedung Parleman
yang datang yang dibimbi"g gutunyu
kepada
pengalaman
pendidikan Fiera mrit iri srii"t beiguna ,rr*t *"*ueri
parlemen
olefr
sajay.ary dikerj+an
luSota
anak di sini, mereka akan tahu apa
petugas
oleh
aiuiri penlelasan
dan senat. Di

a*

dd#;;dH*.rl

9T:

untukitu.Halinip*fiiig"-a6if,erf*"dilradonesiaagaranak-anakkitamengerE
DPD'
apa tugas DPRD, DPR" MPR dan
makan siang, dan setelah itu menuju
Dari parremen Horse dilanjutkan
benemu dTqT mahasiswa InANU (The eustotian Waio"t"Un?ersityl
tersebut. Dilalisanakan diskusi
donesiayang sedang berkuliahdilniversitas
Saya paparkan Pendidikan Islam
tentang pendidikarir'fu* ai Indonesia'
Fase i ai*"tui dengan kedatangan
di Indonesia itu ;.;"* .*pu. fase.
naral'|*: t *a penjajahan
Islam ke lndonesia sampai daungnya geryajahan
ra"" m awal abad dua puluh sampai
Barat sampui u*rrlUia rc J"*tU'n

kemerdekaaan.DanfaselVpada,,-*k"*.rdekaan.Setiapfasememilikl
permasalahan sendiri-sendiri'
oleh Sdr Lutfi' kandidat doktor dari
Eiskusi cukup antusias di pandu
adalah tentang pendidikan

ANft, di antara
Nasional,

,tffi;a;;'yang-dibahas
undangtentang

sistem Pendidikan
;;;'*'1 iz i u"a'"s
madrasah'
tentanq
T3tlus
h i*;;dJ diterapkan?' si*i"mp
lagi'
menarik
lebih
i"t

agarna di sekolah

v*g
u",,'ilJiIt*-*I"t*penelitian'
"-"L
sebagian rnurid-mubahwa
,',i'f' *"f'ftuftu"

"prk
apakah uiru
bahwa ada yang
rid sMA sudrh

Bagaimana bisa n[:ncul pemikiran
sruae g.ilil.it o radikal itu tidakmuncul
radikal di kalangan pelajar-pelaju,
radikal jarang

rd";;;;;;til;;ft'L

halnya bahwa q**ikitT
di MAN, tetapi3r:rtrrlE'SM& sarna
mr:ncul dari universitas umum' Apa
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muncutr a*ri rxu,"J.tl'pil.#r,
sebab demikian?, Perlu analisis'
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Is[r.r. Ji Australia
setelah berdiskusi lebih kurang 2 iam, kami teruskan mengunjunSl cIC
(canberra lslamic center) terletak agak dipinggir kota, sekitar satu jam mencapai
tempat tersebut. Di tempat ini telah dibangun salah satu gedung dari sekian
gedung yang direncrrrikun. Di gedung ini karni telatr dinrnggrr oleh Pak
iusuf,"inisia-tor dari CIC, berkebangsaan Mesir berusia sekjtar 70 tahun'
Beliau menceritakan tentang cIC alasan menciirikan dar: program yang
berbagai
dilalcsanakan, beliau membawa kami ke perpustakaan CIC yang memuat

buku ke Islaman, kepada saya <limintanya untuk mengin'mkan buku-buku
nrlisan saya. Karena dia ingin mengkoleksi bulm-buku Tslam darj berbagai
bahasa. Sitelah shalat maghrib kami rnenuju rurnah Mas Eko unflrk makan
yang
malam, sebelum ke rumah IVIas Eko mampir dulu di rumarr PakAbrar,
bekeria
kernudian
ANU,
di
pernah
studi
dan
jtiga berasal dari Sumatera Ba::at
ii"eustralia. Setelah rnakan rnalarn di rumah Mas Ekcr, kami kembali ke
Mess, hari itu cukup letih karei:a banyaknya program yang Cilaksanakan'
Hari Rabu 24 Maret kemi ditemani oleh Mas Lutfi mengunjungi beberapa
tempat yang belum terkunjlngi kemarin. Dilanjutkan ke Memorjal Wa4 tetapi
karena parkir sulit, kami naik dulu ke bukit yang dapat melihat seluruh kota
canbeni. saya teiir gat dengan kota lvlontreal di canada, kalau kita ingin
melihat Monteral dari ketinggian, kita harus naik ke bukit Mount Ro5''a1'
Dari situ kami ke Memoriai war. Tempat ini adalah semacam museum

perlngatan peperangan-peperangan yan8 diikuti oleh Australia. seperti
teterlibat"o niereka pada perang dunia I dan II. Di gedung ini kita lihat
pula peralatan peperangan, helikopter, tank, dan berbagai senjata'
Dari N{emorial war, Mas Eko mengajak kami ke city, pusat kota. Pukul
15.00 kami diterima oleh Bapak Duta Besar RJ ur:tult Australia, Ietrih kurang
setengah jam ramah tamah rlan setelah itrr l<embali ke Mess. Menielang
Hrlaghiib rlilakranakan ceramah dari diskusi di tempat kediaman Pak Aris'
Araie Pendidikan R-i di Canberra. Ilihadin beberapa orang rnah;rsiswa dan
mas-varakat Inelonesia. Cerarnah didahuii oleh llra. Nurg;rya Pasa" hAA. setelah
itu b,aru saya lanjutkan dengan mengemr:kakan iima program unggulan
umat Islarn yar:g l:arus dilaksanakan, yaitu : Fendidikan, l)akwari. Perbaikan
Ek;onoui, Persatuan, rian menunjukltan Islarn sebagai rrtltmatart lil slon:nn'
Diskusi juga amat menarik, diantaranya tentang bagaimana n:efighadapi
yang ridali
kehidupaa beragama di tengah-tengah masyarakal Australia
22"fiA'
n-lenganut Islarn. Iliskusi riiakhiri pukul
Faginya seteiah shalat subuh kami diantar oieh Mas l,utfi dan Fak
Ads ke Stasion Bu.s Canberra urlftk menrrju Sydney" di Stasior: relah menungEpi
L,las Eko, PukLll 7.00 pagi bus b,ertc,lak ke Syclney. Jarak periala::an ditempuh
sekirar 3 jarn. Sepanjairg perialanan Canberra-Sydn*y karni rnejihar kehidupan
penduduk, pasar.pasat serrapadangpeternakan'
Frlex;asnSr:-nu:*lia. nm]lalinirrrah
kaini sampai di stasion cetrai syclney pukul I1.00" setetrah menunggri
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beberapa saat, kami dijemput oleh ibu Ika dan terus membawa kami kembali

ke Opera House, pemandangan dari sisi lain. Kali ini kami berjalan kaki
mengitari lapangan yang banyak ditimbuhi oleh pohon-pohon dan bungab*ga dari situ kita bisa melihat keindahan Opera House juga ke asrian
lingkungan taman-taman sekitar yang dilewati, diteruskan naikboat menuju
China Twon. Setelah belanja souviner di China Twon (Fediss Market) kembali
ke Masjid al-Hijrah di Tempe.
Menjelang magrib Pak Rizal bersama cucunya Hamzah telah sampai di
Tempe, setelah Maghrib kami menuju rumah beliau untuk makan malam,
dan setelah itu kembali ke Tempe. Hari Jum'at pagi tidak ada kegiatan"
hanya beristirahat saja. Shalat Jum'at di Masjid al-Hijrah, saya sebagai
khatib, saya paparkan pula dihadapan mereka tentang lima perogram unggulan
umat Islam yang amat penting saat sekarang. Nazir masjid membisikkan
kepada saya sewakru mau naik mimbar agar diresumekan isi khutbah saya
dalam bahasa Inggris, karena banyakjuga jamaah yang bukan berasal dari
Indonesia. Permintaan beliau itu saya penuhi.
Setelah shalat Jum'at, kami diajak oleh PakAnis menuju Masjid Turki.

Disebut Masjid Turki karena dibangun oleh komunitas Turki. Masjid ini
bergaya Turki. Ornamen serta bentuk struldur masjid ini sama dengan masjid
yang kami lihat di Istanbul. Ada ruang dibelakang. Kemudiantempat ustadz
berceramah bukan di depan tetapi di samping tiang disebelah kanan mihrab.
Dari Masjid Turki Pak Anis yang juga telah lebih dari 20 tahun di Sydney juga
berasal dari Sumatera Barat membawa kami ke gedung olimpiade Sydney
yang dilalaanakan tahun 2000. IGrena hari sudah beranjak sore kami kembali
ke Tempe.
Malam Sabtu tgl26 di Masjid al-Hijrah setelah maghrib dilaksanakan
acara perpisahan dengan jamaah masjid al-Hijrah. Acara dilaksanakan antar
shalat maghrib{sya. Setelah shalat Isa dilanjutkan makan malam. Kunjungan
ini sangat berkesan bagi kami. Saya melihat kehangatan sambutan jamaah
kepada kami serta hubungan ukhuwah Islamiyah yang begitu kuat. Rasanya
kalau Ausualia itu tidak begitu jauh, ingin rasanya untuk berkunjung lebih
sering lagi. Perhatian penuh dari jamaahyang diberikan kepada kami, seperti
ketika isteri saya sakit, mereka usahakan membawanya ke dokter padahal
hari itu hari Minggu.
Hari Sabtu tangal 27 Maret pagi hari pukul 8.00 Pak Nirwan sudah
sampai di Tempe, saya ten$ di bawa beliau tidak tahu kemana tujuannya.
Setelah terlebih dahulu singgah di sebuah cafe untuk sarapan pagi, kami
lanjutkan lagi perjalanan. Setelah mendekati tempat tujuan barulah pak
Nirwan memberi tahu bahwa CIDE maumengasihjas, untukitubeliaubawa
saya ke outleurya. Pukul 10.00 Outlet baru buka, dan saya disuruh pilih
oleh Pak Nirwan, jas mana yang saya mau, setelah saya pilih lalu Pak Nirwan
mau membayarnlza ternyata hari itu adalah hari discount besar-besaran, harga
spesial. Jas yang saya pilih itu harga normal biasanya adalah $425, ternyata
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pagi itu hanya berharga $59 lebih sedikit tidak sampai $60. Oleh Pak Nirwan
iaya disuruh mengambil satu lagi yang langsung dipilihkan beliau. Jadinya
saya memperoleh dua jas, Alhamdulillah.
Putill 11.00 kami sampai diTempe untukbergabgng dengan rombongan
ibu-ibu yang membawa isteri saya ke Pediss Market" Pukul 12.00 kami
berangkat ke West Sydney untuk melalsanakan ceramah di san4 karena tempat
jauh
dan pak Nirwan pun jarang ketempat itu, lebih satu jam dijalan, baru
-sampai
merllelang pukul satu. Karena waktu zuhur sudah dekat kami laksanakan

shalat zuhur terlebih dahulu"
setelah shalat zuhur dilaksanakan ceramah, didahului dengan ceramah
Dra. Nurgaya Pasa, MA. menjelaskan tentanS bagaimana upaya meraih

kebahagian dunia dan akhirat serta pendidikan anak-anak" Di komunitas
ini juga saya paparkan juga lima program unggulan yang harus dimiliki
setlap Uusiim, biikt.curu pribadi maupun kolektif. Ceramah diakhiri pukul
1+.aO dilanjutkan dengan makan siang bersama. Komunitas masyarakat
Muslim dibigian Barat sydney ini juga mempunyai beberapa majelis taklim.
Bapak Ki H. Dr. Iwan Natapradja sebagai sesepuh masyarakat Muslim bagian
Baiat Sydney menjelaskan tentang berbagai aktivitas masyarakat Muslim
Barat Sydney" Beliau juga sebagai Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Australia-New Zeland.
pada kesempatan itu juga Pak Adnan yang sudah lama bermukim di
Australia, sekarang telah berusia 73 tahun, masih kelihatan sehat dan gagah,
menjelaskan kepada saya, bahwa beliau salah seorang penasehat dan pendiri
sekolah Islam di Sydneybagian Barat, saat sekarang sekolah itu mempunyai
murid berjumlah 700 orang, mulai dari TK sampai sMA" Di sekolah ini
diajarkan sains dan agama.
Pukul 15.00 kami kembali menuju Masjid al-Hijrah di Tempe dan berangkat
pukul L6.30 menuju Air Port Sydney bersama pak Nirwan. Setelah check

i, terus masuk untuk pemeriksaan scurity, Pak Nirwan diperkenankan
juga untuk masuk, kami terus diantarkannnya ke get 55. Setelah itu Pak
Nirwan meninggalkan kami, saya iringi kepergian beliau dengan pandangan
mata dari kejauhan sehingga hilang di tengah keramaian oran& karena saya
salut kepadabeliau, karena sudah cukup banyak mengorbankan waktu atas

kedatangan kami ke Sydney, Beliau telah menjemput kami ke Melboume,
mengantarkan ke Canberra, kali ini mengantarkan kami puia ke lapangan
terbing Sydney, tidak cukup hanya sampai di lapangan terbangnya saja,
tetapi lugi sampai ke Waiting Room, Jazalatmullah khaira Jaza.', Pak Ali
Zakana, Pak Nirwan, dan seluruh pengums CIDEpukul 18"00 mulai masuk pesawat, tiba-tiba saya mendapat telepon,
suaranya saya kenal yaitu suara Pak'/acobus, pengurus bagian pendidikan
TPA Masjid al-Hijrah, mengatakan akan masuk menemui kami. Karni tunggu
sebentaf ternyata beliau dan isteri membawakan karni oleh-oleh.
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sampai
Pukul 18.30 lewat sedikit pesawat take off menuju Melbourne'
PakMulyoto,
dari
putut
telepon
zo.oo saya menerima
di Melbourne pH 19.30.
,ur.rpri di Air Port untuk menjemput kami'
sudah
isteri
dan
bahwa beliau
pak Mul membawa kami makan malam di daerah yang kelihatanriya didiami
jalan itu terlihat. pusat-pusat
oleh komunitas Timur Tengah. Disepanjang

Timur Tengah'
perbelanjaan serta restoran-restoran yang menyajikan masakan
in sudah
check
Antrian
Port.
Air
ke
setelah makan matarru kami kembaii
keruangan
masuk
kami
in'
aLah check
Glr"g J* sekitar pukr:l t 1 -45, selesai mas
ibu. Selesai masalah keimigrasian
dan
Mul
Pak
oleh
diintar
i."U"rJrgkutan
pesawat Air Asia menuju
lalu meriunggu di waiang room. Puliul 3"00 dinihari
wakru setempat tanggal
Kuala lumprr. su*p"iii Kula Lumpur pukul B'30
dalam rangka
28 Maret 20 TO.AthamduLillah perjali'u" yat'g -enyenangkan
mengunjung benua Yang ke lima'
Imigran
Australia adalah benua baru yang ditemukan setelah Amerika'

Inggris yang awal sekali datang

ie timpat ini dan kemudian diikuti oleh

juga
im-ilan lainnya terutama u,u"g-otuttg Eropa" orang-orang Asiapun
Masyarakat
lainlainmulai berdatangan ke tempat ini seperti Cina dan

datang ke
Muslim juga mulai berdatangan sejak orang-orang NS9ni191
Timur Tengah
Australia, diiringi pula oleh kumunitas Muslim lainnya dari
termasuk juga orang-orang Turki'

MasyarakatlndonesiajugadatangkeAustraliaterlebihlebihsetelah

sepeti proIndonesia merdeka, ada yang pada mulanya tujuan bersekolah
juga
yang
datang
Ada
plan
Australia.
di
kemuaiirtmenetap
gram Colombo

itu
mencari pekerjaan" Sekitar tuhur, 70 an masuk ke Austaraiia
mudah dan mudah pula untuk mendapatkan pekerjaan"

i"t"f.

MasyarakatMuslimAustraliabersebardiberbagaikotadanmereka

kemasyarakatan
mempunyai organisasi kemasyaratan dan agama' Organisasi
Minang Saiyo
Uiasanya didurlrri ot"h kesamaan daerah. Misalnya Organisasi

yaituorganisasimasyarakatperantauminang.AdajugaSAS(SulitAirSepaka0,
Air. Bona Pasogit
organlsasi kemasyarakatuo y"t g berasal dari Desa Sulit
Selain dari itu
Utara"
Sumatera
or"gurisuri yurrg 6"rurul dari Tipanuli di
(Center for
CIDE
seperri
uai irrgu yurrg f,iiht oleh orgariisasi keagamaan,
Organisasi
Tempe,
IslamicDalatah & Educationl,ierpusat di Masjid al-Hijrah
di
berpusat
rq*,, arnuuul Kahfi, MIIS iMonash Indonesian Islamic society)
InPelajar Islam
Monash University Melboume. Ada juga KPII (Kelompok
South Wales
New
University
di
tilam
yaitu Organisasi Mahasiswi
donesia)-setain
yang
membuka
Indonesia
keagaman
juga
organis65i
dari itu ada
syaney.
Muhammadiyah"
dan
.ubu.rgoy, di Ausualia t.pini Nahdatul Ulama

Dipandangdarisudutkegiatankeagamaan,masyarakatMuslimAus-

agama pengajian

talia memiliki beberapa kegiatan keagamaan, seperti ceramah
ar., remaja, camping pelaja4 kegiatan Ramadhan'
al-Qur'an untuk ut
diadakan
"t
t rri.uy, Idul Firhri, Idul Adha, dan lain-lain. Di kampus-kampus
diskusidisktisi keagamaan.
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Kesan saya terhadap kehidupan beragama masyarakat Muslim Indonesia di tiga kota yang saya lihat cukup baik. Kesadaran mereka untuk
menjadikan Islam sebagai pegangan hidup bagi sebagian masyarakat Islam Indonesia cukup tinggr . Perhatian merekapun terhadap pendidikan
agama anak-anakmereka juga cukup baik, kendatipun masih perlu ditingkatkan
oleh peran orang tua.
Suatu hal yang juga cukup menggembirakan adalah renrang sekolahsekolah Islam di Ausualia. Menurut informasi PakAdnan sesepuh masyarakat
Muslim, di wiliyah V\Iest Sydney, bahwa di Sydney ada 5 buah sekolah

Islam. Dan sekolah-sekolah Islam tersebut adalah sekolah-sekolah yang
terbaik di Australia.

Di Canberra apa yang dirancang oleh CIC (Canberra Islamic Center)
adalah sesuatu yang amat menggembirakan- Proyek raksasa yang dirancang
oleh Pak Yusuf ini cukup prestise dan dapat mengharumkan nama Islam di
masa yang akan datang di Australia.
Memprogramkan lima program unggulan masyakat Muslim Australia
seperti yang selalu saya ceramahkan, adalah sesuatu yang amat relevan
dengan kehidupan masyarakat Muslim Australia. Perram4 pendidikan, Kedua
dakffah, Ketiga peningkatan ekonomi ummat, Keempat persatuan dan kesatuan,

Kelim4 menunjukkan Islam sebagai rahmatan lil'alamin"
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Lo-Jott
Hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 pesawat Qatar Air Line yang membawa
kami dari Doha Qatar mendarat dengan mulus di lapangan 1s6epg antar
bangsa GetWitch London sekitar pukul 11.00 siang" Sebagaimana lazimnya
setJlah mendaraq maka kita berurusan dengan keimigrasian, cukup lama
juga antrian, karenabanyakpendatangluarnegeriyangdiperiicsavisamasuknya,
seielah antrian hampir 2 jam, baru selesai urusan keimigrasian" Kedatangan
kami ke Inggris atas undangan panitia Konfrensi manuscript Islam di universitas Cambridge" Saya ditanya untuk apa datang ke Inggris, saya jawab

untuk menghadiri konfrensi di Cambridge Universit54 lalu dia teruskan lagi
p.tt*y"urtyu, apakah Anda seorang professo4 saya jawab ']ra" dan dia
tersenyum, mempennudah urusan keimigrasian, setelah dilakukan sidik
jari, kami diperkenankan masuk ke negara Inggris. Setelah mengambil bagasi,
k *i t .us menuju pintu keluar- Di luar telah menunggu PakAsyary dengan
isteri, ibu Neng. Kami singgah di restoran untuk minum siang dan makan
ringan selanjutnya menuju tempat tinggai Pak Asyary

MasjiJ SyrL

Jrh".

syah Jahan atau syah Jehan adalah nama sultan Kerajaaan Islam
Mughal di abad ke 16 di India suami dari Mumtaz Mahal" Beliaulah yang
*.*b*gun Taj Mahal. t ambang cinta kasih kepada isterinya Mumtaz Mahal
yarrg meoirrggal ketika melahirkan anaknya yang ke 14. Sebagai lambang
cinti kasih aUadinya itu, dia bangUniah sebuah banguanan yang memerlukan
tenaga kerja sejumlah 20.000 orang dan dibangun selama 20 tahun- Terletak
di pinggir sungai Yamunu di Aghra. Saya dan isteri telah pernah berkunjung
keierr.pat ini pada tahun 1997, ketika saya diundang sebagai pemakalah
pada seminar "Kesiapan Pemuda Indonesia dalam menghadapi Globalisasi"Seminar yang dilal6anakan oleh PPI India bekerjasama dengan Kedutaan
Besar RI India di New Delhi.
sore itu dari Bandara Get lvitch, sebelum sampai ke rumah PakAsyary
kami dibawa beliau menuju Masjid Syah Jahan, yaizu sebuah masjid yang
sudah berusia lebih 100 tahun, dibangun tahun 1896 termasuk masjid
terfua di Eropa Utara" Udara sore itu cukup bersahabat matahari musim
panas bersinar cerah sebuah penantian panjang dari warga Inggris yang
ipabila di musim Semi, gugur dan dingin mereka tidak melihat matahari,
titapi di musim panas mereka akan nikrnati rnatahari itu dengan leluasa"
Tidak berapa jauh dari masjid, ada sebuah bangunan yang melintang
dan mernanjangdi seberang masjid berjarak iebih kurang 50 m dari masjid,
setelah shalat di masjid kamipun menuju bangunan tersebut, temyata bangunan

itu adalah sebuah lembaga pendidikan, mungkin kalau di Indonesia dapat
kita sebutkan dengan madrasah. Di dalamnya sedang beri<umpul anakanak usia antar 7-L3 tahun setingkat Sekolah Dasar, mereka sedang mengaji

I
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mendapat bimbingan dari ustadz dan ustadzah. Dari profil tubuh dan
wajah mereka dapat kita ketahui berasal dari masyarakat Muslim Asia
Selatan (India, Pakistan atau Bangladesh).
6
Tempat ini mereka fungsikan sebagai tempat pendidikan baik bagi
anak-anak maupun orang dewasa. Suatu hal yang menarik hati saya adalah
banyak orang tua murid yang mengantar anak-anak mereka di sore hari itu
ke tempat pengajian di kompleks Masjid Syah Jahan tersebut. Ternyata
semangat keberagamaan mereka hidup di tengah-tengah kota metropolitan London, dan tidak luntur oleh kemajuan peradaban Barat" Karena itulah
mereka dengan setia dan rela mengantar dan menunggu anak-anak mereka
urtuk mendapat pendidikan agama.

