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PENDIDIKAN ISLAM

Makna Literasi Al-Qur`an
Literasi mungkin telah menjadi 

istilah yang familiar bagi banyak 
orang. Secara umum literasi 
difahami sebagai melek huruf, 
atau kemampuan membaca 
dan menulis. Namun demikian, 
tidak banyak dari mereka yang 
memahami makna dan definisinya 

secara jelas. Oleh karena itu 
kami merasa perlu menerangkan 
terlebih dahulu maksud dari 
istilah ini. 

Menurut kamus online 
Merriam-Webster, Literasi berasal 
dari istilah latin 'literature' 
dan bahasa Inggris 'letter'. 
Literasi merupakan kualitas 
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atau kemampuan melek huruf/ 
aksara yang di dalamnya meliputi 
kemampuan membaca dan 
menulis. Namun lebih dari itu, 
makna literasi juga mencakup 
melek visual yang artinya 
"Kemampuan untuk mengenali 
dan memahami ide-ide yang 
disampaikan secara visual 
(adegan, video, gambar)."

Sumber lain yaitu 
National Institute for Literacy, 
mendefinisikan literasi sebagai 
"Kemampuan individu untuk 
membaca, menulis, berbicara, 
menghitung dan memecahkan 
masalah pada tingkat keahlian 
yang diperlukan dalam pekerjaan, 
keluarga dan masyarakat." 
Definisi ini memaknai literasi 
secara kontekstual, yang mana 
definisi literasi tergantung pada 
keterampilan yang dibutuhkan 
dalam lingkungan tertentu. 

Lebih jauh dari itu, Education 
Development Center (EDC) 
menyatakan bahwa literasi lebih 
dari sekedar kemampuan baca 
tulis. Ia mengatakan bahwa 
literasi adalah kemampuan 
individu untuk menggunakan 
segenap potensi dan skill yang 
dimiliki dalam hidupnya. Dengan 
pemahaman bahwa literasi 
mencakup kemampuan membaca 
kata dan membaca dunia.

Saat ini, istilah literasi sudah 
mulai digunakan dalam arti 
yang lebih luas, seperti literasi 
informasi, literasi komputer, 
literasi sains dan literasi al-
Qur`an, yang kesemuanya itu 
merujuk pada kompetensi atau 
kemampuan yang lebih dari 
sekedar kemampuan baca-tulis. 

Seseorang dikatakan memiliki 
kemampuan literasi al-Qur`an 
apabila ia telah memperoleh 
kemampuan dasar membaca 
dan menulis al-Qur`an serta 
mengartikannya. Jadi, makna 
dasar literasi sebagai kemampuan 
baca-tulis merupakan pintu 
utama bagi pengembangan 
makna literasi secara lebih luas. 
Dan cara yang digunakan untuk 
memperoleh literasi adalah 
melalui pendidikan.

Literasi Al-Qur`an Pelajar 
SMA Masih Rendah

Berdasarkan data dari Pusat 
Litbang Lektur dan Khazanah 
Keagamaan Kementerian Agama 
yang telah melakukan penelitian 
indeks literasi al-Qur’an siswa 
SMA dalam skala penilaian satu 
sampai lima, menemukan bahwa 
indeks literasi Al-Qur’an siswa 
SMA secara nasional berada 
dalam kondisi “sedang” dengan 
indeks rata-rata 2,44.
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Hal ini disampaikan Kepala 
Pusat Litbang Lektur dan 
Khazanah Keagamaan, Choirul 
Fuad Yusuf, pada acara Seminar 
Hasil Penelitian Indeks Literasi Al-
Quran Nasional di Jakarta, Kamis 
(01/12/2016) malam.

Penelitian ini dilakukan secara 
bertahap terhadap 3.710.069 
siswa SMA negeri ataupun swasta 
dari total populasi siswa SMA 
sekitar tujuh juta siswa di seluruh 
Indonesia, di 34 propinsi. Ada 
empat aspek yang dinilai, yaitu 
membaca (indeks 2,59) dan 
menulis (2,2) dimana keduanya 
masuk kategori sedang. Aspek 
mengartikan bacaan Al-Quran 
berada dalam kategori rendah 
(1,87), dan aspek menghafal dalam 
kategori tinggi (3,03).

Penelitian yang dilakukan 
pada September 2016, dan 
ditulis dalam 700 halaman itu 
bertujuan mengevaluasi berbagai 
aspek kemampuan dalam 
literasi Al-Quran. Sebagai negara 
berpenduduk muslim terbesar, 
Al-Quran menjadi bagian penting 
dalam perkembangan budaya 
literasi di Indonesia.

Mantan Rektor Institut 
Ilmu Quran (IIQ) Jakarta, Ahsin 
Sakho Muhammad mengatakan, 
“Tingkat literasi Al-Quran pada 
siswa SMA nasional yang berada 
di level “sedang”, merupakan 

wajah kelompok pelajar sekolah 
menengah dalam menggeluti 
Al-Quran. Ini bisa dikatakan agak 
menyedihkan karena keterlibatan 
anak-anak SMA dengan Al-Quran 
masih sedikit," ujarnya, Senin 
(5/12/2016).

