
BAB IV

HASIL PENELITIAN, ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pesantren Salafy di Banyumas.

Pesantren Salafy mulai berdiri pada tahun 1997 dan berkembang seiring dengan

momentum reformasi Indonesia tahun 1998. Dinamika dan model pendidikannya

bervariasi. Peneliti akan menguraikan secara singkat profil dari empat pesantren yang

dijadikan lokasi penelitian sebagai berikut :

a. Pesantren Ibnu Taimiyah

Pesantren Ibnu Taimiyah terletak di RT. 02 RW. 02 Kelurahan Kebokura

Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Pesantren dirintis sejak tahun 1997

oleh tokoh dakwah Salafy lokal Sumpiuh Ustaz Sulthon Abdul Hadi, seorang

alumni Pondok Pesantren MWI (Madrasah Wathaniyah Islamiyah) Kebarongan

Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (wawancara dengan SAH pada

tanggal 14 November 2016). Pesantren dikuatkan dengan Badan Hukum yayasan

Ibnu Taimiyah yang didirikan pada tahun 1998 dengan akta notaris  nomor:

7/11/1998 B.H/10 YS/98. (Dokumen pesantren Ibnu Taimiyyah).

Pada awalnya Pesantren Ibnu Taimiyah  didirikan di komplek masjid Al-Abrar

di atas tanah wakaf  dari H. Misngad yang diperuntukkan umum (wawancara

dengan Sugeng Misngad, salah satu ahli waris H. Misngad sekaligus Ketua RW.02,

tanggal 26 Desember 2016). Lokasi pesantren cukup strategis karena mudah

diakses dengan transportasi umum, kira-kira 300 meter dari jalan nasional jurusan

Purwokerto-Yogyakarta. Visi pendidikannya adalah menjadi lembaga pendidikan

Salafy ahl Al-Sunnah yang beraqidah Al-Qur’an dan Assunah sesuai manhaj salaf

al-salih.



Pada awalnya pesantren Ibnu Taimiyah hanya memiliki lima santri putri

terutama dari keluarga pendiri. Seiring dengan perkembangan dakwah Salafy yang

memperoleh momentumnya pasca revormasi Indonesia tahun 1998, jumlah santri

terus bertambah dari berbagai daerah di Jawa Barat, DKI Jakarta, Yogyakarta,

Jawa Timur, Jawa Tengah bahkan sampai Sumatera dan Sumbawa. Jumlah santri

pernah menembus sampai angka 450 anak.

Santri rintisan awal pada tahun 1997 sangat minim, apa adanya dari kalangan
keluarga sendiri dan mayoritas perempuan. Jumlahnya hitungan jari tangan
(lima orang), lalu berkembang bagi lingkungan” (wawancara dengan SAH
pada tanggal 14 November 2016)

Pada tahun 2004 Pesantren Ibnu Taimiyah resmi terdaftar di Departemen

Agama Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan nomor : KD.11.0-

2/5/KP.00.2/1585.A/2004 dengan nomor NSPP. 510333020040 (Dokumen

Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tahun 2015). Kemudian pada tahun

2006-2007 Pesantren Ibnu Taimiyah secara resmi telah mengikuti program wajib

belajar pendidikan dasar dan menegah (wajar dikdas sembilan tahun) melalui

Program Pesantren Salafiyah (PPS) Kementerian Agama dengan nomor SK.

KD.11.0-2/5/PP.00.2/844/2006 sehingga para santri mengikuti Ujian Nasional dan

mendapatkan ijazah setara Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah bagi

santri yang ( Profil Ponpes Ibnu Taimiyyah, 2016).

Pada tahun 2014 terjadilah peristiwa tahz}ir (peringatan dari kesesatan) yang

dilakukan oleh sebagian ustaz kepada Pimpinan pesantren yang berujung pada

pecahnya pesantren ini menjadi dua dan santripun jumlahnya menjadi berkurang

hampir mencapai 50 % lebih. Tahz}ir dilakukan karena sebagian ustaznya menilai

bahwa pimpinan pesantren Ibnu Taimiyah telah keluar dari manhaj Salafy yang

sebenarnya disebabkan masih adanya jalinan komunikasi intensif dengan ustaz

Salafy yang telah ditahzir serta keikutsertaannya dalam sistem pendidikan



pemerintah yang dianggapnya sarat dengan unsur ilmu kalam dan filsafat yang

sangat bertentangan dengan aqidah salaf. Oleh karena itu mereka  harus

ditinggalkan dan dijauhi karena tidak menerima peringatan (tahz}ir) tersebut.

(wawancara dengan Ustaz Sulthon Abdul pada tanggal 20 Februari 2017 dan

wawancara dengan Ketua RW 2 Kebokura tanggal 26 Desember 2016).

Pesantren Ibnu Taimiyah saat ini dipimpin oleh Ustaz Muhamad Yuswaji,

seorang  asli Cilacap dan merupakan alumni LIPIA Jakarta, dan sebelumnya

menempuh pendidikan di Pesantren MWI Kebarongan. Semenjak kepemimpinan

Ustaz Muhamad Yuswaji, Pesantren Ibnu  Taimiyah secara resmi mengikuti Ujian

Nasional dan mengeluarkan ijazah bagi lulusannya dengan cara mengikuti program

wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun melalui Program Pesantren

Salafiyah (PPS) Kementerian Agama sejak tahun 2007.

Sistim pendidikan yang diterapkan di pesantren Ibnu Taimiyah adalah

mengadopsi sistim pendidikan madrasah di Saudi Arabia dan LIPIA Jakarta yang

dimodifikasi. Program unggulannya adalah Tahfizul Qur’an. Adapun tingkatan

pendidikan atau marhalah yang diselenggarakan meliputi :

1) Marhalah Ibtidaiyyah atau pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) untuk

putra dan putri, dengan masa belajar 6 tahun.

2) Marhalah Mutawasit} atau pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama

(SMP) khusus putra.

3) Program LPBA (Lembaga Pendidikan Bahasa Arab) yaitu pendidikan lanjutan

setelah lulus Marhalah Mutawasith. Program ini disediakan khusus santri putri,

dengan materi pelajaran Bahasa Arab dan Syariah serta penuntasan tahfiz Al-

Qur’an. Masa belajar yang harus ditempuh adalah 3 tahun.



4) Program Takhasus Tahfiz}ul Qur’an (Program khusus hafalan Al-Qur’an)

khusus bagi santri putri dengan masa belajar 2 tahun.

5) Program I’dad Dhu’aat (pendidikan Persiapan Da’i).

Tenaga pendidik seluruhnya berjumlah 45 orang, 25 putra dan 20 putri,

sebagian adalah lulusan Timur Tengah seperti Universitas Islam Madinah dan

Mekkah, Yaman, LIPIA Jakarta, Pesantren MWI Kebarongan, dan para alumni

pesantren Ibnu Taimiyah.

Program pendidikan yang diselenggarakan adalah Pendidikan Diniyah berbasis

tahfizul Qur’an. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum madrasah Saudi

Arabia dan LIPIA yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kurikulum tersebut

sebenarnya sangat sederhana karena merupakan kajian kitab secara berjenjang/

berkelanjutan dari satu bab ke bab berikutnya, dari satu kitab ke kitab lainnya

untuk setiap tingkatan. Secara ringkas program pendidikan pesantren Ibnu

Taimiyah dapat dicermati pada susunan  mata pelajaran yang diajarkan sebagai

berikut :

1) Marhalah (tingkat) Ibtidaiyyah

Mata pelajaran marhalah Ibtidaiyyah (Setingkat Sekolah Dasar) terdiri dari

mata pelajaran Diniyyah (Pendidikan Keagamaan) dan umum sebagaimana

sebaran dalam kurikulum sebagaimana tabel 4.



Tabel 4
Susunan Mata Pelajaran Marhalah Ibtidaiyyah

Pesantren Ibnu Taimiyyah

NO. PELAJARAN
KELAS/ JUMLAH JAM

I II III IV V VI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Al-Qur’an 6 6 6 6 6 6
2. Aqidah 4 4 3 3 3 3
3. Akhlaq 2 2 2 2 2 2
4. Tafsir 3 3 3 3 3 3
5. Hadis\ 3 3 3 3 3 3
6. Fiqh 2 2 2 2 2 2
7. Tajwid 2 2 2 2 2 2
8. Nahwu 0 0 0 3 3 3
9. Sharaf 0 0 0 3 3 3
10. Tahaji 4 4 2 2 2 2
11. Khath 2 2 2 2 2 2
12. Hisab 2 2 2 2 2 2
13. Qira’ah 2 2 2 2 2 2
14. Sirah 2 2 2 2 2 2
15. Bahasa Arab 4 4 4 4 4 4
16. Bahasa Indonesia 4 4 3 3 3 3
17. Matematika 4 4 3 3 3 3
18. IPU 0 0 2 2 2 2
19. Do’a do’a 1 1 1 1 1 1

Sumber : Dokumen kurikulum pesantren Ibnu Taimiyyah

2) Marhalah Mutawassith/ Madrasah Tsanawiyyah

Pendidikan pada tingkat Mutawassith (Madrasah Tsanawiyyah)

diselenggarakan dengan menyajikan mata pelajaran Diniyyah dan umum dengan

susunan sebagaimana tabel 5.

Tabel 5
Susunan Mata Pelajaran Marhalah Mutawassith

Pesantren Ibnu Taimiyyah
No. Pelajaran Kelas/Jumlah Jam



I’dad I II III
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Hifz Al-Qur’an 3 3 3 3
2. Aqidah 3 3 3 3
3. Silsilah Aqidah 1 1 1 1
4. Akhlaq 2 2 2 2
5. Tafsir 0 2 2 2
6. Hadis\ 2 2 2 2
7. Fiqh 2 2 2 2
8. Tajwid 0 1 1 2
9. Nahwu 3 3 3 3
10. Sharaf 3 3 3 3
11. Imla’ Tahaji 4 1 1 1
12. Khath 3 1 1 1
13. Hisab 3 3 3 3
14. Durusullughah 4 2 2 2
15. Lughawiyyat 4 4 4 4
16. Sirah 0 2 2 2
17. Ta’bir 0 2 2 2
18. Matematika 0 2 2 2
19. Bahasa Inggris 0 2 2 2
20. Bahasa Indonesia 0 1 1 2
21. IPU 0 2 2 2
22. Ijtima’ 1 1 1 1
23. Khithabah 4 4 4 4

Sumber : Dokumen kurikulum pesantren Ibnu Taimiyyah

3) Program Lembaga Pendidikan Bahasa Arab (LPBA) /setara Madrasah Aliyah.

Konsentrasi studi pada tingkatan ini adalah pendalaman Bahasa Arab dan

syariah. Selain itu, program hafalan Al-Qur’an tetap dilaksanakan sebagai program

lanjutan tingkat Tsanawiyah. Lama pendidikan pada jenjang ini adalah tiga tahun.

Pendidikan pada jenjang ini tidak ada Ujian Nasional sebagaimana program

Tsanawiyah dan Ibtidaiyah karena program wajib belajar sembilan tahun

diperuntukkan bagi tingkat  Ibtidaiyah dan Tsanawiyah.

Pihak pesantren telah mengadakan buku penunjang bagi santri untuk

menunjang proses pembelajaran. Buku pelajaran yang digunakan terdiri dari tiga

macam, yakni buku-buku muqarar (susunan oleh tim) yang diambil dari madrasah



Saudi Arabia, sebagian mengadopsi dari pesantren Al-Madinah Solo, dan sebagian

lagi merupakan buku pelajaran yang disusun tim pesantren Ibnu Taimiyah.

Pesantren juga melakukan berbagai upaya penggalangan dana melalui orang

tua/ wali santri berupa biaya pendidikan syahriyah (bulanan), biaya pondokan,

uang awal masuk yang relatif murah serta usaha produktif seperti budidaya jamur

tiram, air minum isi ulang dan penerbitan khususnya buku-buku terjemahan untuk

menopang kebutuhan operasional. Pesantren juga mendapat Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) dari pemerintah sebagai pesantren yang mengikuti program wajib

belajar dikdas sembilan tahun. Karena pesantren Ibnu Taimiyyah belum mampu

memberikan penghasilan kepada para ustaznya sesuai UMR, maka pihak pesantren

memberikan kebebasan kepada ustaz dan pengelola pesantren untuk membuka

usaha sendiri-sendiri di rumah.

Lokasinya yang berada di tengah pemukiman masyarakat umum menjadikan

pesantren ini secara rutin melakukan aktivitas bersama masyarakat terutama yang

pokok adalah shalat lima waktu berjama’ah. Pesantren Ibnu Taimiyah sering

mengadakan daurah kajian Islam untuk jamaah Salafy bersama masyarakat dengan

menghadirkan ustaz lulusan Timur Tengah seperti Dzulqarnain M Sanusi,

Abdullah Zein, Zakaria dan lainnya.

Agar dakwah Salafy menyebar luas, pesantren Ibnu Taimiyah telah membuat

website dan radio dakwah yang dipancarkan cukup luas dengan menyajikan siaran

ceramah-ceramah syaikh dari Timur Tengah dan kajian Islam yang diisi oleh ustaz

Salafy Indonesia dan internal pesantren.

b. Pesantren Ar-Royyan

Pesantren Ar-Royyan berdiri tahun 2014, terletak di RT. 04 RW. 01 Kelurahan

Kebokura Kecamatan Sumpiuh, dipelopori oleh para ustaz pesantren Ibnu Taimiyah



yang memisahkan diri pada tanggal 14 Februari 2014 terutama Ustaz Ali Mahdi,

seorang alumni pesantren Assalafy Jember (sekarang bernama “Ma’had Minhajul

Atsar”) pimpinan Ustaz Luqman Ba’abduh. Terbentuknya pesantren ini juga banyak

diilhami oleh saran dan nasehat dari Ustaz Salafy senior Muhammad Umar Assewed,

Mudir pesantren  “Diya’us Sunnah” Kota Cirebon. Lokasi pesantren cukup strategis

di sekitar lahan pertanian padi sawah sekitar 1 km dari jalan raya nasional jurusan

Purwokerto-Yogyakarta, dan cukup jauh dari pemukiman penduduk.

Hingga kini pesantren dipimpin oleh ustaz Ali Mahdi dan beberapa orang

penasehat  yaitu ustaz Rizal dan ustaz Abdul Mufti.  Visinya pendidikannya adalah

menjadi lembaga pendidikan Islam yang mentarbiyah (mendidik) masyarakat menuju

pemebentukan pribadi muslim yang taat berdasarkan Al-Qur’an dan Al-sunah

sebagaimana manhaj salaf al-s}alih.

Meskipun usia pesantren Ar- Royyan baru tiga tahun, namun penyelenggaraan

pendidikannya cukup lengkap untuk semua satuan pendidikan dan tingkatan, dari

Taman kanak-kanak , Madrasah Ibtidaiyyah dan pendidikan pasca Tsanawiyah (setara

Madrasah Aliyah). Hal ini disebabkan karena santri yang masuk adalah santri yang

ikut pindah secara besar-besaran (mencapai 50 %) mengikuti ustaznya yang

memisahkan diri dari pesantren Ibnu Taimiyah pada tahun 2014.

Pada awalnya pesantren Ar-Royyan menempati rumah yang disediakan seorang

donatur dan rumah sewa milik penduduk. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1

Januari 2015 berhasil membangun masjid berukuran besar dari donatur Salafy seorang

pengusaha di Purwokerto. Masjid dibangun di atas tanah hasil pembelian secara

gotong royong diikuti beberapa bangunan lain seperti ruang kelas, asrama dan ruang

lain yang dibutuhkan untuk kegiatan pesantren. Saat ini pesantren Ar-Royyan sedang

giat melakukan usaha pembebasan lahan sawah untuk keperluan perluasan pesantren



dan rencana pembangunan komplek perkampungan jamaah Salafy di sekitar pesantren

( wawancara dengan SMRW tanggal 26 Desember 2017 16 Februari 2017).

Pesantren Ar- Royyan dibangun dengan sebuah keyakinan tahz}ir (peringatan

keras) atas kekeliruan pimpinan pesantren Ibnu Taimiyah yang telah keluar dari rel

manhaj salaf yang sebenarnya. Bagi pimpinan peantren Ar-Royyan tahz}ir adalah

fitnah (ujian) bagi kaum Salafy untuk menunjukkan siapa yang istiqamah di jalan

yang salaf yang benar hingga jumlahnya semakin sedikit di akhir zaman (wawancara

dengan AM pada tanggal 24 februari 2017).

Program pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren Ar-Royyan ada

kemiripan dengan pesantren Ibnu Taimiyah yakni mengadopsi kurikulum Madrasah di

Saudi Arabia dengan program unggulan tahfizul Qur’an. Hal ini mungkin terjadi

karena sebenarnya kedua pesantren awalnya adalah satu. Yang membedakan dengan

pesantren Ibnu Taimiyah adalah buku pelajaran untuk santri lebih banyak

menggunakan buku-buku yang digunakan pesantren “Minhajul Atsar” Jember.

Adapun tingkatan pendidikan yang diselenggarakan pesantren Ar- Royyan

meliputi :

1) Pendidikan setingkat Taman Kanak-Kanak

2) Program pendidikan Ibtidaiyah

3) Program pendidikan tingkat Tsanawiyah

4) Tarbiyatud-dhu’at (pendidikan da’i).

Pesantren menyiapkan tenaga pengajar sebanyak 18 ustaz dan 13 orang ustazah

(lima diantaranya adalah hafidzah 30 juz), dengan latar belakang pendidikan alumni

Timur Tengah terutama Yaman, LIPIA, Pesantren MWI Kebarongan, Minhajul Atsar

dan lainnya. Jumlah santri keseluruhan sekitar 120 orang untuk tingkat Ibtidaiyyah

dan Tsanawiyah. Para santri berasal dari wilayah Banyumas, Cilacap, Purbalingga,



Banjarnegara dan Jawa Barat. Pada saat ini  pesantren juga tengah membangun ruang

kelas baru dan asrama. Biaya belajar di pesantren sangat murah yakni Rp. 80.000,- per

bulan atau Rp. 300.000,- bagi yang tinggal di asrama untuk makan dan biaya

pendidikan. Tidak ada dana awal bagi santri saat masuk pertama kecuali uang bangku

sebesar Rp. 200.000 hingga Rp. 300.000,-. Bahkan bagi santri yang miskin

dibebeskan biaya belajar (wawancara dengan AS tanggal 16 Februari 2017).

Kurikulum pendidikan yang diselenggarakan adalah Pendidikan Diniyah

berbasis tahfizul Qur’an, dengan mengacu pada kurikulum Madrasah Saudi Arabia

yang dimodifikasi. Mata pelajaran selain diniyyah adalah mata pelajaran keterampilan

hidup dan bekal berkomunikasi seperti matematika dan bahasa Indonesia.

1).  Mata pelajaran Diniyah meliputi :

a).  Al-Qur’an

b).  Al- Hadis\

c). Aqidah

d).  Akhlak

e).  Fiqh

f).  Bahasa Arab

g).  Tahaji

h).   Sirah

i).   Do’a

2).  Mata pelajaran penunjang meliputi :

a).  Matematika

b).  Bahasa Indonesia

c).  Bahasa Jawa

d).  Keterampilan



3). Program tahifz Al-Qur’an secara intensif diberikan kepada semua         santri sejak

tingkat Ibtidaiyyah dengan program minimal satu semester satu juz. Namun bagi

santri yang mengikuti program pondok/ tinggal di asrama maka  program tahfiz}

Al-Qur’a>n diberikan terjadwal tiga kali sehari yakni ba’da subuh, ba’da ashar

dan ba’da Isya.

Pesantren Ar-Royyan tidak mengikuti kurikulum nasional sehingga tidak

mengikuti Ujian Nasional dan tidak mengeluarkan ijazah formal bagi lulusannya.

Karena tidak terikat kurikulum nasional dan Ujian Nasional, maka kurikulum

pendidikan pesantren Ar-Royyan lebih fleksibel dibandingkan dengan pesantren Ibnu

Taimiyah dan fokus pendidikannya adalah diniyah. Adapun mata pelajaran umum

diberikan dengan maksud sebagai mata pelajaran pendukung untuk bekal hidup,

bukan untuk menghadapi Ujian Nasional.

c. Pesantren Al-Faruq

Pesantren Al-Faruq Karanglewas Kidul pada awalnya adalah Pesantren Al-Faruq

Purwokerto yang telah berdiri skitar tahun 2005. Pesantren dipusatkan di komplek

masjid Al-Faruq pusat kota Purwokerto tepatnya di Kelurahan Karangklesem

Purwokertro. Salah satu tokoh penting pesantren ini adalah Ustaz Syaifuddin Zuhri,

Lc. Pesantren Al-Faruq menjadi sangat terkenal karena memiliki radio dakwah yang

sanantiasa menyajikan siaran dakwah untuk masyarakat secara luas dengan

menghadirkan da’i Salafy dari berbagai kota lain.

Pada sekitar tahun 2013 terjadi peristiwa tahz}ir di berbagai daerah di Indonesia

yang dilakukan oleh sebagian ustaz dan pimpinan pesantren Salafy yakni klaim benar-

salah dan saling tuding sesat. Tahz|ir dimaksudkan memberikan peringatan keras oleh

sebagian mereka terhadap sebagian lainnya karena dianggap telah keluar atau

menyimpang dari  manhaj salaf yang sebenarnya. Tahz|ir juga melanda sebagian ustaz



dan pimpinan pesantren Al-Faruq Purwokerto dan ustaz Syaifddin Zuhri termasuk

yang ditahzir sehingga ia pindah dan mendirikan pesantren sendiri dibantu teman-

temannya di Karanglewas Kidul tahun 2014 dengan nama Pesantren Al-Faruq

(wawancara dengan SZ pada tanggal 17 Februari 2017).

Pesantren Al-Faruq dibangun di atas tanah wakaf dan mushala Bani Kusyairi di

Jl. Praka Nanuri RT. 04 RW.03 Desa Karanglewas Kidul kecamatan Karanglewas

Kabupaten Banyumas (wawancara dengan SZ pada tanggal 17 Februari 2017).