Masjid Sentral (Central Mosque)
Pak Saharman Gea dosen Universitas Sumatera Utara Medan yang
sedang menyelesaikan program Doktornya di Inggris menjemput kami ke
rumah Pak Asyary untuk membawa kami shalat Jum'at di Central Mosque-

Sekitar pukul 12.00 siang kami sampai ke mesjid tersebut" Masjid sudah

mulai ramai dikunjungi oleh kaum Muslimin, kelihatannya berasal dari
berbagai bangsa, India, Mesi4 dan negara Timur Tengah lainnya. Bagian
atas masjid diperuntukkan untuk wanita, di sinilah kami bertemu dengan
ibu Afrahul Fadilah dulu studi juga di IAIN-SU, dia sudah 5 tahun di London, menjadi ustadzah.
Shalat Jum'at dilaksanakan sekitar pukul 13.30, Hratib menyampaikan
lhutbah pertamanya dengan bahasa Arab, selanjutrya khutbah kedua berbahasa
Inggris. Jamaah cukup ramai, di samping dan di dalam masjid penuh
,banyak juga yang berada di luar dan dilantai dasar. Menurut informasinya
shalat Jum'at dilakukan dua ronde, ronde pertama sekitar 13.30 sampai
14.30. Kemudian dilanjutkan pada pukul 15"00.
Selesai shalat Jum'at dilanjutkan makan siang dan kemudian kami

teruskan perjalanan ke Istana Backing Ham" Istana ini adalah tempat rajaraja Inggris betahta" Karena kami sampai hari sudah sore, sudah tutup,
jadi tidak memungkinkan lagi untuk masuk ke dalam" Kami mengambil
kesempatan saja berfoto di sekitar istana, meiihat pasukan istana yang
sedang berrukar jam piket dengan pakain liihasnya. Dari situ kami lanjutnya
ke Gedung Parlemen, melihat jam besar dan menyeberangi jembatan sungai
Thames. Banyak kapal-kapal berlayar di sungai tersebut sebagai bagian
dari hiburan di musim panas. Di tempat itu kami pergunalen melihat pemandangan

alam sekitaq dan tempat ini adalah bagian dari wilayah yang banyak didatangi
turis. Dari tempat tersebut kami menuju Wisma Merdeka bersama Saharman
Gea. Istirahat sebentar di sana sambil menonton piala dunia yang pada
wali:tu itu Inggris main, kalah karena pinalti. Setelah makan malam kami
kembali ke rumah PakAsyaray.
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Ceramah di KBRI London
Sabtu tanggal 3 Juli 2010 agenda kunjungan ke London kami isi dengan

di KBRI, dihadiri oleh masyarakat Indonesia. Panitia *neminta
kami untuk menyampaikan ceramah dengan judul : "Keluarga Sakinah".
Kami bentangkan tentang apa pengerrian keluarga sakinah, apa saja upaya
yang akan dilakukan untuk mencapainya, dan apa pula kendala-kendalanya.
Ceramah diiringi dengan dialog dan diskusi sekitar keluarga sakinah. Di
antara permasalahan yang diajukan, adalah bagaimana menegakkan keluarga
sakinah tersebut di tengah-tengah keluarga yang berbeda bangsa, misalnya
perempuan Indonesia kawin dengan laki-laki Inggris atau dan sebaliknya.
Dan bagaimana pula menegak&an keluarga sakinah di rumah tangga di
mana anak-anak sudah terpengaruh dengan budaya Barat dan banyak lagi
persoalan-persoalan lainnya yang berkenaan dengan kehidupan beragama
ditengah-tengah masyarakat Barat
ceramah

Brimingham dan Glosester
Hari Minggu tanggal 4 Juli kami menuju Brimangham untuk mengisi
pengajian di komunitas Indonesia di kota tersebut lebih ldrusus lagi mahasiswa
Indonesia yang sedang studi di sana, berangkat pukul 9.00 dan sampai
pukul 12.00, kami langsung dijemput oleh panitia, dari stasiun menuju
tempat berkumpui pengajian kami dibawa sebentar keliling kota Brimingham

yang syrnboi kotanya kerbau. Berfoto dibeberapa tempat yang penting,
setelah itu langsung ketempat pengajian, pukul 13.00 acara pengajian sampai
pukul 14.00, makan siang dan shalat, pukul 15.00, kami di antar kembali
ke stasiun untuk kami melanjutkan perjalanan ke Gloseste6 disana telah
berkumpul masyarakat Indonsia, ini lebih banyakyang sudah bekerja. Mereka
pada umumnya bekerja di Air Bus, mereka dulunya adalah pegawai BPPI
anak buah Pak Habibi. Akan tetapi setelah Pak Habibi lengse4 lembaga ini
tidak lagi menjadi perhatian utama, maka banyak anak-anak bangsa yang
memiliki kecakapan dibidang pembuatan pesawat terbang bekerja di perusahanperusahan di luar negeri, contohnya, seperti yang saya jumpai di Glosester.
Ceramah dimulai pukul 17.00" Ceramah yang saya kemukakan di sini
visi, misi dan tujuan hidup seorang Muslim. Pertanyaan banyak datang
dari pendengar. Ceramah di tempat ini dibagi dua, satu kelompok ibu-ibu
dan kelompok bapak-bapak" Setelah ceramah dilanjutkan dengan diskusi"
Berbagai hal yang diajukan, salah satu di antaranya tentang puasa" Puasa
di Inggris tahun ini bertepatan dengan musim panas, lamanya orang berpuasa
bisa mencapai 19 jam, apakah tidak bisa lamanya rentang berpuasa tersebut
disesuaikan dengan lamanya masyarakat Muslim di Makkah berpuasa. Ceramah

diakhiri dengan makan malam, setelah itu karena masih ada wakru kami
gunakan untukberjalan-jalan, karena maghribnya pukul 9"30" malam" Sebagian
rombongan pengajian menuju tempat pembuatan film "Harry Portet'' Menjelang
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maghrib kembali kerumah tempat pengajian dan kami menginap malam
itu di rumah tersebug besoknya puku1B.00. kami menuju London kembali.
Sepanjang perjalanan antar London-Brimingham dan Glosester pulang
pergi, kelihatan pemandangan alam yang indatr" padang rumput hijau luas
terbentang, perumahan pendudulq binatang ternak dan daerah peftanian,
kesemuanya terawat dengan baik" Pemandangan yang menarik itu karena
luasnya tatapan mata kita terhadap hijaunya aiam sekitar, terkadang kita
melihat pemandangan sejauh mata memandang. Di Indonesia juga kita
melihat hijaunya alam sekitar, tetapi pemandangan kita sering terrumbuk
dan bunru ke kaki gunung atau hutan, sehingga leindahannya kurang temikmati.

Museum Sains
Hari senin tanggal 5 Juli siang sekembalinya kami dari Glosester kami
dibawa ibu Neng ke Museum Sains, setelah menaiki kereta api bawah
tanah melewati beberapa stasiun dari Plasto-stasion yang terdekat ke rumah
pakAsyary. Gedung Museum ini cukup megah dan ramai dikunjungi. Karena
keterbatasan wakru, kami hanya bisa mengunjungi satu bagian saja, yaitu
bagian yang terdepan yakni peninggalan binatang purba dinosourus. Dari
museum tersebut perjalanan diteruskan ke castel (istana) Hendrik VIIITerletak dipinggu sungai Tharnes, dari situ kita bisa pula melihat London
Bridge dari kejauhan. Di sini juga ditemukan toko souviner dengan ciri
lrtras.Inggris.

Willeam Skaspaire
Hari selasa tanggal 6 Juli kami dibawa oleh PakAsyari dan Ibu Neng
menuju desa kelahiran pujangga terkenal Inggris, yaitu Willeam' Skaspaire,
perjalanan ditempuh lebih kurang 2 jam" Rumah tempat kelahirannya
masih ada, terdiri dari kayu balok yang kelihatannya masih kuaq hanya
sudah kelihatan dengan jelas telah dimakan usia. Hampir tidak ada orang
terpelajar di dunia ini yang tidak mengetahui nama Willieam S, beliau
sangat banyak menukilkan kata-kata mutiara yang berharga, di antarannya:
'Apalah arti sebuah nama, bunga mawar di beri nama lain dia tetap
harum" mengandung makna, orang jangan tertarik dan terpikat dengan
nama saja tetapi yang lebih menentukan adalah hakikat sesuatu itu""
Karya percintaan beliau yang terkenal adalah "Romeo and Julliet."
Tidak berapa jauh dari tempat kelahirannya, kami menuju rumah tempat
tinggalnya" Rumah ini masih asli terdiri dari kayu, dua tingkat" Tingkat
bawah untuk ruang dupuq ruang makan dan ruang tamu. Ditingkat dua
ruang tidurnya. Di sekitar rumah ada taman bung4 tapi kelihatannya kurang
terawat dengan baik.
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Dari desa kelahiran pujangga besar ini kami kembali ke London, terus
bersilaturrahmi ke rumah pak Ibrahim, pegawai BBC yang sudah pensiun
dan sudah lama berdomisili di London beliau adalah alumnus r4.uttas
sastra tllsu, berasal dari ranjung pura Langkat, dan kami kembali ke?umah
Pak Asyari sekitar pukul 24.0A"

Islarnic Center
Masyarakat Muslim Indonesia mempunyai sebuah Islamic center yang

terletak kira-kira 1 jam perjalanan dari rumah pakAsyary Sebuah bangrrrm
berlantai dua, di atas ada tiga kama4 di bawah tempat shalat r"k tigut
tempat ceramah. Siang hari Rabu tanggal 7 JuIi dijadwalkan ceramah agama
untuk ibu-ibu, yang akan diisi oleh Dra.Hj" Nurgaya pasa, MA" sementara
berlangsungnya ceramah ibu-ibu, saya dan pakAsyary menqju central Mosque
untuk shalat zuhur dan makan siang, dari central Mosque kembali kelslamic cente4 dan dari situ kami lanjutkan bersilaturrahim ke rumah salah
seorang keluarga Indonesia yang sudah lama tinggal di London berasal

dari surabaya, makan malam shalat maghrib dan kami juga menikmati

taman bunga di belakang rumahnya, yang dirawat dengan baik oleh bapak
itu sendiri-

Universitas CarntriJge
Universitas cambridge adalah sebuah universitas tertua dan ternama
di dunia, dia termasuk jajaran rangking utama universitas di dunia. Dari
London sekitar 50 menit naik kereta api" pagi itu hari Kamis tanggal B Juli
2010, pukul 7.00 saya dan pak Asyary telah berangkat menuju stasiun
kereta api menuju cambridge, dengan terburu-buru setengah berlari kami
menuju jalur kereta api yang akan berangkat ke cambridge. sekitar pukul
8.00 kereta api London-cambridge berangkat, lebih kurang pukuf l.oo
sampai di stasiun kereta api di cambridge. Dari stasion saya naik taxi
menuju Queen's college, agaknya sopir taksi sudah familier dengan nama
rersebut, tanpa banyak tanya dia terus membawa saya ke Queen's col1ege" sekitar 15 menit saya sudah berada di komplela
eueen's college.
Bertanya kepada penjaga pintu gerbang dengan mudah saya menemukan
tempat Konfrensi rhe sixth Islamic Manuyscript conference" saya lihat
peserta sudah mulai ramai berkumpul" Lalu saya menuju tempat registrasi
bertemu dengan Emma walles sebagai kontak persoq saya selalu berhubungan

E-mail sebelum ke cambridge. saya tanya di mana tempat pendaftaran,
lalu dia menunjukkan ke meja yang disebelahnya, di situ sudah ada dua
orang yang melayani pesefta yang mendaftar, Tidak menemukan kesulitan
mendaftaq sebab nama saya lengkap dengan identitas dari universitas mana

sudah tertulis" setelah membayar uang pendaftaran sesuai dengan hari
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dan pesanan yang kita pesan, maka saya secara resmi telah terdaftar sebagai
peserta The Sixth Islamic Manuscript Conference.

Pukul 11.00" siang itu dimulailah pembukaan konfrensi, di &pan telah
duduk tiga pembicara mewakili dari tiga lembaga yang menjadi panitia
konfrensi ini. Masing-masing mereka berbicara tidak lebih sepuluh menit,
yang menjelaskan tentang ucapan selamat datang kepada peserta, serta
menjelaskan tentang konfrensi ini secara garis besar. Peserta dikumpulkan
di sebuah ruangan sidang yang mampu menampung sekitar 150-200 peserta.

Pesefta konfrensi
penjuru dunia.

ini tidak sampai 100 orang yang datang dari berbagai

The Sixth Islamic Manuscript Conference (Conferensi Manuscript Islam keenam) dilalaanakan dari tanggal B sampai dengan 10 Juli 2010 di
Queen's College Universitas Cambridge Inggris. Konfrensi dilaksanakan
atas kerjasama tiga lembaga: Fertama University of Cambrigde, Kedua,
The Islamic Manuscript Association, dan lGtiga Thesaurus Islamicus Foundation"

Konfrensi ini bertaraf internasional, dihadiri oleh utusan dari berbagai
negara, di antaranya Amerika Serikat inggris, Prancis, Belanda, Saudi Arabia
dan beberapa negara Timur Tengah lainnya, negara-negara di Asia Tengah,
Malaysia dan Indonesia. Peserta dari Indonesia saya sendiri saja.
Keikutsertaan saya dalam konfrensi ini adalah diawali denganinformasi
yang saya peroleh melalui website: hmp:/,/www.islamicmantscrlplqfg. Dari

website itulah secara panjang lebar saya ketahui tentang konfrensi ini"
Dan dari informasi tersebug saya ketahui pula betapa penting dan menariknya
acara tersebut, terlebih-lebih untuk diri saya sebagai guru besar Sejarah
Pendidikan Islam, dimana manuscript adalah salah satu sumber sejarah
pendidikan Islam. Karena itulah saya mengirim abstrak dan resume rencana
manuscript yang akan saya bentangkan di konfrensi tersebut, untuk itu
saya pilihlah sebuah manuscript mengenai pendidikan Islam yang berjudul
Risalah Mukhtasarah fi Bayani Syurut Syaikh wa al Murid tulisan Abd al
Rauf al-Singkiii. LIlama Islam terkenal di abad ketujuh belas yang berasal dari
Aceh" Isi pokok dari manuscript itu adalah menjelaskan tentang 17 akhlak
seorang Syeili*r dan 20 akhlak seorang murid" Manuscript tersebut tersimpan
di Pusat Manuscript Melayu di Kuala Lumpur terdaftar dengan nomor 1314"
Tulisan yang saya kirim itu mendapat respons dari panitia dengan mengirim
surat yang menyatakan bahwa saya dipersilahkan datang ke Cambridge.

2.
a"

Pelalaanaan Konfrensi
Pembukaan konfrensi
Konfrensi dibuka oleh tiga orang tokoh yang mewakili tiga lembaga

yang terlibat langsung dalam konfrensi tersebuq yaitu Prof. Charles Melville,
President, The Islamic Manuscript Association and Professor Persian History

University of Cambridge, United Kingdom. Prof. Yasir Sulaiman, Directoq
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prince Alwaleed. Bin Talal centre of Islamic studies and His Mgesty sulttan
srudiu {Jniversity of cambrifue'
Qotroo, Bin said" Professor of Modern Arabic
Manuscriot AssociaMr. Davidson Maclaren, lxeatiye Director The lslamic
of n'n'f,Ua'uDar
and
Foundation
tion and. Directot; Thesaurus Islamic

scriptProject,Emt-Ketiganyamereka-inidudukdidepan'danmasing-orriir,g
Speech'
terUicari tiaat telini6 menit dalam acxaWelcoming

b.

Materi Pembahasan Konfrensi
presentasi di depan
Ada dua puluh dua pemakalah yang menyampaikan
melalui LCD dan
forum. selama tiga hari tersebut. Presentasi di lakukan
tidakada satu makalahpun
ffii *"rr1o-pfioonyu dalambenttkpowerpoint,
kertas kerja tersebut
ked-uapuluhdua
oari
io"g aiursik " t.pua, peserra.
klasifikasi'
i"pi a*lLifif<asit<an kepada beberapa
1- Mempersentasikan hasil riset dan penerbitan (Rbeatch andPublishing
Panel)
lalu yang telah
Diperientasikan beberapa hasil riset manuscript tahun
lembaga ini
tahun
didanai oleh Islamic Miruscript Association. Setiap
melakukan penelitian
memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk

yangdibiayaiotenrsamicManuscriptAssociation.Proposal.proposal
sebagai kajian yang
Va"i t.fuf,"diseleksi oleh panitia akan ditetapkan tahun pekerjaan.
saru
untuk
aui aitetiti dalam bidang manuscript
2.PerawatandanpemeliharaanManuscript(ConservaiolPsnel)
serta aktifitas-aktifitas
Beberapa preserLr *..gerrrukakan konsep-konsep
y*g dilrLr*rk r, dalari rangka perawatan rumuscript' Kita mengetahui
bahwamanuscriptitutelahberusiaratusantahun,tentusajakertas
itu akan usang dan akan menuju kepada kehancuran'
tersebut tetap
lalu bagaimana upaya yang dilakukan agar manuscript
pengetahuan'
ilmu
pengembangan
utuh din dapat aigu"*ku"-""tuk

v*s Ap*g*rk;

3.

Koleksi-koleksi Manuscript (Collecions Panel)
manuscript
Beberapa presenter menjelaskan tentang koleksi-koieksi

yang tersimPan-

4.
5.

Digitisation Panel

dalam manuscript
Berkenaan dengan penggunaan tekfinology informasi
Katalog (Cataloguing Panel)
katalogisasi
Beberapa prer"rit", tlrpil untuk mengemukakan bagaimana

museum'
manuscript yang terdapat diberbagai perpustakaan dan

Saran dan PendaPat

langka sekali
Dunia perguruan tinggr Islam (UIN,IAIN, STAIN)' malih
penelitian,
segi
dari
perhatiannya d-alam bida;; manuscript, baik ditrnja,
semina4
seperti
ini,
p"UUf.rri r"* melak,kan ka]ian-kajian akademik dibidang
sangat
itu
Islam
workshop, konfrensi aan hin-tain- Padahal, sesungguhnya
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kaya sekali dengan mirnuscript yang didalamnya terdapat sumber dan rujukan
ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu (falsafah, astronomi, sains,

ilmu-ilmu agama, pendidikan, dan lain-lain)" Kementerian Agama sejak
beberapa tahun lalu telah membentuk Lembaga Lektur Keagamaan yang
beradadiLitbangDepag. upaya-upayapenelitianjugatelahpemahdilal$anaka&
akan tetapi masih sangat terbatas" Kalaupun ada perhatian kepada manuscript, baru pada tahap penelitian dan publikasi yang masih rerbatas, padahal
masalah manuscript tidak hanya terbatas pada penelitian dan penerbitan
saja, tetapi lebih luas lagi. Berkenaan dengan itu sangat perlu digalakkan
perhatian dalam bidang ini oleh Lembaga Lekrur Keagamaa4 Ditperrais,
serta perguruan tinggr Islam. Asia Tenggara, lebih khas lagi Indonesia sangat
kaya dengan manuskrip Islam yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, karena itu perlu dilakukan suatu kajian, pelestarian serta publikasi
dan pewarisannya kepada generasi muda.
Beberapa kesimpulan dapat dikemukakan di sini

a.

:

universitas cambridge bekerjasama dengan lembaga-lembaga Islam
di Timur Tengah" telah lama menaruh perhatian dalam bidang manuskrip
Islam. selain dari universitas cambridge di Inggris juga beberapa museum
dan perpustakaan di negara Barat lainnya seperti Amerika serikaq, prancis

Belanda, telah lama menaruh perhatian dalam bidang manuskrip Islam tidak hanya dalam bidang riset dan publikasi tetapi juga dalam
hal perawatan, pelestarian, digitalisasi, dan lain-lain.

b.

Indonesia yang dihuni oleh 90 o/o kaum Muslimin serta sejak ratusan
tahun lalu telah banyak ulama terkemuka di Indonesia yang memiliki
tulisan-nrlisan yang tersebar diberbagai tempat, maka sangat tepatrah
apabila pengkajian tentang manuscript ini lebih ditingkatkan dari yang
sudah pernah dilakukan. Untuk itu kepada setiap perguruan tinggi
Islam (uIN, IAIN, STAIN) diberikan porsi rerrenru untuk melakukan
kajian tentang manuskrip.

c.

ulama Islam terkemuka pada zarnan lampau, seperti Hamzah Fansuri,
Abd. Rauf al-Singkili, Syamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin al-Raniry
Nawawi Banten, Arsyad al-Banjari, \fusul al-Makassary dan banyak
lagi yang lain, telah meninggalkan tulisan-tulisan yang sangat berharga,
karena itu perlu dilakukan kajian, pelestarian, katalogisasi, digitalisasi,
riset dan publikasi dan lainlain. Agar hal itu dapat terlaksana, maka
diperlukan sebuah lembaga baik lembaga pemerintah ataupun non
pemerintah yang menaruh perhatian terhadap manuskrip Islam, perlu
ada di Indonesia sebuah assosiasi manuskrip Islam.

New Castel
Jadwal ceramah di New castel telah diatur oreh masyarakat Muslim
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London pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010- Pagi hari pukul 9.00 kami
berangkat dari London ke New Castel, jarak perjalanan sekitar 400 lan,
ditempuh dengan kereta api cepat sekitar 3 jam- Sampai di New Caste1
sekitar pukul 12.00. Penjemput tems membawa kami ke tempat 6ftemuar1,
telah ditunggu oleh komunitas masyarakat Indonesia yang sebagian besarnya
adalah mahasiswa sedang mengambil program Master dan Dolctor. Ceramah
dibagi du4 satu kelompok untuk laki-laki dan satu kelompok lagi perempuan"
Untuk kelompok perempuan diisi oleh isteri saya dengan judul ceramahnya
"Keluarga Sakinah".
Ceramah yang saya sampaikan lebih terfokus kepada Visi, Misi serra
Tujuan Hidup Muslim. Memaparkan tentang pandangan hidup Muslim.
Bagaimana seorang Muslim bersikap daiam hidupnya di dunia ini, bagaimana
dia menyikapi hidup dunia danbagaimana dia memfungsikan dirinya sebagai
khalifah dan Abdillah di bumi. Kemudian bagaimana pula sikapnya dalam
kehidupan yang akan datang sesudah kehidupan dunia ini. Apa yang harus
dipersiapkan seseorang- Ceramah diakhiri dengan tanya jawab, kemudian
dilanjutkan makan siang dan shalat. Setelah itu menuju ke stasiun kereta
api untuk kembali ke London.
Sebelum ke stasiun singgah dulu dibeberapa tempat yang perlu diabadikan.