Sementara Pakar Al-Quran 
UIN Syarif Hidayatullah, Muchlis 
Muhammad Hanafi menilai 
tingkat literasi Al-Quran siswa 
SMA nasional yang berada di level 
sedang belum menggembirakan 
(alias memprihatinkan), Senin 
(5/12).

 Apa yang dikatakan Ahsin 
Sakho dan Muchlis itu benar, 
bahwa kondisi ini menjadi hal 
serius dan menyedihkan. Sebab 
kalau tidak bisa baca Al-Quran 
itu artinya pemahaman terhadap 
agamanya sangat minim.

Lebih jauh  kita perlu bertanya, 
“Level sedang yang dimaksud 
itu apa kriterianya?” Pak Widi 
pakar statistik di sela-sela acara 
Muktamar PULDAPII pertama di 
Asrama Haji Sukolilo Surabaya, 
Sabtu, 8 Juli 2017 mengatakan: 
“Yaitu hafal huruf hijaiyah dan 
mengerti prinsip dasar tajwid, 
misalnya bacaan izhhar itu dibaca 
jelas.”

Kemudian Pak Widi yang juga 
pengusaha di bidang tambang itu 
menerangkan bahwa di antara 
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hasil penelitian itu 
mengungkapkan: 18 
% siswa membaca al-
Qur`an dengan level 
tinggi, 48 % membaca 
dengan level sedang 
dan, sisanya dengan 
level rendah.

Alasan yang 
dikemukan adalah 
karena jumlah dan 
mutu guru yang 
kurang, sebab 
50 % lulusan S1, 
dan 50 % sisanya 
lulusan diploma 
atau SMA. Dirjen 
Pendidikan Islam, 
Kamaruddin Amin 
mengatakan bahwa 
pendidikan agama 
Islam di sekolah 
saat ini dihadapkan 
pada problem 
fundamental berupa 
kekurangan guru 
agama. Menurutnya, 
kekurangan guru 
agama Islam di 
sekolah sangat 
massif. “Data kita, 
kira-kira sekitar 21 
ribu kekurangan 
guru agama Islam 
di sekolah,” ujarnya 
di Jakarta, Senin 
(03/07/2017). 

Kamaruddin menilai hal itu menjadi 
problem mendasar karena jika guru agamanya 
kurang, berarti pengajar agama di sekolah 
selama ini bukan ahli agama. Maka pantas 
kalau mutu agama dan literasi al-Qur`an para 
pelajar sangat rendah.

Jadi, Istilah “level sedang” dalam laporan 
penelitian di atas sejatinya kalau kita mau 
jujur dan mau mengukur dengan ukuran yang 
maju adalah termasuk level rendah. Apalagi 
kalau dikaitkan dengan aspek memahami 
arti ayat al-Qur`an yang dibaca, yang dalam 
penelitian itu aspek mengartikan bacaan Al-
Quran berada dalam kategori paling rendah 
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dikarenakan jauhnya umat Islam, 
para pemimpin, dan generasi 
penerusnya dari al-Qur`an. Oleh 
karena itu jika umat Islam ingin 
memiliki harga dan nilai yang 
tinggi tidak ada jalan lain kecuali 
rujuk kepada kitabullah.

Langkah-langkah 
Penanggulangannya

Setelah kita mengetahui 
kondisi memprihatinkan dari 
generasi muda Islam yang masih 

(1,87). Lalu bagaimana lagi kalau 
diukur dengan 4 level bacaan 
berkualitas: Membaca al-Qur`an 
dengan benar, Membaca dengan 
Pemahaman, Membaca dengan 
Tadabbur, dan Membaca dengan 
Khusyu’.

Di sini saya ingat Ucapan Imam 
Syafi’i :

َعلََّم اْلُقْرآَن َعُظَمْت ِقيَمُتُه َوَمْن  َمْن تتَ
ُبَل َقْدرُُه: َوَمْن َنَظَر ِف  َنَظَر ِف اْلِفْقِه نتَ

ُعُه: َوَمْن َنَظَر ِف اْلَِساِب  اللَُّغِة َرقَّ َطبتْ
َجُزَل رَْأُيُه َوَمْن َكَتَب اْلَِديَث َقِوَيْت 
َفْعُه  نتْ ْفَسُه َلْ يتَ ُتُه َوَمْن َلْ َيُصْن نتَ ُحجَّ

ِعْلُمُه
“Barangsiapa belajar al-

Qur`an maka agunglah nilainya, 
barangsiapa mempelajari fikih 
mulia kedudukannya, barangsiapa 
mempelajari bahasa (sastra) 
lembut perangainya, barangsiapa 
mempelajari ilmu hitung kuat 
pendapatnya, barangsiapa 
menulis hadits kuat hujjahnya, 
dan siapa yang tidak menjaga 
dirinya maka tidak berguna 
ilmunya.”