Hingga kini bangunan fisik sudah berkembang pesat meliputi masjid bantuan dari

muhsinin asal Uni Emirat Arab dan bangunan tiga lantai untuk asrama dan ruang

belajar putra dan putri serta fasilitas pendidikan lainnya.

Visi pendidikan pesantren Al-Faruq Karanglewas Kidul adalah mewujudkan

generasi muslim yang sholih dan sholihah serta berakhlaq mulia. Sedangkan misinya

adalah :

1) Menyelenggarakan pendidikan berbasis nilai-nilai agama, berdasarkan Al-Qur’an

dan Al-Sunnah dengan pemahaman Salaf al-Ummah.

2) Menanamkan kecintaan, pemahaman, pengamalan dan perhatian yang mendalam

terhadap Al- Qur’an dan As- Sunnah sebagai dasar hukum Islam sejak dini.

3) Meningkatkan kompetensi peserta didik dalam penguasaan dan peningkatan ilmu

agama dan ilmu pengetahuan umum yang mendukung.

4) Mewujudkan suasana kondusif dalam upaya mengembangkan pembelajaran yang

menyenangkan guna menghasilkan peserta didik yang mencintai ilmu agama dan

bersemangat beramal shalih dalam kehidupan sehari-hari ( Profil Ma’had Al-

Faruq, 2017).

Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren Al-Faruq Karanglewas

Kidul meliputi :



1) Tarbiyyat al-At}fal Al-Islamiyyah yakni pendidikan pra sekolah.

Jenjang pendidikan ini diselenggarakan untuk anak usia 4 sampai 6 tahun.

Lokasi di Jl. Pemuda 33 Purwokerto. Kurikulum menggunakan perpaduan

Kurikulum Departemen Agama dan Pesantren dengan metode : Teori, Praktek,

dan Pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Materi Program Pengembangan dan

Pembentukan Perilaku : Aqidah, Akhlaq, Ibadah, Tarikh, do’a-do’a harian, seni,

bahasa, kognitif, fisik motorik, sosial, emosional, kemandirian. Program

pengembangan keilmuan : hafalan Al Qur’a>n Bahasa Arab, membaca huruf Arab

dan Latin, menulis huruf Arab dan Latin seta berhitung dasar. Jenjang pendidikan

ini diselenggarakan di kampus B Jl. Pemuda 13-15 Purwokerto.

2) Salafyyyah U<la (pendidikan setingkat SD)

Salafyyah U<la adalah Program Pendidikan setingkat SD yang berupaya

mencetak generasi yang beraqidah Salafyyah, bermanhaj yang lurus serta bisa

memahami dasar-dasar ilmu alat. Sehingga diharapkan santri mampu untuk

mandiri dan dapat membaca, menulis,ataupun berhitung dengan benar dan dapat

melanjutkan menggali ilmu ke jenjang pendidkan berikutnya. Program Salafyyyah

U<la dilaksanakan secara terpisah antara santri laki-laki dengan perempuan

dengan lokasi yang berbeda.

3) Salafiyyah Wust}a (pendidikan setingkat SMP).

Salafiyyah Wust}a adalah Program Pendidikan setingkat SMP (berasrama) yang

berupaya mencetak generasi yang beraqidah Salafiyyah, bermanhaj yang lurus

serta bisa memahami dasar-dasar ilmu alat. Sehingga diharapkan santri dapat

melanjutkan menggali ilmu dari para ulama atau dapat membaca kitab-kitab

mereka dengan pemahaman yang benar (Brosur penerimaan santri baru tahun

2016).



4) Tsanawy (setara SMA).

Program ini baru akan dimulai pada tahun pelaajaran 2017/ 2018 untuk santri

putra dan putri dengan model asrama. Istilah Tsanawiy atau Tsanawiyah yang

disetarakan dengan Madrasah Aliyah atau SMA adalah mengikuti model

pembagian tingkatan madrasah di Saudi Arabia (wawancara dengan SZ pada

tanggal 10 Maret 2017).

Kurikulum pendidikan pesantren Al-Faruq Karanglewas meliputi Kurikulum

Diniyah dan Kurikulum Umum. Kurikulum Diniyah disusun dengan model yang

sangat sederhana, yakni kajian kitab dari bab ke bab dari kitab satu ke kitab lainnya

secara berkelanjutan. Pelajaran yang diberikan meliputi Aqidah, Akhlak, Fiqh, Tajwid,

Tarih, Bahasa Arab, Sharaf, Nahwu, Hafalan Al-Qur’an dan Hadiś serta Do’a-do’a.

Untuk mempersiapkan santri dalam mengikuti Ujian Nasional diselenggarakan

kurikulum umum yang meliputi mata pelajaran tambahan yang terdiri dari Bahasa

Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS. Program unggulan pesantren

Al-Faruq Karanglewas Kidul adalah Tahfiz} Al-Qur’a>n.

Buku penunjang atau pegangan siswa sebagian menggunakan kitab muqarar

(buku teks) yang digunakan oleh madrasah di Saudi Arabia yang sudah diterjemahkan

ke dalam bahasa Indonesia khususnya bagi tingkatan U<la (SD). Sedangkan bagi

tingkatan Wust}a (SMP) sebagian besar sudah menggunakan bahasa Arab.

Semua jenjang pendidikan, dalam penerimaan santri baru ada syarat dan

ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon santri saat mendaftar diantaranya adalah

membayar biaya pendaftaran, menyerahkan akta kelahiran dan foto copy ijazah serta

seleksi masuk. Sedangkan biaya pendidikan terdiri dari SPP yang besarnya memilih di

antara beberapa pilihan sesuai kesanggupan orang tua santri, ditambah biaya seragam.



Pesantren Al- Faruq Karanglewas Kidul memberlakukan santri pada program

Salafiyyah U<la dan Wust}a mengikuti program wajib belajar sembilan tahun dan

mengikuti Ujian Nasional, lalu memberikan ijazah. Hingga kini jumlah seluruh santri

mencapai 250 anak yang berasal dari wilayah eks Karesidenan Banyumas dan

sekitarnya. Para santri sangat beragam, ada yang berlatar belakang pendidikan umum,

madrasah dan ada pula yang dari pendidikan pesantren.

d. Pesantren Riyadhus Shalihin

Pesantren Riyadhus Shalihin didirikan pada tahun 2012 dipelopori oleh ustaz

Zakaria Achmad, Lc., berlokasi di RT. 1 RW. I Desa Petarangan Kecamatan

Kemranjen.  Pesantren ini pada awalnya dirintis dengan Taman Pendidikan Al-Qur’an

(TPQ) dan majelis taklim. Meski pada awalnya banyak ditentang sebagian warga,

namun setelah diberikan pemahaman dan komunikasi secara kultural akhirnya rintisan

pesantren dapat diterima keberadaannya (wawancara dengan ZA pada tanggal 21

Februari 2017). Pesantren dikelola oleh Yayasan Riyadhus Shalihin dengan badan

hukum SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor : AHU-

4126.AH.01.04 Tahun 2012.

Walau baru berusia tiga tahun, namun pesantren ini sudah memiliki bangunan

gedung asrama dan ruang belajar berlantai dua. Kelebihan pesantren Riyadhus

shalihin dibandingkan dengan pesantren Salafy lainnya di wilayah Kabupaten

Banyumas adalah pada kerapian dan kebersihan lingkungannya. Para santri dilatih

dengan praktek pembiasaan hidup bersih. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan

kesan pesantren adalah kumuh dan tidak sehat (wawancara dengan ZA pada tanggal

21 Februari 2017).

Karena belum memperoleh izin dari Kementerian Agama, maka untuk legalitas

pesantren Riyadhus Shalihin masih menginduk ke pesantren Ibnu Taimiyyah



Kebokura (wawancara dengan ZA tanggal 21 Februari 2017). Pendidikan yang

diselenggarakan adalah pendidikan setingkat Madrasah Tsanawiyah dan santrinyapun

masih dibatasi penerimaannya karena kemampuan daya tampung yang terbatas.

Jumlah santri hingga kina mencapai tiga kelas yang berasal dari wilayah Kabupaten

Banyuas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen bahkan ada yang berasal dari

Batam.

Kurikulum pendidikannya mengadopsi kurikulum pesantren Imam Bukhari Solo

yakni perpaduan kurikulum pesantren dan kurikulum sekolah umum. Kurikulum

pesantren pada intinya adalah Kurikulum Diniyah (pendidikan keagamaan), meliputi

mata pelajaran: Al-Qur’an dan Al-Hadis\, Aqidah, Akhlak, Ibadah, Tarih, Tajwid,

Bahasa Arab dan do’a-doa. Sedangkan untuk mempersiapkan Ujian Nasional

diberikan kurikulum sekolah umum meliputi pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa

Inggris, Matematika IPA dan IPS. Untuk keseluruhan tingkatan program unggulannya

adalah tahfiz Al-Qur’an.

1. Sosok Pimpinan Pesantren Salafy di Kabupaten Banyumas

Mengenal lebih jauh kehidupan pimpinan pesantren Salafy sangat diperlukan untuk

mempertajam data dalam penelitian fenomenologi ini. Oleh karena itu  peneliti akan

melengkapi biodata singkat para informan sebagai sumber utama data penelitian. Dalam

penelitian fenomenologi, biodata informan menjadi sangat penting untuk melengkapi

bahan  analisis secara lebih komprehensip terhadap fenomena yang dialaminya berupa

pengalaman para partisipan.

a. Ustaz Muhamad Yuswaji, Lc.; tetap tegar menghadapi badai tahzir

Ustaz Muhamad Yuswaji lahir tahun 1976 di Majenang Kabupaten Cilacap, Jawa

Tengah. Sejak kecil ia dididik di lingkungan keluarga dan  pendidikan

Muhammadiyah. Setelah lulus MI Muhammadiyah Majenang ia melanjutkan mondok



di Pesantren Madrasah Wathaniyyah Islamiyyah (MWI) Kebarongan, Kemranjen,

Kabupaten Banyumas. Setelah lulus MWI ia melanjutkan studinya ke Lembaga Ilmu

Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA) Jakarta dan lulus tahun 2002. Sejak

kepulangannya dari Jakarta ia bergabung dengan Pesantren Ibnu Taimiyyah

Kebokura, Sumpiuh.

Ustaz Muhamad Yuswaji juga terlibat dalam pendirian yayasan dan pesantren Al-

Faruq Purwokerto pada tahun 2005 dan menjadi ketua yayasan bersama Ustaz

Syaifuddin Zuhri. Namun ia lebih berkonsekrasi mengajar di pesantren Ibnu

Taimiyyah bersama ustaz lainnya (wawancara dengan MY pada tanggal 14 November

2016).

Selain mengelola pesantren, ia juga banyak menerjemahkan kitab-kitab yang

biasa digunakan untuk bahan rujukan dakwah Salafy ke dalam bahasa Indonesia

khususnya kitab aqidah yang disusun oleh ulama-ulama Timur Tengah dan

menerbitkannya untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum (wawancara dengan

MY pada tanggal 14 November 2016).

Ia tinggal di sebuah rumah yang terletak di komplek pesantren Ibnu Taimiyyah,

memiliki seorang isteri dan empat orang anak. Jaraknya yang hanya beberapa meter

dari pesantren menjadikannya mudah melakukan aktifitas di pesantren.

Selain memimpin pesantren, ia juga sering membantu kegiatan pesantren yang

bermanhaj Salafy di wilayah Kabupaten Kebumen serta memberikan ceramah umum

di beberapa tempat di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya seperi Cilacap dan

Kebumen.

Penampilannya yang sederhana membuat ia disegani di kalangan warga pesantren

Ibnu Taimiyyah maupun di masyarakat. Ia mengajarkan kepada para santrinya untuk

bersosialisasi dengan melibatkan diri dalam kegiatan soaial. Kadang ia juga terlibat



langsung kegiatan kemasyarakatan seperti ronda, kerja bakti bahkan isterinya juga

aktif di kegiatan PKK RT di mana ia tinggal. Meskipun ia aktif mengikuti berbagai

kegiatan sosial, namun identititas ke-salafiannya selalu nampak pada tampilan fisik

dan  amaliah harian lainnya. Sebuah mobil merk Kijang tahun 1990-an ia gunakan

untuk menunjang kegiatannya berdakwah dan mengurus pesantren.

Ustaz Muhammad Yuswaji memiliki kedekatan dan jaringan kerja sama dengan

ustaz-ustaz Salafy dari berbagai daerah terutama dengan Dzulkarnain M. Sanusi

pimpinan pesantren As-Sunnah Makassar dan Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin pimpinan

pesantren Al-Madinah Karanganyar, Solo (wawancara dengan MY pada tanggal 15

Desember 2016). Karena kedua ustaz ini telah ditahzir oleh sebagian ustaz di tanah air

karena dinyatakan menyimpang, maka ustaz Muhammad Yuswaji juga ditahzir

bersama pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah lainnya. Akibat dari peristiwa tahzir ini

adalah keluarnya beberapa ustaz dan santri dari pesantren Ibnu Taimiyyah dan

mendirikan pesantren baru yakni pesantren Ar-Royyan .

Hampir separoh dari jumlah keseluruhan santrinya keluar mengikuti para ustaz

yang telah mentahzir dirinya. (wawancara dengan SM pada tanggal 26 Desember

2016). Sebuah pukulan berat bagi pimpinan dan para ustaz di pesantren Ibnu

Taimiyyah dengan peristiwa tersebut. Namun demikian pimpinan pesantren dan para

ustaz tetap berkomitmen untuk mengembangkan  pesantren, mengembangkan dakwah

Salafy.

b. Ustaz Ali Mahdi; bertahan dengan pesantren ulumuddin murni

Ustaz Ali Mahdi lahir dan besar di Sidoarjo, Jawa Timur. Terdidik dalam

keluarga Muhammadiyah, dan menyelesaikan sekolah di SMK Muhammadiyah lalu

mondok di salah satu pesantren Salafy di Makasar. Setelah itu ia belajar ilmu agama

kepada Ustaz Luqman Ba’abduh di pesantren Assalafy (sekarang pesantren “Minhajul



Atsar”) di Jember, Jawa Timur sebagai angkatan pertama. Cita-citanya ingin belajar

ke Yaman namun kandas karena berbagai faktor. Namun ia bersyukur karena

beberapa saudara kandungnya di Jawa Timur telah belajar di Yaman.

Semasa ramainya Laskar Jihad pimpinan ustaz Ja’far Umar Thalib di Ambon, ia

ikut berpartisipasi ke Ambon sebagai muballigh para laskar yang sedang berjihad di

sana. Setelah Laskar jihad bubar, ia bergabung mengajar di pesantren Ibnu Taimiyyah

Kebokura, Sumpiuh. Tahun 2014 ia memisahkan diri dari pesantren Ibnu Taimiyyah

bersama beberapa ustaz lainnya dan diikuti para santri lalu mendirikan pesantren Ar-

Royyan di Kelurahan yang sama. Ia memisahan diri setelah mentahzir pimpinan dan

sebagian ustaz pesantren Ibnu Taimiyyah Kebokura.

Ia menikah dengan perempuan asli Kebokura Sumpiuh dan dikarunia beberapa

orang anak. Rumah tinggalnya cukup berjarak dari pesantren Ar- Royyan. Untuk

menopang ekonominya, ia membangun usaha toko herbal dan busana muslim dengan

beberapa karyawan yang mengurusnya. Usahanya cukup berkembang baik karena

toko yang ia rintis dengan nama “Al- Haidar” di kelurahan Kebokura berlokasi di tepi

jalan raya nasional Purwokerto-Yogyakarta. Ia masih tergolong ustaz muda dan

memiliki beberapa anak yang masih kecil. Rumah tinggal yang ia tempati bersama

keluarganya cukup berjarak dengan pesantren. Setiap hari ia bersama isterinya

mengajar di pesantren yang memiliki santri putra dan putri.

Ustaz Ali Mahdi termasuk ustaz yang ketat dalam menerapkan identitas ke-

Salafiannya seperti dalam hal pakaian, pergaulan, berjenggot dan busana bagi

kalangan wanita. Tidak nampak ia menggunakan hand phone yang memiliki fasilitas

lengkap kecuali yang cukup hanya untuk telepon dan menulis saja. Tidak terlihat ada

pesawat televisi di rumahnya, karena ia melarang anak-anak menyaksikan acara di

televisi.



Ia mempunyai hubungan dekat dengan beberapa pimpinan pesantren Salafy di

beberapa kota seperti Ustaz Luqman Ba’abduh pimpinan pesantren “Minhajul Atsar”

Jember Jawa Timur tempat ia menimba ilmu dan Ustaz Muhammad Umar Assewed

pimpinan pesantren “Diyaus Sunnah” Kota Cirebon Jawa Barat. Karena kedua ustaz

ini telah mentahzir Ustaz Dzulkarnain, maka iapun mentahzir pimpinan pesantren

Ibnu Taimiyyah dan memisahkan diri hingga sekarang.

Selain ia mentahzir pimpinan dan ustaz Pesantren Ibnu Taimiyyah tempat dulu ia

mengajar karena sebab telah ditahzir, juga disebabkan karena sistem pendidikannya

dianggap tidak cocok karena telah memasukkan kurikulum pemerintah dan mengikuti

Ujian Nasional. Karena itu ia kemudian mendirikan pesantre sendiri dengan tetap

mempertahankan pesantren yang terbebas dari pengaruh kurikulum pemerintah dan

tidak mengikuti Ujian Nasional. Meski mayoritas pesantren Salafy di Banyumas telah

mengikuti Ujian Nasional, ia tetap gigih mempertahankan model pesantren yang ia

yakini sebagai pesantren yang teguh berada di jalan Salaf al- Salih.

Semangatnya bersama para ustaz untuk mengembangkan pesantren terus

menggelora. Pembebesan tanah dan pembangunan pesantren terus dilakuan. Ia

mengajak para ustaznya melakukan studi banding ke pesantren lain yang sejalan dan

lebih maju (wawancara dengan AR pada tanggal 16 Februari 2017).

c. Ustaz Syaifuddin Zuhri, Lc.; memilih keluar dari Perguruan Tinggi Umum dan

kuliah di Madinah untuk mengembangkan dakwah Salafy

Ustaz Syaifuddin Zuhri dilahirkan di Kebumen pada tahun 1974. Mengawali

pendidikannya di sekolah umum hingga tamat di SMA Negeri 1 Kebumen. Setelah itu

ia melanjutkan kuliah di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman

Purwokerto hingga semester III. Ketertaikannya dengan kegiatan dakwah di kampus

mendorong ia keluar dari kampus lalu menekuni bahasa Arab karena ingin



memperdalam ilmu agama Islam. Ia lalu mondok di Pesantren Islam Al-Irsyad

Tengaran Kabupaten Semarang untuk memperdalam bahasa Arab selama empat

tahun. Selama belajar di pesantren Al-Irsyad ia termasuk santri berprestasi sehingga

lolos seleksi calon mahasiswa Universitas Islam Madinah. Ia belajar di Madinah dan

lulus tahun 2002 (wawancara dengan SZ pada tanggal 17 Februari 2017).

Ustaz Syaifuddin Zuhri pernah membantu perjuangan Laskar Jihad yang

dipimpinan oleh ustaz Ja’far Umar Thalib dengan cara mengumpulkan beras untuk

kepentingan logistik para laskar di Ambon. Tapi karena perjuangan Laskar Jihad

dinilai semakin menyimpang dari relnya, maka ia mendapat amanat dari para Syaikh

Saudi Arabia untuk turut menghentikan kegiatan jihad di Ambon. Karena itu iapun

berupaya menghentikan teman-temannya untuk tidak terlibat dalam kegiatan  jihad di

Ambon (wawancara dengan SZ pada tanggal 17 Maret 2017).

Beberapa waktu kemudian, ia bergabung dengan pesantren Ibnu Taimiyyah di

Kebokura, Sumpiuh. Sambil mengajar di pesantren Ibnu Taimiyyah, ia juga diminta

mengajar lalu ikut merintis berdirinya yayasan dan pesantren Al- Faruq Purwokerto.

Hingga tahun 2014 ia keluar dari pesantren Al-Faruq karena ditahzir, lalu mendirikan

pesantren dengan nama “Al-Faruq” di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan

Karanglewas Kabupaten Banyumas, sebuah desa di sebelah barat Kota Purwokerto,

sekitar 8 km dari pesantren Al- Faruq Purwokerto(wawancara dengan SZ pada tanggal

2 Maret 2017)

Selain mengelola pesantren, ia juga aktif memberikan ceramah dalam kajian

Islam di berbagai tempat baik di kalangan Salafy maupun di masjid-masjid lainnya di

Purwokerto dan sekitarnya termasuk di masjid yang dikelola oleh organisasi

Muhammadiyah.



Ia memiliki hubungan dekat dengan tokoh dakwah Salafy pendakwah Islam dalam

dan luar negeri yakni Ustaz Dzulkarnain M Sanusi dari Makassar. Ia sering diundang

dalam kegaiatan daurah di berbagai daerah yang diadakan oleh beliau dengan

menghadirkan Syaikh dari Timur Tengah. Bahkan beberapa kali ia diundang dengan

tiket yang telah diediakan Ustaz Dzulqarnain.

Ketika Ustaz Dzulkarnain M Sanusi di tahzir oleh sebagian ustaz Salafy di

beberapa daerah di tanah air karena dianggap pemahaman agamanya menyimpang,

maka ustaz Syaifudinpun ditahz}ir juga oleh para ustaz di pesantren Al-Faruq

Purwokerto hingga ia memilih keluar dan mendirikan pesantren di Karanglewas

dibantu oleh rekan-rekannya.

Ia tidak sependapat dengan penerapan tahz}ir di kalangan aktivis dakwah Salafy.

Ia menganggap penerapan tahz}ir telah dipahami dengan tidak tepat sehingga perlu

ditinjau kembali. Ia mengakui bahwa tahz}ir adalah syariat Rasulullah SAW namun

harus dipahami dengan benar.