Diantaranya: Stadion lapangan bola New Castel. New Castel salah satu
group bola terkenal di Inggris, disempatkan membeli kaus bola New Castel
untuk oleh-oleh. Dari situ menuju Universitas New Castel, berfoto pada
lokasi yang penting, terakhir menuju jembatanyang melintasi sungai dibangun
agak unik dari jembatan lainnya, ada lingkaran di atas jembatannya dan
diteruskan dengan menaiki tower untuk melihat alam sekitar. Tempat ini
juga benar-benarindah. Pukul 16.00. tiba di stasiun kereta api yang setefl.$nya
melaju menuju London dan sampai sekitar pukul 19.00. Pak Asyari telah
menjemput kami ke stasiun kereta api.
Hari Minggu tanggal 11 Juli, sekitar pukul 12.00. ceramah di masyarakat
Muslim di salah satu rumah yang telah diperuntukkan oleh pemiliknya
untuk tempat kegiatan agama" Dihadiri lebih kurang 15 keluarga Muslim,
berakhir sekitar pukul 15.00, dari situ menuju rumah Afrahul Fadilah (alumni
IAIN dari Fakultas Syariah) yang sudah lama tinggal di London, karena di
sana ada peresmian perkawinan. Sorenya menonton final piala dunia dan
bermalam di situ. traginya hari Senin tanggal 12 Juli menuju pusat perbelanjaan
yarig saya lihat sepanjangjalan di donninasi oleh pedagang-pedagang Arab"
Dari situ dilanjutkan ke KBRI untuk bertemu dengan Duta Besar RI untuk
Inggris Yuri Octavian Tharnrin. Pukul 17.00. kami berremu dengan Bapak

Duta Besar RI untuk Inggris atas usaha ibu Afrahul Fadilah. Peftemuan
yang sangat bersahabat. Beliau mengharap lagi kedatangan kami ke London dan kalau datang menginap di rumahnya saja.
Tanggal 13 Juli 2010, persiapan untuk kembali ke Indonesia. Paginya
menuju taman bunga yang tidakjauh dari rumah PakAsyari. Taman bunga

IlI
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sebagai paru-pani kora banyak ditemukan di London dan ada beberapa
telah kami kunjungi, begitu indah bunga-bunganya lagi mekar. pukul 11.0b"

kami berangkat ke lapangan terbang Get Witch di antar olehjbu Neng.
Terima kasih banyak diucapkan buat keluarga pak Asyari, dan ibu Neng
tempat kami tinggal selama di London yang selalu mendampingi kami
selama di London, bahkan hari terakhir dengan jarakyang cutup3iutr, luu
Neng telah mengantar kami ke lapangan terbang. Bahkan setiap hari ibu
Neng mempersiapkan makanan dengan menu yang beragam dan nikrnat
seleli.Begitupulamempersiapkanmakananringannya"semogaAllahmernbalasqza
dengan balasan kebaikan yang beriipat ganda. sesampai di lapangan terbang

terus chek in, seterusnya menunggu di waiting room. pukul 15.00. sore
be[Fn8kat menuju Doha. Transit di Doha beberapa jam dan sererusnya
melanjutkan penerbangan ke Kuala Lumpu4 pukul 14.00. tanggal 16 Juli
pesawat Qatar Air Line mendarat dengan mulus di lapangan terbang KLIA.
Tanggal 17 Juli kembali ke Medan"
sulit bagi kami melupakan kenang.kenangan indah selama di London, baik kenangan keindahan alam dan keistimewaan kotanya, begitu
pula kebaikan-kebaikan setiap keluarga dan orangyang kami jumpai. w;bil
khusus Pak Asyary sekeluarga.
Atham&tlillahiRobbalNamiLrr.Bagikamisemu4nilanatyangdidapatkan

ini semoga semakin menambah kecintaan dan ketaqwaan liami kepada

Allah Swt. Amin
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Jaringan Keilmuan Sumatera Utara dan Semenanjung
Tanah MelaYu
Prof.Dr.TibRaya,MA.gurubesarUINSyarifHidayatullah.Jakarta,

fengajian
bertanya kepada saya, apakah'saya bersedia mengajar di Akademi
Islam Universiti tvlaiaya, sebagai Guru Besar tamu (Visiting Professor)'
Pak Tib
Mereka memerlukan curu Besar ilmu pendidikan Islam. Tawaran
pengalaman
i* d.rrgrn renang hati saya terima, karena ini sebuah tambahan barang
isian'
pun
mengirimkan
di negeri iiran- nihak Universitas
pulaiah
diurus
kembali,
kesehatan. setelah barang isian itu mereka terima
sebagai
visa ke Konsulat tvtalaysiidi Medan untuk izin tinggal di Malaysia
semua selesai,
tenaga pengajaryang berkhidmat di universiti Malaya. Setelah
sayapun berangkat ke Kuala Lumpur'
istirahat
Di Kuala Lumpu4 belum terus men8aja4 tetapi di suruh dulu
jelas
hari
sampai
kurang
maksudnya
apa
di Hotel Hilton selima seminggu,
kuiiah'
ini, apakah untuk mempersiapkan bahan

*.rgri*

Setelahsemingguistirahat,makan,tidurdanmempersiapkanbahan
kepada
di hotel mewah itu, Jayapun *"lrpot ke Akademi Pengajian Islam,
memberikan
Beliau
Ibu prof. Dr. Shamsianketua Jurusan Pendidikan Islam.
satu semester'
kepada saya roster dan mata kuliah yang saya pegang untuk
tanggal 9 Juni 2009, mulailah saya mernberikan kuiiah kepada
Sejak

Sistempertrutlalannva
peladar trrnnasiswapendidikanlslam) semestersatudantiga.

f..U"ai dengan li nfN

Medan. Kutiah di UM ini ada kuliah umum atau
kelas besar
kuliah kelas besa4 dan ada kuliah tutorial (kelas kecil). Kuliah
yang
mahasiswa
seluruh
yaitu perkuliahan yang dilalisanakan terhadap
atas
seratus
di
sampai
bisa
mengambil rnata pelajaian tersebut. Jurnlahnya

orarr; t.rgrrrt

kddh ,rrir*,

subjgk-tersebut' Setelah
dilalaanakan pula kelas tutorial, kuliah diskusi- Kelas yang

*g k pua, U*yut tty, yang mengambil

besartadiitudipecahkepadakelas.kelaskecilyangjumlahanggotanyadi
pendalaman apa
bawah tiga puluh or*g. Di kelas kecil inilah dilakukan
akrif' Aktif
mahasiwa
dituntut
sini
Di
y*g
,rdih aiU"Amn dI k"lrt besar.
'-.tiUrru,
Dosen
teman'
dari
makalah, presentasi, menjawab Pertanyaafl
memberikan
di sini berperan s.Uaiai fasilitator. Di akhir perkuliahan {osel
dalam kelas, sehingga
resume dan solusi terirdrp p"r*rtalahan yang muncul
topik itu tuntas dibahas pada hari itu'
pengalarnan,
Kehadiran saya di Universiti Malaya ini, di samping menambah

tetapijugamelanjutkanapayangtelahdilakukanolehparacendekiawan
telah banyak
Musiim masa lampau. Cendei<iawan Muslim Sumatera Utara
baik sebelum
tanah-IVlelayu,
U".t t ia*rt **y.Larkan ilmunya di semenanjung

tercatat
kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan
nama.namayangmenyumbangkanilmunyadiMalaysia,sepertiSyekh.lungi$
Sesudah
Tola, Abddul WafraU not ur, Iriam Muhammad Kasim, dan lainlain"

kemerdekaanadabeberapaorangyangyangberkhidmatmenymbangkan
ilmunyadiMala1d4sepertioK.n ttrtsH,tvtulrtrtarl,intang,hinggasampailah

r-IE
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kepada generasi kami. Kesemuanya itu adalah merupakan jaringan keilmuan
antar dua bangsa yang serumpun, ktrususnya Sumatera Utara dan Semenanjung
Tanah

Melayu.

F

Sekilas tentang Universiti Malaya
Universiti Malaya adalah universitas tertua di Malaysia telah banyak
melahirkan pemimpin bangsa Malaysia" Kampusnya terletak di tengah kota
di Jalan Lembah Pantai tidak berapa jauh dari Kuala Lumpur Cenffal, pusat
2O menit dari
kota Kuala Lumpur, naik taxi mungkin hanya sekitar l-5 atau
Twin Tower (menara kembar). Di sini diprogram sejumlah disiplin ilmu
pengetahuan, baikyang tergolong natural, sciences, social sciences, humaniora,
6ufrt un juga ilmu-ilmu keislaman, dengan program S-1, S-2, dan S-3'
Etrdaulh,rrr.2o(.f./201Q UM perin8l<attertinggi menunrtrang!<ingintemasional

di antar seluruh universitas di Malysia, yakni rangking 180 dunia" Rangking
ini sudah merupakan rangking yang sulit dicapai oleh Negara-negara di
Asia tenggara. Dosen-dosen internasional bedumlah sekitar 15% dari seluruh
dosen yang ada.
pintu masuh ke uM ada tiga pintu gerbanS utama, begitu kita masuk
ke lokasi kampus yang seluas 500 ha, kita telah melihat kampus yang asri,
pohon-pohon, bunga-bunga, danau buatan, gedung-gedung serta asrama
mahasiwa 1cillei1, y*g t"rtuta rapi, kesemuanya memberi kesan kepada
kita tentang kenyamanannya. Di kaki sebuah bukit, berdirilah gedung Akademi
bagian dari
Pengajian It1"*Urirr"rsitiMatraya (APIUIO, Ak4demi ry
Ada dua
Dekanoleh
UM, selain dari Fakultas yang dipinipin
rr.ri.tot
bentuk akademi, yakf Akademi Fengajian Islam danAkademi Fengajian Melayu'

t*

44+

Akad.emipengajianlslaminidipimpinolehseorangpengarahyang
dibantu oleh Gbetapa orang timbalan (wakil) pengarah,, kemudian baru
ada jurusan 6abatanl. ada beberapa jurusan yang ada di APIUM: Usuluddin,

Syari'ah, dan Pendidikan Islam"

saya di tempatkan di jurusan (fabatan) Pendidikan Islam. Jurusan
ini dipeisiapkan untuk melahirkan guru-guru agama yang akan berkhidmat
di sekolah-iekolah menengah. Di antara mata pelajaran yang dipercayakan
kepada saya, adalah Sejarah Pendidikan Islam, Filsafat Pendidikan Islam,
Metodologi Pengajaran Akidah dan Metodologi Pengajaran Akhlak.

Jaringan cendekiawan Muslinn sumatera utara dan semenanjung
Tanah MelaYu
Menurut berbagai hasil semina4 bahwa Islam telah masuk ke kawasan
bertahap
Asia Tenggara seSak ibad pertama Hijriyah dan sejak itu Islam secara
argumentasi
merupakan
adalah
telah berkernbang. Jalur lintasan "sutera laut''
yang logis bagi menjelaskan bahwa pedagang-pedagang Arab telah melintasi
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selat Melaka dalam rangka altivitas perdagangan mereka" Ketika mereka
melakukan akrivitas perdagangan itu@ sekaligus pula terjadilah Islamisasi
di kota-kota pantai yang mereka jadikan ftLjuan mereka. Dengan demikian
bukanlah sesuatu yang mustahil bahwa pedagang-pedagang Arabflun telah
memiliki pemukiman di sekitar Selat Malaka pada ketika itu. Perkembangan
Islam semakin pesat setelah berdirinya kerajaan Islam setelah abad ketiga
belas Masehi, seperti: Pasai, Malaka, Demak, Banten dan lain-lain.
Jalinan hubungan antar kepulauan di Nusantara ini telah berlangsung
cukup lama, bahkan diperkirakan telah berlangsung sebelum Islam datang
ke kawasan ini. Jalur sutera laut yang menghubungkan Cina dengan daerahdaerah di Timur Tengah, telah terujud sebelum lahirnya Islam, menjadikan
Selat Malaka sebagi lintasan perjalanan kapal yang berlayar pulang pergi
dari Kanton ke kawasan Timur Tengah.
Selat Malaka selain berfungsi menghubungan daratan Cina dengan
dunia Arab, juga berfi:ngsi menghubungkan antara Sumatera dan Semenanjung

Malaysia (dulu bernama Semenanjung Tanah Melayu).Kedua kepulaun ini
amat dekat dan akrab dari berbagai aspek kehidupan, sosial, buday4 bahasa,

adat istiadat dan juga

agama"

Pada awal pertama perrumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam
di kawasan ini hubunganyang amat akrab, tersebut digambarkan sebagaimana
hubungan antara Kerajaaa Malaka dan Pasai" Sebagai contoh, sebuah kitab

Tasawwuf "Darul Mazkum" karangan Maulana Abu Bakar dari Makkah.
Kitab tersebut diarak terlebih dahulu di Malaka baru kemudian diantar ke
Pasai untuk diterjemahkan.
Hubungan antara Malaka dan daerah sekitarnya di Sumatera tidakhanya
terbatas di Aceh saj4 tetapi juga daerah-daerah lainnya, seperti Sumatera limur,
Riaq Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, yang kesemua daerah-daerah
ini mempergunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibu dan bahasa pergaulan.
Hubungan itu juga tidak hanya sebatas hubungan agama, tetapi juga mencakup
aspeklainnya seperti: perdagangan, buday4 bahas4 seni danjuga pendidikan.
Salah satu aspekterpenting di antara hubungan tersebut adalah hubungan

pendidikan. Telah terjadi jaringan transformasi ilmu antara Semenanjung
Tanah Melayu dengan Sumatera Utara setidaknya sejak abad ke 15, seperti
yang diuraikan terdahulu, batrwa Malaka telah mengirim kitab penting ke
Pasai untuk diterjemahkan"
Komunikasi dan jaringan transformasi keilmuan antara dua kepulauan
ini telah ujud sejak ratusan tahun lalu, telah banyaklah cendekiawan Muslim
Sumatera Utara yang datang ke Malaysia untukberktridmat dalam penyebaran
keilmuan, begitu juga cendekiawan Muslim Maiaysia juga berkhidmat
mentranformasikan ilmunya di Sumatera Utara, hal ini telah dimulai sejak
Malaka jatuh ke tangan Portugis di tahun 1511 M" Cendekiawan Muslim
Malaka tenebar keberbagai kepulauan di lndonesia terutama ke SumateraUu:a"
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Setelah abad ke 20 perkembangan ilmu kelslaman semakin pesat karena
banyaknya alumni Tlmur Tengah Mesir dan SaudiArabia) yang telah menamatkan

pelajaran, mereka kembaii ke kawasan Asia Tenggara. Pada keti$1 ftulah
j"ri"g"" keilmuan tersebut semakin intens, di mana banyak cendekiawan

frf*fi* yrrs

berasal dari Sumatera berkhidmat di Malaysia dan juga sebalilarya'

Perkembangan keilmuan Islam semakin berjaya setelah Negara Indo-

nesia dan Malaysia merdeka" Kesempatan masing-masing negara untuk
memperkasakan pendidikan Islam di negara masing-masing terbuka dengan
seluas-luasnya. Dengan demikian berdirilah insitusi pendidikan Islam mulai
dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi"Berdirinya pendidikan tinggt
Islam di kawasan ini memberi peluang bagi cendekiawan Musiim kedua

Negara, lebih lilhusus Sumatera Uiara dan Semenanjung Tanah Melayu untuk

melakanakan aktiviti jaringan intelektual dalam berbagai bentuk, seperti;
jurnal
saling tukar menukar tenagi pengajar dan pelaja4 semina4 pemrlisan
yang
saling
lainnya
keilmuan
dan iuku, penelitian, dan beibagai aktivitas
melibatkan cendekiawan di kedua kepulauan tersebut'
sumatera utara adalah salah satu daerah (Provinsi) di sumatera utara'
Daerah ini khususnya di Pantai Timur berbatasan langsung dengan Selat
Malaka dan daerah-daerah sekitarnya, sudah sejak ratusan tahun lalu telah
mempunyai hubungan kekerabatan, budaya dengan Maiaysia. Karena itulah
hubungan antara Malaysia dan Sumatera Utara menjadi sangat akrab. Selain
dari hubungan kekerabatan dan budaya, juga telah berlangsung hubungan
keintelektualan antara keduanya.
untuk melihat sejauh mana keintensifan hubungan kedua wilayah
ini, dipandang dari sudut kecendekiawanan perlulah dilakukan penelusuran
,.rt" L;i* ying lebih mendalam dan sistemik sehingga ditemukan sejauh

*,

p.r*."t d"kir** kedga wilayah tersebut dan sumbangan-sgmbangan

kecendekiawanan apa saja yang saling diberikan keduanya" Sumatera Utara

dan Malaysia dalam Jaringan Keintelektualan"
Seperri yang telah diuraikan terdahulu, sebelum kedua negara merdeka
dari penjajahan asing, hubungan kedua wilayah ini sudah t9lalin dengan
taif<aafamUerbagaiaspeknya. Dalamaspekkecendekiawanantelahberlangsung

hubungan tersebut d"ogr1 intensif. Sebelum kemerdekaan ada catatan
beberapa nama-nama yang berasal dari sumatera utara yang pernah belajar
dan mengajar di Malaysia, di antaranya:
1" Sheikfi Abd. wahab Rokan, beliau adalah guru tarikat Naqsabandiah
yang sangat terkenal di sumatera utara terutama di IGbupatenlangkatiletiau tatrir di Riau di Rokan, kemudian pindah ke Langkat sewakru
sultan Langkat memerintah, dan beliau membuka perkampungan
tidakberapi jauh dari kota Tanjung Pura, yaitu di kampung Babussalam'
yurrg pop,rlu, d4uro bahasa tit uti-t uti disebut Besilam' Beliau untuk
Leberapalama pemah mengajx di Malaysia i<arena masfarakat menginginkan
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beliau kembali ke Besilam, maka beliau tinggalkan Malaysia untuk
kembali mengajar di Besilam Langkat.
Sheikh Junaid Thola, beliau lahir di Desa Sibanggor Kecamatan Sibanggor
Kabupaten Mandailing Natal. Banyak melakukan akivitas keagamaan
dan pendidikan agama di Malaysia terutama di Perak. Di sana beliau
mengajar di masjid-masjid dan mendirikan Madrasah"

Imam Muhammad lGsim, beliau lahir pada tahun 7972 didesa Singkuang
Kecamatan Muara Batanggadis IGbupaten Mandailing Natal. Masa mudanya.
merantau untuk menuntut ilmu ke Malaysia, pertama sekali bersekolah
di Perakkemudian pindah ke Seremban Negeri Sernbilan, beliau menikah
dan mempunyai anak sejurnlah tujurr* orang. Akitivitas keagamaan mengajar
dan menjadi imam di Seremban, sehingga ditabalkan nama beliau menjadi
Imam Muhammad Kasim.

Aktivitas Cendekiawan Muslirn Pasca Kemerdekaan
Malaysia merdeka pada tahun 1952 kemudian pada tahun 1963, terujudlah
Malaysia, yang meliputi Semenanjung Tanah Melayu, Singapura, Serawalg
Sabah, kemudian Singapura menjadi negara sendiri dan menjadi Republik
Singapura. PembentukanMalaysia ini tidak disetujui oleh Soekarno Presiden
RI pertama, maka terjadilah era konfrontasi. Era ini berlangsung sampai
tahun 1966. Ketika Soekarno lengser dari kursi kepresidenan, diganti oleh
Soeharto, maka politik luar negeri Indonesia berubah dari mengganyang
Malaysia menjadi bersahabat. Dan sejak itulah persahabatan kedua negara
semmpun menjadi sebuah kenyataan"

Ada beberapa akrivitas kecendekiawanan antara kedua negara

1.

:

Pengiriman guru:guru Indonesia ke Malaysia sesuai dengan kebijakan
pemerintah Malaysia untuk membangun sumber daya manusianya,
mereka galakkanpendidikan. Di mana saj4 di dunia negara bekas penjqiahan

akan meninggalkan dampak negatifnya dari sudut pendidikan, tidak
terkecuali Malaysia, karena itulah mereka menginginkan agar diberikan
upaya dan perhatian yang lebih buat dunia pendidikan. Ketika Malaysia ingin mengembangkan dunia pendidikannya mereka membutuhkan
tenaga guru dari hrdonsia terutama guru-guru ekakta. Untuk itu penrerinuh
Indonesia mengirimkan tenaga-tenaga guru tersebut ke Malaysia. Di
antara gr:ru Indonesia yang dikirim ke lVlalaysia tersebug terdapat sejumlah
guru yang berasal dari Sumatera Utara.

2-

Pribadi-pribdi Cendekiawan Muslim Sumatera Utara yang berkhidmat
mengajar di Malaysia"
Ada beberapa nama yang dapat dikemukakan di sini orang-orang Sumatera

Utara yang mengajar di Malaysia ;
a. Prof. MuHrtar Lintang, beliau berasal dari Mandailing bermarga
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Lintang. Beliau termasuk salah seormg tenaga pengajar di Universiti
Kebangsaan Malaysia (LJKM) pada awal berdirinya UKM. Penulis
pemah benemu beliau pada seminar IGbudayaan Islam dan Kgbudayaan
Melayr yang diadakan oleh UKM pada tahun 1976.

b.
c.
d.
e.
f.
3

.

OK. Rahmat, SH.
Prof.Dr.H. Yakub Matondang, MA.
Prof.Dr. Haidar Putra Daulay, MA.
Prof.Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA.

Dan lain-lain

Pribadi-Pribadi Cendekiawan Muslim Malaysia yang Berlifiidmat mengajar

di Sumatera Utara.

4.
5.

Seminar dan Work Shop.
Banyak sekali seminar-seminar yang diadakan atas kerjasama lembaga
pendidikan tinggr Malaysia dan Medan-

a.

Seminar Kebudayaan Islam dan Kebudayaan Melayu dilalisanakan
oleh UKM pada tahun 1976" Seminar ini dilalaanakan oleh Universiti
Kebangsaan Malaysia saja, tanpa ada kerja sama dengan lembaga
pendidikantinggi di hrdonesia, hanya s4ia Panitia mengundang lembaga
pendidikan tinggl, organisasi-organisasi Islam di Sumatera Utara.

b.

Seminar Ekonomi Islam, kerjasama antara IAIN Sumatera Utara
Medan dengan Universitas Islam Antar Bangsa (1993).
SeminarDalaarahlslarn, kerjasama antara Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara dengan Universitas Kebangsaan Malaysia.

c.
d"

Seminar JQAF (Jawi, Qur'an, Fardu Ain) Kerjasama antara IAIN
Sumatera Utara dengan Universiti Kebangsaan Malaysia.

e.

Dan lain-lain.

6.

Momerandum of Understanding (MoU)
Sejumtah MoU perguruan tinggr di Sumatera Utara telah melakanakan
MoU dengan perguruan tinggt di Malaysia.

7.

Malaysia dan Medan Sebagai Tempat Tujuan Studi.
Saat sekarang terdapat cukup banyak mahasiswa yang berasal dari
Sumatera Utara yang sedang menuntut ilmu pengetahuan di Malaysia, tersebar diberbagai universiti dalam berbagai disiplin ilmu, baik
pada peringkat S-2 (Master), maupun pada peringkat S-3 (Ph.D). Begitu
juga terdapat pula sejumlah mahasiswa yang berasal dari Malaysia
yang belajar di berbagai Universitas di Medan, seperti di USU, LINIMED,
IAIN, UISU, LIMSU, dan lain-lain.

Jadi, sesungguhnya kehadiran saya di University Malaya sebagai visiting professor adalah melanjutkan kegiatan kecendikiaan yang telah dirintis
oleh para cendekiwan Sumatera Utara di masa lampau.