Mengacu kepada ucapan 
Imam Syafi’i ini maka kita bisa 
memahami bahwa rendahnya 
nilai umat Islam yang mayoritas 
secara jumlah di negeri ini adalah 

PENDIDIKAN ISLAM
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minim kemampuannya dalam 
baca tulis dan mengartikan 
al-Qur`an, maka kita wajib 
memberikan usulan-usulan 
untuk perbaikan. Menurut 
penulis, jalan keluarnya harus 
dilakukan bersama, oleh keluarga, 
masyarakat, lembaga pendidikan, 
dan pemerintah. 

Menurut hemat kami langkah-
langkah yang bisa diusahakan 
adalah:

1. Perlu ada kebijakan afirmatif 
(bersifat menguatkan) 
melalui Kemendikbud karena 
penelitian ini objeknya 
siswa siswi SMA. Dalam hal 
ini Kemenag juga harus ikut 
bertanggungjawab sehingga 
harus ada kebijakan afirmatif 
untuk menggalakkan 
kemampuan baca tulis Al-
Quran di SMA. Selama siswa-
siswi SMA itu Muslim, mereka 
harus bisa membaca Al-
Quran. Hal ini senada dengan 
usulan Pakar Al-Quran UIN 
Syarif Hidayatullah, Muchlis 
Muhammad Hanafi.

2. Pemerintah wajib segera 
mengupayakan pemenuhan 
jumlah guru agama di sekolah-
sekolah yang mengalami 
kekurangan hingga angka 
21.000 guru.

PENDIDIKAN ISLAM

3. Kantor Kementerian Agama 
sampai tingkat Kabupaten 
harus mensosialisasikan 
pentingnya pendidikan agama 
bagi remaja, sebagaimana 
yang dilakukan oleh Kantor 
Kemenag Kab. Cilacap.

4. Perlu mengadakan program 
pemberantasan buta huruf 
al-Qur`an dan tafhim al-
Qur`an, sebagaimana 
diadakannya Program Pintar 
Baca Al-Quran (PPBQ) di 
Kabupaten Tasikmalaya, 
atau diterbitkannya Perda 
tentang Wajib Baca Al-Qur’an 
bagi muslim, sebagaimana 
dilakukan oleh Pemkab 
Madina (Mandailing Natal) 
bersama DPRD Madina 
Sumut yang mana Perdanya 
mengamanatkan bahwa 
pasangan muslim yang 
menikah akan disuruh 
membaca Al-Qur’an oleh tuan 
Kadi sebelum dilakukan akad 
nikah.1 

5. Para pengawas diharapkan 
dapat meningkatkan fungsi 
kontrol dan kepengawasannya, 
kepada guru-guru pendidikan 
agama Islam di wilayah kerja 

1 Di Jawa Timur, program yang sama 
juga sudah diberlakukan di beberapa 
kabupaten/ kota, misal: Pasuruan 
mewajibkan program Baca Tulis Al-
Qur’an (BTQ) untuk siswa SD-SMP, 
demikian pula Sidoarjo, juga Kota 
Mojokerto. (ed.)
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masing-masing, sebab belum berhasilnya 
pendidikan agama Islam di sekolah-
sekolah ada kaitannya dengan tugas 
kepengawasan. 

6. Sebaiknya hasil dan rekomendasi dari 
penelitian seperti ini disosialisasikan 
kepada umat Islam untuk diantisipasi 
secara bersama-sama.

7. Partisipasi masyarakat dan keluarga 
dalam mengentaskan buta huruf Al-Quran. 
Program Maghrib Mengaji yang digulirkan 
Kemenag perlu dikuatkan lagi. 

 Diharapkan Pemerintah memberikan 
himbauan kepada pengusaha pertelevisian 
agar tidak menayangkan tontonan untuk 
anak-anak pada waktu maghrib, sehingga 
waktu itu efektif untuk belajar ataupun 
untuk mengaji.

8. Pemerintah 
dan Umat Islam 
diharapkan bisa 
menggalakkan 
adanya lomba-
lomba yang 
menghargai 
para pembaca 
al-Quran, sebab 
lomba-lomba itu 
dapat merangsang 
minat dan 
semangat dalam 
meningkatkan 
literasi al-Qur`an. 

9. Dilakukan upaya 
serius untuk 
menemukan dan 
mensosialisasikan 
metode 
pembelajaran 
al-Qur`an yang 
efektif. 

Salah satu metode 
pembelajaran al-
Quran yang terbaik di 
dunia adalah metode 
Nurul Bayan dari 
Mesir yang diketuai 
oleh Syaikh Isham 
Yusuf. Metode ini 
sudah diterapkan 
di banyak negara. 
Sedangkan di 
Indonesia yang sudah 
ditunjuk oleh ketua 
dan pendiri Arab 

PENDIDIKAN ISLAM
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al-Qur`an (Kampung al-Qur`an) di Mesir Syaikh Ishom, sebagai pusat 
pengembangannya di Jawa Timur adalah di Pesantren al-Umm Malang 
Jawa Timur. Di al-Umm telah didirikan Raudhah Ummu Arab al-Qur`an 
untuk anak pra sekolah dan anak sekolah SD. Juga sudah diterapkan di 
Pesantren jenjang SMP, dan disosialisakan di masjid-masjid.

Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 
Literasi al-Qur`an. Kemampuan literasi ini dapat memberdayakan dan 
meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat. Buta huruf, 
bagaimanapun, adalah hambatan untuk kualitas hidup yang lebih baik, 
apalagi buta huruf terhadap al-Qur`an, kitab Suci yang berisi hidayah, 
rahmat, obat, dan berkah. Wallahu a’lam [*]

Referensi:
Yahya ibn Syaraf al-Nawawi,  y al-Majmu’, 1/20
http://literasi.jabarprov.go.id/baca-artikel-954-apa-sih-literasi-itu. y
html
http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam- y
nusantara/16/12/05/ohpafz396-literasi-alquran-bisa-dimulai-dari-
membaca-dan-mengartikan
http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam- y
nusantara/16/12/05/ohp3b5366-literasi-alquran-siswa-sma-belum-
menggembirakan
http://radarsukabumi.com/pendidikan/2017/03/11/masih-banyak- y
pelajar-sma-tak-bisa-baca-alquran/ 
http://www.cilacapkab.go.id/v2/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat& y
id=5556 
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195801281986121- y
MUNAWAR_RAHMAT/ARTIKEL-JURNAL/Presentasi-Tasikmalaya_
METODE_BACA_QURAN%20%28MunawarRahmat%29.pdf
https://www.dakwatuna.com/2012/12/17/25371/empat-level- y
membaca-al-quran/#axzz4mn1thO4r
https://kemenag.go.id/berita/read/432302/indeks-literasi-al-quran- y
siswa-sma-masuk-kategori-sedang
https://kemenag.go.id/berita/read/504830/dirjen-pendis--sekolah- y
kekurangan-21-ribu-guru-agama-islam
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I
mam Malik meriwayatkan 
dalam kitabnya, al-
Muwaththa`, bahwa Rasulullah 
 bersabda:

تتَرَْكُت ِفيُكْم َأْمرَْيِن، َلْن َتِضلُّوا َما 
ْكُتْم ِبَِما: ِكَتاَب اللَِّ َوُسنََّة َنِبيِِّه تََسَّ

“Aku tinggalkan untuk kalian 
dua perkara, kalian tidak akan 
tersesat selama kalian berpegang 

kepada keduanya; Kitabullah dan 
Sunnah Nabi-Nya.”1 

Kitabullah adalah tali Allah  
yang kokoh, yaitu jalan yang lurus, 
dan cahaya yang benderang. 

Al-Qur`an ini turun untuk 
menjadi pedoman hidup, undang-
undang ummat, serta menjadi 
contoh nyata untuk dipraktikkan 
1 Diriwayatkan dengan sanad muttashil 

oleh Ibn Abdil Barr dari Amr ibn Auf  
hadits Nomor 1389.

Al-Qur`an
Jalan Selamat

Oleh: M. Syu’aib al-Faiz, Lc., M.Si.

PENDIDIKAN ISLAM
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dalam kehidupan, dimana dalam 
naungannya kehidupan akan 
berkembang dan membaik. 
Al-Qur`an turun bukan untuk 
diletakkan di pojok sempit dari 
kehidupan, sebagaimana nasib 
teori-teori penelitian yang 
tersimpan di pojok-pojok kampus 
atau pusat kajian dan penelitian.

Al-Qur`an ini turun untuk 
membedakan umat yang akan 
menjadi khalifah di muka bumi 
ini, menjadi saksi atas umat 
manusia, yang dibebani untuk 
menuntun umat manusia 
kepada Penciptanya. Sehingga 
realisasi hal ini dalam kehidupan 
umat Islam akan memberikan 
penilaian berbeda (unggul) baik 
dalam kepribadian maupun 
eksistensi, dalam tujuan maupun 
pengarahan. Dan itu pula yang 
akan memberikan tempat serta 
hak untuk memimpin yang umat 
ini diciptakan untuk hal itu, dan 
karenanya pula diciptakan di 
tengah umat manusia. Umat 
tanpa al-Qur`an akan terabaikan 
dan tersesat jalan, tidak jelas ciri, 
dan tidak diketahui identitas, 
sekalipun mendapati segala 
perhiasan dan gemerlapnya 
dunia.

Al-Qur`an turun kepada 
Rasulullah  untuk mendirikan 
akidah tauhid di hati umat, 
kemudian dengan akidah kokoh 

ini umat bisa masuk ke kancah 
pertempuran antara yang haq 
dan bathil, antara petunjuk dan 
kesesatan.

Dengan manhaj Rabbani, 
al-Qur`an telah mewujudkan 
peristiwa dan kejadian-kejadian 
luar biasa dalam menempa hati 
para sahabat  yang mendapati 
al-Qur`an dibaca secara tartil dan 
berkesinambungan, kemudian 
mereka semua terpengaruh dan 
terinspirasi dengannya hari demi 
hari, lalu menjadi kebiasaan 
dan pembawaan diri, mereka 
mengamalkannya dalam segala 
urusan hidup mereka.