Hingga kini ia dikaruniai tujuh orang anak dan semuanya masih relatif masih

kecil. Ia tinggal di sekitar pesantren yang dikelolanya, sehingga setiap saat ia bisa

melakukan pembinaan pesantren dengan mudah. Penampilannya sangat santun dan

sedrhana. Identitas Salafynya secara lahir nampak dalam dirinya seperti penggunaan

gamis panjang yang selalu di atas mata kakinya, memelihara jenggot dan mengenakan

tutup kepala dengan peci bulatnya.

Bersama para ustaz ia terus mengembangkan pesantren Al-Faruq bersama

masyarakat sekitar. Saat ini bangunan sudah sangat memadai baik ruang kelas

maupun asrama berlantai tiga. Meski para ustaz dan tenaga administrasi belum bisa

digaji sevara layak, namun komitmen mengembangkan pesantren sebagai saran

dakwah Salafy tetap terjaga dengan baik.



d. Ustaz Zakaria Achmad; teguh memegang manhaj Salaf namun tidak terikat

simbol

Ustaz Zakaria Achmad lahir di Banyumas pada tahun 1980 dari keluarga yang

aktif mengikuti kajian Islam di Muhammadiyah. Ayahnya adalah seorang yang aktif

mengikuti kajian Islam di organisasi Muhammadiyah Kemranjen. Menempuh

pendidikan formal di sekolah umum.. Setelah menamatkan pendidikan di SMA

Negeri Banyumas, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal

Soedirman (Unsoed). Selama kuliah ia aktif di masjid Fatimatuzzahra, sebuah masjid

yang terletak di komplek kampus Unsoed yang dikelola oleh organisasi Al-Irsyad Al-

Islamiyyah untuk menimba ilmu agama. Pendidikannya di Unsoed hanya ditempuh

hingga semester IV kerana lebih tertarik dengan belajar agama.

Keinginannya untuk belajar ilmu agama ke Timur Tengah, membuat ia semangat

belajar bahasa Arab semasa kuliahnya kepada salah seorang guru bahasa Arab di

Purwokerto. Setelah keluar dari Unsoed, ia belajar bahasa Arab di pesantren Al-

Furqan Gresik Jawa Timur selama setahun, lalu belajar di pesantren Imam Bukhari

Solo selama setahun. Setelah itu dengan biaya sendiri ia berangkat ke Yaman untuk

belajar agama kepada para Syaikh di wilayah Provinsi Ma’rib negeri Yaman selama

kurang lebih  empat tahun.

Ia lebih memilih belajar ilmu agama di Yaman dengan alasan lebih mudah karena

sistem pendidikannya adalah pesantren yang diasuh oleh para Syaikh yang mumpuni.

Belajar di pesantren Yaman juga menjadi pilihannya karena tidak dibatasi ketentuan

usia. Hal ini berbeda dengan belajar di Perguruan Tinggi Timur Tengah yang

menerapkan batasan usia terutama saat awal masuk.

Ia telah dikarunia tiga orang anak dari hasil pernikahannya. Semuanya masih

kecil, karena ia tergolong ustaz yang masih muda. Rumah berukuran cukup besar



yang ia tempati terlihat rapi dan bersih. Terdapat garasi dengan kendaraan mobil

sedan yang juga nampak rapi dan bersih untuk operasional harian. Jarak dari rumah ke

pesantren yang hanya 100 meter sangat memudahkan aktivitasnya dalam mengelola

pesantren.

Selain kegiatan pokoknya mengasuh pesantren, ia juga melakukan usaha bisnis

buah dan bibit durian bersama orang tuanya karena ia tinggal satu komplek dengan

orang tuanya di dekat pesantren Riyadhus Shalihin. Ia juga sering menjadi

penerjemah ketika ada Syaikh dari Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Yaman dan

Mesir ketika memberikan materi kajian di berbagai kegiatan daurah ataupun kuliah di

kampus dan masjid.

Selain itu, ia juga aktif memberikan tausiyah di berbagai daerah di masjid-masjid

umum atau masjid yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah, pesantren dan

instansi pemerintah maupun swasta. Beberapa aktivis dakwah kampus di beberapa

perguruan tinggi juga sering mengundangnya untuk memberikan kajian Islam masjid

kampus di kota Purwokerto.

Penampilan fisik dalam aktifitas hariannya sangat familier. Ia dikenal tokoh Salafy

yang ramah di lingkungannya maupun di tempat-tempat ia memberikan tausiahnya. Ia

tidak selalu berpakaian gamis sebagaimana umumnya ustaz Salafy lainnya. Ia lebih

sering mengenakan pakaian koko dan celana panjang, namun identitas Salafynya tetap

nampak seperti mengenakan celana atau kain bawahnnya selalu di atas mata kakinya,

menutup kepala dengan peci putih, dan berjenggot panjang. Ia bahkan jarang terlihat

mengenakan gamis seperti umumnya ustaz Salafy berpakaian. Ia menggunakan hand

phone dengan fasilitas android untuk untuk fasilitas dakwahnya. Ia mengajarkan

kepada kaum wanita   menutup auratnya, berpakaian longgar, berkerudung besar dan

menutup wajahnya dengan cadar. Nampak di rumah-rumah sekitar pesantren para



wanita mengenakan gamis longgar warna gelap dengan kerudung ukuran besar, dan

sebagian dari mereka nampak menggunakan cadar, termasuk isteri Pimpinan

pesantren Riyadhus Shalihin. Ia juga dikenal pimpinan pesantren yang selalu

mengajarkan dan mempraktekkan hidup bersih kepada para santrinya.

2. Paham Keagamaan Pimpinan Pesantren Salafy di Banyumas

Paham keagamaan Salafy memang tidak berubah yakni paham keagamaan yang

berlandaskan Al-Qur’an dan Al-Sunnah dengan merujuk kepada amalan salaf al-sa>lih

atau tiga generasi utama yang terdiri atas sahabat, ta>bi’i>n dan ta>bi’ al- ta>bi’i>n.

Akan tetapi dalam penerapannya di kalangan pimpinan Salafy ternyata mengalami

perkembangan yang sangat dinamis. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor

yang mempengaruhi, antara lain tingkat pemahamannya terhadap teks, latar belakang

pendidikan yang bersangkutan dan kecenderungannya terhadap ulama besar yang

menjadi rujukannya, serta jaringan pesantren masing-masing.

Selanjutnya peneliti mencoba mendiskripsikan tipologi paham keagamaan pimpinan

pesantren Salafy di Kabupaten Banyumas berdasarkan data hasil penelitian sebagai

berikut :

a. Paham Keagamaan Pimpinan Pesantren Ibnu Taimiyyah

Paham keagamaan Pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah (Ustaz Muhamad

Yuswaji, Lc.) dapat dilihat dari beberapa pernyataannya yang berkaitan dengan latar

belakang keluarga, riwayat pendidikan dan pendiriannya tentang hakikat dan dakwah

Salafy. Selain itu jaringan ustaz tokoh Salafy yang dibangun juga menggambarkan

paham keagamaannya. Diantara pernyataannya adalah sebagai berikut :

“…Saya dididik dalam lingkungan dan keluarga besar Muhammadiyah
Majenang-Cilacap. Saya sekolah di MI Muhammadiyah, lalu melanjutkan ke
pondok pesantren MWI (Madrasah Wathaniyah Islamiyah) Kebarongan-
Banyumas selama 6 tahun MTs hingga MA, lalu melanjutkan ke LIPIA lulus
tahun 2002. Sebenarnya saya ingin melanjutkan belajar ke Saudi, namun
qodarulloh belum kesampaian ke sana. Sejak tahun 2002 saya masuk ke



Pesantren Ibnu Taimiyah, alhamdulillah hingga sekarang”. (Wawancara dengan
MY tanggal 14 November 2016).

Lebih lanjut ustaz Muhamad Yuswaji menambahkan pernyataannya tentang

hakikat dan dakwah Salafy sebagai berikut :

“...Yang saya pahami, dakwah Salafy adalah dakwah ahl al- sunah wa-al
jama’ah, senantiasa beramal dan berpegang teguh kepada tuntunan Rasulullah
SAW dan salaf al- sa>lih. Salafy itu manhaj. Bukan orang atau golongan. Jadi
siapapun yang beramal dengan landasan ajaran Rasulullah berarti ia Salafy.
Supaya menjadi Salafy ya harus belajar banyak pemahaman Islam yang
dilakukan oleh para ulama yang tsiqah, yang lurus dalam pemahamannya
terhadap Al-Qur’an dan Al-Sunnah melalui manhaj Salaf al-Sa>lih”.
(wawancara dengan MY pada tanggal 20 Februari 2017).

Ustaz Muhamad Yuswaji menambahkan pernyataannya :

“ Mohon dipahami, bahwa Salafy itu bukan organisasi, mazhab ataupun aliran.
Salafy ya Salafy. Salafy adalah manhaj dalam mengamalkan ajaran Islam, yakni
manhajnya para Salaf al-Sa>lih.” (wawancara dengan MY tanggal 23 Januari
2017).

“ ...Salafy adalah siapapun yang mengikuti aqidah  Ahlussunnah, akhlak dan
ibadahnya senantiasa mengikuti contoh dari Rasulullah sebagaimana tercantum
dalam Al-Qur’an dan Al- sunnah maka ia adalah Salafy. Jadi Salafy ada di
manapun tanpa memandang golongan atau kelompok yang mana”. (wawancara
dengan MY pada tanggal 15 Desember 2016).

“ ...Saya kurang sependapat dengan pernyataan bahwa Salafy adalah berbagai
golongan karena sesungguhnya Salafy ya satu, pengikut manhaj salaf al- sa>lih
yang dijamin kemurniannya dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam
sesuai Al-Qur’an dan As- sunnah. Kalaupun ada beberapa peristiwa mentahz}ir
lalu memnjadi perpecahan itu adalah oknum saja”. (wawancara dengan MY pada
tanggal 1 Februari 2017).

Upaya pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah untuk mewujudkan amalan Islam

sebagaimana manhaj salaf al-s}alih tersebut, ditempuhnya melalui pendidikan aqidah

sebagai agenda utama karena di Indonesia negeri yang subur dengan syirk, tahayul

dan khurafat melalui berbagai tradisi dan budaya yang berbasis Hinduisme dan

Budhaisme. Oleh karena itu, pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah menegaskan

pentingnya tas}fiyah (pemurnian) dan tarbiyah (pendidikan) dalam menegakkan

ajaran Islam. Pemikiran tersebut dapat dilihat dari pernyataannya sebagai berikut :



“...Pendidikan aqidah itu pokok. Karena persoalan aqidah di Indonesia lebih
dahsyat dari pada jaman Arab jahiliyah yang menyembah latta, uzza. Tapi di
Indonesia justru lebih luas dan sangat beragam jenisnya dalam hal syirk. Ini
agenda utama, yakni pembebasan aqidah dari syirk, tahayul khurafat dan bid’ah
lalu pemahaman agama yang benar sebagaimana manhaj Salaf as-S}alih. Cobalah
antum lihat di masyarakat kita, banyak ragam tradisi yang mengandung unsur
syirk seperti tradisi minta hujan dengan upacara tertentu, tradisi sesaji minta
panen pertanian di sawah, upacara-upacara bulan sura dengan melarung sesaji di
sungai dan seabreg tradisi yang menyimpang. Dikatakan menyimpang karena
mereka menyandarkan diri kepada selain Allah. Jadi pendidikan aqidah tetap
prioritas dari waktu ke waktu seiring munculnya penyakit aqidah dari zaman ke
zaman yang tidak pernah berhenti. Kalau dulu orang Arab itu disebut jahiliyah,
maka kita sekarang juga lebih jahiliyah. Makanya saya terus terjemahkan kitab-
kitab aqidah ke dalam bahasa Indonesia supaya mereka bisa baca dan faham lalu
meninggalkan segala yang syirk”. (wawancara dengan MY pada tanggal 20
Februari 2017).

Pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah banyak menggunakan fatwa ulama Timur

Tengah khususnya  Saudi Arabia seperti Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu

Taimiyah, Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, Muhammad Nashiruddin Al-Albani,

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Shalih bin Abdullah Al-Fauzan dan lainnya.

Namun demikian, ia menyatakan tidak membatasi hanya saudi saja, karena Salafy itu

manhaj yang ada pada siapapun, bukan golongan tertentu. Hal ini nampak jelas dalam

pernyataannya :

“ ...misi utama kita kan dakwah Salafy atau dakwah ahl al-sunah. Jadi di luar
program pesantren saya juga intens menyebar luaskan Islam sesuai manhaj salaf.
Ada beberapa upaya untuk mnyebarkan ajaran salaf al- s}a>lih kepada
masyarakat yang telah kami lakukan. Misalnya menyelenggarakan kajian kitab
yang disusun oleh ulama-ulama terdahulu seperti fathul majid, aqidah al-
washithiyyah, dan menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia lalu kami
terbitkan untuk umum. Saya juga menyebar luaskan fatwa ulama Saudi seperti
Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, Muhammad Nashiruddin Al-Albani,
Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin,Sholih bin Abdullah Al-Fauzan, termasuk
ulama lain di luar Saudi” (wawancara dengan MY pada tanggal 14 November
2016).

Guna mendukung misi dakwahnya, maka pimpinan pesantren Ibnu Taimiyah

telah melakukan kerja sama dengan ustaz-ustaz Salafy di Indonesia dari lulusan Timur

Tengah seperti Ustaz Dzulqarnain Muhammad Sanusi, Ustaz Muhammad Na’im,

Ustaz Abdullah Zein, Ustaz Syaifuddin Zuhri, Ustaz Zakaria, serta uztaz-ustaz yang



berasal dari alumni pesantren Salafy di Indonesia dan alumni LIPIA. Selain itu,

pimpinan pesantren Ibnu Taimiyah juga membangun jaringan kerja sama dengan

pesantren Salafy lain seperti pesantren Al-Madinah dan Imam Bukhari di Solo,

pesantren Al-Faruq Karanglewas Purwokerto, dan pesantren Riyadhus shalihin

Kemranjen Banyumas. Hal ini sesuai dengan pernyataannya sebagai berikut :

“ Kami memiliki hubungan baik dan kerja sama dengan para ustaz dan pesantren
Salafy di beberapa tempat. Seperti Ustaz Zulkarnain (Makassar) murid Ustaz
Ja’far Umar Thalib dari Pesantren Degolan Yogyakarta dan alumni Timur
Tengah,  Ustaz Abdullah Zein (Alumni S.2 Universitas Islam Madinah) pimpina
pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Ustaz Saifuddin Zuhri (Alumni Universitas
Islam Madinah) Pimpinan Ma’had Al-Faruq Karanglewas- Purwokerto, Ustaz
Zakaria (Alumni Yaman) pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin, juga dengan
ustaz Ahmad Faiz Asifuddin (pesantren Al-Madinah) dan ustaz Muhammad
Na’im (Pesantren Imam Bukhori Solo). Kami juga mempunyai hubungan baik
khususnya untuk program pengembangan pendidikan bahasa dengan LIPIA
Jakarta dan juga dengan pihak Saudi Arabia” (wawancara dengan MY pada
tanggal 15 Desember 2016).

Gerakan dakwah Salafy menurut pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah tidak perlu

membentuk organisasi yang terstruktur dari pusat sampai ranting seperti halnya ormas

Islam karena akan melahirkan banyak masalah. Hal itu dapat dipahami dari

pernyataannya sebagai berikut :

“ ...Dakwah dan pendidikan harus terorganisir dengan baik agar kegiatan berjalan
lancar dan tujuan tercapai. Namun berorganisasi dalam arti yang lebih luas dan
besar hingga ada struktur yang bertingkat dari pusat, wilayah dan daerah, cabang
atau ranting adalah tidak diperlukan. Jadi mengorganisasikan kegiatan dakwah
penting, tapi membuat organisasi atau mengikuti organisasi adalah banyak
madhrat apalagi dalam sekala besar. Kita tidak terikat dengan organisasi atau
peraturan dan keputusan organisasi. Berorganisasi menjadikan kita tidak bebas.
Sesungguhnya kita tidak terikat dengan orang atau organisasi. Kita hanya terikat
dengan Allah dan Rasulullah dalam Al-Qur’an dan Assunah. Terikat dan fanatik
adalah mengarah kepada hizbiyyah” (wawancara dengan MY pada tanggal 23
Januari 2017).

Melengkapi pernyataan di atas, pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah

menambahkan pernyataannya :

“...mengikuti organisasi akan menumbuhkan fanatisme golongan (hizbiyyah),
sedangkan fanatisme golongan adalah dilarang dalam Islam. Selain itu mengikuti
organisasi akan melahirkan keterikatan dengan pimpinan organisasi tersebut,



membuat kita tidak bebas, tidak kreatif karena serba diatur dengan kebijakan
pimpinan di atasnya” (wawancara pada tanggal 23 Januari 2017).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa mengorganisir kegiatan sangat diperlukan

agar lebih efektif dalam mencapai tujuan, namun berorganisasi akan melahirkan

madharat yang besar baik menyangkut aspek aqidah maupun kehidupan pada

umumnya.

Menyikapi keadaan gerakan dakwah Salafy saat ini yang sedang menghadapi

persoalan “tahz|ir” dan “hajr” diantara sesama ustaz Salafy dan juga menimpa

dirinya, pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah berpendirian bahwa men tahz|ir kepada

sesama ustaz dakwah ahlus sunnah adalah tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu ia

menegaskan :

“ ...Tahz|ir itu kalau dilihat asal usulnya di zaman Rasulullah adalah syar’i.
Tahz|ir artinya memperingatkan sesorang dari kesesatan. Tetapi sekarang yang
terjadi tahzir itu lebih mengarah pada fanatik pimpinan. Penyebabnya karena
persoalan ikhtilaf yang dibesar-besarkan. Misalnya pendapatnya ulama A yang
dinilai menyimpang oleh Ulama B,  lalu ulama B mentahzir ulama A tersebut dan
diikuti oleh ustaz dibawahnya untuk mentahzir. Pertanyaannya, mengapa saling
mentahz|ir, tidakkah lebih baik tabayyun dulu. Kalaupun berbeda mengapa tidak
menjadikan perbedaan itu dipahami sebagai perbedaan penafsiran tentang suatu
masalah agama. Kan kita jadi repot yang dibawah ikut saling mentahzir. Kami
pimpinan dan sebagian besar ustaz pesantren Ibnu Taimiyah ditahz|ir oleh
sebagian ustaz kami karena kami dianggap berakrab-akrab dengan salah satu
tokoh Salafy Indonesia yang telah ditahz|ir oleh mereka. Pertanyaannya adalah
siapa yang berkapasitas untuk dapat mentahz|ir” (wawancara pada tanggal 20
Februari 2017).

Melengkapi seluruh pernyataan di atas yang berkaitan dengan paham keagamaan,

pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah juga memiliki pendirian tentang tidak perlunya

Salafy terlibat dalam jihad mengangkat senjata karena itu adalah hak pemerintah,

sebagaimana pernyataannya :

“ Dakwah Islam tidak usah mencampur adukkan dengan politik. Politik hanyalah
kepentingan pribadi dan golongan. Fanatik kepartaian adalah hal yang dilarang
dalam Islam. Urusan negara, keamanan negara dan persoalan menyangkut negara
sudah ada yang mengurus. Jadi kita tidak perlu ikut mengurusnya apalagi jihad
dengan angkat senjata. Sudah ada Presiden dan menterinya, ada TNI dan aparat
pemertintah lainnya. Jadi tugas kita adalah dakwah murni menyebarluaskan



ajaran Islam secara benar ” (wawancara dengan MY pada tanggal 23 Januari
2017).

b. Paham Keagamaan Pimpinan Pesantren Ar-Royyan

Paham keagamaan pimpinan pesantren Ar-Royyan ( Ustaz Ali Mahdi) dapat

dilihat dari latar belakang keluarga, pemikiran dan perjalanan hidupnya, serta

pandangannya tentang hakikat dan dakwah Salafy serta jaringan pesantren dan para

tokoh Salafy.

Pimpinan pesantren Ar-Royyan ini  menempuh jenjang pendidikan di sekolah

Muhammadiyah lalu mondok di pesantren Salafy hingga bergabung bersama Laskar

Jihad di Ambon yang dipimpin oleh Ustaz Ja’far Umar Thalib dan kini memimpin

pesantren Ar- Royyan.  Hal tersebut dapat di lihat dari pernyataannya :

“ … Ana asli Sidoarjo-Jawa Timur dari kalangan keluarga aktivis
Muhammadiyah di sana, pernah sekolah di sekolah Muhammadiyah. Ana masuk
pesantren Salafy di Makassar, lalu mengikuti pendidikan di pesantren assalafy
(sekarang Minhajul Atsar) jember pimpinan Ustaz Luqman Ba’abduh angkatan
pertama sekitar 100 santri. Penginnya belajar ke Yaman tapi qadarullah belum
kesampaian. Tapi ana bersyukur sudah banyak belajar di lembaga pendidikan
Salafy dan hampir semua saudara kandung ana bisa nyatri dan ada beberapa yang
ke Yaman” (Wawancara dengan AM pada tanggal 24 Februari 2017).

Pimpinan pesantren Ar-Royyan menambahkan pernyataannya :

“ Sebelumnya ana ditugaskan ke Ambon saat terjadi jihad. Tugas ana di Ambon
adalah melaksanakan tarbiyah bagi laskar jihad pimpinan ustaz Ja’far Umar
Thalib. Saya kemudian memutuskan keluar dari kegiatan jihad Ambon karena
jihad yang dilakukan sudah melenceng dari tujuan semula dan banyak
madharatnya.
Selesai jihad di Ambon ana masuk pesantren Ibnu Taimiyah Kebokura, lalu
memisahkan dari Ibnu Taimiyyah dan mendirikan pesantren Ar-Royyan,
Alhamdu lillah.” (Wawancara dengan AM pada tanggal 24 Februari 2017).