Di depan Biro rektB$ Univ. Malaya

Suasana cii

Lini-:.I;

Proses p€mbelajaran dalam perkuliahan
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Muhammad Iqbal Iqbal mahasiswa Uinversitas Internasional al Mustafa

di Qom, pernah juga berkuliah di IAII\i SU, memperkenalkan saya kepada
Pengurus Himpunan Pelajar Indonesia iran untuk diundang dalam seminar "Pendidikan Kader Ulama Indonesia Iran: Suatu Perbandingan"
Hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 pukul 21"30, pesawat Air Asia yang
saya tumpangi mendarat dengan mulus di lapangan gerbang imam Khumaini
Teheran" Informasi via SMS yang saya terima Diding dan Iqbai telah menunggu"
Mampir di bagian visa on arrival sebab informasi dari Kedutaan Besar Iran di

Jakarta bahwa warga Negara Indonesia yang ke Iran bisa mengambil visa on
arrival",Setelah antri sekitar 1jam, sampailah pada giliran saya dan seorang
teman dari Malaysi4 lalu petugas visa on arrival tersebut berkata "Indonesia dan Malaysia tidak butuh visa, langsung saja ke imigrasi". Saya bergegas
menujuimigrasi, petugas langsungmestempelpasporsaya tanpa adapertanyaan,
sayapun terus keluar untuk mengambilbagasi. Diding dan Iqbal telah menunggu
di luar. Dari Tapangan Imam Khumaini kami naik talsi ke Qum, lebih kurang
100 km. Sepanjang jalan raya sampai ke Qum diterangi oleh lampu jalan,
saya prki4 berapa Iran harus mengeluarkan dana untuk lampu jalan sepanjang
ini, apakah ini sebagai salah satu dari manfaat tenaga nuHir yang mereka
miliki. Perjalanan itu hanya ditempuh lebih kurang satu jam, jalan mulus
dan lebar serta satu arah. Sampai dihotel telah pukul 1.00. dinihari tanggal

16 Mei.

QoQum adalah sebuah kota yang terletak dibagian selatan Teheran. Kota ini
terkenal sebagai kota santri dan kota ziarah, karena pendidikan agama
yang dimilikinya serta kehidupan beragama yang kental, tempat berziarah
ke makam Fatimah al-Ma'sumah. Di kota ini kita melihat orang-orang yang
berlalu lalang dijalan, lelakinya memakaijubah dan sertan, wanitanya memakai
pakaian abaya warna hitam. Pagr ihl hari senin tanggal L6 Juni, saya diajak
Diding dan Iqbal untuk keluar hotel, jalan-jalan sekitar hotetr yang berujung
sanrpainya kami ke makam suci (ftollysftarene) Fatimah al-Ma'sumah. Makam
ini salah satu makam suci yang selalu dikunjungi oleh umat Islam bermazhab
Syi'ah" Di sebuah kompleks yang cukup luas diternukan beberapa bangunan
yang meliputi bangunan makam Fatimah al-Mashumah, makam para ulama
terkemuka, masjid agung dan berbagai bangunan lainnya.
Makam Fatimah al-Ma'shumah sebagai obyek ziaruhyang utama di kota
Qum. Penziarah berdatangan dari berbagai kota di Iran dan juga dari luar

negeri. Fathimah al-Ma'shumah adalah saudara perempuan Ali ar-fudho,
Imam kedelapan dari dua belas Imam menurut faham Syi'ah Isna Asyariyah
(Syiah Imam Dua Belas) " Beliau wafat di Qum ketika akan berkunjtrng kepada
saudaranya Ali ar-Rjdho di Masyhad. Dimakamkanlah di kota eum. Tempat
pemakamannya itu selalu saja ramai dikunjungi penziarah baik siang maupun
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malam. Di salah satu pintu masulq saya lihat ada perkataan Imam al-Jawwad,
Imam kesembilan yang terjemahan dalam bahasa Indonesia "Barangsiapa
berziarah ke makam bibi saya maka dia akan masuk sorga". Mungkin ini

salah satu pendorong banyaknya penziarah ke makam tersebut.
Tidakberapa jauh dari sisi makam, terdapat pula makam-makam ulama
terkemuka, adi makam Murtadha fuIuttahari yang dizaman revolusi lran
seorang ulama Syi'ah terkenal, buku-bukunya banyak ditedemahkan ke
bahasa-Indonesia. Ada juga makamTabatabai, penulis Tafsir al-Mizan' Tafsir
ini cukup popular di indonesia" Quraish Shihab sering mengutip pendapat
Tabatabai autu* Tafsirnya al-Mishbah" Juga ada makam guru Ayatullah
I*rumaini. Dan banyak lagi suatu hal menarik penglihatan saya ketika berkunjung

pagi itu di Masjid Agung, yang letaknya tidak jauh dari Makam Fathirnah
al-IUa,shumah, di ruang terbuka di samping makam, dipenuhi oleh para
pembahas kitab-kitab. Di situ ditemukan SlouP-$oup diskusi 2,3,4 atau 5
trut g sedang berdiskusi membahas kjtab tertentu. Ini berlangsung tiap hari
,u*p1i zuhur" Pesertanya dari berbagai usia, ada muda dan tua. Di sinilah
mer;ka membahas kitab-kitab tersebut dengan antusias" Di sebuah tempat
yang lebih khusus yakni di masjid yallg tidaktergolong kepada masjid agung,
ait"-rt"" pula pembahasan kitab yang disebuttingkatBahsul Kharij. Tingkat
ini adalah iingkat ulama yang sudah memiliki ilmu tinggi, tapi masih perlu
lagi dibimbing oleh seorang Ayatullah al-'uzma, yaitu Ayatullah yang sudah
sampai ketingkat mujtahid, ulama yang telah menjadi ikutan banyak orang dan sudah mengamalkan fatwa beliau-

Seminar Pendidikan Kader Ulama Indonesia dan lran
Hari Kamis tanggal 19 Mei di sebuah aula dalam lingkungan Sekolah
Tinggi Bintut Huda, bigian Universitas Internasional al-Musthafa, dilalaanakan
r"*ir*. Dihadiri oleh mahasiswa Indonesia yang sedang studi yang datang
dari Teheran, Masyhad dan kota-kota lain, jumlahnya cukup banyak memenuhi
ruangan aula. Dari KBRI hadir Yadi Suriahadi bagian atase Kebudayaan, diliput
juga oleh TV Iran.
Pada acara pembukaan memberikan sambutan mewakili Indonesia
yakni ketua HPI (Himpunan Pelajar Indonesia) Iran Ammar Fauzi, juga
Ladir dari pihak yang mewakili Universitas al-Musthafa" Lalu dilanjutkan
ceramah oteh eyatullah Muhsin Eharawiyin: ceramahnya dalam bahasa
Parsi, yang kemudian disimpulkan oleh moderator dalam bahasa Indonesia, isinya-banyak menyinggung tentang filsafat akhlak" Setelah itu baru
dilaksanakan pembahasan topik seminar. Pemakalahnya saya dan Natsir
Dimyati Kandidat Doktor di Universitas al-Mustafa. Saya memaparkan tentang
p"rrdidikun kader ulama di Indonesia, saya bentangkan tentang pendidikan
formal dan non formal" Pada pendidikan formal berperan pesantren-pesangen
dan pendidikan tinggl. Sedangkan pendidikan non formai berperan pengajian-
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paxgajian kitab yang digelar oleh ulama, kiyai atau tuan guru di masjid
atau di rumahnya. Selanjutnya tidak lupa saya singgung tentang peranan
alumni Timr:r Tengah dalam mencetak ulama-ularna di Indonesia.,
Permasalahan yang saya ajukan adalah karena semakin banyaknya
pesantren yang bergeser kepada pesantren modern, di mana tumpuan kajian
keilmuan tidak lagi semata-mata iLnu-ilmu agama yang berbasis kepada

kitab-kitab Hasrlc maka bobot ilmu-ilmu agama tersebut sudah semakin
berkurang. Apakah dengan kurikulu:nyang seperti itu akan dapat melahirkan
ulama mujtahid yang dihandalkan bisa menjawab tantangan perkembangan
zaman.
Pendidikan kader ulama di kan di jelaskan oleh Nasir Dimyati Kandidat
Doktor universitas Internasional al-Mustafa. Beliau menguraikan tingkatantingkatan pendidikan yang ditempuh baik secara formal maupun non formal. Pendidikan kader ulama di Iran berpusat di Flauzah yaitu semacam
pesanften, kemudian ditambah dengan perguruan tinggt, seteiah selesainya
di perguruan ting$ ada tiga tahapan yang ditempuh dalam pendidikan
tersebut :
a.

Thhapan Mukaddimah, pada tahapan ini seseorang akan menerima
pendidikan dasar berkenaan dengan bahasa Arab, Iogika dan fiqh, ini
dicapai sekitar 3-4 tahun.

b.

Tahap Shath, tahap ini mencakup

tinglat (poyeh) empat sampai sepuluh,

targetnya adalah meningkatkan kemampuan belajar dalam memahami

teks-tek fiqh dan usul fiqh, tujuan pembelajaran adalah memperkenalkan
kepada merreka metode penyimptrlan hulann dari ayat dan hadim, menyelaaikan

mata pelajaran fiqh dan ushul fiqtr, memperdalam akidah dan pengetahuan

umllm, dicapai enam sampai tujuh tahun.
Tahapan kharij, ini adalah tingkat terringgi dari pendidikan hauzah
dicapai selama 6 tahun, targetnya adalah kemampuan berijtihad dalam
bidang fiqh dan usul fiqh, sehingga dia mampu menyimpulkan hukum
Islam secara sistematis dan dari sumber-sumberyang otentik (al-Qut'an,
Sunnah, akal dan tjmak)"
Kelihatannya ada persamaan sistem pendidikan pesantren di indonesi4
memiliki persamaan dengan sistem pendidikan hauzah, yaitu sama-sama
berbasis kepada kiub, yang dibahas dalambentukmembaan maupun mnzalarah
(bahsul lcnrub)- Hanya saja secara praktek sistem pembahasan kitab lebih
intensif di hauzatr, setiap hari ditemukan kumpulan-kumpulan pembahasan
kitab di aula-aula, masjid dan tempat-tempat yang merm:ngkinkan untuk itu"

Sistem Pendidikan Ul,ama di Qum
Natsir Dimyati menguraikan bagaimana sistem pendidikan ulama di
hauzah ilmiah Qum

:
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Rekruitmen Murid
Sistem rekruitnen murid di hauzah ilmiyah Qum, pada awalnya adalah

atas seleksi guru, ulama atau marja'taklid sendiri, mereka melihat murid
yang berpotensi. Cara ini sangat terseleksi, terpiiihlah orang-orang pilihan
dalamjumlahyangterbatas. Selaindariitudilalcsanakanjugasistempenerimaan
pendaftaran dan ujian bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan akan

diterima.

b.

Tujuan

1"
)
3.
4"

5.

6.

Mengenal agama Islam secara benar dan mendalam, dengan segala

dimensinya dan dari sumber-sumber yang otentik.
Menyebarkan agama Islam dan memperkenalkannya secara utuh
kepada umat manusia.
Melakukan pembelaan terhadap ajaran Islam dari serangan-serangan
pesaing atau musuh.
Menanamkan akhlak illahi dan komitmen terhadap seluruh hukum
atau ajaran Islam, terutama pada diri sendfi, kemudian kepada
orang lain.
Membina sumberdaya manusia yang terlatih dan komitrnen terhadap
seluruh hukum atau ajaran Islam, terutama pada diri sendiri kemudian
kepada orang lain.
Membina sumber daya manusia yang terlatih dan mampu untuk
menegakkan keadilan serta menerapkan pemerintahan ilahi diberbagai

bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.

c.

Tahapan-TahapanPendidikan
1"

:

Tahapan Mukaddimah, pada tahapan ini seseorang akan menerima
pendidikan dasar berkenaan dengan bahasa Arab, logika dan fiqh,

ini dicapai sekitar 3-4 tahun.
2. Tahap Shath, tahan ini mencakup tingkat (poyeh) empat sampai
sepuluh tahun, targetnya adalah meningkatkan kemampuan belajar
dalam memahami teks+ela fiqh dan usul fiqh. Tirjuaa memperkenalkan
kepada mereka metode penyimpulan hukum dari ayat dan hadis,

3"

menyelesaikan mata pelajaran fiqh dan ushul fiqh, memperdalam
akidah dan pengetahuan umum, dicapai enam sampai tujuh tahun.
Tahapan kharij, ini adalah tingkat tertinggi dari pendidikan hauzah
dicapai selama 6 tahun, targetnya adalah kemampuan berijtihad
dalam bidang fiqh dan usul fiqh, sehingga dia mampu menyimpulkan
hukum Islam secara sistematis dan dari sumber-sumberyang otentik
(al-Qur'an, Sunnah, akal dan ijmak)"
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Metode Pendidikan
Tingkat Mukaddimat dan Shat
1. Penelaahan kitab sebelum diajarkan guru. Hal ini untuk kegiapan
mental2. Hadir pada waktu pembelajaran.
3. Penelaahan kitab setelah diajarkan oleh guru.
4. Diskusi tentang pelajaran yang baru disampaikan.
5. Meringkas pelajaran yang panjang dan memberi keterangan terhadap
pelajaran yang pendek.
Tingkat l&arij
Pada tingkat khar{ ini ada empat gaya pembelajaran :
1. Gaya samera, yaitu gaya pembelajaran yang berorientasi kepada
murid.
2. Gaya Hasilq yaitu berorientasi kepada guru.
3" Gaya dua tahap.
4. Gaya Penelitian Kolektif, yaitu beberapa orang murid memilih
sebuah topik fiqh atau usul fiqh untrk diteliti secara mendalam,
setelah itu merei€ presentasikan daiam pernbelajaran kepada kelompok

lain.

Kunjungan Kuqiungan di Qum

a.

Makam Sayyidah Fathimah al-Ma'shumah

Fathimah al-Ma'shumah adalah saudara perempuan Ali ar-Ridho Irnam
ke delapan dari dua belas lmam-Iman Syt'ah. Kedka dalam perjalanannya
menuju Masyhad ke tempat Ali ar-Ridhobeliau sakit dan wafat di Qum" Tempat
pemakamannya menjadi obyek ztaruh" Siang malam tempat ini selalu ramai
dikunjungi penziarah baik yang berdomisili di kota Qum maupun di luar kota
Qum, bahkan juga dari luar negara kan.

b.

Faidaiyah

Salah satu tempat pendidikan kader ulama di Qr.rm adalah Faidaiyah.
Lembaga ini ada berbentuk pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan
formalnya diatur sebagaimana peraturan yang bersifat formal. Ada murid
yang jelas dan terdaftar, mata pelajaran tertentu, guru yang tertentu pula,
dan mereka yang dididik secara fomal ini, tinggal di asrama yang disediakan

untuk itu, dibiayai oleh lembaga tertentu.. Sedangkan pendidikan yang
bersifat non formal, adalah terbuka bagi siapa yang berminag yang diawali
dengan pendaftaran pada awal tahun perkuliahan, memilih mata pelajaran
tertentr, guru serta waktu dan ternpat tertentu pula"
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KorrptelsFaidiyahiniterdiridariruang-ngngbelaja{kelas-kelaspen$elqiamn,
hanya
bangunan asrama-Pada ruang-ruang belajar itu ada kelas kecil yang
ruenampung
bisa menampung belasan orang saj4 tetapi ada juga kelas besalyanS
pembelajamn
proses
salsikan,
yang
saya
ini,
seperti
puluhan oramg. oi r"iauiyut

dalam bentuk halaqah, ditangan guru dan murid ada kitab yang mereka

baca.

c.

Rumah Imam l(humainiImam Khumaini pernah tinggal di rumah tersebut selama dua
tahun. sekarang *nruh itu ridaklagi ditempati keluarganya, tetapi di'
sebagai tempat konsultasi agama- Ada ulama yang rnenerima
juga sebuah
masliarakat yang berkonsultasi. Di rurnah itu ditemukan
Khumaini'
yang memuat karya-karya Imam

d.

:

--

Tempat persinggahan Nabi l(haidir

Di sebuah perbukitan dipinggir kota Qum, ditemukan sebuah -=:
yang diyakini masyarakat sebagai tempat persinggahan Nabi K}:a':'-ie*put i"tsebut dibangun sebuah masjid- Untuk sampai ketempat
harus mendaki ratusan anak tangga.

e-

Bertemu dengan Tabatabai
t: Sekitar tiga tahun lalu, saya membeli sebuah buku kecil tentang
al-Qu:.:menghafal
yaitu seorangLnak balita dari lran telah mampu
menafsirkannya. Anak ajaib ini telah diundang keberbagai p"Ig5@
di luar negeri-Iran, da[mereka memberinya titel Dokor Pada hari r
ma:;i
saya di Qum, sebuah rezeki yang tidak saya duga, Pak Ridwan
bertemu
'
mau
saya
apakah
saya
menanya
S-i Universitas al-Mustafa,

"

na:.
Tabatabai ayah dari Dokor cilik yang telah mampu menghafal dan me
terseb.::
pertanyaan
saja
Tentu
al-Qur'an pada masa kanak-kanaknya.

dan dengan segala senang hati, karena saya ingin be:
suda:
t<eprda |eliau bagaimana caranya mendidik anak di usia balita
al-gur,an dan sudih bisa menafsirkannya. Atas usaha Pak Ridwan ta---berternu" Tabatabai menjelaskan bagaiman dia mendidik anaknya te:.,
yakni dimulai dari orut g tua sendiri yang mencintai al-Qur'an, k
pengaruh lingkungan, makanan yang halal serta sistem pembelaj

jawab

'yi'

ivtetode ini telah mereka kembangkan di Iran dan hasilnya saflgat me
Memperkenalkan al-Qur',an kepada anak-anak lralita, dimuali dengan
isyarit, bukan dengan memperkenalkan huruf atau membaca' Dengar:

-iryu.ui itulah si anak belajar. Anak setelah menguasai tajwid ba;:'
suruh menghafal.
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Is{th"''
Orang Parsia berkata "IsfahannisfiJahon" . "Isfahan adalah separoh
d.unia,, api arti yang sesurgguhnya dari perkataan ini, penulispun kurang
mengetahui, karena belum ditanyakan kepada orang Iran sendiri yang mengerti
tentang hal ini, hanya saja kalau dikaitkan separuh itu menunjukkanbesarnya
kota tsfahan, mungkin perkataan ini cocok untuk 500 tahun lalu, dimana
saat itu kemungkinan Isfahan merupakan kota paling besar di dunia.
Isfahan adalah ibu kota kerajaan Safawi di abad ke enam belas" Kerajaan
Safawi adalah salah satu dari tiga kerajaan besar Islam di kala itu- Berangkat
ke Isfahan hari Rabu 18 Mei 2011 dengan mengenderai Taxi. Sebelum sampai
ke Isfahan mampir dulu di l&shan, sebuah kota kecil yang memiliki peninSgalan

rumah bersejarah.

a-

b.

Masjid Imam
Masjid Imam terletak dipinggl lapangan terbuka, kiri-kanan lapangan
ditanami bunga, ditengah-tengahnya ada kolam air. Di komplek lapangan
ini ditemukan dua masjid yang dibangun pada zaman Kerajaan Safawi
di abad ke 16. Dua bangrnan masjid ini tidak dijadikan lagi sebagai
tempat ritual keagamaan. Dari ornament dan kaligrafi ayat-ayat aiQu/an dapatlah kita imaginasikanbahwa masjid ini pada masa kejayaannya
adalah sebuah masjid yang indah.
Chehel Isutun Palace (Istana Empat Puluh Tiang)
Bangunan ini dibangun pada masa Abbas II dinasti Safawi berkuasa di
earsi. nmpat puluh tiang itu maksud sesungguhnya adalah, dua puluh
tiang di depal istana, dan dua puluh tiang lagi ada di kolam. Jadi
ketika r.seo.ung melihat ke kolam, terlihat pula banyangan dua puluh
tiang. Jumlah tiang yang ada dengan bayangannya menjadi empat Puluh

tiang.

c.
d.

e.

f"

Maman (Marbin) Bridge
Yaitu sebuah jembatan yang dibangun di zaman Safawi.
Manar Janbon (the Shaking Minaret)
Terletak 6 t{n sebelah barat Isfahan. Ada dua menara png saling berhubunSafl
antara satu dengan lainnya, yang apabila digoyang yang satunya maka
ikut bergoyang yang satunYa lagi.
Si-o She Pul (33 Bridges)
Jembatan ini panjang 300 meter lebar 14 meter dengan 33 pintu
terbuka. Pada waktu kami berkunjung ke jembatan ini air sedang kering,
jadi kurang terlihat keindahannyaziarah ke makam Allamah Mulla Muhammad Bagir bin Muhammad
Taqi al-Majlisi al-Isfahani , seorang ulama fiqh, hadist dan Tafsir lahir
di isfahan 1037 H wafat 27 Ramadhan L110 H. Karya terkemukanya
adalah kitab Biharul Anwar lebih dari 100 jilid-
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l9B0 an. Perang delapan tahun itu banyak mengambil korban, temtama
anak-anak remaja yang usianya masih belasan tahun ataupun duapuluhan
tahun, di perlihatkan gambar-gambar pahlawan-pahlawan muda Iran tersebut.
Masyarakat Iran sangat menghormati tempat ini, banyakyang dafang untuk
berziarah ke makam ini. Di komplela itu juga ada makam presiden kedua
Iran, dan Ketua Parlemen serta sejumlah pembesar-pembesar Iran yang
terbunuh dalam sebuah ledakan bom di awal revolusi Iran.

Bertolak Kembali Ke Indonesia
Sekitar pukul 20.00 waktu serempat tanggal 25 Mei 2011, kami sampai
ke lapangan terbang Imam Khumaini dari reheran, Diding dan Iqbal mengantar

saya ke Air Port, seterusnya check in di caunter Air Asia" pukul 21.00 saya
masuk keruangan waiting room, Diding dan Iqbal kembali ke eum, pukul
23.00 Air Asia bertolak meninggalkan lapangan terbang Imam t(humaini
menuju lapangan terbang Air Asia Kuala Lumpuq sampai pukul 9.30 pagi
tanggal 26 Mei 2011 waktu Kuala Lumpur. Kemudian menunggu penerbangan
pesawat ke Medan. Pukut 17.00 bertolak dari Kua1a Lumpur menuju Medan,
sampai pukul 17.001/[I8. Alhamdulillah dan terima kasih kepada seluruh
yang telah membantu perjalanan saya ke lran.
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KEDI$&PffiLUS{ MAT&

}ERUSSALEM DAN YffiK"*AhT
(MASJID AQSL{O YAI\TG
DIBERKAHI SEKELILINGNYA)
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MasjiJ Aqsh"
"MahaSuciMlahyangtelnhmanperlalo*mhunbal'{yapadasuarumalam
dariNMasjidilHaramkeAlMasjidilAqshoyangtelahkamiberkatisekeHfrngnya
agarkamiperlihatkankepadarryasebagiandaitanda-tanda(kebaaran)Kami"
Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Al Isra': 1) "
"SaungguhrryaKami(sering)melihatmuknmummengadahkelangit,maka
sunguhkamiakanmernalingkonkamukelciblatyangkamusukai..Palingkanlah
mukamukearahMasjidiHaram.Dondimanasajakamuberad4palingkanlah
mukamu ke arahnya- Dan swungguhnya orang-orang {Yahudi dan Nosrani)
yang diberi al Kitab (Taurat dan Injil ) memang mengetahui, bahwa berpaling
keMosjidHaramadalahberrurdariTthuurya:Dan&lahselali-kalitidaklmgah
dari apayang merekakerjakan" (Al Baqarah; 144)
Al Qufan dan Hadist Rasulullah Muhammad Saw, telah mengungkapkan
tentang keistimewaan Masjidi Aqsha. Setidaknya ada lima keistimawaan
masjid ini:

1.

z-

Tempat tujuan perjalan malam Rasulullah (Isra') pada tanggal 2T Ra1ab,
seperti yang diungkapkan al Qut'an surahAl Isra ayat 1, bahwa Rasulullah

telah diperjalankan Ailah dari Masidil Haram ke Masjidil Aqsha, dan
dari situ pulalah Rasulullah mi'raj .
Tempat yang diberkahi Allah di sekelilingnya, sesuai dengan surah al
isra' ayat 1 "'Ibrjemahan Ai Qut'an terbitan Depaitemen Agama meyebutkan

bahwa Masid Aqsha dan daerah daerah sekitarn,va dapat berkah Carj
Allah dengan diturunkannya nabi-nabi di negeri
J"

itr-l

dan kesuburan tanahnya.