Adapun sekarang ini, kaum 
muslimin telah meninggalkan 
al-Qur`an, mereka menjadikannya 
hanya sebagai kitab untuk 
pengetahuan, hanya sebagai 
kitab yang membacanya 
mendapatkan pahala, bukan 
sebagai pedoman pendidikan 
dan akhlak, atau sebagai 
undang-undang kehidupan untuk 
beramal dan praktik. Padahal 
al-Qur`an datang kepada mereka 
untuk mengantarkan mereka 
kepada jalan yang lurus dan 
penuh hidayah, malah mereka 
meninggalkannya dan tidak 
mengambil manfaat darinya 
sebagaimana mestinya. Sebab 
mereka telah keluar dari jalan 
yang telah digariskan oleh Allah 
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 Yang Maha mengetahui. Al-
Qur`an diturunkan, sesungguhnya 
hanyalah untuk diamalkan, 
kemudian dijadikan pedoman 
dan peraturan dalam seluruh 
urusan kehidupan. Inilah maksud 
utama dari turunnya al-Qur`an, 
dan inilah yang seharusnya 
diharapkan, dari apa yang Allah  
jamin untuk menjaganya.

Tidak beramal sesuai 
petunjuk al-Qur`an dan berpaling 
darinya merupakan satu jenis 
“meninggalkannya”, bahkan 
ia terbilang sebagai tindakan 
pemboikotan yang besar, dimana 
Allah  memperingatkan kita 
darinya serta mencela pelakunya. 
Allah  berfirman:

ۇ ۆ     ۆ ۈ   ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ

“Berkatalah Rasul: "Ya 
Tuhanku, sesungguhnya kaumku 
menjadikan Al-Quran itu sesuatu 
yang tidak diacuhkan." (QS. Al-
Furqan: 30)

Dalam ayat ini terdapat 
ancaman paling hebat bagi orang 
yang meninggalkan al-Qur`an, 
tidak mau beramal dengannya, 
tidak mengikuti aturan yang halal 
dan yang haram di dalamnya, 
adab serta akhlak mulia, tidak 
meyakini akidah serta hukum-
hukum yang ada didalamnya, 

tidak mengambil pelajaran dari 
larangan-larangan, kisah dan 
permisalan. 

Ketika umat Islam ini 
meninggalkan al-Qur`an, maka 
hal ini menimbulkan banyak 
dampak buruk dan marabahaya, 
yang meliputi seluruh lapisan. 
Dalam taraf individu, perilaku dari 
banyak kaum muslimin sangat 
jauh dari al-Qur`an, dimulai 
dari yang ringan seperti enggan 
mengucapkan salam Islam dan 
menjawabnya, hingga kepada 
saling hasud, iri, dengki, balas-
membalas panggilan buruk dan 
penghinaan di antara sesama, 
dan akhirnya saling berinteraksi 
dengan berbagai perkara yang 
haram, apakah riba atau zina, 
atau memakan harta manusia 
secara batil dan sejenisnya dari 
perkara-perkara yang haram yang 
Allah  larang kita darinya dalam 
al-Qur`an.

Termasuk dampak dari 
meninggalkan al-Quran bagi 
individu, adalah meninggalkan 
bahasa al-Qur`an dan 
merasa cukup darinya, tidak 
menghendakinya, sebagai 
gantinya mengambil bahasa lain 
dengan dalih bahasa modern dan 
kekinian, jalan untuk berkembang, 
ciri dan tanda kemajuan serta 
peradaban! Anda bisa dapati 
mereka sangat membanggakan 

PENDIDIKAN ISLAM
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apabila mampu 
berbahasa asing, 
bahasa orang 
Ajam, tidak lagi 
menggunakan 
bahasa Arab, bahkan 
bisa jadi malu untuk 
berbicara dengan 
bahasa Arab, sebab 
–berdasarkan 
persangkaanya- 
bahasa Arab 
adalah mati yang 
tidak memiliki 
ruh lagi, tidak 
mampu mengiringi 
perkembangan dan 
kemajuan zaman.

Kemudian, orang-
orang seperti ini, 
telah menjadikan 
Barat sebagai 
panutan mereka, juga 
dalam hal perilaku 
dan kebiasaan. 
Mereka mengekor 
dalam perkara 
kecil maupun besar 
dari kemungkaran-
kemungkaran, dalam 
hal yang buruk dan 
tercela, dari adat 
kebiasaan maupun 
kecenderungan. 
Jika orang itu 
memanjangkan 
rambut misalnya, 
maka mereka pun 

akan memanjangkan rambut mereka, begitu 
pula jika mereka membuka dan mengumbar 
aurat dan menampakknya, maka begitu 
pula yang mereka lakukan, dan begitulah 
seterusnya dari segala perilaku dan tindak 
tanduk. Seperti ikhtilath antara dua jenis, 
menikah sesama jenis, hubungan-hubungan 
haram dan menyimpang yang akan dijauhi 
atau lari darinya siapa saja yang masih 
memiliki sisa-sisa fitrah dalam dirinya.