Alasan pimpinan pesantren Ar-Royyan memisahkan diri dari pesantren Ibnu

Taimiyah dan bersama ustaz lainnya lalu mendirikan pesantren Ar-Royyan tidak

dapat dipisahkan dari paham keagamaannya. Alasan tersebut adalah karena pesantren

Ibnu Taimiyyah telah mengikuti Ujian Nasional dan memberikan ijazah bagi santri.

Selain itu adalah keyakinan bahwa pimpinan pesantren Ibnu Taimiyah tidak ikut



mentahzir ustaz Salafy yang telah ditahz}ir oleh para ustaz Salafy bahkan masih

melakukan komunikasi secara intensif dengan mereka. Pimpinan pesantren Ar-

Royyan menyatakan :

“Ada beberapa sebab mengapa ana keluar dari pesantren Ibnu Taimiyah
Kebokura lalu mendirikan Ar-Royyan. Pertama karena ana melihat misi dakwah
Salafy di Pesantren Ibnu Taimiyah mulai kehilangan arah, keluar dari relnya
karena mengikuti Ujian Nasional dan memberikan ijazah bagi santri yang lulus.
Memasukkan sistem pendidikan nasional berarti unsur filsafat (ilmu kalam) telah
masuk ke dalam kurikulum kita. Ini tidak cocok dengan manhaj salaf al- salih
karena Al-Qur’an dan As- sunnah dari Allah. Tidak Cuma itu, antum juga tahu
kan? Materi kajian dalam kurikulum kemenag banyak yang kurang cocok untuk
dakwah Salafy karena cenderung banyak bercampur dengan hal-hal yang tidak
sejalan dengan manhaj Salafy seperti paham Asy’ariyah, sekuler, bahkan liberal
dan syiah. Jadi ana tidak cocok dengan pola pendidikan formal dan berijazah.

Kedua, ini persoalan fitnah Salafy yang kemudian muncullah tahzir kepada ustaz
Salafy yang sudah keluar dari rel/ manhaj Salafy yang sejati. Melalui tahzir ini
akan tersaring siapa yang paling taat dalam mengikuti manhaj salaf, dan di akhir
zaman jumlahnya akan semakin kecil di tengah yang telah sesat. Pimpinan Ibnu
Taimiyah terlalu dekat dengan ustaz yang sudah jelas-jelas ditahzir oleh para
ustaz Salafy yang lebih tinggi. Ana tidak mungkin tetap bersama mereka. Atas
saran dari para ustaz senior dan sebagian teman-teman di pesantren lain, ana
pisah dan mendirikan pesantren Ar-Royyan. Sebenarnya ana bermaksud pulang
ke Jawa Timur, tapi karena teman-teman menghendaki tetap di sini. Bismillah
ana memulai perjuangan baru di pesantren Ar-Royyan sejak 2014 lalu, setelah
beberapa tahun sebelumnya sudah bergabung dengan pesantren Ibnu Taimiyah.”
(Wawancara dengan AM pada tanggal 24 Februari 2017).

Perihal tahz}ir yang dilakukan oleh sesama ustaz/ ulama Salafy, pimpinan

pesantren Ar-Royyan menegaskan :

“ Tahz}ir itu disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada teman kita yang
menyimpang maka kewajiban kita adalah memberikan tahzir atau peringatan agar
kembali ke jalan yang lurus. Kalau sudah diperingatkan tetap pada pendiriannya
ya kita tinggalkan. Kasus tahzir dalam Salafy menurut saya adalah fitnah. Dan
sampai akhir zaman akan terus banyak fitnah hingga jumlah Salafy yang
sebenarnya / benar-benar di jalan Allah semakin sedikit dan benar-benar ghuraba
(asing) di tengah masyarakat “ (Wawancara dengan AM pada tanggal 28 Februari
2017).

Selain latar belakang kehidupan dan perjalanan pendidikan serta alasan

memisahkan diri dari pesantren Ibnu Taimiyah, paham keagamaan pimpinan



pesantren Ar-Royyan dapat dicermati dari pernyataannya tentang hakikat dan dakwah

Salafy sebagaimana pernyataan berikut ini :

“Salafy itu bukan ormas atau golongan, tapi manhaj dalam mengamalkan dan
memahami Islam sebagaimana manhajnya para salaf al-salih. Di era sekarang
kita berupaya menjadi Salafy dengan cara mengikuti manhajnya para ulama ahlus
sunnah yang senantiasa memahami Islam sesuai manhaj salaf al-salih, tidak
berdasarkan pemahamannya sendiri atau menuruti hawa nafsunya. Tidak
memahami Al-Qur’an dan As- sunnah dengan akalnya apalagi dengan
memasukkan ilmu kalam atau filsafat. Ana yakin ulama-ulama/ para Syaikh di
Yaman dan Saudi banyak yang s}iqah (kukuh) pendiriannya dalam menegakkan
dakwah salaf ” (Wawancara dengan AM pada tanggal 28 Februari 2017).

Pimpinan pesantren Ar-Royyan memiliki pendirian bahwa Salafy bukan sekedar

pengetahuan dan keyakinan, namun Salafy adalah tercermin dalam kepribadian dalam

bentuk amalan harian baik fisik maupun non fisik. Pendiriannya terlihat dalam

pernyataan berikut ini :

“... Sekarang ini banyak pesantren yang menyatakan dirinya pesantren Salafy atau
ahlussunnah namun kurikulumnya ikut pemerintah dan berijazah, pakaiannya
tidak lagi menggunakan pakaian Salafy (tidak bergamis bagi laki-laki dan tidak
bercadar bagi perempuan), diijinkan membawa hp dan ada fasilitas televisi di
pesantren), buku pelajarannya bergambar yang bernyawa dan sebagainya. Yang
seperti ini jelas jauh dari jiwa dan kepribadian Salafy yang sebenarnya. Jadi
pesantren Salafy ya harus jelas, mulai dari kurikulumnya hingga penerapan ajaran
Salafy dalam amalan harian santri dan ustaznya “(Wawancara dengan AM pada
tanggal 28 Februari 2017).

Untuk mengembangkan pesantren Ar-Royyan dan dakwah Salafynya ia menjalin

komunikasi dengan ustaz dan pesantren Salafy sebagaimana pernyataannya :

“...Ana banyak dibantu orang tua santri, dukungan ustaz dari pesantren jaringan
Salafy terutama teman seangkatan di pesantren Minhajul Atsar Jember serta
dukungan bimbingan dan motivasi dari ustaz senior dakwah Salafy yakni ustaz
Luqman Ba’abduh (pesantren Minhajul Atsar Jember) dan ustaz Muhammad
Umar Assewed (Mudir Ma’had Diyaus Sunnah Kota Cirebon) (Wawancara
dengan AM pada tanggal 24 Februari 2017).

“...Ana terus melakukan tarbiyah bagi seluruh ustaz dan tenaga pengelola
pesantren secara mandiri maupun dengan mengikuti daurah rutin. Ana dan asatiz
secara rutin mengikuti daurah yang dibimbing oleh ustaz Muhammad Umar
Assewed di masjid Agung Baitussalam Purokerto. Alhamdululillah hasilnya
lumayan bagus dengan muraja’ah beberapa kitab khususnya aqidah. Tidak hanya
itu, ana dan asatiz juga senantiasa meminta bimbingan kepada ustaz Luqman
Ba’abduh di pesantren Minhajul Atsar Jember Jawa Timur. Ana juga menjalin



kerjasama dengan pesantren Al-Faruq dan yayasan Ar-Royyan di Purwokerto
karena kami satu yayasan dengan mereka. Selain itu Ana juga menjalin kerja
sama dengan pesantren Al Manshurah di Desa Mujur Kecamatan Kroya Cilacap
serta lainnya. “(Wawancara dengan AM pada tanggal 24 Februari 2017).

c. Paham Keagamaan Pimpinan Pesantren Al-Faruq

Paham keagamaan pimpinan pesantren Al- Faruq (Ustaz Syaifuddin Zuhri) dapat

dilihat dari latar belakang pendidikannya, pemikiran dan perjalanan hidupnya, serta

pandangannya tentang hakikat dan dakwah Salafy serta jaringan pesantren dan para

tokoh Salafy.

Latar belakang pendidikan dan perjalanan hidup pimpinan pesantren Al-Faruq

dapat dilihat dari pernyataannya sebagai berikut :

“ Saya kelahiran tahun 1974. Lahir dan besar di Kebumen. Saya mengikuti
pendidikan sekolah umum di Kebumen hingga lulus SMA Negeri 1 Kebumen,
lalu msuk Fakultas Petermakan Universitas Jenderal Soedirman sampai semester
III. Selama kuliah di Unsoed saya mengikuti berbagai kajian Islam. Karena saya
bingung dengan banyaknya paham yang berbeda-beda saya tergerak hati untuk
belajar agama. Selesai semester III di Unsoed, saya memutuskan untuk
memperdalam Bahasa Arab di Pesantren Al-Irsyad Tengaran Kabupaten
Semarang selama empat tahun. Alhamdulillah saya bisa belajar di pesantren Al-
Irsyad Tengaran yang memiliki kerja sama dengan Saudi Arabia untuk studi ilmu
agama Islam dan bahsa Arab. Saya bersyukur karena termasuk salah satu santri
yang lolos seleksi dengan umur yang nyaris tidak memenuhi karena ketentuan
pihak Saudi Arabia. Saya melanjutkan belajar di Universitas Islam Madinah lulus
tahun 2002.” (wawancara dengan SZ pada tanggal 17 Februari 2017).

Mengawali perjalanan dakwahnya sepulang dari Madinah, ia aktif mengajar di

pesantren Ibnu Taimiyyah Kebokura dan pesantren Al-Faruq Purwokerto

sebagaimana pernyataannya :

“Sepulang dari Madinah saya memulai kegiatan di Pesantren Ibnu Taimiyyah
Kebokura-Sumpiuh. Setelah beberapa tahun mengajar di pesantren Ibnu
Taimiyyah saya juga diminta mengajar di pesantren Al-Faruq Purwokerto.
Seiring berjalannya waktu saya diamanahi memimpin pesantren Al-Faruq.
Karena peristiwa tahzir maka saya memisahkan diri/ pindah untuk mendirikan
pesantren tersendiri didukung rekan-rekan di Desa Karanglewas Kidul-
Kecamatan Karanglewas dengan nama yang tidak berubah yakni pesantren Al-
Faruq”. (wawancara dengan SZ pada tanggal 24 Februari 2017).



Perihal pemahamannya terhadap hakikat dan dakwah Salafy, pimpinan pesantren

Al-Faruq Karanglewas Kidul menyatakan :

“Salafy adalah manhaj, bukan organisasi kemasyarakatan (ormas). Jadi
mengorganisir dakwah adalah keharusan. Tapi berorganisasi dan terikat dengan
organisasi itu serta fanatik golongan itu tidak boleh”
(wawancara dengan SZ pada tanggal 17 Maret 2017).

Selanjutnya pimpinan pesantren Al-Faruq menyatakan tentang karakteristik

gerakan dakwah Salafy yang harus dikembangkan di tengah masyarakat sebagaimana

pernyataannya :

“ Dakwah Salafy harus dekat degan masyarakat. Karena itu dakwah Salafy tidak
boleh tertutup, justru harus terbuka dan menarik untuk siapapun. Dakwah Salafy
hendaknya juga dekat dengan pemerintah, apalagi dakwah di bidang pendidikan”.
(wawancara dengan SZ pada tanggal 17 Mei 2017).

Selanjutnya pimpinan pesantren Al-Faruq menambahkan :

“Misi kita menegakkan manhaj Salaf as-Salih, dengan menegakkan ajaran Al-
Qur’an dan Al-Sunnah. Bebas dari syirk dan segala hal yang merusak ibadah serta
bid’ah dalam mengamalkan ajaran Islam. Namun dalam dakwahnya harus santun.
Tidak menyakiti sesama muslim karena perbedaan paham” (wawancara dengan .

Terhadap masalah tahżir di antara sesama Salafy, pimpinan pesantren Al-Faruq

tidak sependapat dengan penerapan tahzir yang terjadi diantara ustaz Salafy selama

ini. Alasan terhadap pemberlakuan tahzir terlihat dalam komentarnya sebagai berikut :

“Jika ada sudara kita yang salah atau mengingkari ajaran Islam sebagaimana
manhaj salaf, maka tugas kita adalah mengingatkan dan mengajak kembali ke
jalan yang benar dengan baik-baik. Jangan meninggalkan mereka. Karenanya
saya tidak setuju dengan tahz}ir maupun hajr yang dilakukan oleh sebagian
saudara-saudara kita. Saya mengamati yang suka mentahzir sesma Salafy
disebabkan dia kurang ilmu. Tahz}ir memang ada pada masa Rasulullah SAW.
Namun penerapannya tidak seperti sekarang ini.” (wawancara dengan SZ pada
tanggal 17 Maret 2017).

Pimpinan pesantren Al-Faruq menjalin kerja sama dengan ustaz dan pesantren

lain untuk mengembangkan pesantren dan dakwah Salafy sebagaimana penuturannya :

“ Pesantren Al-Faruq menjalin komunikasi dengan pihak lain untuk      kemajuan
pendidikan. Kami menjalin komunikasi dengan ustaz dan pesantren lain seperti
Ustaz Zulkarnain di Makasar, Ustaz Muhammad Yuswaji dari Sumpiuh, Ustaz
Abdullah Zain dari Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga dan ustaz serta pesantren



lain yang ada di sekitar kita“. (wawancara dengan SZ pada tanggal 10 Maret
2017).

d. Paham Keagamaan Pimpinan Pesantren Riyadhus Shalihin

Paham keagamaan pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin (ustaz Zakaria

Achmad) dapat dicermati melalui latar belakang pendidikan, pemikiran, perjalanan

hidupnya, pandangannya tentang hakikat dan dakwah Salafy serta jaringan pesantren

dan para tokoh Salafy.

Mengenai latar belakang pendidikan dan perjalanan hidupnya, Pimpinan

pesantren Riyadhus Shalihin menuturkan :

“ Saya adalah alumni sekolah umum sejak pendidikan dasar. Saya lulus SMAN
Banyumas 2005. Saya didik di dalam keluarga yang aktif mengaji di
Muhammadiyah. Setelah itu saya melanjutkan ke Fakultas Ekonomi Unsoed
jurusan Manajemen S.1 hingga semester 4. Saya keluar dari Unsoed karena saya
tergerak untuk belajar ilmu agama Islam. Motivasi untuk belajar memperdalam
ilmu agama Islam terbangun karena saya aktif beberapa tahun di masjid yang
dikelola Al-Irsyad Al-Isamiyyah yakni masjid Fatimatuzzahra di koplek kampus
Unsoed. Atas saran beberapa kawan saya memulai dengan memperdalam Bahasa
Arab kepada salah seorang ustaz di Purwokerto, lalu belajar di pesantren Al-
Furqon Gresik Jawa Timur, lalu ke Solo juga memperdalam bahasa Arab selama
satu tahun. Baru setelah itu dengan biaya sendiri saya belajar ke Yaman selama
empat tahun. Memilih Yaman karena karena di sana sistemnya adalah pesantren.
Saya belajar kepada Syaikh di provinsi Ma’rib, Yaman”. (wawancara dengan ZA
pada tanggal 17 Februari 2017).

Mengenai batasan pengertian Salafy, Pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin

menyatakan :

“ Salafy itu manhaj atau cara, metode yang dinisbatkan pada salaf al- salih.
Tetapi penerapannya juga harus bijak sebagaimana bijaknya para Salaf as-Salih
di masa lalu” (wawancara dengan ZA pada tanggal 17 Februari 2017).

Alasan Pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin memilih untuk mengikuti paham

Salafy adalah keyakinan pada generasi salaf sebagai generasi yang dijamin oleh

Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan pernyataannya :

“ Alasan saya mengikuti Salafy adalah keyakinan bahwa generasi salaf adalah
generasi yang dijamin oleh Rasulullah dalam memahami dan mengamalkan
ajaran Islam. Saya lebih memilih dakwah Salafy dari pada masuk ormas Islam
karena lebih bebas dan nyaman untuk bergerak. Tidak terikat dengan aturan-



aturan. Tapi saya tetap mengakui bahwa berorganisasi seperti di Muhammadiyah
atau lainnya banyak manfaatnya. Seperti dalam mengorganisir kegiatan dan
gerakan lebih efektif karena sudah terbentuk lama“ (wawancara dengan ZA pada
tanggal 29 Maret 2017).

Selanjutnya pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin menyatakan bahwa dakwah

Salafy harus dilakukan dengan bijak terutama ketika berhadapan dengan kondisi

masyarakat yang majemuk. Hal itu nampak pada pernyataannya :

“Memang diakui ada teman-teman Salafy yang terlalu keras/ketat, kurang toleran.
Mestinya tidak demikian. Dakwah Salafy harus bijak dengan memahami dan
menyelami keadaan masyarakat. Memahamkan orang tentang Islam harus
ditempuh dengan jalan yang damai. Banyak pesantren yang tadinya intoleran
menjadi toleran secara bertahap setelah mengalami benturan berbagai masalah
yang menimpa mereka, termasuk peristiwa tahzir yang berujung pada
perpecahan” (wawancara dengan ZA tanggal 29 Maret 2017).

Pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin juga mengecam aktifis dakwah Salafy

yang merasa paling benar sehingga mentahzir sesama aktivis dakwah Salafy lainnya.

Ia berpendapat bahwa tugas muslim terhadap muslim lain yang keliru adalah

melakukan perbaikan dengan cara klarifikasi lalu mengingatkannya dengan bijak

tanpa memberikan klaim sesat apalagi sampai memutuskan silaturahmi. Ia menilai,

peristiwa tahzir adalah menunjukkan lemahnya pemahaman sunnah Rasululah SAW.

Hal ini sesuai dengan pernyataannya :

“Saya menyayangkan kepada pelaku dakwah Salafy yang mentahzir lainnya
karena mereka dianggap tersesat. Sementara anggapan kesesatan oleh mereka
belum tentu teruji kebenarannya. Rasanya masih harus banayak belajar lagi
tentang persoalan manhaj salaf agar tidak keliru dalam menerapkan syariat tahzir
di antara mereka”. (wawancara tanggal 29 Maret 2017).

Pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin menegaskan perlunya melakukan dakwah

Salafy secara bijak sebagaimana para Syaikh di Yaman telah memberikan contoh

dalam berdakwah :

“Saya banyak mendapat pelajaran ketika belajar di Yaman tentang penerapan
dakwah yang rahmatan lil’a>lami>n. Para Syaikh di Yaman sangat bijak dalam
berdakwah. Mau memahami kemajemukan namun tetap kokoh dalam aqidah
Islam “ (wawancara dengan ZA tanggal 29 Maret 2017).



Pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin membangun jaringan kerja sama dengan

ustaz dan pesantren lain untuk pengembangan pendidikan dan dakwahnya. Ia

menyatakan :

“ Saya menata pesantren dengan diawali membuat yayasan berbadah hukum.
Kurikulum mengikuti pesantren Imam Bukhari Solo yang dipimpin Ustaz Ahmad
Faiz Asifuddin (asli Kemranjen,Banyumas) , merupakan perpaduan kurikulum
Saudi dan Kementerian Agama. Sedangkan untuk mengikuti Ujian Nasional,
santri kami digabungkan dengan pesantren Ibnu Taimiyyah Kebokura Sumpiuh
atas saran Kementerian Agama. Selain itu saya juga membangun komunikasi
dengan ustaz lain untuk pengembangan pesantren seperti Ustaz Abdullah Zain
pimpinan pesantren Tunas Ilmu Purbalingga dan Ustaz Syaifuddin Zuhri
pimpinan pesantren Al-Faruq Karanglewas Kidul (Alumni Universitas Madinah)
dan lainnya”. (wawancara dengan ZA pada tanggal 1 Mei 2017).

3. Implikasi Paham Keagamaan Pimpinan Pesantren Salafy Terhadap

Pengembangan Pemikiran Pendidikan.

Paham keagamaan pimpinan pesantren Salafy di Banyumas tidak hanya berpengaruh

dalam memaknai realitas eksternal, namun secara internal juga memiliki implikasi

terhadap pengembangan pemikiran pendidikan pesantren yang  dikembangkan.

a. Implikasi Paham Keagamaan Pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah Terhadap

Pengembangan Pemikiran Pendidikan.

Implikasi paham keagamaan pimpinan pesantren Ibnu Taimiyah terhadap

pengembangan pemikiran pendidikan tergambar dalam beberapa pernyataannya yang

berkaitan dengan cita-cita, tujuan, prinsip, model pembelajaran dan kurikulum yang

diterapkan di pesantrennya. Semuanya menggambarkan upaya pengembangan

pemikiran pendidikannya secara komprehensip.

Cita-cita pimpinan pesantren pesantren Ibnu Taimiyah yang sedang

dikembangkan dapat dilihat dari pernyataan ustaz Muhamad Yuswaji berikut ini :

“ Kami memiliki cita-cita pesantrten ini menjadi pesantren yang mampu
menanamkan syariat Islam berdasarkan Al-Qur’an dan As- sunnah sesuai manhaj
Salaf al-S}a>lih. Misinya adalah dakwah ahlu sunnah waljamaah sebagaimana



ajaran Salaf as-Salih. Tujuannya adalah menyelenggarakan pendidikan Islam
untuk membentuk pribadi muslim yang taat dan terhindar dari sistem pendidikan
yang dijiwai oleh paham yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan As- sunnah
seperti Syiah, Asy’ariyah ataupun praktek tarekat serta paham lainnya yang kini
berkembang pesat yakni Islam liberal, sekularisme dan pluralisme “ (wawancara
dengan MY pada tanggal 14 November 2016).