Qiblat pertama umat Islam, seperti yang disebutkan pada surah al
Baqarah ayat L44, bahwa Rasr,lu\lah sudah sangat belkeinB\nan seka\i

:-51u\ssr-:s$s1=r'sNau.sS*o*Sx\x,*\as$-tuuxr

di Makkak" (au, hal rtrr drqetkes:anrkas. NL\aK.
4. Pahala shaiat di Masidil Aqsha berbeda dengan masjid masjirl ]ainn_va
kecuali Masjid Hararn dan Masjidin Nabawi di tu{adinah. Rasul bersairda,
pahatra sekali shalar di Masidil Haram 100"i100 kali hila clibanding
elengan
masjid train, kemr:dian pahaia di masjidi Nabawi 1000 kali, sedangkan
di Masiidii Aqsha , 500 kali.
5" Ada Hadis Nabi bahwa musafir yang diutarnakan dan rli suruh adaiah
meiakukan perjalanan (musafir) ke Makkafi , Madinah dan ierussaiem
rempar terietaknya Masid Aqsha
oleh karena keistemewan-keitimewaannya itulah nlaka sava dan isten
berupaya unruk berangkat ke Masjid Aqsha"
Keinginan untuk mengunjungi Masidil Aqsha sudah iama terbesit di
hati kami. Dan selalu saya panjatkan doa semoga Allah menyampaikan niat
kami tersebut. Pada mulanya kami mencari informasi bagaimana caranya
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berangkat ke Masjidil Aqsha, rencananya mau mengurus sendiri, sebagaimana

yang ielalu kami lakukan ketika bedrkunjung ke berbagai negara. Urus
,irrryr, tiket dan kemudian kontak dengan organisasi atau perso:{<e tempa!
tujuan. Tetapi untuk ke Masjid Aqsho ini agak berbeda" Harus lewat travel
dan diayangmenguruskanvisa ke Israil dan dia puiayang mengantarkannya
ke perbatasin yoidan dengan Israel, dan setelah sampai di Israel ada pula
yang menjemput untuk mengantarkan ke Yerussalern. Karena kesulitan
yang sedemikian itu , maka kami ikut travel dan teravellah yang mengurusnya
r.nirrr, mulai dari visa, transportasi, hotel, serta guide yang akan memberi
informasi tentang apa dan bagaimana lokasi yang di kunjungi"
Lewat Glora Travel kami berangkat pada tanggal 26 Maret pukul 19"00
dengan MAS, sampai di Kula Lumpur langsung masuk pesawat Yordan air
line, sampai di Amman pukul 5"00 wakru setempat tanggal 27 Maretz0lz"
Setelah menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan keimigrasian dan
pengambilan bagasi, kami menuju Wisma Indonesia atas undangan Duta
'eesir
Republik Indonesia untuk Yordan Bapak Zainul Bahar Noor. Setelah
mandi, sarapalL sekitar pukul 9.00 wakfu setemPat kami menuju Yerussalem'
Sebelum sampai keperbatasan Yordan dan Israel, terlebih dahulu guide tour
menyelesaikan mrtulah yang berkenaan dengan visa, berhenti di situ lebih
k ru"g 30 meniq setelah itu menuju perbatasan. Diperbatasan antrian dulu,
bus-bus yang telah sampai lebih dahulu dipersilahkan untuk melewati perbatasan
jam bus kami terra}an unn:k menunggu
Oorderj. Mungkin di sini lebih dari satu
lihat hanya dipisahkan
ieleran-berangkut n .-*uki Israel. Perbatasan itu saya

oleh lambatan yang disebut jambatan Husein (Husein Bridge)'
Setelah melewati jambatan tersebut, kimi pun sampailah di daerah
Israel. Bendera-bendera Israel berkibar di sekitar lokasi tersebut. Rombongan
kamimr:laiantriunnrkpemerikaanpaspoqsetelahitubarumelewatipemerilaaan
barang bawaaan. Di sini sebagaimana di negara-negara lain juga, dibuka
juga sepatu. Bila ada suara kedengaran maka
.iaket, ikat pinggang, bahkan
ai rrrott otrts U.tk li kali, sehingga tidak terdengar lagi suara tersebut.
Selesai itu baru antrian lagi untuk pemerilsaan paspor yang lebih teliti lagi"
Di sini paspor kita dilihat, dibolakbalih setelah itu baru diberi izin masuk,
dengan-mehbawa secarik kertas kecil yang sudah mereka stempel" Pemeriksaan
ini bergantung juga kepada nasib, ada yang cepat dan ada pula yang
iambat. fita tidat< tahu apa kreteria yang mereka buat untuk itu.

p*for

Setelah pemerilsaan paspor selesai kita berjalan menuju ke luar dan
sebelum sampai di luar di cegat lagi oleh petugas, untuk memeriksa lembaran
kertas kecil ying telah di cap petugas imigrasi tadinya. I-embaran kertas itu
di ambil pernrgas dan setelah itu kita baru di perkenankan untuk keluar. Setelah
di luar saya tihat jam saya sudah pukul 13.30 wakru stempat. Jadi, lebih
kurang +.S jam waktu yang dipergunakan sejak keberangkatan dari Wisma
Indonesia di Yordan.
setelah kami kelual penjemput dari travel sudah menunggu, dia katakan
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jam. wilayah ini sudah wilayah
bahawa dia sudah menunggu selama empat
kota :dak jauh dari
Israel. Dari situ kami bera:n"gkat menujuleriio, sebuah

p"rU*utu".
-il;6; Di sini t u*i

-rt

,

siangii TemptationRestgl,ttlkarena sudah

r{takan
dan rasa lapar serta ,uru i.g" kaiena sudah bisa masuk,
siang di tempat tersebut terasa nikmatnya'
di depan
setelah makan siang, lalu menuju bus, saya lihat tulisan
paiing tua di dunia
restoran itu menyatan ba"hwa tempat itu adalah kota
yang
digunakan di situ,
wakru
lama
Tidak
(The Otdest Cttyi, the World).

guide bertanya,
kami terus menuju Yerussalem. setelah memasuki Yerussalem
ti$ak mungkin
Aqslo,
ke
;prk h H,, lagsung ke aqsho. Kalau langsung
ryka
Nabi Ibrahim
makam
ke Hebron, u"tot *"mrri masjid yang di dalamnya ada
juga makan
dan
beserta isterinya Sarah, Makam lriabilshakbeserta Isterinya
apakah mlsih
NabiYa cub. Lalu saya bertanya kalau kita ke Hebron sekarang,
kita iholat lsa di Aqsho, guide menjawab masih memungkinkan'
memungkintcan

lainnya
Kalau Uiegitu kata saya "langsung ke Uebron' dan teman-teman
pun setuju.
polisi
Di Hebron kami memasuH masjid yang diluarnya di kawal oieh
hanya.melihat-lihat
itu
polisi
Israel lengkap dengan senjata. Kami masuh
kami saja. sesampai di dalam, kami sholat tahayatul masjid, kemudian
jamak takkhir zuhur dan asar. Lalu kemudian berziarah sebentar

,t

"tua berfoto di tempat tersebut"
sambil
ditentukan,
Dari Hebronlangsung menujuAqsha, parkir mobil ditempatyang
mungkin
penduduk,
rumah-rumah
pasaq
lalu berjalan ke Aqs-ho, melewati

jaraknya lebih setenguh kito*.t.i" |k6irnya sampailah kami ke komplek
itu yang terdekat
tvtas3id eqstro. Masjiiyang pertama kami masuki, karena
Masjid
Syaldrrah.
Kubah
dengan lintasan pe4atanin kami adalah Masid
ini
berbentuk
masjid
ini mudah di kenal dengan kubah emas wama kuning dan
menr:runi
b,ndar. Di tempat ini giide membawa kami masuk masjid dan terus
dan saya jadi
tangga, setelaL ruffii di bawah kami terus shaiat maghrib
imamnya.RuangtempatinitidakluasmungkinsekitarSx5-meter.Diatas
memunuhi
kepala kita bisu tit ;rngl.a" ada batu yangwamanya keputih-putihan

tersebut karena
ruangan )zang 5x5 meier tersebut. Setelah keluar dari ruangan
yang tidak
MasjidAqsho
kumlndang azan isa telahbergema, kami menuju
pimpinan
Aqsho
ke Masjid
irur, auri vr-rsjid Kubah syakhrah tadi, diperjalanan

iour kami pak suhadi berkata itulah dia batu rerganrung.

jaraknya
Dari Masjid Kubah Syakhrah kami menuju Majid Aqshoyang
untuk
mungkin sekiiar seratus meten Kami sampai muazzinp$ lAaman
dilanjutkan dengan
sholalt 'isya, dan kami ikut berjamaah. Setelah sholat 'isya
itu menuju
setelah
masjid,
dalam
sholat sunat, seterusnya berfoto-foto
tetapi
Aqsho'
ke
subuh
hotet. Paginya ada juga keinginan untuk sholat
jadi
tidak
juga
dingln
udara
karena pe-rtimbana8" j"rtuk"Vi jauh dari hotel
sholat subuh di Aqsho-
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paginya tanggal 28 Maret 2012, setelah sarapan kami berangkat menuju

itu
komplef, fvfasjidl{qsha, melaksanakan sholat dhuha, berfoto, setelah
,o"",ri" yordan, r"b.l,r- sampai di Yordan kami ziarah dulu ke makam
Nabi Musa, yang terletak di sebuah lokasi dalam masjid. Setelah itutenderaan

kami melaju kebkbatasan. Sebelum sampai di perbausan guide memberhentikan

di
kenderaan untuk memberi kesempatin kepada rombongan berbelanja
kenderaan
itu
Setelah
sebuah toko yang memuat sour"iner dan lain-lain"
melaju ke pei6atasan, meninggalkan Kota Jerico. Sampai diperbatasan,
p"*"rif.u*un tidaksetetat ketika masuh petugas imigrasi h_anya memberi
secarik kertas tanda sudah boleh keluar meninggalkan Israil .
Di perbatasan Israel-Yordan telah menunSg +ide dll Yordan' kami
t"*, ,rr"luju menuju Makam Nabi syuib. Nabi syuib adalah mernra Nabi
Musa, ziaiah, shalit zuhur -asar jamak takdim, kenderaan kami menuiu
Laut Mati. Setelah makan siang, sebagian teman-teman ada yang ingin
mandi di L,aut Mati, atau paling tidakberdiri dipinggir lautrya dan menyentuh
airnya. saya termasuk yang ikut mandi. oleh karena kadar garam yanS
tingii, badan kami terapung di permukaan laut tersebut" Dari Laut Mati
,ori6orgun bergerak ke Wisma Indonesia Yodan untuk mengambil barangbarang. ilari situ-rombongan unroh menuju lapangan terbang untukberangkat
ke Ua?inah. Saya dan Isieri, karena tidak ikut umroh, kami tinggai di Yorda-n
untuk beberapa hari lagi.
Yerussalem adalah kota tua , kota ini menjadi temPat yang disucikan
oleh tiga agama samawi - Yahudi, Kristen dan Islam - Karena itulah para
penziaiah le sini tidak hanya umat Islam saja. Di Perbatasan telah kita
iihat bahwa berbagai pengikut agama samawi itu sedang antrian untuk
masuk ke wilayah trsrael"
Kota ini dikuasai oleh umat Islam pada masa Pemerintahan Umar bin
lhattab, dan bahkan Umar sendiri yang datang ke Yerussalem untuk penerima
penyerahan kota itu dari tangan penguasanya ketika itu- Sejak saat itulah
i.oti l"i berada di bawah kekuasaan umat Islam. Silih berganti dinasti yang
berkusa di kota ini, hingga alirhirnya tedadilah perang salib (1095-1291 M)
selama dua abad. Angkatan perang salib dapat menduduki Yerussalem pada
tanggal 7 .Iuni 1099, kota ini hampir satu abad di kuasai oleh tentera salib,
fri"gi, muncullah Salahuddin Al Ayygbi yang pada 2 oktober 1189 dapat

*.tl-Urrt kota tersebut dan mengunbalikarurya kepada keliuasaan urnat Islam'
Sekarang kota ini berada di bawah kekuasaan Israel, kaum Muslimin
seluruh dund berupaya untuk mengembalikan kota ini kepada kekuasan
bangsa Pelestina. Padi tanggal 30 Maret 201.2yatg kebetulan kami masih
berJda di Yordan, oleh puluhan negara melakukan demontrasi damai di
perbatasan dengan israel menuntut agarYerusssalem dibebaskan dari kekusaan

israel. Gerakan tanggal 30 Maret itu disebut Global March to Jentssalem
(GW, Gerakan ini, iaaUfr merupakan sebuah tlpaya atau alat penekan
agar Yerussalem terlepas dari tangan Israel-
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YorJt .
Tanggal 29 Maret hari Kamis, setelah sarapan Pak Dubes mengajak
keseffipatan
saya untukmendampingi beliauberceramah di Universitas Isr4 zuatu

saya pikir untuk melihat sampel dari universitas di Yordan" Sekitar pukul
f i.OO t<ami t<e Universitas Isra sedangkan isteri saya bersama isteri Pak Dubes
menuju KBRI untuk bertemu dengah TIftv Indonesia yang bermasalah yang
jurnlahnya a00 orang, di sini isteri saya berceramah, dan menurut keterangan

ibu O,rb"r, ceramahnya rnendapat sambutan dari hadirin. Di Universitas

Isra Pak Dubes berceramah tentang Islam, Domokrasi dan Indonesia' Setelah

berceramah di Universitas Isra yang diakhili dengan makan siang bersama
pimpnan Universitas Isra, kami menuju kantor Universitas Al Bait. Ilniversitas
ini iaatatr universitas negeri, kampus sekitar 65 Km dari Yordan- Di Kota
Yordan ada kantornla, ke sanalah kami menuju. Bertemu dengan pimpinanrya
membincangkan tentang rencana PerSuruan Safiazul Amaliyah Medan ingin
mengirim siiwa-siwa mereka untuk kursus singkat Bahasa Arab. Al Bait
menlambut baik. Sebetulnya antara Al Bait dengan Safiatul Amaliah sudah
ada komunikasi sebelumnya, sekarang hanya tinsgal mengkonkritkannya saja'
Tanggal 30 Maret hari Jumat, kami ditemanai oleh Marjudn, mahasiswa

S-2 di Universitas Islam Internasional Alnman Yordan dan juga lokal staff
ffiRI Yordan, berasal dari Medan. Pagi itu kami mencari taxi ke stasion bus,

setelah dapat persetujuan 40 dinar untuk tiga obyek kunjungan: Benteng
Sholahuddin, Peninggalan Romawi di Jeras serta Gua Kahfi" Taxi yang kami
tompangi melaju menuju benteng Shaiahuddin Al Ayyubi pahlawan perang

salib, yang membebaskanYerussalem dari pendudukan tentera salib- Benteng
itu t.itetut dipunjak sebuah perbukitan yang cukup tingsi. Sebagai sebuah

benteng ditemukan bentr:k-bentuk pErtahananya, tempat memanah, dan
lain-lain. dari Benteng Shalahuddin kami menuju,.Ieras tempat peninggalan

Romawi, sebelum sampai di ,leras, kami sholat jumat), membeli makanan untuk
makan siang berupa roti, ialu dilanjutkan ke lokasi tujuan yakni bangunan
peninggalan Rornawi. Dengan membayar 10 Dinar perorang kami masuk lewat
pi"to g"tU*g"yu" Bangunan ini adalah bangunan Romawi, yang kelihataffiya
ieperi,Istana, tempat penyembahan dewa Zeus, dan lai-lain. Bangunannya

banyak yang rusak, tapi kita lihatlah betapa keagungan bangunan
itu pada misa lampaupada saat utuhnya, terdiri tiang-tiangbesar dan tinggi,
bangUnan-buttguout dan lainlain. Kalau sekarang saja kita kagum melihat
bangunan tersebut, apalagi pada masa bangunan itu masih utuh" Kesan saya
t"rhudrp bangunan iri- Pertama, bangunan itu dibangun oleh arsitek yang
handal dan pakar, ke&ta, kelihatan keperkasaan Romawi pada wakru ittl
dari banguninnya ini. Ketiga Kerajaan Romawi pada wakru itu sungguh
sangat berdaulat. Saya sudah sampai ke Palmera di Syria, ketika saya melihat
ealmyira, bangunan yang dibangun oeh Ratu Zanubiyah pada abad ketiga
Masihi, juga mengagumkan, tetapi saya lebih kagum lagi melihat bangunan
yang dibangun Romawi di Jeras - Yordan ini.

rra"n
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Dari Jeras, kami menuju Gua Ashabul Kahfi, gua ini sudah pemah saya
kunjungi pada tahun 1994, ketika saya dan Pak fakhrur Razy (alm) teransit
dari Amerika menuju Jeddah. Perbedaannya dengan kunjungan saya pada

tahun 1994, bahwa di lokasi ini telah dibangun sebuah masjid besar dan
megah, sedangkan yang lainnya tidak ada perubahan, hanya jalan yang
ditempuh semakin baik dan terawat.
Pada tanggal 30 Maret ini juga berkumpul puluhan negara di yordan
untukpergi keperbatasan israil untukmelalcukan orasi damai, guna membebaskan
Yerussalem dari pendudukan Israel. Dari Indonesia ada sekita 80 orang yang
datang dari berbagai organisasi. Aksi ini disebut dengan Global March To
Jeruxalem (GN[.I).Kegiatan mereka adalah menunjul{kan sikap kepada Israel
di perbatasan. Jadi di perbatasan dengan Israellah dilakukan kegiatan ini.
Tanggal 31 Mare1, kami aus bantuan Syawal, mahasiswa hrdonesia berasal

dari Padangsidempuan, dan Sutan mahasiswa Indonesia kelahiran Arab
Saudi (Makkah), serta Tarilg teman mereka yang punya mobil, kami berlima
pukul 11.00 siang berangkat menuju Petra. Nama Petra sudah lama saya
ketahui dari bacaan-bacaan, bahwa Petra ini adalah salah satu dari tujuh
keajaiban dunia. Tentu kita penasaran ingin tahu, keajaiban apa yang ada
di dalamnya. Setelah menempuh perjalan yang tidak biasa di tempuh bagi
orang yang akan pergi ke Petra, perjalanan itu lewat Laut Mati- Setelah Laut
Mati di lewati perjalan diteruskan beberapa kilometer lagi, kemudian membelok
ke kiri, lalu mendaki pebukitan batu yang cukup tinggr, di atas pebukitan
itu kami melihat pemandangan yang tidak kita temukan di Indonesia. Jalan
yang kami lewati di kiri kanannya adalah jalan pebukitan batu yang kelihatannya

bukit-bukit batu tua " setelah melewati itu memasuki pedesaan kemudian
jalan terus menuju Peta. Saya agak khawatir jangan-jangan jalan lewat ini
malah semakin jauh dan tidak sampaisampai hingga malam, sementara
bensin kelihatannya semakin sedikit. Kekhawatiran saya itu beralasan, karena
tidak satupun di antara mereka bertiga yang sudah pernah melewati jalan
ini. Karena itulah di setiap persimpangan jalan si rarikyang berindak sebagai
sopir selalu bertanya kepada polisi atau siapa saja yang bisa ditanya mana
jalan ke Petra.Tatapialham&rli\.o-h,sekitapukul setengahtiga sore kamisampai
di Petra perjalanan lebih kurang tiga sampai empat jam. Setelah membeli
roti untuk makan siang, di makan di mobil aja, untuk menghemat wakru.
AHrirnya sekitar jam 3.30; kami masuk ke Petra, karena Isteri saya tidak
bisa berjalan jauh, maka kami naik andong" Apa yang kami lihat di petra?
Awal pertama memasuki Petra kita melewati jalan-jalan yang lebarnya
3-4 meter di apit oleh gunung-gunung batu yang menjulang tinggr" Di kiri
kanannya terlihat batu-batu berlobang seperti pintu segi empat, Ini adalah
tempat tinggal mereka penduduk Nabaten pada wakru itu. Jalannya tidak
lurus, tapi berliku-liku, menurun" Setelah berjalan 1-2 Km kami sampai
kesebuah bangunan yang kelihatanmnya istana raja" Bangunan itu terbuat
dari batu gunung. Batu itu yang mereka pahat dan ukir sehingga berbentuk
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tiang, pintu, jendela dan sebagainya,'di bawah istana itu juga ada kamar
kamar. Kami tidakbisa masuk ke dalam, karena kelihatannya sedang diadal<an
renovasi"
Peqalanan saya teruskan bersama Sultan dan Tarilq sedang isteri saya

tinggal di temani oleh Syawal di depan bangunan istana raja yang ramai
dikunjungi turis" Kami teruskan perj"alan beberapa ratus meter lagi. Di
temukan sebuah lapangan terbuka yang lebar, di sini ada toko souviner,
dan dari situ kita bisa melihat kesekeliling, dan kelihatanlah berbagai bangunanbangunan lainnyu, ada seperti istana, ada seperti tribune tempat menonton

pertunjukan ada juga batu-batu yang dilobangi segi empat.
,

.

[Vlemangtqnpatini pantas untukdikagqrrikrenabagaiamanahebatnya

oiang-orang dahulu itu membangun.bangunan yang batu-batu itu mereka
pahat dan ukir.se-hir-rgga.rnenjadi sebiiah bangunan seperri di Petra ini. Di
samping keindahan dan keagungan istana-istana yang mereka buat, tentu
kita salut dengan semangat dan etos kerja mereka untukmembuat bangunan
seperti ini. Memang tidak salahlah kalau Peua ini juga termasuk salah satu
dari tujuh keajaiban dunia" Tiket masuknya 50 Dinarllordan, yang diuangkan
dengan uang Indonesia hampir Rp.650"000 perorang"
Pukul 1700 kami keluar dari lembah Petra, terus menuju masjid untuk
shalat zuhur-asar jamak ta'khi6 setelah itu dilanjutkan minum syai (teh)
dan kopi di sebuah restoran. Sekitar pukul 18.00 kembali ke Amman lewat
jalur bias4 sampai di Amman terus mencari rumah makan, dan karena kecaFean
dan makanannya juga enak maka dalam sekejap saja makanan yang satu

talam itu dapat diselesaikan. Sekitar pukul 23.00 kami sampai di hotel"
Tanggal 1 April setelah sarapan, sekitar pukul 9"30 Sultan datang ke
hotel menjemput kami untukberangkat ke KBRI. Di KBRI Sultan mengajari
ibu-ibu Darma Wanita belajar bahasa Arab harian Yordan , sedangkan isteri
saya berceramah di TK\M Saya pada ketika itu bertemu dengan sebagaian
anggota GMJ (GlobalMarch to Jerussalem) salah seorang di antaranya Ibu
rektor UMI (Universitas Muhammadiyah Jakarta). Sekitar Puku 12.00 kami
di temani oleh Sultan dan Nikmutullah ke Balad sebuah tempat perbelanjaan
di Amman untuk mencari oleh-oleh khas Amman" Sholat zuhur di masjid
di Pasar Balad, makan siang, dan setelah itu kami kembali ke Hotel untuk
mengambil barang-barang, cekoul, karena malamnya akan ke lapangan terbang.
Sore menjelang maghrib berada di KBRI, menjelang maghrib datang jemputan
dari Pak Dubes untuk ke Wisma. Shalat maghrib - isya jamak taqdim, makan
malam bersama Pak Dubes dan ibu serta tiga orang anggota GMi yang menglnap
di Wisma. Setelah makan, Pak Dubes bercerita tentang masalah TK\[, yang
sekarang ada 300 orang di penampungan. Mereka ditimpa oleh berbagai
masalah, seperti gaji tidak dibaya4 perlakuan kekerasan dan lain-lain. Ada
foto-foto yang ditunjukkan oleh pak Dubes betapa TKW Indonesia disiksa,
kelihatan di foto tangan, kaki, wajah yang lembam-lembam dan luka-luka.