Sedangkan dampak meninggalkan al-
Qur`an dalam taraf lembaga pendidikan, 
adalah apa yang dilakukan oleh berbagai 
lembaga pendidikan sekarang ini di 
sebagian negeri Islam, berupa perlunya 
melihat kembali (mengevaluasi) pelajaran-
pelajaran agama, kemudian mengedit dan 
menulis ulang berdasarkan penilaian dan 
timbangan barat. Bahkan sampai pada 
tingkat memaksakan kepada kaum muslimin 
untuk mengubah kurikulum mereka, sesuai 
dan sejalan dengan arahan serta kebijakan 

PENDIDIKAN ISLAM
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negara-negara besar yang anti 
Islam atau yang atheis dan 
matrialis. Semua ini merupakan 
dampak meninggalkan al-Qur`an 
dan ketundukan umat untuk 
menyerahkan kepemimpinannya 
kepada selain syariat al-Qur`an.

Adapun dampak yang timbul 
dalam taraf sosial dan keluarga, 
maka silakan sebut apa saja 
dan jangan takut, bagaimana 
seruan dan ajakan dari sana 
sini, terdengar dengan suara 
lantang yang menuntut untuk 
membebaskan wanita dan 
keluarganya. Ajakan ini dengan 
segala kekuatan dan potensi 
serta dukungan, menuntut 
dikembalikannya hak-hak wanita 
yang dirampas oleh kaum pria 
dan masyarakat dalam waktu 
yang bersamaan –menurut 
pandangan mereka.

Maka termasuk akibat buruk 
meninggalkan al-Qur`an, kaum 
wanita keluar rumah untuk 
berdesakan dengan kaum pria, 
saling berbagi atau bahkan 
berebut dalam lapangan 
pekerjaan dengan meninggalkan 
tugas utamanya. Disusul dengan 
berbagai konsekuensinya berupa 
campur baur dengan lelaki di 
seluruh sisi kehidupan, dimulai 
dari keluarga muslim, kemudian 
jalan-jalan dan klub olah raga, 
dan akhirnya di kampus-kampus 

dan pusat belajar. Semuanya 
itu dengan mengatas namakan 
kebebasan dan kemajuan. 

Adapun dampak dalam taraf 
negara dan pemerintahan, 
maka lebih dahsyat lagi, sebab 
urusannya lebih besar. Al-Qur`an 
hanya menjadi perwakilan dari 
syariat Islam sebagai salah satu 
sumber perundang-undangan 
bagi kebanyakan negara Islam, 
artinya al-Qur`an bukan lagi 
sebagai satu-satunya sumber 
hukum dan perundang-undangan. 
Celakanya, sekalipun menjadi 
salah satu sumber, tetapi sumber 
yang mengiringi atau sama 
dengan sumber-sumber Barat dan 
Timur.

Sekalipun anggapan yang 
“merendahkan” terhadap al-
Qur`an seperti ini di kebanyakan 
perundangan-undangan negeri-
negeri Islam, ternyata iapun harus 
dikebiri sedikit demi sedikit, 
hingga akhirnya hanya mengatur 
sisi yang sempit dari berbagai sisi 
kehidupan. Yaitu sektor hukum 
perdata. Tidak sampai di sini, 
bahkan undang-undang perdata 
di banyak negara Islam pun masih 
harus menyesuaikan dan harus 
diubah agar sejalan dengan 
karakter dan kebutuhan kekinian, 
seperti mahar, poligami, atau 
syarat-syarat ketat soal poligami, 
(termasuk hukum waris, ed.).
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Demikianlah, termasuk dampak terbesar 
dan terdahsyat dari meninggalkan al-Qur`an 
yaitu membiarkan undang-undang buatan 
manusia untuk menjadi penentu bagi syariat 
langit, dan membiarkan para pengikut hawa 
nafsu menjadi para pemimpin dan pemegang 
kendali umat yang seharusnya mereka umat 
Islam itu menjadi saksi atas umat manusia.

Ini sebagian dampak dari meninggalkan 
al-Qur`an. 

Telah tiba saatnya untuk umat ini, baik 
individu maupun kolektif, untuk kembali 
kepada al-Qur`an dengan hukum-hukum 
qoth’inya yang telah terabaikan sepanjang 
zaman, dan yang telah diperingatkan oleh 
penghulu manusia, Rasulullah , agar umat 
kembali kepada kesadaran dan petunjuknya, 

setelah sekian lama 
berhasil dipisahkan 
dan dijauhkan dari 
al-Qur`an mereka, 
yang menyebabkan 
umat Islam tidak 
berharga dan tidak 
memiliki arti di 
hadapan umat 
manusia.