Pernyataan di atas adalah sejalan dengan latar belakang dan tujuan didirikannya

pesantren Ibnu Taimiyyah. Latar belakang didirikannya yayasan dan pesantren Ibnu

Taimiyyah Kebokura adalah keprihatinan dengan kondisi umat Islam umumnya, dan

khususnya yang berada di wilayah Kelurahan Kebokura dan sekitarnya yang jauh dari

bimbingan ilmu syar’i dan aqidah yang benar (lurus) di atas manhaj (jalan) Salaf al-

S}a>lih. (Sumber: Sejarah Pesantren Ibnu Taimiyyah pada website Pesantren Ibnu

Taimiyyah). Sedangkan tujuannya adalah untuk mendidik generasi Islam yang

memiliki pemahaman terhadap Al Qur’a>n dan Al-Sunnah sesuai dengan pemahaman

Salaf al-S}a>lih. Diharapkan para alumni Ma’had Ibnu Taimiyyah mampu untuk

memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar, juga mampu untuk

mendakwahkan ilmu yang telah diproleh sehingga mereka siap terjun untuk

berdakwah serta membimbing masyarakat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

(Sumber: Brosur penerimaan santri baru tahun 2016).

Mempertajam pernyataan cita-cita dan tujuan pendidikanya, ustaz Yuswaji

menambahkan pernyataannya :

“...saya ingin menyelenggarakan pendidikan pesantren mandiri yang tidak
terintervensi oleh sistem pemerintah. Dengan sistem pendidikan yang mandiri
akan lebih leluasa “ (wawancara dengan MY pada tanggal 14 November 2016).

Ustaz Muhamad Yuswaji juga menerapkan sistem pendidikan yang terbuka bagi

siapapun dan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagi Pimpinan pesantren

Ibnu Taimiyyah ini, pendidikan harus berbasis masyarakat dan akomodatif namun

tetap tidak kehilangan jati diri Salafynya. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataannya

sebagai berikut :



“Pendidikan berjalan dengan berbasis masyarakat. Jadi dalam menyelenggaraklan
pendidikan pesantren kita juga berusaha merespon hajat-hajat masyarakat dan
kewajiban kita adalah memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat sepanjang
tidak merusak atau bertentangan dengan missi kita untuk menananmkan Islam
sesuai Al-Qur;an dan Assunah sesuai manhaj salaf al- s}a>lih” (wawancara
dengan MY pada tanggal 14 November 2016).

Kesungguhannya menjadi pesantren yang terbuka dibuktikannya dalam bentuk

partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah

sangat menyadari bahwa kehadiran dirinya dan pesantren Ibnu Taimiyah adalah

bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Oleh karena itu dirinya beserta keluarga

pesantren sering terlibat langsung dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan

sebgaimana pernyataannya seperti dinyatakan :

“Pesantren Ibnu Taimiyah ingin mengembangkan pendidikan yang ramah
terhadap lingkungan, terbuka untuk siapapun sebagai perwujudan dakwah
rahmatan lil’alamin, tidak ekslusif dengan masyarakat umum.”

Saya selalu aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Pesantren Ibnu Taimiyah
seminggu sekali mengadakan kegiatan pengajian bagi santri dan asatiz bersama
masyarakat dengan ustaz yang dihadirkan dari pihak pesantren atau
menghadirkan tokoh Salafy dari daerah lain. Hal ini kami maksudkan untuk
membangun kebersamaan dengan masyarakat sekaligus menyebar luaskan ajaran
Salafy. Para santri juga dilatih untuk melakukan aksi sosial seperti kerja bakti
lingkungan. Saya juga melaksanakan ronda bersama anggota masyarakat yang
lain. Istri saya juga aktif di kegiatan PKK namun dengan tetap menjaga
kepribadian Salafy. Prinsipnya adalah membaur dengan masyarakat sambil
mengembangkan dakwah Salafy dan tidak kehilangan kepribadian
keSalafyannya.” (wawancara dengan MY pada tanggal 15 Desember 2016).

Selain pernyataan di atas, pengembangan pemikiran pendidikan pesantren Ibnu

Taimiyah juga dapat dilihat pada kurikulum pendidikan pesantren yang telah

memasukkan mata pelajar umum selain diniyah, tahfiz} dan bahasa Arab seperti

Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan IPU (Ilmu Pengetahuan Umum)

sebagai konsekuensi keikutsertaan dalam Ujian Nasional.

Pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah sangat mendukung keikutsertaan pesantren

dalam program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun oleh pemerintah

melalui Program Pesantren Salafyyah (PPS) Kemeterian Agama Kabupaten



Banyumas. Sebagai konsekuensinya, pesantren Ibnu Taimiyyah mengikuti Ujian

Nasional dan memberlakukan program ijazah bagi lulusannya. Konsekuensinya, maka

kurikulum yang dikembangkan adalah kurikulum Diniyah (keagamaan) ditambah

muatan khusus yakni ilmu pengetahuan umum seperti Bahasa Indonesia, Matematika,

dan IPA (Sumber: website pesantren Ibnu Taimiyyah).

Kurikulum didesain sangat sederhana, tidak seperti kurikulum di sekolah

pemerintah atau sekolah formal yang disusun sangat lengkap dan prosedural. Perihal

model kurikulum yang digunakan, Pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah menerangkan

:

“ Sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang kurikulum, saya perlu
menyampaikan bahwa pendidikan di pesantren Ibnu Taimiyah dilaksanakan
dengan tiga marhalah (tingkatan) yakni Ibtidaiyah (penanggung jawab Ust. Edi
Purwanto), tingkat Tsanawiyah (Penanggung jawab Ustadz Banani) dan tingkat
Takhasus setara Aliyah (penanggung jawab saya).
Walaupun kami mengikuti program PPS namun Kurikulum yang digunakan di
sini sangat sederhana, intinya adalah mendidik santri mampu menghafal Al-
Qur’an dan menguasai materi Diniyah (aqidah, akhlak, ibadah, Bahasa Arab dan
mata pelajaran penunjang) . Kurikulum mengikuti model yang dikembangkan di
Saudi Arabia. Kurikulumnya berupa kajian kitab yang berkelanjutan dari bab ke
bab pada kitab satu ke kitab berikutnya, dari kelas satu ke kelas berikutnya untuk
tiap marhalah”. (wawancara dengan MY pada tanggal 3 Desember 2016).

Alasan keikutrsertaan dalam program PPS yang berimplikasi pada keiutsertaan

santri dalam Ujian Nasional dan penyesuaian kurikulumnya dengan kurikulum

pemerintah adalah karena program PPS sangat aman dan tidak mengganggu

kurikulum pesantren dan misi dakwah Salafy. Hal ini sesuai dengan pernyataannya :

“ Kami menerima tawaran program PPS karena tidak ada intervensi dari
Pemerintah melalui kurikulum nasional, sehingga sampai saat ini pengelolaan
mata pelajaran yang diujikan secara nasional kami rancang sendiri dengan materi
yang mendukung dakwah Salafy. Sangat aman sama sekali tidak mempengaruhi
aqidah kami”. (wawancara dengan MY pada tanggal 14 November 2016).

“ Tidak hanya itu, program PPS tidak mempengaruhi amalan Salafy santri di
pesantren. Mereka tetap berpakaian gamis, menggunakan cadar/hijab bagi
perempuan, pendidikan terpisah antara laki-laki dengan perempuan, dan amalan
lain yang tetap terjaga”(wawancara dengan MY pada tanggal 14 November
2016).



Berkaitan dengan metode pembelajaran, Pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah

menyatakan :

“Pembelajaran dilaksanakan dengan sistem halaqah (lingkaran). Metode yang
digunakan adalah hafalan dan pemahaman dari kitab-kitab yang dipilih “
(wawancara dengan MY pada tanggal 3 Desember 2016).

Ia menyadari bahwa perkembangan teknologi tidak semuanya negatif, namun ada

pula yang dapat diambil manfaatnya untuk pendidikan sebagaimana pernyataannya:

“Kami menggunakan kitab-kitab muqarar (buku teks yang disusun oleh tim) dari
madrasah di Saudi dan kitab-kitab yang disusun ulama salaf terdahulu seperti :
fatkhul Majid, Aqidah Alwasithiyah, Utsuluts- tsalatsah, Tafsir Ibnu Katsir, dan
lainnya. Para santri kami mengikuti program tahfizul Qur’an dengan menyetorkan
hafalannya dengan pihak Saudi melalui fasilitas hp dengan program video call.
Alhamdulillah para santri bertambah mantap dan semangat. Saya juga sangat
mengapresiasi pelaksanaan pendidikan dan dakwah Salafy melalui radio dan
televisi. Semua program tersebut sangat bermanfaat “(wawancara dengan MY
pada tanggal 3 Desember 2016).

b. Implikasi Paham Keagamaan Pimpinan Pesantren Ar-Royyan Terhadap

Pengembangan Pemikiran Pendidikan.

Implikasi dinamika paham keagamaan pimpinan pesantren Ar-Royyan terhadap

pemikiran pendidikan dapat dipahami dari pernyataannya  tentang tujuan pendidikan,

prinsip,  kurikulum pendidikan serta model pembelajaran yang ditempuh.

Pimpinan pesantren Ar-Royyan menyatakan tujuan pendidikan sebagaimana

maksud mendirikan pesantren Ar-Royyan sebagai berikut :

“ Dakwah Salafy adalah dakwah tarbiyah. Jadi maksud mendirikan pesantren
adalah untuk mentarbiyah (mendidik) masyarakat menuju pemebentukan pribadi
muslim yang benar berdasarkan Al-Qur’an dan Al-sunnah sesuai manhaj salaf al-
s}a>lih“ (wawancara dengan AM pada tanggal 24 Februari 2017).

Pimpinan pesantren Ar-Royyan menambahkan pernyataannya untuk

mempertegas prinsip pendidikan pesantren Ar-Royyan sebagai berikut :

“Menjadi muslim dengan manhaj Salafy berarti menjadi muslim totalitas,
pemahaman dan amaliahnya benar benar ittiba’ al- sunnah. Termasuk amalan
yaumiyah (harian) seperti berpakaianpun mengikuti contoh Rasulullah SAW
“(wawancara dengan AM pada tanggal 24 Februari 2017).



Pernyataan di atas sebenarnya mempertegas visi pesantren Ar-Royyan yakni :

“Membentuk generasi Rabbani di atas Manhaj Salafy” (Sumber Brosur penerimaan

santri baru angkatan tahun 2017-2018).

Agar orang tua santri mempunyai visi pendidikan yang sejalan dengan pesantren,

maka Pimpinan pesantren Ar-Royyan  tidak hanya mentarbiyah (mendidik) santri tapi

juga mendidik seluruh keluarga santri. Hal ini sesuai dengan penuturannya :

“Dakwah Salafy adalah dakwah tarbiyah. Jadi maksud mendirikan pesantren
adalah untuk mentarbiyah (mendidik) masyarakat menuju pemebntukan pribadi
muslim yang benar berdasarkan Al-Qur’an dan As-sunah sesuai manhaj salaf al-
s}a>lih. Kelemaham umat Islam Indonesia adalah lemahnya tarbiyah. Pesantren
didirikan tidak hanya untuk mentarbiyah anak, tapi juga mentarbiyah orang
tuanya. Bagaimana mungkin anak memiliki kepribadian muslim yang kokoh
kalau orang tuanya tidak kokoh. Inilah yang membedakan pesantren Salafy
dengan pesantren lainnya, hanya anaknya yang ditarbiyah “(wawabcara dengan
AM pada  tanggal 28 Februari 2017).

Untuk merealisasikan tujuannya, pimpinan pesantren Ar-Royyan menetapkan

untuk tidak memasukkan kurikulum nasional dan tidak mengikuti Ujian Nasional

dengan maksud agar pendidikan pesantren yang dilandasi aqidah dan manhaj salaf

tidak terpengaruh. Hal ini sesuai dengan pernyataannya sebagai berikut :

“Pesantren Ar-Royyan tidak memberikan ijazah dan tidak mengikuti Ujian
Nasional. Pendidikan Salafy harus bebas dari intervensi luar karena akan
mempengaruhi kurikulum pesantren dan pasti mempengaruhi aqidah salaf.
Apalagi pengaruh filsafat, sekularisme, liberalisme , asy’ariyah dan syiah sangat
kuat mempengaruhi pendidikan Islam di negeri ini ” (wawancara pada tanggal 24
Februari 2017).

Pendidikan yang dikembangkan Pimpinan pesantren Ar-Royyan adalah

pendidikan non formal yang mandiri. Oleh karena itu ia menambahkan pernyataannya

:

“Ana tidak mentargetkan bisa diterima  masuk perguruan tinggi karena memang
pesantren Ar-Royyan tidak berijazah tapi diharapkan dapat melanjutkan belajar
ke pesantren lagi yang tingkatannya lebih tinggi, syukur bisa masuk ke pesantren
di Timur Tengah seperti di Darul Hadiś di Yaman”. (wawancara dengan AM
pada tanggal 24 Februari 2017).



Alasan tidak mengikuti kurikulum pemerintah dan Ujian Nasional  di atas adalah

disebabkan oleh orientasi pendidikannya yang tidak menghendaki studi lanjut ke

pendidikan formal tapi melanjutkan pendidikan pesantren.

Alasan lain pimpinan pesantren Ar-Royyan tidak mengikuti kurikulum nasional

adalah disebabkan kurikulum tersebut banyak mengandung nilai-nilai yang mengarah

kepada kemadharatan yang lebih besar. Sambil mengomentari beberapa pesantren

Salafy yang memasukkan kurikulum nasional dan menyelenggarakan pendidikan

formal, ustaz Ali Mahdi menyatakan alasannya :

“Sekarang ini banyak pesantren yang menyatakan dirinya pesantren Salafy atau
ahlussunnah namun kurikulumnya ikut pemerintah dan berijazah, pakaiannya
tidak lagi menggunakan pakaian Salafy (tidak bergamis bagi laki-laki dan tidak
bercadar bagi perempuan), diijinkan membawa hp dan ada fasilitas televisi di
pesantren), buku pelajarannya bergambar yang bernyawa dan sebagainya. Yang
seperti ini jelas jauh dari jiwa dan kepribadian Salafy yang sebenarnya. Jadi
pesantren Salafy ya harus jelas, mulai dari kurikulumnya hingga penerapan ajaran
Salafy dalam amalan harian santri dan ustaznya “ (wawancara dengan AM pada
tanggal 28 Februari 2017).

Pimpinan pesantren Ar-Royyan menyatakan bahwa tidak semua keinginan

masyarakat harus dipenuhi oleh pesantren. Tapi justru masyarakatlah yang harus

mengikuti program pesantren. Ia meyakini bahwa yang diajarkan pesantren adalah Al-

Haq yang dijamin kebenarannya. Hal ini terlihat dari pernyataannya sebagai berikut :

“Pendidikan harus tegas pada prinsip. Jangan terlalu banyak mengikuti keinginan
masyarakat. Masyarakatlah yang harus banyak mengikuti kita, karena yang kita
berikan masyarakat adalah jelas “Al-haq” untuk manusia. Pendidikan itu untuk
membentuk pribadi muslim yang kuat. Insya Allah kalau pribadinya kuat ia akan
hidup baik. Ijazah bukan satu-satunya mencari pekerjaan. Kita harus mandiri
dengan ilmu yang kita miliki. Menjadi muslim dengan manhaj Salafy berarti
menjadi muslim totalitas, pemahamannya dan amaliahnya benar benar ittiba’ al-
sunnah. Termasuk amalan yaumiyah seperti berpakaianpun mengikuti Rasulullah
SAW “(wawancara dengan AM pada tanggal 28 Februari 2017).

Kurikulum yang dikembangkan sangat sederhana yakni kurikulum diniyyah

(pendidikan keagamaan) yang diadopsi dari kurikulum madrasah diniyyah di Saudi

Arabia dengan modifikasi. Materi pembelajarannya adalah kajian dari bab ke bab, dari



satu kitab ke kitab lainnya secara berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan

pernyataannya sebagai berikut :

“Ana menerapkan kurikulum dengan mengadopsi kurikulum madrasah di  Saudi
Arabia. Jadi hanya mata pelajaran Diniyah dan Bahasa Arab serta tahfizul Qur’an
yang pokok.” (wawancara denga AM pada tanggal 24 Februari 2017).

Pimpinan pesantren Ar-Royyan menghendaki lulusannya benar-benar mandiri

dalam menjalani kehidupannya. Ia sangat yakin bahwa pendidikan kemandirian

dengan landasan aqidah yang kuat adalah bekal utama menjalani hidup dan ijazah

bukanlah jaminan. Oleh karena itu, ia telah menambahkan mata pelajaran yang

mendukung keterampilan melalui pelajaran life skill. Hal itu dapat dicermati dari

pernyataannya :

“...masih ditambah tiga mata pelajaran penunjang yakni bahasa Indonesia,
matematika dan keterampilan hidup (life skill). Alasan penambahan mata kuliah
di luar diniyah adalah praktis saja. Bahasa Indonesia dibutuhkan agar santri dapat
berdakwah dengan bahasa Indonesia yang benar. Matematikapun hanya dibatasi
berhitung agar santri mengerti hitungan. Dan keterampilan diberikan agar santri
mempu dapat bekal hidup mandiri. Ke depan ana dan teman-teman sedang terus
mempersiapkan berbagai keterampilan hidup seperti bertani, berdagang,
pertukangan, bengkel dan menjahit. Walau masih serba rintisan namun sebagian
sudah mulai diajarkan” (wawancara dengan AM pada tanggal 24 Februari 2017).

Penggunaan teknologi khususnya teknologi informasi dalam pembelajaran seperti

penggunaan televisi dan hand phone, ustaz Ali Mahdi memilih memperketat bagi

santri dengan alasan dapat merusak aqidah dan mempengaruhi kepribadian Salafy.

Hal ini sesuai dengan pernyataannya :

“ Tidak ada alasan dakwah dengan televisi akan membawa manfaat. Oleh karena
itu para santri kita hindarkan dari tontonan televisi. Kalau dakwah dengan
menggunakan radio itu tidak mengapa. Itupun harus ketat hanya menyajikan
acara dakwah murni. Ana menyadari bahwa teknologi itu penting selama
maslahat dan jauh dari madharat. Pendidikan di pesantren bagi tingkat Ibtidaiyah
kita selenggarakan dengan sistem fullday sampai waktu ashar supaya terhindar
dari pergaulan yang tidak baik termasuk televisi. Kami tanamkan kepada anak
anak untuk menjaga pergaulan kecuali dengan yang baik. Santri dilarang
menonton televisi, membawa dan menggunakan hand phone apalagi hand phone
yang fasilitasnya modern. Mereka hanya diijinkan telpon kepada orang tua saat
libur seminggu sekali secara bergantian dengan menggunakan hp pesantren.



Itupun hp sederhana yang tidak ada fasilitas multi media. Yang penting hanya
bisa untuk telpon “. (wawancara dengan AM pada tanggal 28 Februari 2017).

Pimpinan pesantren Ar-Royyan mengembangkan model pembelajaran yang

sangat sederhana, yakni dengan hafalan, muraja’ah dan beberapa metode praktis.

Tentang model pembelajaran, pimpinan pesantren Ar-Royyan menjelaskan :

“ Pembelajaran untuk mata pelajaran di pesantren Ar-Royyan umumnya
menggunakan sistem klasikal sesuai tingkatannya. Model pembelajarannya
dengan halaqah dengan metode hafalan dan muraja’ah. Hafalan tidak hanya untuk
tahfizul Qur’an, tetapi pelajaran lainnya juga ada unsur hafalannya. Selain itu
juga menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan serta latihan-
latihan ”. (wawancara dengan AM pada tanggal 24 Februari 2017).

c. Implikasi Paham Keagamaan Pimpinan Pesantren Al-Faruq Terhadap

Pengembangan Pemikiran Pendidikan.

Implikasi paham keagamaan Pimpinan pesantren Al-Faruq Karanglewas Kidul

terhadap pengembangan pemikiran pendidikan dapat dilihat dari pernyataannya

tentang visi dan misi pendidikan, kurikulum yang diberlaukan serta hal-hal yang

berkaitan dengan itu.

Dalam hal visi pendidikan pesantren Al-Faruq, pimpinan pesantren menyatakan

keinginannya tentang  arah pendidikan dengan mengacu kepada rumusan visi dan misi

pesantren yang tengah dicanangkan sebagaimana pernyataannya berikut ini :

“ Pesantren ini dibangun dengan sebuah harapan besar dapat mendidik santri
untuk membentuk pribadi yang salih. Generasi salih adalah generasi yang
didasari dengan pengamalan ajaran Al-Qur’an dan Al-Sunnah sebagaimana
manhaj Salaf as-Salih. Berkepribadian atau berakhlak sebagaimana para salaf as-
salih secara istiqamah di tengah perkembangan zaman seperti sekarang ini”.
(wawancara dengan SZ pada tanggal  2 Maret 2017).

Harapan pimpinan pesantren ini sebenarnya merupakan penjabaran dari visi dan

misi Pesantren Al-Faruq Karanglewas Kidul yang telah ditetapkan. Visi pesantre

Pesantren Al-Faruq adalah mewujudkan generasi muslim yang salih dan salihah serta

berakhlak mulia. Sedangkan misinya adalah :



1) Menyelenggarakan pendidikan berbasis nilai-nilai agama, berdasarkan Al-
Qur’an dan Al-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah.

2) Menanamkan kecintaan, pemahaman, pengamalan dan perhatian yang
mendalam terhadap Al- Qur’an dan As- Sunnah sebagai dasar hukum Islam
sejak dini.

3) Meningkatkan kompetensi peserta didik dalam penguasaan dan peningkatan
ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum yang mendukung.

4) Mewujudkan suasana kondusif dalam upaya mengembangkan pembelajaran
yang menyenangkan guna menghasilkan peserta didik yang mencintai ilmu
agama dan bersemangat beramal sholih dalam kehidupan sehari-hari (Brosur
penerimaan santri baru, 2017).

Sejak awal berdirinya, Pimpinan pesantren Al-Faruq telah merancang model

pendidikan pesantren formal dengan mengikuti Program Pesantrten Salafyyah (PPS)

Kementerian Agama, seperti penuturannya sebagai berikut :

“Kami  berusaha mengembangkan model pendidikan yang diminati dan
memenuhi kebutuhan masyarakat. Pesantren Al-Faruq mengikuti program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar melalui Program Pesantren Salafiyah (PPS)
Kementerian Agama Kabupaten Banyumas untuk tingkatan ibtidaiyah (setara SD)
dan Wustha setera (Madrasah Tsanawiyah/ SMP). Tahun ini Insya Allah kami
buka tingkatan Tsanawi atau setara Madrasah Aliyah di Indonesia. Tingkatan ini
mengikuti model tingkatan madrasah di Saudi Arabia”. (wawancara dengan SZ
pada tanggal 10 Maret 2017).