,1

254

RTHLAH TARBIYAH

Permasalahanyang timbul ini membawa pengaruh terhadap pandangan
orang Yordan terhadap indonesi4 boleh jadi berpengaruh kepada pandangannya
tenting keinginan untuk tour ke Indonesia. Diperkirakan setiap setahun
orang iorda, yurg datang ke Indonesia hanya sekitar 150 orang saja. Pukul
23-00 waktu setempat kami ke lapangan terbang diantar oleh Ismail Sunni
Harahap, anak Medan. Setelah urusan keimigrasian selesai, dimana kami

harus membayar uang visa 20 dinar perorang, karena visa kami terrulis
visa rombongan. Puku 2"00 dini hari tanggal 2 April kami berangkat menuju
Bangkok. DitBangkok ternsit sebenta4 terus menuju Kula lumpur, sampai
di Kuala Lumpur sekitar pukul 20.00, menginap di hotel Alston di Nilai
Kuala Lumpu6paginya setelah sarapan menuju KLf,A, puku 9.00 berangkat
ke Medan dan Alhamdulillah puku 9.00 juga tiba di Bandar Polonia tanggal
3 April 2072. Alham&ttillah,Allah menyampaikan hajat kami untuk sholat
dan sujud di Masjid Aqsho dan melihat peninggalan sejarah di Yordan.
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Tahun 2012 Kementerian Agama lewat Direktorat Pendidikan Islam
melaksankan program yang diberi nama Academic Racharging fof Islamic
Higher Edumtion (ARFI) dengan tujuan empat negara: Austarli4 Turki, Jerman
"
dan Marokko. Saya ikut mendaftar untuk kegiatan ini. Negara yang saya
tuju adalah Turki. Aktivitas ilmiah yang saya ajukan dalam proposal adalah
penelitian dan penuiisan buku. Penelitian yang menurut hemat saya perlu
ditelusuri permasalahan yang berkenaan dengan pengamalan agama Islam sebagai agama mayoritas masyarakat rfurki" Negara Turki sejak di bawah
pemerintahan Mustafa Kemal Attatur adalah negara sekuler, tetapi saya
saksikan ketika saya ke Istanbul tahun 2004 di bulan Ramadhan, saya lihat
masyarakat Ti:rki sangat agamais. Masjid-masjid ramai dikuqjungi pada wakru
shalat zuhur dan ada juga ceramah agama. Saya saksikan di Masjid Ayyub,
betapa ramainya setiap malam mulai dari berbuka, pekarangan dan pelataran
masjid ramai dikunjungi. Shalat tarawih juga cukup banyak safnya, begitu
juga saya skasikan shalat zuhur di Masjid AlFatih, Masjid New Mosque dipinggtr
pantai penyeberangan ke Selat Bospurus. Melihat kenyatan keberagamaan
masyarakat Turki ini timbul keinginan saya untuk menelitinya, bagaiman
sistem pendidikan agama lslam di

Turl{ sehingga masya:akatrya tetap agamais,

meskipun negaranya sekule4, karena itulah saya ajukan proposal untuk itu
dalam kegitan ARFI2012. Di samping juga menulis buku: Pendidikan Islam
di Indonesia (Dinamika dan lGdudukannya dalam sistem Pendidikan Nasional)

"

Sekitar bulan September diadakan pemanggilan bagi peserra yang
lulus pers]zaratan Administrasi untuk dilaksanakan workshop dan penseleksian
dari 100 orang akan diambil 60 orang. Oleh karena isteri saya kurang sehat

saya putuskanlah untuk tidak ikut workshop berarti mengundurkan diri
dari kegiata ARFI. Tanpa saya duga sekitar bulan Okober saya ditelepon
oleh Nurul Huda Bidang Ketenagaan di Direktorat Pendidikan Tinggi Agama
supaya saya mengirimkan tanggal lahir dan NII saya tanya beliau imtanya
berkaitan dengan ARFI. Saya berpikir apa rnungkin saya diikutkan padahal
saya tidak workshop dan tidak ikut penyeleksian" Tidak berapa lama diakhir
bulan Oktober terbit keputusa Dirjen Pendidikan Tinggi Islam mengikutkan
saya sebagai peserta ke Australia. Timbul kebingungan saya apa ikut atau
tidak, kalau ikut keinginan saya meneliti masyarakat Turki tidakterlaksana,
kalau tidak ikut hilang kesempatan untuk menghayati apa hakikat ARFI
ini, mungkin ada manfaat dan gunanya bagi saya, begitulah pikiran saya.
Mau saya usulkan agar saya ke Turki atau ke Jerman, saya berpikir bahwa
keberangkatan pada pertengahan November itu berarti adalah musim dingin,
apa saya tahan di musim dingin?, pikir punya pikir akhirnya saya menerima
ke Australia setelah berembuk dengan isteri. saya tahu isteri sangat keberatar
kerangkatan saya ini, karena dia kurang sehaq tetapi dilihatnya hati saya
kuat untuk berangkag akhirnya dengan hati yang berat dia mengizinkan
saya untuk berangkat ke Australia, walaupun sebetulnya kota zujuan kami

ri
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Canberr4 saya dan isteri telah pernah ke sana di tahun 2010. Sayapun
tidak tahu apa sebabnya sayapun mau juga berangkat ke Australia, tetapi
itulah kenyataan saya berangkat juga ke Australia.

C"',t".""
Tanggal 8 November 2012 semua pesertaARFl yang akan diberangkatkan
keempat negara telah berkumpul di hotel Roxy Jakafta, menerima pengarahan

pada sore dan malam, pembagian living cosg cheking kesehatan. Sorenya
tanggal9 November kami peserta yang ke Austalia berangkat ke lapangan
terbang internsional Soekarno Hatta, pukul21.00 terbang menunju Sydney
sampai di Sydney pagi hari, ransit beberapa jam kemudian sekitar pukul
11.00 melanjutkan penerbangan ke Canberra tempat tujuan kami selama
di Australia
Hari itu cuaca Canberra cerah, mata hari musim panas bersinar dengan
ceratl udara walaupun sudah masuk musim panas bagi kita yang dari aiam
tropis terasa sejuh dengan menumpang taxi Bandara kami menuju Pinnade Apartemen di 1t Ovens Street Kingston. Diperjalanan menujuApartemen
kami melintasi danau buatan yang terletak di tengah-tengah kota Canberra.
Di Pinggir danau inilah dua tahun lalu saya bersama isteri makan siang
diudara musim semi dengan hembusan angin danauyang spoai, mengingat
saya lagi akan peristiwa itu.
Pinnacle Apartemen, demikian tulisan yang terpampang dihadapan
Apartemen tersebut, tempatnya asri dikelilingi pohon-pohon rindang dan
rumput hijau yang membentang sekelilingya. Dalam tempo sekejap saja
kami telah mendapat kamar masing-masing, saya bersama dua orang lagi
teman satu rumah dan tiap rumah ada dua atau tiga kama4 saya satu
rumah dengan Dr Asyary dari Jambi dan Dimyati dari Pati" Pada mulanya
kami menempati rumah nomor 35, tetapi karena kesalahan teloris penempatan,

seminggu kemudian kami pindah ke rumah No 13.

Hari-hari saya lalui di Apartemen ini, di tempat yang sejuk dan indah
di barengi dengan hembusan angin musim panas yang segar bercampur
sejuk, kicauan burung di pagi dan petang, rindangnya pohan dan rumput
hijau membentang merupakan fenomena alam yang menjadi hiburan bagi
saya yang mulai rindu kepada keluarga, doa-doa selalu dilantunkan agar
dianugerahi kesehatan"
Canbera ibu kota negaraAustralia, penduduknya sekitar 300.000 jiwa,
kota kecil yang menawaq dibangun seratus tahun lalu, ditengah-tengahnya
ada danau buatan, tempat orang melepaskan lelah" jogging, olah rag4 rekreasi,
memancing. Beberapa obyek wisata kunjungan adalah Parlement House,
Old Parlemen, War Memorial, bukit tempat dilepaskan pemandangan ke
seluruh kota Canberra. Di tengah-tengah kota inilah teletak The Autralian
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NationalUniversity (ANI, tempatkamiberaktivitas selama 5 minggu. Dipinggir
pinggir kotanya dibangun tempat pemukiman yang asri di wooden, misalnya-

ARFI
Salah satu komponen pokok dari pendidikan yang sangat berperan
dalam miningkatkan kualitas perguruan tinggi adalah dosen. Dosen adalah
merupakan fakror utrma kesulcsesan untukmeningkatkan mutu perguruan
Tinsgr. Dosen mempunyai peran multi ganda . Pertama, sebagai transformator
ilmu, nilai (value) dan skill. I(edua, sebagi motivator. Dalam pembelajaran
tidak sekedar mernberi dalam bentuk transformasi, tetapi juga adalah membuat
mahasiswa rnenjadi pembelajar dan bagaimana cara belajar yang baik Karena

keterbatasan waktu pembelajaran

di kelas, maka peran dosen mestinya

bagairnana menjadikan mahasiswa sebagai pernbet4jar yang baik yang dengan
demikianmereka kapan dan di mana saja akan dapat menggali dan mencari

ilmu pengetahun- rGtrga, dosen sebagai contoh. Mereka adalah model yang
akan dijadikan panutan oleh mahasiswa. semangat keilmuan para dosen
akan terimbas kepada mahasiswa. Jika sang dosen memiliki semangat ilmiah
yang kuat maka berdampak kepada sikap dan prilaku mahasiswa, begitu
.juga sebalikanya- Oleh karena pentingnya kedudukan dosen di perguruan
tinggr, maka sangat wajarlah bila dosen tersebut senantiasa ditingkatkan
kemampuannya dalam berbagai bidang keilmuan, metod'e pembelajaraq
semangat keilmuan dan berbagai bidang lainnya" Pemerintah Republik trndonesia telah memberi perhatian yang besar kepada dosen lewat undangundang tentang Guru dan Dosen, dimana dosen terah ditingkatkan ha[haknya, seper,ti sertifikasi dosen dan lain sebagainya. Dengan hak yang
sedemikian itu diharapkan pula akan turnbuh semangat dan tanggung jawab
dosen terhadap tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dengan dernikiaa
diharapkan Perguruan TinggrAgama Islam akan mengalami kemajuan yang
pesat- PTAIN yang jumalahnya lebih dari lima pulutr buah se-Indonedsia
(smIN, IAIN, dan UIN), tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh sampai

PqSra.be$\i.\.u\lr\\ls\\e.tSslos.N\ss\Sss:ssruS\Ns.\SSS.
lJruversitas, rnsutu!, sekolahTinggi danAkademik Salah
satu kunci kesuksesan
perguruan tinggl tersebut terletak kepada kulitatas dosennya.
Direkorat Jenderal pendidikan Islam , telah berupaya melakukan
berbagai
kegiatan guna peningkatan mutu akademik dosen brlt, udu
daram bentuk
studi lanjut dalam dan di luar negari, ada bentuk pengiriman
dosen untuk

post dokoral dan begitu juga work shop dalam dan-luar
negeri , kursus
singkat, peneltian, dan juga ada dalam bentukARFl, seperti yang
dilalaanakaa
pada tahun 2012 di empat negara tuju an.AcademiLnisn"igriipunya
makna
yang strategis dalam rangka pemberdayaan perguman
ringgi AgaEa, kareaa
dengan cara demikianlah para dosen akan memperolah p""g;l*
akade6ik
dari berbagai negara.qiuan, yang dengan demikian at<an iemueri
penganrh
kepada perguruan tingginya mising-masing di tempat Uertug*.

t--
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Dengan melihat dan mengalami apa yang terjadi di universitas tempat
tujuan, merasakan berbagai susana akademikyang memPunyai makna bagi
pengembangan perguruan tinggi di tempat masing-masing, hB[ tersebut
akan mempunyai malma yang besar bagi pengembangan Pf,AI di masa depan.
Ada beberapa manfaatyang dapat diambii dari acara ini, antara lain: pertamo,
menumbuhkan dan menggalakkan semangat ilmiah kedugmelahirkan tulisan
dijournal internasional setidaknyajournal nasional yang terakreditasi.Ketiga,

melahirkan buku-buku daras dan ilmiah, keempat menumbuhkan semangat
meneliti, kelimo, menumbuhkan minat menjadi pemakalah pada seminar
internasional.
Melihat kenyataan dosen-dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI),
masih menghadapi kelemahan dalam berbagai bidang di atas: yalmi kelemahan

dalam penulisan journal yang berstandar nasional yang terakreditasi dan
berstandar intemational" Kurangnya penelitian kompetitif dosen, penulisan
buku-buku ilmiah masih terbatas yang dilai<sanakan oleh para dosen.Kurangnya
akses internasional daiam menghadiri seminar sebagai pembicara" Hal tersebut
terlihat kepada dosen-dosen yang sudah meraih gelar Doktor begitu juga

profesor. Oleh karena itu sangat tepatlah apabila kegiatan-kegiatan yang
akan dapat memberikan jalan keluar dari problema tersebut digalakkan
terus menerus. Dengan upaya yang sedemikian rupa diharapakan tradisi
intelekrual dan semangat akademik terbangun dengan baik di PIAI.

Ada tiga kelompok yang menjadi target sasaran pembinaan dosen
saat sekarang di PTAIPertame, candididat doktoryaituyang sedang menulis

disertasi, untuk mereka diberi peluang agar dengan kunjungan luar negeri
dapat menemukan bahan-bahan tulisan yang akan mempermudah penyelesain
disertasi juga menemukan guru besar yang akan memberi bimbingan kepada

metd<a,ke&ta,postdokor (postdokoral),yaitumerekayangtelahmenyelesaili<an

pendidikan doktor dan akan dipersiapkan untuk menjadi guru besar, perlu
mendapat masukan tentang penulisan journal internasional serta memberi
pengalaman dibidang tersebuq untuk mereka perlu mendapat masukan
tentang hal tersebut danbertemu denganmiuanya di kampus tempattujuan.
Retiga, guru besar, untuk penulisan buku dan journal internasional, guna
berkiprah di dunia global. ARFI pada tahun 2012 ini bertemakan: "Devel'
oping Academia' Comp etence of Islamic Higher Education: Academic Ru earcfu
Academic Writing and International Forttm."

Gr*t"."r,

IJr..urn Th. Australian National University

The Australian National University adalah universitas terkemuka di
Australia, sekarang di tahun 2012 memperoleh peringkat ke 24 dunia, di
bawah ini akan dicantumkan serba ringkas tentang ANU. The Australian
National University didirikan pada tahun 1946 berlokasi di kota Canberra
sebagai ibu kota Australia. Universitas ini termasuk universitas kelas dunia
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rangking pertama atau kedua di antara universitas di Australia, memiliki
sejumlah hadiah Nobel dari staff dan alumninyE memiliki jaringan kerjasama
dengan universitas-universitas terkemuka di dunia. The Austaralian National university, memiliki tujuh coilleges yang terdiiri dari beberapfschool
dan centre rinciamnya seperti di bawah:
a. The Austaralian National University Arts and Social Sciences

r
o
o

b.

Australian Demographic and Social Research Institute
Research School of Humanities and the Arts
Research School of Social Sciences
The Austaralian National university college of Asia and the pacific
. Crawford School of Public policy

.
.
.

c.

School of Culture, History & Language
School of International, Political & Strategic Studies
School of Reguiation, Justice & Diplomacy

The Austaralian National university college of Businiss and Economic
o Research School of Accounting and Business Information Systems
(RSABTS)

o

Research School of Finance, Acruarial Studies and Applied Statis-

tics

o
o
o
o
o
d"

Research School of Management (RSM)
Research School of Economics (RSE)

Centre for Applied Macroeconomic Analysis (CAMA)
National Centre for Information Systems Research (NCISR)
AustralianNationalcentreforAuditandAssuranceReseardr (ANCAAR)

The Austaralian National University College Engineering and Computer Sciences

.
o
e.

(RSFAS)

Research School of Computer Science
Research School of Engineering

The Austaralian National University College of Law

The Austaralian National University College of Medicine, Biology
and Environment

o
.
o
o
o
o

F.

Fenner School of Environment & Society
Research School ofBiology
John Curtin School of Medical Research

ANU Medical School
Research School ofpsychology
Research School of Population Health
The Austaralian National University College of phlzsical and Matematical
Sciences

268
o
.
.
o
r
.

RIHLAH TARBIYAH

Mathematical Sciences Institute
Research School ofPhysics & Engineering
Research School of Astronomy & Astrophysics
G
Research School of Chemistry
Research School of Earth Sciences
Ausualian National Centre for the Public Awareness of Science

Other areas

o
o
.
o

Australian National Institute for Public Policy
National Security College
National Centre for Indigenous Studies
National Computational Infrastructure

1. Atrnosfrr Akademik
Atmosfir akademik dapat dilihat :
a"
Proses belajar mengajar. Ikiim akademik telah terlihat dalam suasana
proses belajar mengaiar" Dosen memberikan kuliah kelas dilanjutkan
dengan diskusi kelas. Pada diskusi kelas ini dibahas topik-topiktertentu
sesuaidengansubyekmatakuliah.Disinimahasiswadiwajibkanmelengkapinlxa
dengan literatur. Kelas dibagi dua ada kelas lecture yaitu pembelajaran
yang diberikan dosen dalam kelas besaq kemudian ada kelas tutorial.
Kelas tutorial mahasiswa dibagr kepada kelompok-kelompokkecil, dan

setiap orang diberi tugas untuk menulis makalah yang akan disajikan
di kelas tutorial dimaksud. Kelas tuturial ini amat baqrak sekali manfaatrya
di dalam membangrrn akademikmahasiswa. Di sinilah mahasiswa belajar
untuk mencari, mengumpul bahan dari perpustakaan, kemudian disajikan
di hadapan kelas, begitu juga belajar membahas buku-buku yang diberikan
dosen sebagai tugas tutorial. Pada kelas kecil mahsiswa akan lebih
banyak kemungkinannya untuk aktif mengeluarkan pendapatnya dan
dengan demikian mereka akan terlatih untuk berdiskusi dengan baik.
b"

Konferensi, Seminaq Work shop
1) Konferensi adalah pertemuan ilmiah yang berskala besar dan luas
di sini sejumlah para pakarberkumpul membahas berbagai disiplin
ilmu" Sejumlah makalah disajikan, dalam pelaksanaannya bisa sekali
setahun

2)

Seminar/ Diskusi Ilmiah
Hampir tidak ada hari yang tidak ada seminar dan pertemuan ilmiah
di ANU. Setiap college, school dan centre telah memiliki agenda
untuk itu. Seminar dilaksanakan dalam berbagai disiplin ilmu"
Seminar ini dapat dibagi kepada beberapa bentuk.

(a)

Seminar hasil penelitian; seorang pafur dalam bidang tertentu
melakukan kajian (penelitian), lalu hasilnya itu di bawa ke
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forum diskusi/ seminar. Mislany4 tentang masalah buruh di
Indonesia. Indonesia Project: "Increased Labour Activism: 2OL7-

2012, Nara sumber: Dr.Chris Manning.
s
(b) Seminar ilmiah yang dalam bidang teftentu, yang berrujuan
tulisannya itu ingin dimuat di Journal internasional, lalu untuk
mendapat masukkan dilalaanakan diskusi / seminar.
(c) Seminar mengundang pakar dari luar kampus seperti yang

kami sakikan: a). Muhammad itflahfud, MD pluralisme vs krtolerance:
A Constitutional and L,egal Review in Indonesia. b). Memperingati
Gus Dur: "Commemoratingthe Iife andThe Thought ofAMurmhman

Wahid", dengan pembicara: prof. James Haire, Dr Nadhirsyah
Husen, Allisa Wahid

.

Tradisi berseminar ini diterapkan juga bagi peserta ARFI tahun 2072,
dengan berbagai kegiatan seminar (12 November - 14 Desember
2072). Dalam kegiatan ARFI di ANU tersebut, ada sesiyang membahas
tentang: Islam in Contemporary Indonesia yang dibagi setiap minggunya
kepada berbagai topic. Topic-topic ini dibahas dan diserninarkan di
kelas oleh sejumlah pakar yang ahli dibidangnya dari ANU dan oleh
candidat dokor dari Indonesia yang sedang membahas masalah tersebut
sebagai diserrasinya: Dari ANU yang berbicara tentang Islam di Indonesai:
Dr Philip Winn: Research on Majelis Taklim in Indonesia. prof. Kathryn
Robinson: "Lesture on Gender Research in Indonesia,,. Dr.Minako Sakai:

The Growth of BMT in Indonesia" Dr chris IVlanning: Indonesia project
: "Increased Labour Acwism: 20 1 1 -20 1 2 ".Candidat Doctor yzrng menjadi
pembicara dengan topic penelitian disertasi masing-masing: Adlin Sila:
"Islam in Bima". Luthfi Mahasin: "Research on Naqshabandi Haqqani,,.
Umar Assegaf: "The Rise of Shia Islam in Indonesia ,,dan berbagai

seminar lainnya".
Work Shop
Bila ada sesuatu pertemuan ilmiah yang masih perlu ditindak lanjuti
lagi maka perlu dilalsankan work shop. Di sini akan lebih dirinci ragi,
sejumlah makalah akan dipresentasikan dalam workshop tersebug sebagai

d.

contoh, Mahfuz MD Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia berbicara
di forum ilmiah dihadapansejurrdahpakardiANU dengantopik pluralisme
vs Intolerance: A Constitutional and Legai Review in Indonesia,,. Mahfuz
MD melaksanakan ceramah ilmiah yang diiringi dengan diskusi dan
tanya jawab" Setelah ceramah umum berakhir, maka topik tersebut
untuk selama dua hari di workhopkan. pada worlahop tersebut sejurnlah
makalah mengenai topik itu disajikan.
Penelitian
ANU sangat menggalakd<an penelitian, dosen-dosen diberi kesempatan
yang luas untuk itu. Hasilnya diseminarkan, kemudian dipablikasikan.
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Tentang bagaimana perhatian ANU terhadap penelitian dapat dikutip dari

web mlreka "r\NU has been a place of intensive research since day
one. Research is central to everything ANU does, shaping our education experience and our cofltribrltions to national and int6rnational
poliry discussions. ANU researchers strive to be among the best in
their fields, going beyond convenrional thinking to tacHe fundamenta1 problems and the issues of the dayo ANU was the top-scoring university in the EXcellence in Ruearch
for Australta rePort (2010)"
e ANU commits around B0 per cent of its operating budget to research activities each Year.
o More than 80 per cent of ANU academic sta-ff have a PhD"

e"

Academic Skills and Learning Centre
Ada sebuah lembaga diANUyang juga amatbanyakperanannya dalam
mebentuk iklim akademik yaitu Academic Skills and Learning Centre.
Lembaga ini pada tingkat universitas sebagai pemberikan panduan
umum dan juga ada pada setiap college" Tugas utama dari lembaga ini
adalah memberikan pelatihan tentang penulisan ilmiah, teknik membaca
cepat dan tepat, memenej wakfu dan juga bagaimana menata fail yang
baik. Diharapakan dengan bekal tersebut mahasiswa telah siap untuk
memasuki dunia ilmiah dan akademik"
Cenffe for Higher Education, Learning & Teaching (CHELT )
salah satu keunggulan yang dapat disajikan di ANU adalah mereka
memitki sebuah lernbaga yang banyak kajiannya dalam hal yang berkenaan
dengan teching & learning, pengembangan kurikulum, supervisi rer"urih kepemimpinan akademik. Di antara kegiatan lembaga ini yang
menonjol adalah melaksanakan kursus-kursus, seminaq workshop untuk
meningt<att<an supewisi research bagi seluruh staf ak-ademik dan seiuruh
sUfpadaprogramposgraauate padaumumnya" Untukitu CHELII melalsanakan

seminar bulinan bagi seluruh kandidat yang telah terdatar untuk program ini.
Lembaga ini juga juga dapat memberikan pendidikan Master bagi staf
akademik atau siapa saja yang berminat untuk meningkatkan kemampuan
mereka sebagai guru, perancang l<urikulum, supervisi reseach dan manajer
akademik.
o
6"

Penerbitan
Buku dan journal ilmiah adalah sebagai ujung tombak dari hasil-hasil
kegiatan ilmiah. Dosen dalam berbagai disiplin ilmunya akan melahirkan
karya-karya tersebut yang memPakan produvitas ilmiah. Selain dari
itu ianyai juga dosen ANU mengisi diberbagai journal internasional
yang diterbitkan oleh perguruan tinggr atau lembaga ilmiah lain di

luar dNU
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Sarana dan Fasilitas"
Sarana dan fasiltas akademik sangat diperhatikan. Sarana utamanya

adalah perpustakaan yang memuat sejumlah besar-besar buku-buku
Perpustakaannya mengkoleksi berbagai literatur dari berbagai tisiplin
ilmu termasukyang berkenaan dengan Indonesia. Ada empat peryustakaan
utanurnya: (1) R"G.Menziez Buiiding (Asia Pacific material), (2) J.B"Chifley
Building (Social Sciences & Humanitis material), (3) W"K. Handcock
Building (Sciences material); dan (4) the LawLibrary dtambah dengan
lima cabang perpustakaan: Art Library, Chemestri Labrary, Earth Science Baranch Library Eceles Medical Sciences Library and Music Library. Perputakaan ini dapat di access oleh dosen dan mahasiswa dan
dapat menggunakan segala fasilitas perpustakaannya berupa buku dan
joumal termasuk e book dan e journal.