Tidak diragukan 
lagi, bahwa jalan 
keluar dari berbagai 
dampak buruk ini, 
sudah diketahui 
bersama, baik 
bagi yang berilmu 
maupun yang jahil, 
besar maupun kecil, 
yaitu kembali kepada 
Kitabullah. Kalimat 
ini sangat ringan dan 
mudah, akan tetapi 
yang paling penting 
dan paling urgen 
sebelum semua ini 
adalah mengamalkan 
dan mempraktikkan 
al-Qur`an, berpindah 
dari ranah ucapan 
kepada ranah 
perbuatan. Adakah 
jalan kembali? 
Tentu harapan tetap 
terbuka, dengan 
syarat harus beramal 
dengan al-Qur`an...!! 
[*]
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A
tas karunia Allah , kami 
diberi kesempatan oleh 
Allah  untuk menimba 
ilmu dari banyak ulama 
baik dari dalam maupun 

luar negeri, baik dalam dirayah 
maupun riwayah. Adapun guru-
guru kami dalam riwayat hadits, 
kitab-kitab aqidah Salaf dan 
fikih madzhab empat terutama 
madzhab Imam al-Syafi’i adalah:
1. Syaikh Dr. Yusuf al-Kattani al-

Maghribi 
2. Syaikh Prof. Dr. Muhammad 

Zainal Abidin Rustum al-
Maghribi (Syafahullah)

3. Syaikh Dr. Muhammad ibn 
Nashir al-Ajmi al-Kuwaiti

4. Syaikh Dr. Nizham Ya’qubi al-
Abbasi al-Bahraini 

5. Syaikh Dr. Waleed ibn Idris 
al-Minissi Abu Khalid al-Sulami 
al-Iskandari

6. Syaikh Abdul Haq al-Haqqani 
al-Ruhanji al-Akyabi

Dan kini bertambah satu lagi, 
yaitu:
7. Syaikh Dr. Hamid ibn Ahmad 

ibn Akram al-Bukhari al-
Madani, Abu Abdirrahim 
(lahir di Madinah 1387 H), 
yang leluhurnya berasal dari 
Fergana Uzbekistan. Beliau 
meriwayatkan dari hampir 
300 ulama al-Haramain, Syam, 
Yaman, Najed, Mesir, Maghrib, 
India, Pakistan dan lainnya.
Seperti yang sudah kami 

beritakan bahwa guru kami 
Syaikh Hamid Akram Al-Bukhari 
 memberikan ijazah untuk 
meriwayatkan kitab-kitab kuning 
madzhab Syafi’i kepada kami 
berempat (Saya, Ustadz Kholid 
Syamhudi, Ustadz Abu Qotadah, 
dan Ustadz Abu Bakar at-Tuway) 
di ruang VVIP. Setelah itu beliau 
memberikan kepada Para peserta 
Muktamar ke-1 PULDAPII, para 
kyai pengasuh pesantren anggota 

Ijazah Riwayat
Kitab-kitab Hadits 

dan Fikih Syafi'i
Oleh: Dr. KH. Abu Hamzah Agus Hasan Bashori Ibn Qomari

PENDIDIKAN ISLAM
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PULDAPII sebanyak 103 pesantren 
di gedung Hall Zaitun.

Dalam majlis Ijazah yang 
didahului dengan ceramah 
tentang keutamaan ulama, beliau 
menjelaskan bahwa Syaikh 
memberikan ijazah:
1.  Hadits musalsal bilmahabbah 

dengan sanadnya dari Mu'adz 
Ibn Jabal , dia berkata: Nabi 
 bersabda kepadaku: Wahai 
Mu'adz, aku mencintaimu 
maka ucapkan 'Ya Allah 
tolonglah aku untuk berdzikir 
kepada-Mu, bersyukur kepada-
Mu, dan beribadah dengan 
baik kepada-Mu."
Syaikh Hamid mendapatkan 

ini dari Syaikh Abdullah bin Aqil, 
Syaikh Ibrahim ibn Muhammad 

Nur ibn Saif ibn Hilal, Syaikh 
Yunus al-Jounfuri (yang baru 
Wafat), Abdullah ibn Abdul Qadir 
al-Talidi al-Thanji al-Hasani, dan 
gurunya yang lain. Semua Syaikh 
ini berkata kepada Syaikh Hamid 
Bukhori: “Aku cinta kepadamu 
maka katakanlah (di akhir setiap 
shalat): 

اللَُّهمَّ َأِعنِّ َعَلى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، 
َوُحْسِن ِعَباَدِتَك

 Maka Syaikh Hamid berkata 
kepada muktamirin PULDAPII: 
“Maka aku katakan kepada kalian: 
"Aku cinta kepada kalian maka 
katakanlah di setiap akhir shalat:
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 اللَُّهمَّ َأِعنِّ َعَلى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، 
َوُحْسِن ِعَباَدِتَك

2.  Kutub Tis’ah + Musnad Syafi’i:
Muwatha’ Malik, Shahih 

Bukhari, Shahih Muslim, Sunan 
Nasa’i, Sunan al-Darimi, Sunan 
Abu Daud, Musnad Ahmad, 
Jami Al-Tirmidzi, dan Sunan 
Ibnu Majah. Ditambah dengan  
Musnad Al-Syafi'i' yang beliau 
membacanya sampai khatam 
pada Syaikh Subhi Badri Al-
Samarra'i.