Sebagai konsekuensinya, maka Pimpinan pesantren Al- Faruq mengikutsertakan

para santrinya dalam Ujian Nasional di kelas akhir untuk tingkatan Ibtidaiyyah dan

Wustha. Karena mengikuti program PPS, maka pesantren memberikatn surat tanda

tamat belajar atau ijazah bagi santri yang telah dinyatakan lulus.

“Para santri mengikuti Ujian Nasional yang diselenggarakan pemerintah. Sebagai
penunjang, para santri kami ajarkan mata pelajaran yang diujikan secara nasional
seperti Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan lainnya. Harapannya agar santri
dapat mengikuti Ujian Nasional dengan baik.”. (wawancara dengan SZ pada
tanggal 10 Maret 2017).
“Untuk menghadapi Ujian Nasional pesantren bekerja sama dengan lembaga
bimbingan belajar untuk memberikan pembekalan kepada santri. Bagi yang telah
lulus kami memberikan ijazah”. (wawancara dengan SZ pada tanggal 10 Maret
2017).

Alasan pimpinan pesantren Al- Faruq mengikuti PPS adalah merupakan program

yang aman karena pelaksanannya diserahkan kepada pihak pesantren. PPS tidak



merugikan dakwah Salafy karena pelaksanaannya didesain oleh pihak pesantren. Hal

ini ditegaskan melalui pernyatannya berikut :

“Program PPS sangat aman bagi kurikulum Diniyah pesantren dalam
mengembangkan dakwah Salafy kepada santri, karena PPS menyerahkan
sepenuhnya pelaksanaan pendidikannya kepada pihak pesantren. Intinya PPS
menghendaki para santri bisa mengikuti Ujian Nasional”. (wawancara dengan SZ
pada tanggal 10 Maret 2017).

Bentuk kurikulum yang digunakan terbilang sangat sederhana dengan model

kajian kitab dari bab ke bab secara berkesinambungan.

“ Kurikulum di Pesantren Al-Faruq lebih sederhana dibandingkan dengan
kurikulum di sekolah atau madrasah umum. Program utama adalah tahfidzul
Qur’an. Sedangkan pelajaran yang diberikan santri menggunakan model kajian
kitab tertentu secara berkelanjutan dari pasal ke pasal/bab ke bab, dari kitab ke
kitab. Pelajarn yang diberikan meliputi : aqidah, akhlak, ibadah, Al-Qur’an dan
Hadiś, tarikh, tahaji, dan bahasa Arab. Selain itu juga diajarkan mata pelajaran
umum yang kami desain sendiri untuk menghadapi Ujian Nasional. Sebagian
pelajaran didukung dengan kitab muqarrar yang biasa digunakan oleh madrasah
di Saudi Arabia dengan cara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terlebih
dahulu untuk memudahkan santri terutama santri yang masih baru. Kitab-kitab
yang digunakan adalah kitab yang disusun oleh ulama Timur Tengah berdasarkan
dalil yang shahih sesuai Al-Qur’an dan Assunnah”. (wawancara dengan SZ pada
tanggal 10 Maret 2017).

Sistem pendidikan Pesantren Al- Faruq tidak jauh berbeda dengan pesantren

Salafy lainnya yakni dengan sistem klasikal. Model pembelajarannya dengan halaqah,

dan metode yang digunakan adalah dengan hafalan, muraja’ah (mengulang hafalan),

ceramah, tanya jawab dan penugasan.

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, pimpinan pesantren Al-Faruq

menanggapi positif namun tetap berhati-hati dalam penggunaannya dalam pendidikan

maupun dalam rumah tangga agar tidak mempengaruhi pendidikan pesantren dalam

membentuk pribadi Salafy. Hal ini sesuai dengan pernyataannya:

“Televisi tidak salah dan tidak haram. Televisi adalah hasil teknologi. Yang
menjadi masalah adalah menu atau tayangan acaranya. Jadi selama televisi
menampilkan acara yang bermanfaat dan tidak melanggar syariat Islam tadak ada
masalah. Sama halnya dengan radio dan acara siarannya. Saya sangat mendukung
siaran televisi dan radio untuk dakwah dan dapat digunakan untuk sarana



pendidikan. Demikian pula penggunaan multi media bisa saja tapi dengan tetap
menjaga diri dengan kehati-hatian”.
(wawancara dengan SZ pada tanggal 17 Maret 2017).

d. Implikasi Paham Keagamaan Pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin Terhadap

Pengembangan Pemikiran Pendidikan.

Implikasi paham keagamaan pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin terhadap

pengembangan pemikiran pendidikan, sebagaimana pesantren Salafy lainnya dapat

dilihat dari pernyataannya tentang tujuan dan arah pendidikan, kelembagaan, dan

model pembelajaran yang digunakan.

Pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin menyatakan tentang tujuan didirikannya

pesantren adalah sebagai berikut :

“Tujuan dibangunnya pesantren ini adalah untuk memberikan pemahaman ajaran
Islam yang lurus sesuai Al-Qur’an dan Al-Sunah dengan manhaj salaf dan
mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari”. (wawancara dengan ZA
pada tanggal 21 Februari 2017).

Pendidikan diarahkan pada pembentukan karakter muslim pada diri santri yang

benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan

pernyataannya :

“ Santri tidak hanya didik secara keilmuan, namun juga dengan
penerapan/pembiasaan dengan amaliah yaumiyyah (amalan harian) baik dalam
berpakaian, beribadah, akhlak pergaulan dan cara berpikirnya”. (wawancara
dengan ZA pada tanggal 21 Februari 2017).

“ Santri kami didik hidup bersih baik di kelas maupun di asrama. Kebersihan
benar-benar kami tanamkan hingga kebersihan kamar mandi dan wc untuk
menghilangkan pesantren kumuh/kotor dan menyebabkan gatal-gatal kulit”.
(wawancara dengan ZA pada tanggal 21 Februari 2017).

Pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin membagun pesantren sebagai lembaga

pendidikan formal. Karena  belum mendapatkan ijin operasional dari Kementerian

Agama karena sedang dalam moratorium, maka penyelenggaraan pendidikan masih

menginduk ke pesantren Imam Bukhari Karanganyar-Solo, sebuah pesantren Salafy



yang sudah berkembang pesat dan modern dan menerapkan perpaduan kurikulum

pesantren dengan kurikulum kementerian agama. Oleh karena itu Pimpinan pesantren

Riyadhus Shalihin memprogramkan pemberian ijazah bagi lulusannya agar bisa

melanjutkan belajar di lemabaga formal yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan

pernyataannya :

“ Saya menata pesantren dengan diawali membuat yayasan berbadah hukum.
Pengurusan ijin operasional kepada Kementerian agama belum berhasil karena
masih dalam moratorium. Atas saran Kementerian Agama, kami disuruh
menginduk kepada pesantren lain. Oleh karena itu pesantren Riyadhus Shalihin
saat ini masih menginduk ke dua pesantren Salafy untuk operasionalnya.
Kurikulum mengikuti pesantren Imam Bukhari Karanganyar-Solo yang dipimpin
Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin (asli Kemranjen,Banyumas) , merupakan perpaduan
kurikulum pesantren dengan Kurikulum Kementerian Agama. Sedangkan untuk
mengikuti Ujian Nasional, santri kami digabungkan dengan pesantren Ibnu
Taimiyyah Kebokura Sumpiuh”. (wawancara dengan ZA pada tanggal 1 Mei
2017).

Pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin menjelaskan tentang kurikulumnya secara

rinci sebagai berikut :

“ Program unggulan adalah Tahfidzul Qur’an. Mata pelajaran inti adalah ilmu
agama ditambah beberapa mata pelajaran pendukung menghadapi Ujian
Nasional. Walaupun jamnmya sedikit, di pesantren Riyadhus Shalihin diajarkan
mata pelajarana Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Ilmu
Pengetahuan Alam”. (wawancara dengan SZ pada tanggal 1Mei 2017).

Pembelajaran dikembangkan dengan model pembelajaran khas pesantren dengan

hafalan, muraja’ah, halaqah dengan didukung metode ceramah, tanya jawab dan

pemberian tugas.

4. Tindakan Pimpinan Pesantren Salafy Dalam merespon Realitas Eksternal

a. Alasan memilih pesantren sebagai bentuk lembaga pendidikan

Secara keseluruhan pimpinan pesantren berargumen bahwa pesantren menjadi

bentuk lembaga pendidikan yang dipilih dibandingkan bentuk lainnya adalaf karena

faktor efektifitas pengelolaan dalam membentuk santri Salafy yang ideal. Pendidikan



sistem pesantren lebih mudah dalam membentuk pribadi yang dikehendaki dari pada

bentuk lembaga pendidikan lainnya.

Beberapa pernyataan pimpinan pesantren Salafy dapat disajikan sebagaimana

pernyataan mereka berikut ini :

“ Pendidikan di pesantren bagi tingkat Ibtidaiyah kita selenggarakan dengan
sistem fullday sampai waktu ashar supaya terhindar dari pergaulan yang tidak
baik termasuk televisi. Kami tanamkan kepada anak anak untuk menjaga
pergaulan kecuali dengan yang baik. Santri dilarang menonton televisi,
membawa dan menggunakan hand phone apalagi hand phone yang fasilitasnya
modern. Mereka hanya diijinkan telpon kepada orang tua saat libur seminggu
sekali secara bergantian dengan menggunakan hp pesantren “. (wawancara
dengan AM pada tanggal 28 Februari 2017).

“...saya ingin menyelenggarakan pendidikan pesantren mandiri yang tidak
terintervensi oleh sistem pemerintah. Dengan sistem pendidikan yang mandiri
akan lebih leluasa “ (wawancara dengan MY pada tanggal 14 November 2016).

“ Santri tidak hanya dididik secara keilmuan, namun juga dengan
penerapan/pembiasaan dengan amaliah yaumiyyah (amalan harian) baik dalam
berpakaian, beribadah, akhlak pergaulan dan cara berpikirnya”. (wawancara
dengan ZA pada tanggal 21 Februari 2017).

“ Pesantren ini dibangun dengan sebuah harapan besar dapat mendidik santri
untuk membentuk pribadi yang salih. (wawancara dengan SZ pada tanggal  2
Maret 2017).

“... harapannya ia dapat meneruskan belajar ke Timur Tengah khususnya
Yaman. Di Yaman sama dengan kita dengan model Pesantren, jadi tidak perlu
ijazah formal seperti yang dikeluarkan oleh Pemerintah”
“Pesantren Ar-Royyan tidak memberikan ijazah dan tidak mengikuti ujian
nasional. Pendidikan salafi harus bebas dari intervensi luar karena akan
mempengaruhi kurikulum pesantren dan pasti mempengaruhi aqidah salaf.
Apalagi pengaruh filsafat, sekularisme, liberalisme , asy’ariyah dan syiah sangat
kuat mempengaruhi pendidikan Islam di negeri ini” (Wawancara dengan AM
pada tanggal 24 Februari 2017)

Pernyataan para pimpinan pesantren di atas adalah merupakan alasan yang

memiliki kesamaan yang meliputi aspek efektifitas pendidikan, fungsi dan peran

pesantren yang diharapkan bahkan diyakini menjadi lembaga pendidikan yang tepat

bagi misi pendidikannya.

b. Makna tindakan pimpinan pesantren dalam merespon realitas eksternal



Realitas eksternal bagi pimpinan pesantren Salafy meliputi semua realitas yang

ada di luar dirinya dan di luar pesantren, seperti dinamika sosial kemasyarakatan,

kebutuhan pendidikan masyarakat, regulasi dan kebijakan pemerintah khususnya

bidang pendidikan, perkembangan ilmu dan teknologi dan sebagainya. Realitas

eksternal tersebut senantiasa dihadapkan dengan upaya kegiatan pengelolaan dan

pengembangan pesantren yang dipimpinnya.

Data tentang tindakan pimpinan pesantren Salafy di Banyumas dalam menrespon

realitas eksternal secara rinci dan jelas sudah termuat dalam pemaparan data di atas,

pada bagian paham keagamaan maupun implikasi paham keagamaan pimpinan

pesantren terhadap pengembangan pemikiran pendidikan.

Secara garis besar tindakan pimpinan pesantren Salafy dalam merespon realitas

eksternal dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yakni yang bersifat akomodatif

dan yang resistens. Pimpinan pesantren Salafy yang mengambil tindakan akomodatif

seperti pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah, pimpinan pesantren Al-Faruq dan

pesantren Riyadhus Shalihin. Sedangkan yang meilih tindakan resisten adalah

pimpinan pesantren Ar-Royyan. Mengenai alasan masing-masing tindakan pimpinan

pesantren juga sudah terrekam dalam pemaparan data di atas.

Perbedaan tindakan kedua kelompok tersebut antara lain dapat dilihat dari

penuturan mereka. Para pimpinan pesantren Salafy yang menerima program wajib

belajar, ujian nasional dan memperbolehkan menonton televisi antara lain menyatakan

pilihan tindaka dan argumennya sebagaimana rangkuman transkrip wawancara berikut

ini :

“ ... Kami menerima tawaran program PPS karena tidak ada intervensi dari
Pemerintah melalui kurikulum nasional, sehingga sampai saat ini pengelolaan
mata pelajaran yang diujikan secara nasional kami rancang sendiri dengan
materi yang mendukung dakwah Salafy. Sangat aman sama sekali tidak
mempengaruhi aqidah kami”. (wawancara dengan MY pada tanggal 14
November 2016).



“ ... Program PPS tidak mempengaruhi amalan Salafy santri di pesantren.
Mereka tetap berpakaian gamis, menggunakan cadar/hijab bagi perempuan,
pendidikan terpisah antara laki-laki dengan perempuan, dan amalan lain yang
tetap terjaga”(wawancara dengan MY pada tanggal 14 November 2016).

“ ...Kurikulum kami mengikuti pesantren Imam Bukhari Karanganyar-Solo
yang dipimpin Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin (asli Kemranjen,Banyumas) ,
merupakan perpaduan kurikulum pesantren dengan Kurikulum Kementerian
Agama. Sedangkan untuk mengikuti Ujian Nasional, santri kami digabungkan
dengan pesantren Ibnu Taimiyyah Kebokura Sumpiuh”. (wawancara dengan ZA
pada tanggal 1 Mei 2017).

“Untuk menghadapi Ujian Nasional pesantren bekerja sama dengan lembaga
bimbingan belajar untuk memberikan pembekalan kepada santri. Bagi yang
telah lulus kami memberikan ijazah”. (wawancara dengan SZ pada tanggal 10
Maret 2017).

Dalam merespon realitas eksternal perkembangan teknologi dan proses sosial,

pimpinan pesantren Salafi mayoritas menyatakan terlibat dalam penggunaan teknologi

dan mengikuti kegiatan kemasyarakatan sebagaimana pernyataannya :

“...Para santri kami mengikuti program tahfizul Qur’an dan menyetorkan
hafalannya dengan pihak Saudi melalui fasilitas hp dengan program video call.
Alhamdulillah para santri bertambah mantap dan semangat. Saya juga sangat
mengapresiasi pelaksanaan pendidikan dan dakwah Salafy melalui radio dan
televisi. Semua program tersebut sangat bermanfaat “(wawancara dengan MY
pada tanggal 3 Desember 2016).

“Televisi tidak salah dan tidak haram. Televisi adalah hasil teknologi. Yang
menjadi masalah adalah menu atau tayangan acaranya. Jadi selama televisi
menampilkan acara yang bermanfaat dan tidak melanggar syariat Islam tadak
ada masalah. Sama halnya dengan radio dan acara siarannya. Saya sangat
mendukung siaran televisi dan radio untuk dakwah dan dapat digunakan untuk
sarana pendidikan. Demikian pula penggunaan multi media bisa saja tapi
dengan tetap menjaga diri dengan kehati-hatian”(wawancara dengan SZ pada
tanggal 17 Maret 2017).

“Saya selalu aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Pesantren Ibnu
Taimiyah seminggu sekali mengadakan kegiatan pengajian bagi santri dan
asa>tiz} bersama masyarakat dengan ustaz} yang dihadirkan dari pihak
pesantren atau menghadirkan tokoh Salafy dari daerah lain. Hal ini kami
maksudkan untuk membangun kebersamaan dengan masyarakat sekaligus
menyebar luaskan ajaran Salafy. Para santri juga dilatih untuk melakukan aksi
sosial seperti kerja bakti lingkungan. Saya juga melaksanakan ronda bersama
anggota masyarakat yang lain. Istri saya juga aktif di kegiatan PKK namun
dengan tetap menjaga kepribadian Salafy.” (wawancara dengan MY pada
tanggal 15 Desember 2016).



Sementara itu, pimpinan pesantren Salafy yang mengambil tindakan berbeda

menyatakan pendirian dan argumentasinya sebagai berikut :

“Pesantren Ar-Royyan tidak memberikan ijazah dan tidak mengikuti Ujian
Nasional...” ” (wawancara dengan AM pada tanggal 24 Februari 2017).

“ Tidak ada alasan dakwah dengan televisi akan membawa manfaat. Oleh karena
itu para santri kita hindarkan dari tontonan televisi. Kalau dakwah dengan
menggunakan radio itu tidak mengapa. Itupun harus ketat hanya menyajikan
acara dakwah murni. Ana menyadari bahwa teknologi itu penting selama
maslahat dan jauh dari madharat...”
Santri dilarang menonton televisi, membawa dan menggunakan hand phone
apalagi hand phone yang fasilitasnya modern“. (wawancara dengan AM pada
tanggal 28 Februari 2017).

“Pendidikan harus tegas pada prinsip. Jangan terlalu banyak mengikuti keinginan
masyarakat. Masyarakatlah yang harus banyak mengikuti kita, karena yang kita
berikan masyarakat adalah jelas “Al-haq” untuk manusia“ (wawancara dengan
AM pada tanggal 28 Februari 2017).

B. Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sesuai dengan teori analisis model IPA yang dikemukakan oleh Smith (2009), maka

setelah data temuan dibaca dan dibaca kembali lalu dibuat catatan eksplorasi dengan

memberikan initial notes (catatan awal), kemudian memasukkannya pada tabel

pengembangan kemunculan tema-tema, maka peneliti  membuat kategorisasi dengan

menetapkan tema untuk menganalisis tema tentang paham keagamaan pimpinan pesantren

Salafy dan implikasinya terhadap pengembangan pemikiran pendidikan serta makna

tindakannya.

Berdasarkan intensitas kemunculan tema tentang paham keagamaan Salafy, implikasi

paham keagamaan pimpinan pesantren Salafy terhadap pengembangan pemikiran

pendidikan dan tindakan pimpinan pesantren Salafy dalam merespon realitas eksternal,

peneliti menetapkan tema –tema pokok untuk dianalisis. Analisis dilakukan dengan

mencari hubungan antar tema untuk mendapatkan inti dari fenomena yang diteliti.

Selengkapnya analisis dan pembahasan tema- tema tersebut adalah sebagai berikut :



1. Paham Keagamaan Pimpinan pesantren Salafy di Banyumas

Berdasarkan intensitas kemunculan tema tentang paham keagamaan Pimpinan

pesantren Salafy tersebut peneliti menetapkan ke dalam tiga tema pokok yakni a. Faktor

yang mempengaruhi pimpinan pesantren dalam mengikuti paham keagamaan Salafy; b.

Tipologi paham keagamaan pimpinan pesantren Salafy; dan c. Jaringan pimpinan

pesantren dalam mengembangkan paham keagamaan Salafy. Selanjutnya peneliti akan

menganalisis tema-tema tersebut dengan cara mencari hubungan antar tema sebagai

dasar analisis atau pembahasan hasil temuan. Secara rinci dapat peneliti paparkan

sebagai berikut :

a. Faktor yang mempengaruhi pimpinan pesantren mengikuti paham keagamaan

Salafy.

Mengikuti sebuah paham keagamaan oleh seseorang memerlukan proses yang

panjang. Proses itu dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang bersifat internal

maupun eksternal. Faktor internal seperti keyakinan, motivasi, penghayatan dan

sebagainya. Sedangkan faktor eksternal misalnya seperti latar belakang keluarga,

pendidikan yang pernah ditempuh, jaringan atau teman pergaulan, dan sebagainya.

Berdasarkan data hasil penelitian dan kategorisasi tema yang muncul dari data

tersebut, peneliti menetapkan beberapa faktor yang mempengaruhi pimpinan

pesantren mengikuti paham keagamaan Salafy baik yang bersifat internal maupun

eksternal antara lain :

1) Faktor keyakinan

Secara umum pimpinan pesantren di Kabupaten Banyumas yang mengikuti

paham keagamaan Salafy dipengaruhi oleh keyakinannya yang sangat kuat

terhadap paham keagamaan tersebut. Seluruh informan dalam penelitian ini

menyatakan keyakinannya terhadap kebenaran paham keagamaan dan manhaj



Salafy. Mereka meyakini kebenaran manhaj para salaf al-s}a>lih yang terdiri

dari sahabat, ta>bi’i>n dan ta>bi’ al- ta>bi’in sebagai jalan yang paling lurus

dalam mengamalkan ajaran Islam. Diyakininya sebagai jalan beragama paling

lurus karena tiga generasi tersebut telah dijamin ketaatannya oleh Allah dan

Rasulullah sebagaimana tersebut dalam Al-Qur’an dan Hadiś. Mereka diyakini

sebagai generasi terbaik yang harus diikuti jalan hidupnya dalam mengamalkan

ajaran Islam.