2" Diskripsi Pelaksanaan di Australia.
a. KegiatanPre-departure
Kegiatan pre-departure berlangsung dari tanggal 08 - 09 November
2oT2.Padapukul 15.00. Kegitan di Rony Hotel ini dilalaanakan beberapa
pembekalan dari Prof. Dr. Dede Rosyada (Direkrur Diktis), prof. Dn
Kamaruddin Amin, MA (Sekdirpendis), dan pengaratran-pengarahan
yang bersifat telinis dari panitia- Di dalam acara ini dilal<sanalan pembagian

pemberian dana biaya selama berada di negara tujuan" Tanggal 9 November sore peserta yang akan berangakat ke Austaralia menuju Bandara
Soekarno Hatta. Dari situ sekitar pukul 21.00 menuju Sydney. Dari
Sydney di lanjutkan ke Canberra sebagai kota tujuan , sampai sekitar

pukul 12.00 waktu setempat. Seterusnya peserta menuju panacde
Apartemen sebagai tempat tinggal selama di Canberra

Pada hari Minggu 1L Desember 2Q12,. peserra ARFI yang berjumlah

b.

15 orang melakukan orientasi kampus didampingi oleh tim akademik
dari Kemenag: Prof. Dr. Abdul Mujib, M"Ag" dan Arif Zamhari, ph.D.
Seterusnya sore harinya trrofessor James Joseph Fox---koordinator program
Academic Recharging dari ANU-mengunjungi apartement sebagai pra
kegiataq Prof. James menjelaskan program-program yang akan dijalani
peserta selama berada di Canberra"
Kegiatan Inti di ANU Canberra Australia
Kegiatan inti adalah kegratan utama yang dilaksanakan peserta melalui
Academic Rechar ging For Islarnic Higher Edumtion (?tr.FD di negara tujuan
masing-masing" Secara garis besar kegiatan pokok yang dilakukan di
Australia terbagi menjadi beberapa hai mencakup: pengenalan sistem
kepustakaan ANU; teknik pencarian, penyusunan, penyimpanan, dan
pengelolaan data (tutorial); moster clo.;ss (perkuliahan terstruktur) , public
lecture (kuliah umum), semina4 dan presentarron. Rincian kegiatan
sebagai berikut:

,.7,
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1) Hasil Capaian
a)

Kegiatan Seminar Kelas
Kegiatan seminar

ini banyak sekali rnanfaat bagi pesena :

antaranya: (1) melatih mendengarkan untuk lebih fa=: '
-:
mendengar dan menggurrakan bahasa lnggeris sebas-. '
:
berpengar'-satu bahasa internasional yang sangat
.(2)Memperluas cakrawala pernikiran, dengan C-'-- :

-:

berbagarinformasidanpenemuandalam penelitian\T--r-:'
-'
oleh nara surnber, maka akan semakin terbuka p'

-

hal yang seperti itulah yang amat diharapakan dalan' -- - -:is'lll[r
para petri' recahrg.ng.[ a1 U*t g.tuhui bagaimana jalan pikiran

yang
tersebirt inengambil kesimpulan dan metode penelitian
diskusi
mereka lakukin. (4) Ikut memberikan konsuibusi dalam
tersebut adalah sesuaflr yang amat berguna dalam meningkatl€n
capasitas keilmuan. (i) tvtenumbuhkan semangat meneliti'
Di Indonesia dalam bidang ilmu sosial dan agama sangat banyak
sekali obyek peneiitian, terkadang sesuatu yang menarik untuk
diteliti itu lepas dari pengamatan kita, padahai menjadi menarik
yatrg
apabila disugukan dengan teori-teori sosi'I, seperti apa
Penelitian
aitetiti oleh br.philip Winn tentang Majelis Th6im.
itu
semacam itu tentu amat banyak sekali di Indonesia dan
adalah menjadi lahan dosen-dosen PTAI (6)"Menumbuhkan
produk
semangat untuk menulis buku dan journal' Semua hasil
journal
mauqul
dalam
ke
ihiahlayak untuk dipublikasikan
buku. Teiunya journallournal ini bertingkat-tingkat: ada 19\af'
nasional, regional aan internasional. Joumal intemasional adalah

yrrrg p"iirg tinSgr satusnya, setiap akademisi tentu berupaya
ito, Jr" t itu tentunya dicapai secara bertahap' Kalau
"f journal internasional,setidaknya mengisi
""aIf.
belum biia mengisi
di journal nasional yang terakreditasi
b.

Kegiatan Perpustakaan
peserta
Pada hari pertama tanggal 12 Nov.2012 kepada semua
di
perpustakaan
telah diberi bimbingan, untuk menggunakan
passANU dan kepada setiap orang telah diberikan ID dan
word, seterumya dilaksanal€n pula krnjungan awal keperpustakaan
aan ameri aratran dan informasi oleh pustakawan.walau K:qiungan
yang
keperpustakaan disediakan untuk mengambil bahan-bahan
juga
tempat
digunakan
aiieriut<an aalam penulisan, perputakaan
p"rrolirrr. Penelusuran buku, journal dapat dilalaanakan lewat

jaringan internet.
c.

Diskusi dengan James- J-Fox
Pada hari jumat tanggal 13 dan 14 November dibuka kesempaftm
kepada pesefta untuk melakukan konsultasi apa yang mau
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dilalisanalen diANU. Daiam konsulusi tenebut salra menyampaikan
kepada Prof. James, bahwa saya akan menulis buku: Pendidikan
Islam di Indonesia (Perkembangan dan Kedudukan Pendidikan
Islam di Indonesia dalam Sistem Pendidikan Nasional). Islamic

Education

in Indonesia flhe Development and The Position

of Islamic Education in The Indonsian National Syetem). Setelah
beboapasaatberrdila:si denganRof. James. D-Fox, beliaumengatakan
kirimlah out lainnya kepada saya. Out lain saya kirim, kemudian.

Prof James setuju dengan outline yang saya ajukan.

d.

Kegiatan Kemasyarakatan
Masyarakat Muslim Indonesia di Australia memiliki organisasi
perkumpulan pengajian, pada hari Minggu tanggal 19 November
20L2, sayadiminta mengisi acara tersebut, berbarengan dengan

khataman al Qur'an oleh kelompok pengajian tersebut. Pada
ketika itu saya menyampaikan ceramah tentang Peranan AI
Qut'an Sebagai Petunjuk Bagi Manusia. Dipilih judul tersebut
karena berkaitan dengan khatamul Qur'an. Setelah ceramah
dilanjutkan dengan diskusi yang cukup antusias dari peserta.
Selanjutnya pada tanggal 24 November kami ke Sydney. Di
Sydney juga masyarakat Muslim memiliki berbagai organisasi

pengajian salah satu di antaranya ada CIDE (Cenue of Islamic Dakwah and Education), berpusat di Masjid AI Hijrah
di Tempe. Ditempat itu ada sebuah masjid yang telah menjadi
kepunyaan maqxanl€t krdonesia. IMalamnya

saSra

dimintabercer:amah

di masjid tersebut, yang kebetulan pada ketika itu bersamaan
dengan 10 Muharram 1,474 H, Saya berceramah sekitar topik
10 Muharram. Siangnya hari Minggu 25 November dilanjutkan
ceramah di Masjid Al Hijrah juga dengan peserta Para Candidat
Dokor dari berbagai universitas di Sydney mereka pada umumnya
membawa keluarga dan telah mempr:nyai anak-anakyang masih
kecil dalam tahap pembinaan saya membahas tentang "Konsep

Islam dalam Mendidikan Anak'
Tanggal 8 Desember (hari SabtuMinggu) saya mendapat undangan
lagi untuk mengisi acara ceramah di Masjid Hijrah Tempe Atstrali4
ceramah malam itu berjudul Dal$rah di Indonesia dan di Australia.

Siangnya saya di bawa untukmerurg-au lokasi lembaga pendidikan

Islam Malik Fahd, yaitu sekolah Islam mulai dari Taman KanakKanak sampai Sekolah Menenengah Atas. Sekolah ini adalah
sekolah lang terbaik di Sydney mendapat bantuan dari pemerintah
Australia. Seterusnya tidakberapa jauh dari situ ada juga sekolah

Islam lainnya yang cukup berpengaruh di Sydney yaitu An
Noory sekolah ini dibangun oleh seorang Australia setelah
masuk Islam.

*\-.
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Study Tour
Tanggal 24 November study tour ke Sydney, obyek kunjungan
Opera House Sydney, Pediss Market, makan siang diwarung
Padang -Indonesia" diteruskan dengan kunjungan kampus:
Universitas of Sydney dan Universitas New South of Wales

Mengenal Lingkungan dan Budaya
Di Canberra dilakukan kunjungan ke beberapa tempat antara
lain War Memorial: mengenal keterlibatan Australia dalam
Perang Dunia Pertama dan Kedua, dipertunjukkan di situ alat
perang dan persenjataan pada masa tersebut dan diperlihatkan
pula peranan Australia dalam perang dimalsud" Parlemen House,
tempat para anggota parlemen Australia bersidang, membahas

berbagai hal yang berkenaan dengan undang-undang yang
akan disahkan begitu juga budget. Old Parlemen House, dulu
ini adalah gedung parlemn, tetapi setelah dibangun gedung
parlemn sekarang, gedung Old Parlemn ini menjadi museum.
Budaya Australia pada umumnya sama dengan budaya negaranegara dibelahan Eropa danAmerika Serikat, terlihat dari gaya
hidup mereka, sebagiannya dapat dicontoh pada bagian-bagian
yang positif, seperti displin, etos kerja, dan lain-lain. Canberra
adalah ibu kota Australia, tidak terlalu ramai, kehidupan kota
yang tenang, jauh dari kemacetan lalu lintas, di tengah-tengah
kota ada danau buatan menambah asri kota Canberra. Kota
ini juga menjadi pusat pendidikan di sini ada beberapa universitas yang terkenal: yaitu The Australian National University, University of Canberra dan lain-lain"
Suatu hal yang amat menarik adalah tentang jaminan sosial ,
perbincangan kami dengan Bapak Muhammad Yaman, orang
Indonesia berasal dari Pekan Baru ( Riau ), beliau telah tinggal

di Australia hampir 30 tahun. Informasi yang disampaikan
beliau bahwa apabila seseorang telah mencapai usia 65 tahun
maka dipensiunkan dari pekerjaannya, apabila ia sudah menjadi
penduduk tetap, maka dia mendapat uang pensiunnya yang
besar kecilnya ditentukan tentang kondisi ekonominya, juga
jaminan kesehatan. Orang sakit dan menganggur juga disantuni.
Bagi yang menganggur dicarikan lapangan kerjanya, sebelum
dapat dia akan disantuni.
o
6.

Kunjuan Ke Kedutaan Besar RI di Cambera
Hari Jumat tanggal23 Nov.2012 melaksanakan kunjungan ke
Kedutaan Besar Republik Indonesia dan diterima oleh Duta
Besar RI untukAusualia di dampingi oleh Prof.Dr. Aris Junaidi
Atase Fendidikan di Canbena" Pada pertemuan itujuga didiskusikan

hal yang berkenaan dengan pendidikan yang intinya adalah
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bahwa Indonesia adalah negara yang menjadi perhatian Australi4 terutama setelah terbin:ya " Buku putih " yang menjelaskan
tentang kebijakan Australia terhadap Asia. Dan sangat diharapkan
sekali jika perguruan tinggi di Indonesia memanfaatkan ini ,
dengan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggr di Australia, begitu juga pengiriman dosen-dosen ke Australia" Untuk
PIAI inilah adalah sebuah peluang guna membangun kerjasama
luar negeri. Di Ausualia banyak sekali perguruan tinggi, pTAI
bisa memilih mana yang sesuai dan bersedia membangun kerjasama,
pihak KBRI Australia dengan suka rela akan membantu.
h"

Work Shop Penuiisan Journal Internasional (Academic d,ir,g)
Dr. Stephen Milnes memberikan kuliah "Writing for international Journals" sebanyak tiga kali, beliau menjelaskan tentang
beberapa hal yang amat penting mulai dari kerangka berpikir
untuksebuahtulisan, langliah-langlohpenulisanjoumal intemasional,

kemudian apa yang disebut dengan jornal internasional, dan
apa saja sya.ratnya, lalu kemudian beliau jelaskan bagaiman cara
membuat abstraksi, apa saja kandungan abstarksi tersebut.
Seterusnya isi dari Introduction dari sebuah tulisan. Kesemuanya
beliauberikan contoh-contoh daribe6agai JoLml interrrasional3eliau
jelaskan membuat absuact berisikan: purposg desigrr/ methodology/
approach, findings, research limition /implications, originaly/value.

Dr. Stephen juga menjelaskan tentang structur sebuah tulisan
ilmiah joumal intemasional, komponennya adalah: Introduction,

sub heading dan conclution. Di uraikan beliau juga tentang
pragrap, bagaiman membuat pragrap , kandungan pragrap"
Beliau contohkan dua tulisan ilmiahJournal internasional yaitu
tulisan dari Robert W Hefner yang berjudtl: public Islam and.
the Problem of Democratization yang dimuat daiam Journal
Sociology of Religioq dan tulisan Kathryn Robinson Sawerigading
vs Shariah: Identities and Political Contatation in Decentralised
Indonesia yang dimuat dalam Asian Journal. Kedua tulisan ini
dibedah dilihat dari sudut structur tulisan. Hefner membuat
ada berapa subjudul dan pragrap. Kathryn, begitujuga berapa
sub judul dan berapa pragrapnya.
Penelusuran e-journal,

e boolg dan bahan pustaka yang relevan
Buku-buku, joumal tentang Pendidikan Islam di Indonesia Qslamic

Education in Indonesia), banyak ditulis oleh penulis-penulis
Indonesia. Dan buku-buku itu ada di Indonesia. Tetapi di sini
juga di temukan beberapa buku Pendidikan Islam ( Islamic
Education ) dari beberap negara; sepert Islamic Education in
Thailand, Islamic Education In Sofyet, Islamic Education in
USA' dan lain-lain.
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.

Dan lain-lain

l.

j.

Cuaca dan Kondisi Alam
Kami tiba di Canbera pada tanggal 10 November 2011,
suasana cuaca memasuki musim panas, walaupun musim
panas kadang-kadang bagi kita yang sudah biasa di alam
tropis terasa juga dingin pada malam dan pagi hari, suhu
berkisar anatara 6 sampai 30 derajat

Transpoftasi
Masyarakat banyak menggunakan mobil pribadi untuk pergi
bekerja di samping menggunakan bus. Bus berlangganan dengan
membeli karru MayWayyang dapat diisi ulang. IGnda:zn serucam

k.

motor (ruda dua) tidak pernah kelihatan atau hampir-hampir
tidak ada. Taxi dapat di pesan kapan saja kita butuhkan. Tidak
ada kemacetan di kota Canberra.
Kependudukan (Etnik)
Penduduk Canberra mayoritas berasal dari Eropa, masih ada
juga penduduk asli oborigin, tapi sangat sedikit. Selain dari
itu banyak imigran yang datang dari India, China, Vetnam,
Thailand dan masyarakat Indonesia tergolong sedikat. Tetapi
di Sydney tergolong lumayan jumlah orang Indonesi4 mempunyai
berbagai organisai kemasrTarakag dan juga organisasi asal daerah

di Indonesia, misalnya SAS ( Sulit Air Sepakat) organisasi
yang berasal dari imigran Indonesia yang berasal dari Sumatera
Barat. Ada juga organisasi Masyarakat Sunda, dan lain-alin

Tempat Tinggal
Selama di Canberra kami tinggal d 11 Ovens ST di Kingston
di Pinnacle Apartemen, fasiliats dan sarana yang disediakan
cukup baik Yang paling membantu kami adalah tentang konsumsi,
selama lima hari dalam seminggu (Senin - Jumat), oleh panita
telah dipesan konsumsi untuk sarapan dan makan malam,
jadi dengan demikian pada hari-hari sibuk tersebut peserta
tidak perlu menangani maslah konsumsi.
m. Penulisan Buku

:

Program penulisan yang saya lalaanakan adalah sesuai dengan
usulan yang saya ajukan sewaktu pendaftran ARFI ke Diktis
dalam rangka untuk ikut serta dalam program Academic Regharging
201,2 adalah penulisan buku, yaitu: Pendidikan islam di In-

donesia ( Perkembangan dan Kedudukannya dalam Sistem
Pendidikan Nasional). Islamic Education in Indonesia. (The
Development and The Position of Islamic Education in The
Indonesian National System).
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Inti yang akan saya bahas dalam buku ini bahwa telah terjadi dinamika
dalam lembaga pendidikan Islam. Di dalam buku ini akan saya bahas dinamika
lembaga- lembaga pendidikan Islam: pesantren, sekolah, madrasah da:r
perguruan tinggr Islam. Pesantren telah berkembang setidaknya enam R?e:
Pesantren tradisionl, semi tradisional, modern, life skil, pesantren dengan
berbagai program pendidikan, sekolah umum berbasis pesantren. Sekolah,
lebih saya tujukan kepada pendidikan agama Islam di sekolah. Sejak Indonesia
merdeka telah terjadi tiga fase perkembangan pendidikan agama; Fase pertama
(7946-1965), Fase di mana pendidikan agama di tempatkan pada posisi
belum kuat, baru menjadi opsi, boleh ikut boleh tidak. Fase kedua (79661989), fase penguatan pendidikan agama dan wajib dilaksanakan mulai
tingkat dasar sampai pendidikan tinggi, hal ini sesuai dengan Tap MPRS
No )O(VII tahun 1966. Fase Ketiga, adalah fase sesudah berlakunya UndangUndang tentang Pendidikan Nasional, UU No 2 Tahun 1989 dan UU No 20
tahun 2003.Pada UU No 2 Tahun 1989 dijelaskan tentang penguatan pendidikan
agama; bahwa pendidikan agama itu wajib dilakukan pada setiap jalur dan
jenjang pendidikan, begitu juga dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003
Pendidikan agama merupakan hakpeserta didih kedudukannya semakin kuat.
Berikutnya lembaga pendidikan madrasah; madrasah juga telah terjadi
dinamisasi. Setelah Indonesia meredeka; yaitu pada fase pertama (79457974), kedudukan madrasah belum setara dengan sekolah, tamatan madrasah

tidakboleh melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggr umllm, sebab pada
ketika itu kurikulum madrasah mata pelajaran agama, sekitar 70 o/o dan
30 %o umum. Fase kedua (7975-7989). Untukmeningkatkan muru madrasah
dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tahun 1975, yang
isinya merubah kurikulum madrasah menjadi 30 o/o agama dan 70 %o umum,
dengan demikian terjadilah kesetaraan antara madrasah dengan sekolah.
Sejak itu lulusan madrasah boleh melanjutkan ke perguruan tinggi umum.
Fase ketiga (1989-sampai sekarang), yaitu setelah dikelurakannya UU No
2 tahun 1989 dan UU no 20 tahun ?003, maka madrasah telah menamakan
dirinya sekolah yang berciri khas Agama Islam.
Perguruan tinggi Islampun mengalami dinamika. Tahun 1945 berdiri
Sekolah Trrggi Islam (STT) di Jakarta, kemudian uhun Fa6 pindah ke Yograkara,
berikutnya tahun l94B berubah rnenjadi Universitas Islam Indonesia (UIf
dengan empat fakultasanya (agama, hukum ekonomi dan pendidikan) Fakultas

agama dinegerikan menjadi PIAIN (Perguruan Tinggr Agama Islam Negeri)
pada tahun 1950, kemudian tahun 1960 PIAIN digabung dengan ADIA (Akademi

Dinas Ilmu Agama) di Jakarta berubah menjadi IAIN (nstitut Agama Islam
Negeri), tahun 1997 fakultas- fakultas cabang IAIN di seluruh Indonesia berubah
ujud menjadi STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri), kemudian mulai
tahun 2002 IAIN/ STAIN ada yang berubah menjadi Universitas Islam Negeri
([IIN), sampai sekarang ada 6 UIN di Indonesia
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Selanjutrya posisi ( kedudulCIn ) pendidikan klam dalam sistem pendidikan
nasional, dapat dilihatpada undang-undangNo 20 tahun 20O3,yangmenyebutkan

nomenHatur lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam undang-undang
tersebut: pasal 17 dan 18 tentang madrasah, pasal 26 tentang Raudatul
Adal, pasal28 tentang pendidikan nonformal, menyebutkan majelis taldim,
pasal 30 tentang pesantren dan diniyah. Dari posisi yang disebutkan tersebut
dapat dipahami bahwa pendidikan Islam telah mendapat kedudukan yang
kuat dalam sistem pendidikan nasional dan merupakanbagian takterpisahkan
dari pendidikan nasional, merupakan sub sistem dari sistem pendidikan
nasional" Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran juga dapat dilihat pada
pasal 12 a UU No. 20 Tahun 2003.
Inilah inti buku yang ingin saya tulis, drafnya sudah siap sekiat 607Oo/o- Dengan ikutnya saya dalam Academic Regharging ini saya berharap
akan mendapat masukan dari gurubesaryang ada di siniyangtelahmemiliki
penelitian tentang apa yang saya tulis ini guna pengayaan bahan serta
bernrkar pikiran tentang metode dan sistem penulisan buku, sehingga buku
ini lebih berkualitas. Untuk itu saya sudah berkonsultasi dengan Prof James
J.Fox, seorang antrpolog yang sangat banyak mengetahui Indonesia dan
lama tinggal di Indonesia. Kepada beliau telah saya kirim outline, lalu
kemudian beliau telah menyetujuinya. Tetapi karena banyalmlra jam pertemuan
di kelas sehingga agak tersendat penulisan buku.

3.