Sedangkan Musnad Ahmad 
beliau membacanya sampai 
khatam pada 3 Guru: Syaikh 
Shubhi Al-Samarra'i, Syaikh 
Tsanaullah Al Madani, dan Syaikh 
Abdul Wakil Al Hasyimi
3.  Kitab-kitab fikih madzhab 

Imam Syafi'i, khususnya kitab 
berikut (berdasarkan tahun 
wafatnya):

a.  Matan Abi Syuja', “Al-Ghayah 
wa al-Taqrib” karya Abu Syuja’ 
al-A shfahani (593 H), 

b.  Minhaj Al Thalibin wa ‘Umdah 
al-Muftin fi al-Fiqh, karya 
Imam Abu Zakariya Yahya al-
Nawawi (676 H) 

c  Al-Zubad fi al-Fiqh al-Syafi’i, 
karya Syihabuddin Ibn Ruslan 
(844 H)

d.  Muqaddimah al-Hadhramiyyah  
(Masail al-Ta’lim), karya 
Abdullah ibn Abdurrahman 
Bafadhal al-Hadhrami al-Sa’di 
(918) 

e.  Al-Yaqut Al-Nafis fi Madzhab 
Ibn Idris karya Sayyid Ahmad 
ibn Umar al-Syathiri al-Husaini 
(Habib Ahmad al-Syathiri Al al-
Tarimi Hadhrami, 1312-1360 H)
Yang beliau mengambilnya 

dari para ulama dan Habaib 
Syafi'iyah seperti:
1.  Syaikh Habib Ibn Harun Ba 

'Alawi (alm.)
2.  Habib Mushthafa Al-Haddad 

Al-Husaini al-Hadrami (alm.)
3.  Syaikh Ali Ibn Salim al-Bukair 

Baghisan
4.  Syaikh Ali bin Yahya Al-Bahkali 

Al-Jizani.
Alhamdulillah, ini tentu nikmat 

yang besar, sebagai tambahan 
dari ijazah riwayat kitab al-
Umm milik Imam Syafi’i yang 
diijazahkan kepada saya oleh 
Syaikh Dr. Nizham Ya’qubi al-
Bahraini. 

Syaikh Hamid Akram Bukhari 
ini adalah seorang muqri' dan 
musnid, guru yang mengajar 
di Masjid Nabawi Madinah 
menggantikan kursi Syaikh Abu 
Bakar al-Jazairi , setiap hari, 
waktu ashar, kecuali Jumat 
dan Sabtu. Mengajar kitab 
Shahih Bukhari, yang beliau 
meriwayatkannya  dengan 
mengkhatamkannya dari 19 
Syaikh musnid.

Syaikh Hamid Akram Al 
Bukhari, ini setelah saya Tanya 
ternyata teman guru saya Syaikh 
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Muhammad Nashir Al Ajmi dan 
Syaikh Nizham Ya'qubi.

Tsabat beliau berjudul Laqth 
al-Durar Min al-Asanid al-Ghurar 
al-Mushilah Ila Sayyidil Basyar 

)لقط الدرر من األسانيد الغرر 
الموصلة إلى سيد البشر( 

Biografi beliau lengkap 
bisa dilihat di: http://www.

ahlalhdeeth.com/vb/showthread.
php?t=209627

Sedangkan Video ceramah 
dan ijazah beliau ditayangkan 
oleh TV Al-Umm dengan judul 
MUHADHOROH FIQIH BERSANAD 
- MUKTAMAR PULDAPII KE-1 
(https://www.youtube.com/
watch?v=mNR703u9mCg) [*]

Sabtu, 21 Syawal 1438/15 Juli 
2017 M

Laporan Penerimaan & Pengeluaran Saham Akherat
untuk Pembangunan Komplek Pendidikan YBM

(SD-SMP Al-Umm & Ma'had Al-Aimmah)

Saldo bulan lalu -92.847.000
Pemasukan bulan ini

TANGGAL NAMA ALAMAT JUMLAH VIA
09/06/2017 Bpk Abd Halim Malang 1.750.000 BCA
12/06/2017 Ibu Soelasmi Malang 500.000 kas
14/06/2017 Kotak Amal besar Masjid al-Umm 2.553.400 kas
19/06/2017 Ibu Juniwati Ngawi 5.000.000 kas
19/06/2017 Usman Jauhari bumi Allah 1.000.000 BCA
24/06/2017 Hamba Allah bumi Allah 2.750.000 BNI
25/06/2017 Hamba Allah bumi Allah 1.000.000 BNI
29/06/2017 Hamba Allah Malang 1.500.000 kas
12/07/2017 Hamba Allah Malang 200.000 kas
17/07/2017 Bpk Suparno Rohimahulloh Malang 1.750.000 Kas
17/07/2017 Ibu Suyatmi Rohimahallah Malang 1.750.000 Kas
19/07/2017 Hamba Allah Bangil 10.000.000 kas
25/07/2017 ibu Fairus M & Bpk Muhdhor R Malang 1.000.000 kas
31/07/2017 Ibu Ria (1 Juni- 1 Juli) bumi Allah 915.000 BCA
31/08/2017 Syekh Fahd Al-Qohtoni KSA 16.000.000 kas
Total pemasukan bulan ini 47.668.400
Total Saldo -45.178.600
Pengeluaran
Semen 200 sak 3.800.000
Pembangunan Pesantren Periode Juni-Juli masih dalam estimasi
Total pengeluaran 3.800.000
Saldo Akhir -48.978.600