Keyakinan terhadap manhaj salaf telah mendorong mereka untuk mengikuti

amalan salaf seutuhnya sebagai manifestasi pengamalan Islam murni. Pimpinan

pesantren Salafy di Kabupaten Banyumas dalam penerapannya terdapat sejumlah

kecil variasi. Tidak terdapat perbedaan dalam hal pengamalan aqidah dan ibadah

di antara mereka. Tetapi,  dalam hal-hal yang dianggap mutagayyira>t (hal-hal

yang dapat berubah) terdapat sedikit perbedaan, seperti dalam penggunaan baju

harian. Umumnya para Pimpinan pesantren Salafy menggunakan gamis panjang

layaknya orang Saudi Arabia, namun ada juga yang tidak selalu menggunakan

gamis panjang sebagai baju hariannya. Pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin

misalnya, ia lebih banyak menggunakan baju pendek (koko) untuk aktivitas

hariannya. Berbeda dengan Pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah, Pesantren Ar-

Royyan dan Pesantren Al-Faruq yang selalu menggunakan gamis panjang

sebagai identitas harian. Pimpinan pesantren Ar-Royyan terbilang paling ketat

dalam hal penggunaan identitas keSalafiannya. Ia bahkan mengecam terhadap

pesantren yang menyatakan diri sebagai pesantren Salafy namun tidak

memberlakukan pakaian gamis panjang dan identitas Salafy lain bagi santrinya.

2) Faktor latar belakang keluarga



Latar belakang keluarga adalah salah satu faktor penting karena lingkungan

dalam keluarga sangat besar kontribusinya dalam membentuk kepribadian

seseorang. Demikian halnya dalam pembentukan paham keagamaan Salafy bagi

Pimpinan pesantren Salafy di Kabupaten Banyumas.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang keluarga Pimpinan

pesantren Salafy di Kabupaten Banyumas menunjukkan adanya keterkaitan yang

sangat erat dengan keikutsertaan pimpinan pesantren mengikuti paham

keagamaan Salafy.  Tiga dari empat partisipan dalam penelitian ini memiliki

latar belakang keluarga aktivis organisasi atau terlibat secara aktif dalam

kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah.

Dikatakan memiliki keterkaitan erat dengan paham keagamaan Salafy

dewasa ini, karena Muhammadiyah adalah termasuk salah satu gerakan Salaf di

Indonesia dengan tampilan yang berbeda dengan Salafy bahkan dapat dikatakan

yang paling banyak memiliki pengikut dan memiliki sistem organisasi yang rapi

serta gigih dalam memperjuangkan pendiriannya (Stoddard, 1966). Pendirian

Muhammadiyah yang paling mendasar adalah pendirian mengenai Tauhid

sebagaimana digariskan pada masa keemasan generasi Salaf (Stoddard, 1966).

Gerakan dakwah Muhammadiyah merupakan bagian tak terpisahkan dari proses

transmisi penyebaran Salaf dari Timur Tengah ke Indonesia melalui tokohnya

KHA Dahlan. Arifin (1990) menyatakan bahwa Muhammadiyah  sangat

dipengaruhi oleh kebangkitan Islam di Timur Tengah khususnya ide tajdid yang

dipelopori oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyyim Al- Jauziyah, Jamaludin Al-

Afghani dan Rasyid Ridha.

Meski tidak sama persis, sebagian dari agenda pembaharuan (tajdid) yang di

usung Muhammadiyah mempunyai kesejajaran terutama dalam hal pemurnian



ajaran Islam. Tajdid (pembaharuan) yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah

pemurnian (purification) dan pembaharuan (modernization). Pemurnian

dimaksudkan untuk memelihara ajaran Islam khususnya aqidah, ibadah dan

akhlak dari pengaruh sesat, sedangkan pembaharuan/modernisasi  dimaksudkan

sebagai sikap hidup yang dinamis, progresif dan berwawasan masa depan

melalui pengembangan kepemimpinan dan etos organisasi (Jainuri, 2000).

Sebagai gerakan pembaharuan Islam, Muhammadiyah tidak menyandarkan diri

kepada salah satu mazhab dalam mengamalkan ajaran Islam, dan menyeru

kembali kepada Al-Qur’an dan As- Sunnah sebagai sumber pokok. Hal ini sesuai

dengan pernyataan Ma’arif ( 2000), salah satu ciri gerakan pembaharuan Islam

termasuk Muhammadiyah adalah wataknya yang tidak bermazhab, tapi bukan

anti mazhab. Sebaliknya justru memegang teguh keyakinan bahwa seruan

kembali kepada Al-Qur’an dan As- sunnah akan tetap relevan sepanjang zaman.

Seruan ini dalam substansi maknanya adalah agar umat Islam tetap setia kepada

sumber sejati dari ajaran agamanya (Ma’arif, 2000).

Tujuan Muhammadiyah adalah “Menegakkan dan menjujnjung tinggi

agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”

(Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal Bab III pasal 6). Bila dicermati rumusan

tersebut nampak jelas bahwa Muhammadiyah mencita-citakan struktur

masyarakat Islam murni.

Konsekuensi dari model gerakan dakwah pembaharuan seperti rumusan

Muhammadiyah di atas, telah melahirkan sikap terbuka baik bagi organisasi

maupun anggotanya karena tidak terikat dengan mazhab apalagi taklid buta.

Oleh karena itu sangatlah wajar abila Pimpinan pesantren Salafy di Banyumas

adalah memiliki latar belakang keluarga dari kalangan Muhammadiyah.



Kalaupun ada Pimpinan pesantren Salafy yang tidak berlatar belakang keluarga

keluarga Muhammadiyah, maka kemungkinan ia memiliki interaksi pada

lingkungan yang memiliki karakteristik yang sejalan dengan gerakan dakwah

Muhammadiyah dan Salafy.

3) Faktor pendidikan

Pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju

terbentuknya kepribadian yang utama atau insan kamil (Marimba dalam

Ramayulis, 2010). Aspek-aspek penting dalam kepribadian utama meliputi

keyakinan,  pengetahuan/ pemahaman, perilaku dan sikap yang diperoleh

sebagai hasil dari proses pendidikan yang dijalani.

Paham keagamaan Salafy yang dibentuk terutama dari aspek pemahaman

dan keyakinan seseorang juga tidak dapat dilepaskan dari proses pendidikan

seseorang. Demikian halnya dengan pimpinan pesantren Salafy di Kabupaten

Banyumas.

Data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pimpinan pesantren Salafy di

Kabupaten Banyumas berlatar belakang pendidikan dengan lembaga pendidikan

yang memiliki korelasi erat atau sejalan dengan paham keagamaan Salafy.

Pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah menempuh pendidikan di Madrasah

Ibtidaiyah Muhammadiyah di Majenang Kabupaten Cilacap dan Pesantren MWI

Kebarongan lalu melanjutkan ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa

Arab (LIPIA) di Jakarta. Demikian halnya dengan pimpinan pesantren Ar-

Royyan yang juga menempuh pendidikan sekolah Muhammadiyah di Sidoarjo

Jawa Timur lalu masuk Pesantren As-Salafy yang dipimpin tokoh dakwah Salafy

yang cukup memiliki peran sentral dakwah Salafy Indonesia Luqman Ba’abduh



di Jember. Pimpinan pesantren Al-Faruq dan Pesantren Riyadhus Shalihin meski

keduanya adalah lulusan sekolah umum namun mereka berdua melanjutkan

belajar ke Timur Tengah ke Universitas Islam Madinah dan salah satu pesantren

di Provinsi Ma’rib Yaman. Sebelumnya mengikuti pendidikan Pesantren Islam

Al Irsyad Tengaran Kabupaten Semarang dan pesantren Al-Furqan Gresik untuk

memperdalam bahasa Arab.

Sekolah Muhammadiyah, Pesantren MWI, Pesantren As-Salafy (sekarang

“Minhajul Atsar”), LIPIA, Universitas Islam Madinah maupun pesantren di

Ma’rib Yaman, semuanya adalah lembaga pendidikan yang mengusung dakwah

purifikasi atau pemurnian ajaran Islam.

Sekolah Muhammadiyah adalah lembaga pendidikan yang senantiasa

mengajarkan tauhid yang bersih dari pengaruh syirk tahayul, bid’ah dan

khurafat. Siswa sekolah Muhammadiyah sangat kental dengan pengajaran dan

doktrin anti TBC (Tahayul, Bid’ah, Churafat) dan syirk serta perlunya kembali

kepada Al-Qur’an dan Al-Sunnah secara total. Misi pendidikan Muhammadiyah

sejak awal berdirinya adalah keprihatinan akan kondisi umat Islam Indonesia

yang sangat terbelakang dengan kemiskinan dan lemahnya aqidah Islam

sebagaimana pernyataan Bung Karno bahwa kemiskinan rohani terjadi karena

umat islam Indonesia kala itu hanya menangkap abu Islam bukan memegang api

Islam. Ajara Islam bercampur dengan dengan klenik, tahayul, khuarafat dan

syirk (Zamroni,2014).

Pesantren MWI (Madrasah Wathaniyyah Islamiyyah) memiliki misi:

Terwujudnya generasi ulul albab, yang senantiasa memurnikan aqidah,

mengamalkan syari’ah, berakhlak karimah, mencintai ilmu pengetahuan, dan

menebarkan rahmat bagi seluruh alam (Profil pesantren MWI, 2017). Visi



pendidikan tersebut menjadikan aqidah - tauhid yang  murni sebagai sentral

penyelenggaraan proses pendidikannya. Pesantren MWI adalah lembaga

pendidikan moderen yang memadukan sistem pesantren dengan madrasah yang

memiliki hubungan dengan Timur Tengah khususnya Saudi Arabia dan Mesir

dalam menyebarkan dakwah Islam khususnya dalam pengiriman alumninya

untuk belajar di LIPIA Jakarta maupun perguruan tinggi di Saudi Arabia dan

Mesir (Profil pesantren MWI, 2017). Selain itu dalam upaya menanmkan

pemahaman aqidah yang lurus, pesantren MWI dalam kurikulum pengajaran

aqidah menggunakan kitab Fath al- Majid susunan Abdurrahman Ibn Hasan Alu

Syaikh merupakan syarah kitab At-tauhid allaz}i> huwa haqqu Allah ‘ala> al-

‘a>bid karya Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Kitab ini digunakan sejak tahun

1950-an hingga sekarang (Fauzi, 2014). Bila kita kaitkan dengan agenda

pemurnian aqidah Islam, maka Pesantren MWI mempunyai arah pendidikan

yang sejalan. Dengan agenda pemurnian gerakan dakwah Salafy.

Selain sekolah Muhammadiyah dan Pesantren MWI, Pimpinan pesantren

Salafy di Kabupaten Banyumas juga mengikuti pendidikan di Pesantren Islam

Al-Irsyad Tengaran Kabupaten Semarang. Pesantren ini mengusung visi : Diakui

sebagai salah satu Pondok Pesantren Islam terbaik di wilayah Nusantara maupun

Mancanegara yang bermanhaj Salaful Ummah (Ahlus Sunnah Wal Jama’ah).

Sedangkan salah satu misinya adalah untuk mencetak lulusan yang mampu

berdakwah dengan aqidah dan manhaj salafusshalih (Profil Pesantren Al-Irsyad

Tengaran, 2017).

Pimpinan pesantren Salafy di Banyumas sebagian adalah merupakan alumni

lembaga pendidikan Timur Tengah dan LIPIA. Pimpinan pesantren Al-Faruq

adalah alumni Universitas Islam Madinah. Pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah



alumni LIPIA dan Pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin merupakan alumni

pesantren di Ma’rib Yaman.

Berdasarkan analisis diatas dapat dinyatakan bahwa latar belakang

pendidikan Pimpinan pesantren Salafy di Kabupaten Banyumas yang memiliki

jaringan langsung dengan dakwah Salafy atau memiliki arah yang paralel dengan

aqidah dan manhaj salaf menjadi faktor penyebab mereka mengikuti paham

keagamaan Salafy.

b. Tipologi paham keagamaan Pimpinan pesantren Salafy

Paham keagamaan Salafy sebenarnya bersifat tetap, tidak berubah sejak pada

masa generasi salaf as- s}a>lih hingga sekarang. Akan tetapi dalam penerapannya

terdapat dinamika yang cukup beragam. Beragamnya penerapan paham keagamaan

Salafy di kalangan para ustaz dan pimpinan pesantren Salafy dipengaruhi antara lain

oleh pemahamannya dan keyakinannya terhadap paham keagamaan tersebut.

Pimpinan pesantren Salafy di Kabupaten Banyumas mempunyai pemahaman

dan keyakinan yang sama pada hal-hal yang prinsip atau pokok, namun berbeda

pada hal-hal yang di luar pokok. Dalam hal batasan Salafy, seluruh Pimpinan

pesantren Salafy di Kabupaten Banyumas memiliki persamaan pandangan bahwa

Salafy adalah manhaj, bukan mazhab atau golongan, apalagi ormas (organisasi

kemasyarakatan). Oleh karena itu siapapun bisa menjadi Salafy selama ia mengikuti

manhaj tersebut. Manhaj Salafy adalah manhaj generasi Salaf al- S}a>lih yang

terdiri dari Sahabat Rasulullah SAW, Ta>bi’in dan Ta>bi’ al- Ta>bi’i>n yang telah

dijamin oleh Rasulullah SAW dalam menjalakan ajaran Islam sesuai dengan

petunjuk Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.

Pimpinan pesantren Salafy di Banyumas juga memilki pemahaman yang sama

tentang dakwah Salafy. Dakwah Salafy adalah dakwah Ahlu al- sunnah wa al-



jama’ah, yakni dakwah yang mendasarkan diri kepada Al-Qur’an dan Sunnah

Rasulullah dengan jalan mengikuti manhaj Salaf al- Salih. Misi dakwah Salafy

adalah tas}fiyyah (pemurnian) dan tarbiyyah (pendidikan). Oleh karena itu agenda

utama dakwah Salafy adalah pemurnian aqidah yakni Tauhid yang bersih dari syirk,

tahayul dan khurafat serta bid’ah melalui pembinaan dan pendidikan umat secara

terus menerus dalam bentuk kajian Islam, daurah dan mendirikan lembaga

pendidikan. Pimpinan pesantren mempunyai pandangan yang sama bahwa tarbiyyah

(pendidikan dan pembimbingan) kepada umat harus dilakukan secara menyeluruh

baik individu, keluarga dan  masyarakat. Oleh karena pimpinan pesantren Salafy di

Banyumas tidak hanya melakukan pendidikan dan pembimbingan mengenai paham

keagamaan Salafy kepada santri, tapi juga bagi orang tua santri dan keluarganya

serta masyarakat umum.

Selain aspek-aspek pemahaman terhadap paham keagamaan Salafy yang

memiliki kesamaan, terdapat beberapa hal yang berbeda di kalangan pimpinan

pesantren Salafy, dimulai dari hal-hal yang kecil hingga yang besar. Hal-hal kecil

misalnya pemahaman mereka tentang identitas lahiriah seperti penggunaan gamis

bagi laki-laki hingga masalah pemanfaatan teknologi dan pemanfaatan hasil

teknologi.

Hampir semua pimpinan pesantren Salafy di Kabupaten Banyumas

menggunakan identitas lahiriah dalam beraktivitas setiap harinya seperti penggunaan

gamis bagi laki-laki, memelihara dan memanjangkan jenggot, meninggikan kain

celana atau gamis di atas mata kakinya, dan sebagainya. Mereka yakin bahwa

identitas yang mereka gunakan adalah bagian tak terpisahkan dari ittiba’ (mengikuti)

Sunnah Rasulullah SAW yang dilakukan oleh para Salaf al- salih. Berbeda dengan

lainnya, pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin tidak selalu mengenakan identitas



lahiriah tersebut secara totalitas. Ia tidak selalu menggunakan gamis namun tetap

memanjangkan jenggot dan menjaga kain atau celananya tetap di atas mata kaki.

Perihal penerapan tahz}ir maupun hajr yang kini menjadi isu penting dalam

dakwah Salafy, Pimpinan pesantren Salafy di Kabupaten Banyumas mempunyai

pemahaman dan praktek yang beragam. Seluruh Pimpinan pesantren Salafy memiliki

pandangan dan keyakinan yang sama bahwa tahzir (mengingatkan sesama muslim

yang dianggap sesat kemudian mengajak kembali ke jalan lurus) dan hajr

(mendiamkan dan tidak menyapa selama ia masih sesat) adalah syariat Islam yang

pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi praktek tahz}ir dan hajr yang

dilakukan oleh sesama pelaku dakwah Salafy hingga diikuti pemisahan diri atau

perpecahan, dalam hal terdapat perbedaan pandangan.  Secara garis besar

pemahaman mereka tentang pelaksanaan tahz}ir dan hajr terbagi menjadi dua yakni

menolak dan setuju. Pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah, Pesantren Al-Faruq dan

Pesantren Riyadhus Shalaihin mempunyai menolak pelaksanaan tahz}ir dan hajr

karena dianggap tidak tepat. Mereka menilai bahwa men-tahzir dan meng-hajr

sesama pelaku dakwah Salafy adalah tidak tepat. Alasan yang digunakan oleh para

pen-tahzir dinilai lemah karena hanya didasarkan pada masalah perbedaan pendapat

yang tidak dilakukan klarifikasi sebelumnya.

Pimpinan pesantren Ar-Royyan memiliki pandangan yang berbeda dengan

mayoritas Pimpinan pesantren Salafy di Kabupaten Banyumas. Ia membenarkan

pelaksanaan tahz}ir dan hajr bagi sesama pelaku dakwah Salafy sebagai syariat

Rasulullah SAW yang harus ditegakkan. Oleh karenanya ia termasuk telah

mentahzir ustaz Salafy yang dinilainya keluar dari manhaj Salaf, atau mentahzir

orang yang mengikutinya. Bagi pimpinan pesantren Ar-Royyan, tahzir yang terjadi

saat ini adalah merupakan fitnah untuk menyaring umat Islam yang paling selamat



karena konsistensinya dalam menjalankan ajaran Salaf al-S}a>lih yang jumlahnya

kian kecil di tengah mayoritas yang telah tersesat.

Penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari seperti televisi dan hand

phone terdapat pandangan yang berbeda-beda. Pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah,

pimpinan pesantren Al-Faruq dan pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin memiliki

pandangan bahwa teknologi adalah saran hidup yang dapat digunakan dalam

berbagai kebutuhan termasuk dalam kegiatan dakwah Salafy. Hand phone dan

televisi misalnya, adalah hasil teknologi yang banyak manfaatnya. Mereka tidak

menyalahkan televisi, tapi mempersoalkan menu acaranya. Dakwah melalui media

televisi dinilai sangat positis seperti munculnya televisi dakwah saat ini. Demikian

juga dengan penggunaan hand phone dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari.

Pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah bahkan menggunakan fasilitas hand phone

canggih untuk program setoran hafalan kepada Syaikh di Saudi Arabia melalui

program video call. Meskipun demikian penggunaan teknologi sangat dibatasi pada

penggunaan teknologi yang dianggapnya sesuai dengan manhaj salafy. Berdasarkan

data di atas maka paham keagamaan mayoritas pimpinan pesantren salafy di

Banyumas dikategorikan ke dalam tipologi purifikasi namun tidak benar-benar

modernisasi, atau lebih tepat disebut tipologi inklusif berorientasi purifikasi-semi

modernis.

Pimpinan pesantren Ar-Royyan memiliki pandangan yang berbeda dengan

mayoritas Pimpinan pesantren Salafy di Banyumas. Ia menitik beratkan

pandangannya pada sikap kehati-hatian terhadap pemanfaatan tekonologi.

Penggunaan televisi dan hand phone dengan vasilitas multi media harus dihindari

karena mengandung banyak madarat. Oleh karena itu, ia melarang para santri

menyaksikan acara televisi dan penggunaan hand phone dengan fasilitas canggih. Ia



juga menilai negatif terhadap penggunaan televisi untuk media dakwah sekalipun.

Program televisi dakwah saat ini yang dilakukan gencar dilakukan sangat berresiko

terhadap masuknya hal-hal yang bertentangan dengan manhaj salaf yang

sebenarnya. Sikap pimpinan pesantren Ar-Royyan dapat dikategorikan sebagai

tipologi eksklusif dan berorientasi dakwah purifikasi murni.

Untuk mempermudah analisis dan pembahasan tentang tipologi paham

keagamaan pimpinan pesantren Salafy di Banyumas, berikut peneliti membuat

katagorisasi berdasarkan tipologi sebagaimana tabel 6 berikut ini :

Tabel 6
Katagorisasi Paham Keagamaan Pimpinan Pesantren Salafy

Di Banyumas

No. Pimpinan
Pesantren

Katagori
Tipologi

Indikator

(1) (2) (3) (4)
1. Ibnu Taimiyyah Inklusif,

Purifikasi-semi
modernis

-Bersosialisasi dengan baik
-Berorientasi pada manhaj-
Salaf.

-Ketat penampilan fisik
-Menolak sistem organisasi/
ormas karena dapat me -
nimbulkan fanatisme go -
longan.

-Menolak syirk,tahayul,khu-
rafat dan bid’ah.

-Menolak tahzir terhadap
sesama Salafy.

-Menerima televisi dakwah
dan hand phone yang
dilengkapi multimedia
untuk pendidikan dengan
kehati-hatian.

2. Ar-Royyan Eksklusif,
purifikasi murni

-Kurang bersosialisasi
-Berorientasi pada manhaj-
Salaf.

-Ketat penampilan fisik.



-Menolak sistem organisasi/
ormas karena dapat me -
nimbulkan fanatisme go -
longan.

-Menolak syirk,tahayul,khu-
rafat dan bid’ah.

-Melakukan tahzir terhadap
sesama Salafy yang diang-
gap sesat.

-Menolak televisi dakwah
dan hand phone yang
dilengkapi multimedia
untuk menghindari resiko
dampak negatif.

bersambung ...
lanjutan...
(1) (2) (3) (4)

3. Al- Faruq Inklusif,
Purifikasi-semi
modernis

-Bersosialisasi dengan baik
-Berorientasi pada manhaj-
Salaf.