KesandanPesan
Setel,ah berada

di ANU selam lima minggu, ada beberap kesan dan

ingin direkomendasikan:
Kegiatan ini untuk masa yang akan datang hendaklah dibagai kepada

peszrn yang

a.

tiga kelompok, yang berbeda-beda programnya, sehingga hasilnya akan

lebih jelas dan terlihat

:

Kelopok Candidat Doko4 yaitu yang sedang menulis disertasi,
dengan judui yang sudah jelas, lalu dicarikan universitas di mana
ada ahli dalam bidang yang ditulisnya tersebut, dan tentu tidak
perlu berombongan banyak ke universitas tersebug misalnya kelompok
ekonomi Islam, kelompok pendidikan Islam, kelompok pemikiran
Islam, dan seterusny, dari awalnya di tanah air telah diadakan
kelompok tersebut sehingga jelas negara tujuan yang ada ahlinya
di bidang yang sedang di bahas oleh candidat dokor
2) Kelompok Post Doktoral, yaitu yang telah memilki ijazah S-3,
dipersiapkan untuk menjadi gurubesa6 mereka dipersiapkan untuk
menulis journal intemasional. Untuk ini juga sejak dari tanah air
sewaktu work shop telah diketahui dengan jelas tulsan apa yang
akan ditulisnya dan dengan guru besar siapa dia akan berkonsultasi
di salah satu universitas luar negeri"
1)
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Kelompok Gur,u Besa4 lebih diarahkan kepada salah satu di antara
penulisan buku, atau penuiisan journal internasional ini juga sudah
dipilihkan guru besar mitra kerjanya di luar negeri untuk teman
berdiskusi tentang buku atau journal tersebut, Dia akan banyak
menghabiskan waku di perpustakaan serta berdiskusi dengan gurr
besar mitra kerjanya di universitas tersebut"

Sehubungan dengan program tersebut di atas, maka Diktis sudah memiiiki

sejumlah universitas yang akan menjadi tujuan academic rechargi;rg,
dengan guru-guru besar yang tersedia, untuk itu perlu dibangun net
working dari berbagai universitas yang ada di dunia, terutama dalam
bidang ilmu-ilmu keislaman.Misalnya; Pendidikan Islam, Ekonomi islam,Falsafah Islam, Pemikiran Islam,Theology Hukum Islam, Politik
Islam, Tafsiq Hadist, B.Arab dan juga ilmu-ilmu yang terkait dengan
ilrnu-ilmu sosial/humaniora serta ilmu-ilmu kealaman.Inilah menurut
saya rumpun-rumpun pokok ke ilmuan yang ada di PTAI" Oleh karena
itu pengiriman dosen-dosen ini ditujukan ke universitas rnana yang
tersedia pakar-pakar dalam bidang tersebut di atas"
Kedepan, persaingan global dan internasionalisasi adalah bagian dari
kehidupan manusia abad dua puluh satu; karena itulah pengalarnan luar
negeri adalah salah satu bagian dari memasuki alam internasional tersebug
karena ittrlah Diktis, telah berupaya terus meneR$ beberapa tahun terkhir
ini untuk memberi pengalaman luar negeri kepada dosen-dosen PIAI, upaya
im tentunya adalah satu bentuk tntuk memngkatkan kompetensi dosendosen Pf,AI, untuk itu kami mengharap terus semoga acara ini tetap beriangsung
tiap tahun, dengan berbagai perbaikan di sana sini terhadap hal-haI yang
perlu disempumakan"
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KEDUAPUTUH EMPAT

h{Eh{BANG{JN KER} AS A},{A
TI$TERNASIOI\TAL
PERGURUAhT TIhTGGI

z8g

---

ME

MtsANGUI{ KE RIASA}iIrt
II\ruERN{ASIONTAL

PERGURUANTINGGI

P*rrJ*lro1*r*
Di dunia tanpa batas (borderlas warld) saat sekarang semakin diperlukan

untuk rliintensifkan jaringan ke{asama dalam berbagia bidang; kerjasama
eJ<o*orni, teknologi, ilmu pengetahuan, pendidikan dan lebih khusus lagi
kerjasama antfir perguruan tinggl. Menyadiri ugensi yang sedemikian itulah

I/JN Sumatera Utara yang memperoleh ciukungan dana IDB t

t.siamic De'

:elr:;-rrn*nf Bank) n:eJaksanakan kegiatan internasional, yang direncanakan
akail r:encakrrp kerjasama denganberbagai universitas diTimur dan di Barat,
bep.jtr:jr:gu fieglr"rili:€gara'lini:urTengah" Telah dilaksanakan penandata tanganan
nasl<ah kerjasama dengan Marokkc

yaitu dengan Universitas Qairawan di

Fess, begitu.juga kerjsama dengan universitas di Turki. Mesir karena dalam
keadaan h;rang stabil maka untuk sementar:a ditunda dulu. Kerjasama dengan
I-iniversitas,Asean dan Jepang akan diuiudkanjuga. Keq"asama itu diperlukan
dalam rangka membangun Capa;itas (Capacity Building) sumber daya manusia

Capccity tsuilriing amat diperlukan dalam rangka mendayungkan bahtera
I-IIN , yang apabila IAIN Sumatera Utara telah berobah ujud menjadi Uinversitas

lslam Negeri"
Pada *aat IAIN Sr"rmatera Utara menjadi UIN, maka salah satu di antara

unsur teipentingnya adaiah membangun dan memperkuat sumber daya
rnanusrianya, yaitr: dosen dan tenaga kependidikan" Berkenaan dengan itu
pertru-iah riilaksanakan pengiriman dosen dan tenaga kependidikan ke berbagai

ur-riversit-as <ii her:bagai ilegara. Pengirirnan dosen di fokuskan kepada tiga
guru besaq -r:ffiuk melaksanakan riset dan seterusrrya dapat
kreteria:

{Jerttltn$,

menerbitkaniumal internasional. lGelua, Dotor, juga untuk meiakukan riset
dan juga penulisan jr-unal minternasional" Ketiga kandidat rloktoE untuk
menggaii dan mencari i:ahan guna merampungkan penulisari disertasi.
Berangkat dari Medan ke Kula l,umpuE dan dari Kuala Lumpur pukul
'1"1
malam tanggal 20 Septemher 2013 menuju Dubai sampai di Dubai
tanggal 21 Septembe4 pukul 8.30, seianjutrrya pukul 11"00 siang berangkat
ke Amsterdarn, sampai pukul 15 "00. Sorenya setelah beristirahat sehentaq
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di penginapan, ke luar hotel menqju Masjid al Hikrnh yaitu masjid masyarakat
Indonesia yang pada mulanya sebuah gereja lalu dibeli oleh probosutejo
seorang pengusaha Indonesia.
Pada setiap Sabtu di masjid itu dilaksanalanberbagai kegiatan k agai*un,
ketika kami sampai sudah hampir menjelang pukul 6 sore sudah mulai ber-

langsungkegiatankeagamaan, diawalidenganbaacaanzikir. setelahpembacaan
zikic karcna waktu maghrib sddah tiba dilalaanai<an sholat maghrib, kemudian
dilanjukan lagi kegiatan keagamaan, kami- saya, prof. Hatta dan Dr. Fuad-

memberikan ceramah singkat

.

Sekitar pukul 10.00 malam kami keluar masjid menuju rumah makan
Indonesia, yang juga seorang aktivis masjid, dihidangkan menu Indonesi4
rumahmakan itubernama rumah makanklembang. pada mulanya
orang Palembang kemudian dijual, walaupun sekarang pengusahanya bukan
lagi orang Palembang, tetapi rumah makan itu tetap diberi nama dengan
rumah makan Palembang. Pukui 11.00 malam kami menuju hotel easy Hotel
Denhag di antar oleh Pak Iwan orang Indonesia yang berasal dari Aceh.
Besoknya hari Minggu 22 September agenda adalah city tour,menuju
bergabung dengan rombongan dosen IAIN yang sedang mengikutui
pelatihan penelitian di Beland4 program 2 minggu" Mengunjungi pusat kota
Amsterdam, shopping memasuki Madame Tussauds sebuah tempat peragaan
patung-patung lilin orang ternama di dunia. Ada, Gandi, Mandela, Obama,
dan lain-lain.
Hari senin tanggal 23 september 2013, menuju Kantor Kedutaan Besar
Republik Indonesia di Belanda berkedudukan di Denhag untuk melapor
ke ITBRI tentang malaud kunjungan kami ke Belanda, karena Duta Besar
sedang menghadiri rapat di suaflr tempat, maka kami diterima oleh Atase
Pendidikan Republik Indonesia Bambang Hari wibisono dosen Fakultas
Teknik universitas Gajah Mada Yogyakarta. Beliau menyambut gembira

tentang program yang akan diadakan oleh IAIN untuk mengfim dosendosennya melakukan studi di Belanda. setelah selesai melapor kami menuju
Leiden untuk mengadakan perbincangan kerjasama dengan universitas
Leiden"

Keria S"ro, Pergiuruan Tinggi

1.

Universitas Leiden

uinversitas Leiden adalah sebuah universitas yang sudah tergolong tua
dan banyak orang-orang lndonesia sejak dahulu menuntut ilmu ke Leiden,

bahkan doctor angkatan pertama IAIN se Indonesia, risetnya di Leiden.
pertengahan bulan Nopember 2013 yang akan datang aka nada Momerium
(Peringatan) seratus tahun orang Indonesia pertamayang lulus dalambidang
Islamic Studies di Leiden"
E

I
I
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Sekitar pukul 12.OO s/d pukul 14.00 diadakan perbincangan dengan
pihaklslamicstudies Universitas leiden tentang rencana kunjungan dOSendosen IAIN ke Leiden. Dari pihak Universitas Leiden hadir: Prof. David Henley:
Prof of Contemporary Indonesian Studies Universitas Leiden, Prof.Dr. Leon
Bushens Chair for Law and Culture ini Muslim Sosiety Director L,eiden University
for the study of Islam and Sosiety (LUCIS)" Dr. ltsPM (Rogter) Busser Institut
Manajemen Leiden Uniuversity Institut for Area Studies Faculty of Human-

ityleidenUniversirqz Prof. Nico I(aptenProf Studylslamlndonesia" Sedangan
dari IAIN Sumatera Utara hadir Prof Dr" Haidar Putra Daulay, Prof Sejarah
Fendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam
Negeri Sumatera Utara, Prof. M. Hatta, Prof Dai<rarah Fakultas Dakwah IAIN
Sumatera Utara, Dr Zainul Fuad, Direktr.r Pusat Bahasa IAIN Sumatea Utara.
Isi penting dari kerjasama tersebut adaiah dalam bidang penguatan capacity
penelitian dosen-dosen IAIN Sumatera"

2" Universitas Hamburg
Tanggal 23 Septembe4 sorenya kami berangkat menunju Hamburg,
tujuan utama adalah r:ntuk membangun kerjasama dengan universitas Hamburg
dalam bidang capacity building dosen-dosen IAIN dalam bidang riset, seperti
yang dilakanakan di Belanda. Perjalan ditempuh lebih kurang 6 jam, sekitar
pukl 12.00 malam kami sampai di stasion kereta api Hambur& seten$nya
mencari hotel, dan pukul 1.00 dhihari kami masuk hotel Europaischer Hof,
terletak di pusat kota Hamburg. Paginya setelah srapan dan chec out kami

menuju universitas Hamburg"
Tanggal24 Septernber kami menuju Universitas Hamburg. Di Universitas
Hanrburg kami diterima oleh Prof. Dr. JamVanderPutten Austronesians Studies
Dep. Of Languages and Literatur of Southes Asia. Asia -Africa Universitas
Hamburgh. Seterusnya prof Thomas Islamic Studises Mddle East. Dari IAIN
Sumatera Utara tetap tiga orang Prof Dr. Haidar Putra Daulay trrof. M" Hatta,
DrZainulFuad. Isipentingdali kerjasama tersebutadalahdalambidangpenguatan
capaciqy penelitian dosen-dosen IAIN Sumatera Utara dalam bidang riset.
Ketika memasuki GedungAsiaAfrica Unve5sitas Hambur& saya teringat
1L tahunyang lalu (April 2002) saya sudah memasuki gedung itu juga sebagai
pemakalah dalam diskusi'?endidikan Agarna dan Pluralisme di Indonesia".
Peserta diskusinya ada orang Indonesia dan ada juga orang Jerman.
Setelah berbincang tentang kerjasama di Gedung Asia Afrika tersebut,
sorenya, kami diundang oleh Prof. Putten untuk makan malam di rumahnya
yang kebetuian istri prof. ini adalah berasal dari Medan tinggal di Jalan Serdang
( M. Yamin) dan menurut penjelasnnya ibunya bermarga Nasution berasai

dari Natal dan

menetap di padangsidempuan.

Fr4
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3.

Universitas Olden Bug
Sejauh dua jam perjalanan kereta api dari Hamburg ke Olden Bery. Kunjungan

yang sama untuk membangun kerjasama dengan Universitas Olden Berg
juga dilaksanakan. Kerjasama dengan universitas ini lebih ditujukari kepada
manajeman pergurun tinggi, memberikan latihan kepada tenaga manajerial
IAIN Sumatera dalam bidang manajemen perguruan tinggi. Hadir dalam
perteman itu: Prof. Dr. Anke Hanft Witerbidung und Bildung Management.
Prof. Dr. Heinke Robken" Prof. BildungManagement. Dip Pad Christine Vajna
staf Adminitrasi. Dari IAIN Sumatera hadir Dari IAIN Sumatera Utara tetap
tiga orang Prof Dr. Haidar Putra Daulay, Prof. M. Hafta, Dr. Zainul Fuad. Isi
terpenting dari perbincangan kerjasamna adalah capacity building dalam
bidang manajem pendidikan tinggr

4.

Universitas Franfurt

Tanggal25 September pagi pukut 8.00 kami berangkat menuju Franfurt,
dengan kereta api cepat, lama perjalanan sekitar 4 jam. Sampai di Franfurt
sekitar pukul 12.00 siang kami dijemput Pak Sibayak orang Pematangsiantar
yang tinggal di franfurt sudah selama 40 tahun lebih, termasuk pengurus
rnsyarakat Indonesia di Franfurt. Setelah menemukan hotel, lalu menuju
Konsulat Indonesia untuk melaporkan kedatang ke Franfurt, kemudian makan
siang, seterusnya menuju Universitas Franfurt. Sekitar pukul 13. 00 sarnpai
pukul 15, dilai<sanakan pembicaraan antara kami dengan pihak uinversitas
Franfurt, dengan malsud dan tujuan yang sama dengan universitas-universitas
lain yang telah dilperbincangkan kerjasamanya. Di Uinversitas ini kami diterima
oleh Prof Dr" Bernd Nothofer dan Prof.Dr. Aan Graaf mereka adalah ahli
Indonesia. Saya teringat 11 tahun yang lalau Aan Graf inilah yang menjadi
patner saya pda waku diskusi tentang Pluralisme dan Pendidikan Agama
di Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Asia Afrika niversitas Hamburg.

5. Arah Baru

Study Islam di Jerrran

Fada wakru berbincang dengan Prof. Dr. Bernd Nothofer dan Prof.Dr.
Aan Graaf , beliau menginformasikan kepada kami bahwa di Jerman sekarang

ini telah dibuka studi Isiam di empat Universitas termasuk di Universitas
Frakfurt yang berbeda dengan studi Islam sebelumnya. Studi Islam ini adalah
melihat Islam dari dalam sendiri, diajarkan oleh dosen yang beragama Islam
dan mahasiswanya juga beragama Islam, tujuannya adalah untuk menjadi
guru-8uru agama Islarn di jerman bagi masyarakat Muslim. Kata Aan Graaf
sama dengan IAIN di Indonesia"

Studi Islam yang berkembang sebelumnya baik di Amerika ataupun
di Eropa adalah sntdi islam yang dilal$anakan oleh orientalis. Mereka membahas
Islam dan menganalisinya sebagai orang luar, artinya orang yang tidak beragama

Islam. StLtdi Orientalis ini sudah berlangsung lama, sehingga banyak dari
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kalangan orientalis yang memahami dan mengetahui Islam _ dengan baik,
tapi sebatas ilmu saja. Inilah yang telah terjadi selama ini sudah berlangsung
,utorm tahun , tetipi studi Islam yang dilaksanakan di Jerman ini adalah
studi Islam seperti yang dilalisanakarl di ftrguruan Tinggi Agama di fidonbesia.

Penrrtup
Kerjasama dengan berbagai universitas yang disebutkan di atas diharapkan
akan bermanfaat bagi peningkat sumber daya manusia. Melihat dan menghayati
tentang suasana ( lingkungan ) perguruan tinggi di mana mereka dimagangkan
adalahlebuah pendidikan yang memiliki dampak yang besar. Pada umunnya
universitas yang telah ditunjuktersebut adalah universitas yang sudah memiliki

pamor internasional yangbaik, Suasana akademiknya sudah kondusif, di
iamping memang telah berpengalaman seperti Universitas Leiden telah berusia
500iahun lebifr, ditunjang puta oleh fasilitas dan dana yang mencukupi dan
diauh pula oleh sejumlah guru besur yur,g telah memiliki reputasi internasionalIAIN Sumatera Utara ke depan harus terus berbenah diri mendidik sumber
daya manusianya agar menjadi sumber daya manusia yang handal dalam
menghadapi beibagal tantangan perkembangan zaman, termasuk perubahan
IAIN menjadi UIN"
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PENUTUP

untuk
Penulisan buku Rihlah Tarbiyah ini didorong oleh keinginan
muda'
generasi
berbagi pengalaman dan juga memberi pengalamankepada
Generasi muda
mereka.
kepada
nuffi t *tif* yang Uisa altransformasikan
masukan-masukan
diberi
jati
perlulah
diri
V*i,"a*g **U.rf aun mencari Melek'1 penerus kita dan pewaris masa
auri p.rgat"-an yang kita miliki.
a.p* f.iiu f."r.ru it, i.puda merekalah sebetuinya tujuan utama dari tulisan
ini"
Adapepatahorang-orangfr ia:"JauhberlatmbarV&diry"''YZhidyq
melihat hal-hal
banyak dir*t,,4 sini pJriaanan yang l(ami lakukan telah banyak
atalr
yang tersurat da, t.riirit, yur,g k i.*-o*y, itu bisa dijadikan' ibrah
al
maka
pendidfur!
alat
satu
salah
sebagai
perjalanan
rdUlo* Karena pentingnya
Qr:t'an merqrebuurya beruiang-ulang.

terjadi
Kita sekarang sudah hidup di abad global, di abad mana sudah

@ordotess.orldl. so"o*t gbisa denganmudahberkorm:niliasi
a.rrg* orung lain dalam hitungan detik dari jarakyang sangat jauh' begitu
transformasi, seseorang dapat bergerak
3uga"dengan kecanggihan tehrologi
ketempat lain dalam hitunganyang cepat jug* maka dengan
dunia tanpab

a,61s

aJri ,u*-a.mpat

deddandinxa;

ngal€ndatangtidaldahsulitbagiseseorangunfllkbellanglangbuana

generasi
kemana saja didunia ini. Buku ini diharapakan akan bisa memotivasi
saat
semuanya
kita
sesungguhnya
muda untuk melaksanakannya. Karena
menyatukan
itu
telah
globalisasi
adalah warga dlnia yang dengan arus
sekarang

umat manusia ini dalam saft budaya global'
Kehidupan multikultural juga adalah salah satu dari ciri kehidupan
orang
manusia sejagat saat sekarang, dengan demikian, masing-masing
aneka
akan dapai menempatkan airi"y, sebagai warya dunia yang memiliki
tetap
keharmonisan
sehingga
menghormati
ragam f"ituC tetapi tetap saling
mengenal"
t.Iirgu, apabila sesorang sudah saling
di muka bumi adalah salah satu bagian dari bentuk pendidikan,
Berjalan

manusia dari berbagai aspeknya, budaya, adat istidat, agama,
ketakraraan
pandangan hidup, wama kulit dan lain sebagainya adalah menambah
'kita
kefada Rliah sebagai mana yang disebutkan dalam al Qut'an :

*"r,g"rul

Hai marutsia: s esungguhny a Kami mencip takan kamu dari s or ang laki'
laki dan ,"orrng piiempuan don menjadikon kamu berbangsa-bangsa
e
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dan b er suku- suku sup ay a kamu s aling m engenal. S e sungguhny a or aflg
yang paling mulia di antarakamu di sis. Allah adalah orangyangpoling
bertalan di antarakamu. Suungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Mulia (al Hujarat :13)"
Tegur sapa dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Medan, 1 Mei 2013
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Prof. Dn H. Haidar Putra Daulay lt{AadalahGuruBesarSejarah
Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Pascasarjana IAIN Sumatera
Urara. Lahir di Singkuang Mandailing Natal pada tanggat 6 September 1949.
Alumrii S-2 Program Pascasarjana IAIN Sunan Itulijaga Yogyakarta (L988),
dalam bidang Pendidikan Islam. Gelar doktor dalam bidang pendidikan Islam
juga diraihnya dari tempat yang sama (L997),Pada tahun 1996, memperoleh
kesempatanmengilartikur$slvlanajmertdiuniversitasMccillCanada. Dlrukuhkan
sebagai Guru Besar dalam Sejarah Pendidikan Islam pada tahun 1996"
Buku-buku karya beliau antara lain: Historisitas dan Eksistensi Pesantren
Sekolah, dan Madrasah, Tiara wacana, Yogyakarta, 2000: Pendidikan Islam
dan Tantangan Masa Depan, Citapustaka Media, Bandung, 2002" Dinamika
Pendidikan Islam di Indonesia, cita Putaka Media Bandung, 2004. Renungan
H4ji, Pemko Medan 2004, Renungan Ramadhan, Femko Medan, 2005, Pendidikan

Islam dalam sistem Pendidikan Nasional, Prenada, Jakarta 2007,2012.
Sejarah Pern:mbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Isiam di Indonesia,
Prenada, Jakarta, 2OO7 ,2OOg ,2012, Qalbun Salim (Jalan Menuju Pencerahan
Rohani), Rineka cipta 2009, Jakarra. Pendidikan Islam di Asia Tenggara,
Rineka cipta 2009, Jakarta, Pemberdayaan Pendidikan Islam, di Indonesia,
Rineka Cipta, Jakarta 2009, Pendidikan Islam Dalam Mencerdaskan Bangsa,
Rineka Cipta 2O72. Kapita Selekta Pendidikan Islam Perdana Publishing,

Medan, 2012, Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah, Prenada Media,
Jakarta (2013).
Dari tahun 7992 s/d 1997 menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah
LAIN Sumatera Utara diPadangsidimpuan, tahun L997 satryat2001 Pembantu
Rektor II IAIN Sumatera Utara Medan, dan dari tahun 2001 s/d 2005
sebagai Pembantu Rekor I IAIN Sumatera Utara. Thhun akademi 2OO9/ 2O1O'
menjadi Guru Besar Tlrmu (Visiting Professor) pada Akademi Pengajian Islam
Universitas Malaya Kuala Lumpur. Aktif sebagai Pengurus Dewan Pendidikan
Sumatera Utara Priode 2OO7 - 2072"

Dra. Hj- NUrgaya PaSa, MA. Dosen Senior di Fakultas Tarbiyah

IAIN
Sumatera Utara Medan,lahir di Indrapura 10 Oktober 1952, menyelesaikan
51 pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Medan tahun 1981, 52 pada
Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara tahun 2004. Aktif di masyarakat sebagai
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penceramah agama dan bimbingan keagamaan" Memimpin Majelis Ta'lim
Pengajian Al Qur'an Assakinah, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUD
Priode 2005-2010. Menulis buku: Pendidikan Islam, Hijrah Utama (2OO7)
Sejarah Pendidikan Islam (dari zaman Pernrmbuhan sampai pemb6haruan),
IAIN Press (2OO7) Pendidikan Islam dalam Mencerdaskan bangsa, Rineka
Cipta ( 2012), Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah, Prenada Media,
Jakarta (2013).

TEI\MANG EDITOR

Syarifuddin Elhayat lahir 18 Januari 1957 di Kampung

Masjid Labuhan

Batu. Menyelesaikan Sarjana (S1) tahun 1993 di Fakultas Syariah Jurusan
Feradilan Agama Universius Islam Sumatera Utara

(ISU

.

Kernudian melanjutkan

studi ke tingkat Magister (S2) Jurusan Pengkajian Islam di Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara tamat tahun 2003. Saat ini menjabat
sebagai Pembanu Rekor IV di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU),
Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan Islam (LEPPA) UISU. Aktif di
berbagai Organisasi Kemasyarakatan seperti Majelis Ulama Indonesia Kota
Medan, Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara, Pengurus Wilayah
Al-Washliyah Sumatera Utara dan Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat
Forum Indevendent Kemerdekaan Rakyat Indonesia (FIKRI) Pusat"

Abu Bakar Ktrazali

lahir di Asahan, sumatera Utara, 07 Desember
1981. Menyelesaikan Sarjana (S1) Junrsan Ahwal al-Syakhshiyah di Fakultas
Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara (UISLf tamat tahun 2005"
Kemudian melanjutkan studi tingkat Magister (S2) di IAIN Sumatera Utara
Program Studi Pemikiran Islam tamat tahun 2010. Saat ini tercatan sebagai
kandidat program Dokor (S3) pada jurusan Agama dan Filsafat Islam di
IAIN Sumatera Utara" Saat ini bertugas sebagai sekretaris Jurusan Ahwal alSyaktrshiyah FAI-UISU serta dosen tetap Fakultas Agama Islam Universitas
Islam Sumatera Utara, Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan Agama
Islam (LEPPA) UISU, Dewan Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LPPM) UISU. Aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan
antara lain Ketua Gerakan Pendidikan Anak (G?ena), wakil sekretaris Ikatan

Guru dan Dosen (IGDA) Kota Medan.
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