-Tidak ketat dalam penam-
pilan fisik

-Menolak sistem organisasi/
ormas karena dapat me -
nimbulkan fanatisme go -
longan.

-Menolak syirk,tahayul,khu-
rafat dan bid’ah.

-Menolak tahzir terhadap
sesama Salafy.

-Menerima televisi dakwah
dan hand phone yang
dilengkapi multimedia
untuk pendidikan dengan
kehati-hatian.

4. Riyadhus-
Shalihin

Inklusif,
Purifikasi-semi
modernis

-Bersosialisasi dengan baik
-Berorientasi pada manhaj-
Salaf.

-Ketat penampilan fisik
-Bersikap wajar terhadap
organisasi/ormas karena
dapat me nimbulkan
fanatisme golongan.

-Menolak syirk,tahayul,khu-
rafat dan bid’ah.

-Menolak tahzir terhadap
sesama Salafy.

-Menerima televisi dakwah



dan hand phone yang
dilengkapi multimedia
untuk pendidikan dengan
kehati-hatian.

c. Jaringan ustaz dan pesantren dalam mengembangkan paham keagamaan

Salafy

Pimpinan pesantren Salafy di Kabupaten Banyumas memiliki jaringan ustaz dan

pesantren yang sangat beragam. Perbedaan jaringan pimpinan pesantren dengan

pihak lain dipengaruhi oleh visi pesantren yang diasuh dan pemahamannya terhadap

dakwah Salafy.

Pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah menjalin komunikasi dan kerja sama dalam

mengembangkan dakwah Salafy dengan ustaz Dzulqarnain M. Sanusi Pimpinan

pesantren As- Sunnah Makasar, Ustaz Muhammad Na’im Pimpinan pesantren Imam

Bukhari Solo, Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Pimpinan pesantren Al-Madinah Solo,

Ustaz Abdullah Zein Pimpinan pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Ustaz Syaifuddin

Zuhri Pimpinan pesantren Al-Faruq Karanglewas Kidul Banyumas, Ustaz Zakaria

Achmad Pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin dan lain – lain.

Pimpinan pesantren Al-Faruq Karanglewas Kidul dan Pimpinan pesantren

Riyadhus Shalihin menjalin hubungan erat dan bekerja sama dengan ustaz dari

pesantren yang hampir sama dengan jaringan kerja sama yang dilakukan oleh

Pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah Kebokura.

Jaringan kerja sama yang berbeda dengan Pimpinan pesantren di atas dilakukan

oleh Pimpinan pesantren Ar-Royyan Kebokura Sumpiuh. Ia memilih membangun

jaringan kerja sama dengan Ustaz Muhammad Umar Assewed selaku Pimpinan

pesantren Diyaus Sunnah Cirebon, Ustaz Luqman Ba’abduh Pimpinan pesantren



Minhajul Atsar Jember (dulu pesantren AsSalafy), serta ustaz di Pesantren Al-

Manshurah Mujur Kroya dan Pesantren Al-Faruq As-Salafy Purwokerto serta

Kalibagor.

Jaringan ustaz dan pesantren para Pimpinan pesantren Salafy tersebut

menggambarkan peta paham keagamaan sesuai dengan tipologinya. Ustaz yang

masuk dalam jaringan kerja sama Pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah Kebokura,

Al-Faruq Karanglewas Kidul dan Riyadhus Shalihin Petarangan adalah kelompok

ustaz atau tokoh Salafy yang telah ditahzir oleh sebagian ustaz Salafy lainnya.

Disamping itu para ustaz tersebut adalah penyelenggara pesantren yang telah

mengikuti Ujian Nasional dan memberikan ijazah bagi lulusannya. Sedangkan

jaringan kerja sama yang dilakukan oleh Pimpinan pesantren Ar-Royyan Kebokura

adalah para ustaz yang telah mentahzir ustaz Salafy lain yang dianggap telah keluar

dari manhaj Salaf al-S}a>lih dan menyelenggarakan pendidikan pesantren yang

tidak mengikuti Ujian Nasional dan tidak pula memberikan ijazah bagi para

lulusannya.

2. Implikasi paham keagamaan Pimpinan pesantren Salafy terhadap

pengembangan Pemikiran Pendidikan.

Internalisasi paham keagamaan Salafy berdasarkan pemahaman dan keyakinan

Pimpinan pesantren Salafy telah membawa implikasi terhadap pengembangan

pemikiran pendidikan yang beragam. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh,

terdapat dua macam implikasi pengembangan pendidikan yakni implikasi terhadap

pengembangan tipologi pemikiran pendidikan dan pengembangan kurikulum

pendidikan. Keduanya saling berkaitan, karena tipologi pemikiran pendidikan yang

dikembangkan sangat mempengaruhi pengembangan kurikulum pesantren masing-

masing.



a. Implikasi terhadap pengembangan tipologi pemikiran pendidikan

Paham keagamaan Pimpinan pesantren Salafy beserta proses internalisasi

ajaran Salafy pada dirinya mempunyai implikasi terhadap pengembangan tipologi

pemikiran pendidikannya. Pengembangan tipologi pemikiran pendidikan tersebut

terlihat pada pandangan Pimpinan pesantren Salafy mengenai hakikat pendidikan,

tujuan pendidikan yang dicita-citakan serta visi misi yang dikembangkan di

pesantren masing-masing. Visi dan misi pendidikan yang dicanangkan di pesantren

adalah merupakan representasi pemikiran pimpinan pesantren.

Seluruh Pimpinan pesantren Salafy di Kabupaten Banyumas memiliki

pendirian yang sama bahwa pendidikan hakikatnya adalah upaya pembentukan

pribadi muslim yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan As- Sunnah dengan

mengikuti manhaj Salaf al- S}a>lih. Pendidikan adalah penanaman ajaran Islam

yang murni dan terbebas dari masuknya segala paham yang bertentangan dengan

aqidah salaf seperti Asy’ariyah, Syiah, liberalisme, sekularisme, tasawuf, filsafat

dan pluralisme. Sebagai konsekuensinya, seluruh Pimpinan pesantren Salafy di

Kabupaten Banyumas menggunakan literatur kitab-kitab klasik susunan para ulama

terdahulu maupun sekarang yang bermanhaj salaf seperti Kitab Fathu al-Majid,

‘Aqidah al- Wasithiyyah, Tafsir Ibnu Katsir, Ushul al- S|alas|ah, dan lainnya.

Selain itu Pimpinan pesantren Salafy juga senantiasa mengajarkan berbagai kitab

dan fatwa ulama yang bermanhaj salaf di era masa kini.

Pengembangan pemikiran pendidikan yang merujuk kepada aqidah salaf juga

nampak pada rumusan visi dan misi pesantren yang dipimpinnya. Meski

rumusannya tidak sama namun unsur-unsur dalam visi dan misi pendidikannya

menggambarkan adanya persamaan. Setiap rumusan visi dan misi pendidikan ada



pernyataan Aqidah Salaf al- S}a>lih dan pribadi muslim berdasarkan Al-Qur’an

dan As- sunnah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pemikiran pendidikan yang

dikembangkan oleh Pimpinan pesantren Salafy di Kabupaten Banyumas dapat

dimaknai sebagai upaya pewarisan atau penanaman nilai-nilai lama yang diyakini

memiliki relevansi dan keabadian karena diyakini memiliki kebenaran mutlak

berdasarkan wahyu Allah SWT. Apa yang dilakukan oleh para generasi Salaf al-

s}a>lih adalah kebenaran hakiki karena telah mendapat jaminan standarisasi

ketaatan dan kesalehannya oleh Rasulullah SAW. Pimpinan pesantren Salafy di

Banyumas juga meyakini bahwa mengikuti cara-cara lama yang dilakukan oleh

Salaf al- S}a>lih di era sekarang adalah jalan paling selamat dalam mengamalkan

ajaran Islam. Dengan demikian bila dilihat dari aspek aqidah atau keyakinannya,

pengembangan pemikiran pendidikan Pimpinan pesantren Salafy di Kabupaten

Banyumas termasuk dalam tipologi pemikiran pendidikan Perenial - Esensialis.

Dikatakan demikian karena pemikirannya tentang pendidikan memiliki parameter

sebagai berikut :

1) Pemikiran pendidikannya senantiasa bersumber kepada nilai-nilai yang

diyakini memiliki kebenaran abadi yakni Al-Qur’an dan As- sunnah.

2) Pemikiran pendidikannya termasuk konservatif karena berorientasi pada masa

lalu yakni amalan para Salaf al-S}a>lih yang diyakini memiliki kepastian dari

pada gagasan serta praktik pendidikan masa kini yang bersifat spekulatif.

Pemikiran pendidikan yang dikembangkan adalah untuk menjawab persoalan

pendidikan dewasa ini dengan ukuran-ukuran dan konteks Salafy. Proses

pendidikannya merupakan penanaman nilai-nilai lama yang turun-temurun dari



generasi lalu untuk membangun kepribadian (kepribadian muslim sesuai

aqidah dan manhaj salaf).

3) Pemikirannya bersifat tekstualis yakni pemahaman terhadap ayat dengan ayat

lain, ayat dengan Hadis\, Hadis\ dengan Hadis\ dan kurang adaanya elaborasi.

Di sisi lain, mayoritas pimpinan pesantren Salafy juga cukup akomodatif

terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi namun dengan tetap menjaga

kehati-hatian. Tidak membabi buta menggunakan teknologi dalam pendidikan,

namun dengan sangat selektif.  Selain itu, mereka juga mengikuti program wajib

belajar sembilan tahun dan Ujian Nasional, namun penuh kehati - hatian menjaga

diri dari dampak yang dapat merusak manhaj salafnya. Kurikulum memang

dilakukan penyesuaian untk dapat mengikuti Ujian Nasional, namun dirancang

seaman mungkin. Mata pelajaran umum yang dipersiapkan untuk Ujian Nasional

dirancang sendiri untuk menghindari pengaruh dari luar. Oleh karena itu,

pemikiran pendidikan mayoritas pimpinan pesantren Salafy juga dapat

dikategorikan ke dalam tipologi baru yakni semi modernis. Alasannya adalah

karena pemikiran pendidikan mereka belum benar-benar modernis. Mereka mau

menerima teknologi dan kebijakan pendidikan pemerintah dengan syarat tidak

bertentangan dengan manhaj salafy.  Sebutan yang tepat bagi tipologi pemikiran

pendidikan bagi mayoritas pimpinan pesantren Salafy di Banyumas adalah

Perenialis-Esensialis Semi Modernis.

Sebagian kecil lainnya pimpinan pesantren salafi berorientasi pada tipologi

Perenial-Esensialis murni. Pimpinan pesantren tidak mengikuti kebijakan

pendidikan dari pemerintah dan melarang santrinya menggunakan teknologi

khususnya yang memiliki potensi merusak aqidah, seperti menonton televisi dan



menggunakan hand phone. Para santri tidak mengikuti program wajib belajar

sembilan tahun dan Ujian Nasional.

b. Implikasi terhadap pengembangan kurikulum pendidikan

Memperbincangkan masalah kurikulum di pesantren Salafy atau pesantren

pada umumnya tidak bisa disamakan dengan konsep kurikulum di sekolah formal

yang sarat dengan berbagai teori dan prosedur. Kurikulum di pesantren Salafy lebih

sederhana karena merupakan sekumpulan materi pelajaran yang tersusun dalam

dalam susunan mata pelajaran yang akan disajikan dalam periode pembelajaran.

Apabila dilihat dari perspektif teori pengembangan kurikulum, maka

kurikulum Pesantren Salafy di Kabupaten Banyumas dapat dikatagorikan sebagai

jenis kurikulum yang paling sederhana yaitu Separated Subject Curriculum atau

kurikulum mata pelajaran yakni merupakan mata pelajaran yang terpisah-pisah

dengan tujuan agar anak didik dapat menguasai bahan dari tiap ntiap mata

pelajaran yang telah ditentukan (Idi, 2011). Kurikulum di pesantren Salafy adalah

kumpulan mata pelajaran yang sangat sederhana. Dikatakan sederhana karena

materi pembelajarannya adalah kajian dari satu bab ke bab yang lain dari satu kitab

ke kitab klasik yang digunakan.

Secara umum Pesantren Salafy di Kabupeten Banyumas menerapkan

kurikulum diniyyah (kurikulum keagamaan) yang terdiri dari mata pelajaran agama

seperti Al-Qur’an, Al-Hadis\, Aqidah, Akhlak, Tafsir, Fiqh, Tajwid, Ibadah, Tarih,

Bahasa Arab, Baca Tulis Al-Qur’an (Tahaji dan Khath), Bahasa Arab, dan Do’a-

doa. Sedangkan program unggulannya adalah tahfiz} Al-Qur’an. Mata pelajaran

tersebut diajarkan kepada santri melalui kajian kitab dari satu bab ke bab



berikutnya, dari satu kitab ke kitab yang lain. Kurikulum disajikan dan terbagi

dalam semester dan tahun pelajaran dan tingkatan (marhalah) seperti tingkat

Ibtidaiyah atau U<la (setingkat Sekolah Dasar), tingkat mutawasith atau Wustha

(setingkat SMP), tingkat Tsanawiyah (setingkat Aliyah) dan Program tahasus.

Terdapat perbedaan di kalangan Pimpinan pesantren Salafy dalam menyikapi

program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) sembilan tahun dan Ujian

Nasional (UN) dari pemerintah melalui Program Pesantren Salafiyah (PPS)

Kementerian Agama. Pimpinan pesantren Ibnu Taimiyah, Pesantren Al-Faruq dan

Pesantren Riyadhus Shalihin menerima dan mengikuti program PPS, sedangkan

Pimpinan pesantren Ar-Royyan memilih menolak dan tidak mengikuti program

PPS. Baik yang menerima maupun yang tidak menerima PPS keduanya memiliki

implikasi terhadap pengembangan kurikulum pesantrennya.

Pimpinan pesantren Salafy yang tidak mengikuti PPS  semakin memantapkan

kurikulum diniyyah sebagai kurikulum yang diberlakukan di pesantrennya. Tidak

ada mata pelajaran umum yang diberikan kecuali Bahasa Indonesia dan

Matematika serta Keterampilan (life skill) untuk membekali santri menghadapi

kehidupannya di masa mendatang. Tiga mata pelajaran ini ditempatkan sebagai

mata pelajaran tambahan di luar yang pokok yakni mata pelajaran Diniyah. Mata

pelajaran Bahasa Indonesia diajarkan agar bisa berkomunikasi dengan baik,

Matematika dimaksudkan agar mengenal berhitung, sedangkan keterampilan

adalah untuk membekali santri mencari penghidupan secara mandiri.

Bagi pimpinan pesantren Ar-Royyan, pilihan untuk tidak mengikuti program

PPS adalah persoalan yang mendasar karena kurikulum yang ditawarkan oleh

pemerintah untuk mengikuti program wajib belajar dan Ujian Nasional dinilai tidak

cocok dengan prinsip dakwah Salafy. Keikutsertaan dalam program tersebut



membawa konsekuensi masuknya pengaruh negatif seperti masuknya filasafat dan

ilmu kalam, sekularisme, liberalisme, dan buku pelajaran yang isinya bertentangan

dengan aqidah Salafy seperti penggunaan gambar-gambar bernyawa. Penanaman

syariat Islam sesuai manhaj salaf harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian

dengan cara menghindari segala kegiatan yang berpotensi merusak prinsip-prinsip

dakwah Salafy.

Tindakan pimpinan pesantren Ar-Royyan adalah tindakan yang lebih bersifat

antisipatif atau prefentif dalam menjaga keutuhan paham keagamaan Salafy yang

diyakininya. Jenis tindakan prefentif yang dipilih adalah prefentif yang ketat yakni

dengan menjauhi atau meninggalkan setiap hal yang dinilai memiliki potensi

membahayakan.

Bagi Pimpinan pesantren Salafy yang menerima PPS dan mengikuti Ujian

Nasional, maka kurikulum yang dikembangkan adalah kurikulum perpaduan antara

kurikulum diniyyah dengan kurikulum Kementerian Agama. Atau disebut juga

dengan perpaduan kurikulum diniyyah dengan kurikulum umum. Oleh karena itu

mata pelajaran yang disajikan adalah mata pelajaran diniyyah dan mata pelajaran

umum untuk mengikuti Ujian Nasional meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa

Inggris, Matematika, IPA dan IPS.

Meskipun telah memasukkan mata pelajaran umum, namun pimpinan

pesantren senantiasa berhati-hati dalam pelaksanaannya. Pada prakteknya mata

pelajaran umum kurang diajarkan secara mendalam karena hanya digunakan untuk

menghadapi Ujian Nasional (formalitas). Di antara bentuk sikap kehati-hatiannya

adalah seluruh pembelajaran untuk mata pelajaran umum menggunakan bahan ajar

atau buku pelajaran yang dibuat sendiri untuk menghindari masuknya paham lain

yang dapat merusak prinsip-prinsip Salafy.



Tindakan pimpinan pesantren Salafy yang menerima program wajib belajar

dan Ujian Nasional juga termasuk ke dalam tindakan prefentif untuk menjaga

keutuhan paham keagamaan Salafy yang diyakininya namun lebih bersifat

akomodatif.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data mengenai tipologi

pengembangan pemikiran pendidikan dan pengembangan kurikulum di atas,

peneliti membuat katagorisasi tentang pemikiran pendidikan pesantren Salafy di

Banyumas sebagaimana sebagaimana  tabel 7 berikut ini :

Tabel 7
Katagorisasi Tipologi Pemikiran Pendidikan

Pimpinan Pesantren Salafy Di Banyumas

No. Pimpinan
Pesantren

Katagori
Tipologi

Indikator

(1) (2) (3) (4)
1. Ibnu Taimiyyah Perenialis-

Esensialis Semi
Modernis.

-Visi pendidikan salaf
-mewajibkan santri ber
penampilan fisik salafy.

-mendidik santri kembali
kepada ajaran salaf.

-program video call HP un-
tuk setoran hafalan.

-mengikuti program Wajar
Sembilan tahun dan meng-
ikuti Ujian Nasional de -
ngan ketat/hati-hati.

-Memberikan ijazah bagi
lulusannya.

-Memasukkan mata pelajar-
an umum untuk mengiku-
ti Ujian Nasional dengan
ketat/hati-hati.

2. Ar-Royyan Perenialis-
Esensialis murni

-Visi pendidikan salaf
-mewajibkan santri ber
penampilan fisik salafy.

-mendidik santri kembali
kepada ajaran salaf.

-Tidak mengikuti
program Wajar Sembilan



tahun dan Ujian Nasional
dengan alasan berpotensi/
dapat merusak prinsip   /
manhaj Salafy.

-Tidak memberikan ijazah
bagi lulusannya.

-Kurikulum diniyyah murni

bersambung ...

lanjutan ...

(1) (2) (3) (4)
3 Al- Faruq Perenialis-

Esensialis Semi
Modernis.

-Visi pendidikan salaf
-mewajibkan santri ber
penampilan fisik salafy.

-mendidik santri kembali
kepada ajaran salaf.

-program video call HP un-
tuk setoran hafalan.

-mengikuti program Wajar
Sembilan tahun dan meng-
ikuti Ujian Nasional de –
ngan ketat/hati-hati.

-Memberikan ijazah bagi
lulusannya.

-Memasukkan mata pelajar-
an umum untuk mengiku-
ti Ujian Nasional dengan
ketat/hati-hati.

4. Riyadhus-
Shalihin

Perenialis-
Esensialis Semi
Modernis.

-Visi pendidikan salaf
- santri tidak terlalu ketat
Ber penampilan fisik
salafy.

-mendidik santri kembali
kepada ajaran salaf.

-mengikuti program Wajar
Sembilan tahun dan meng-
ikuti Ujian Nasional de –
ngan ketat/hati-hati.

-Memberikan ijazah bagi
lulusannya.

-Memasukkan mata pelajar-
an umum untuk mengiku-
ti Ujian Nasional dengan



ketat/hati-hati.

3. Makna tindakan Pimpinan pesantren Salafy dalam Merespon Realitas

Eksternal.

a. Alasan memilih pesantren sebagai lembaga pendidikan

Alasan yang dikemukan oleh pimpinan pesantren Salafy memilih lembaga

pendidikan berbentuk pesantren adalah alasan efektifitas dalam pengelolaan

pendidikan. Meski berbeda prinsip dalam beberapa hal terkait paham keagamaan,

pengembangan pemikiran pendidikan dan responnya terhadap realitas eksternal,

namun mereka memiliki kesamaan alasan dalam memilih pesantren sebagai bentuk

lembaga pendidikan.

Analisis data pada tema ini peneliti menemukan berbagai alasan pimpinan

pesantren Salafy di Kabupaten Banyumas memilih pesantren sebagai sarana

pendidikan dan dakwah Salafy sebagai berikut :

1) Pesantren memiliki kesatuan waktu untuk belajar, beribadah dan beristirahat

sekaligus sekolah. Kesatuan ini sangat memudahkan untuk melakukan

pembinaan dan pembentukan kepribadian Salafy dan pengawasan perilaku

santri. Pesantren mampu menjadi wahana pemebentukan pola pergaulan yang

baik melalui pendidikan pembiasaan amalan Salaf secara harian seperti

pembiasaan dalam berpakaian, beribadah, dan berpola pikir sesuai ajaran salaf.

2) Pesantren memiliki kemampuan membentengi diri santri dari pengaruh nilai

dan budaya yang tidak Islami yang sangat deras arusnya dewasa ini sebagai

dampak globalisasi.



3) Pendidikan pesantren yang mandiri akan menghindari pengaruh dan

ketergantungan pihak lain yang tidak sejalan dengan misi dakwah Salafy.

Selain itu kemandirian pesantren telah membuktikan intervensi dari pihak lain

dapat dihindarkan. Pesantren dinilai sangat efektif untuk menangkal pengaruh

filsafat, sekularisme, liberalisme , asy’ariyah dan syiah, dibandingkan dengan

dengan sistem sekolah formal. Kurikulum sekolah formal dinilai sangat

berpotensi masuknya pengaruh filsafat dan paham lain yang tidak sejalan

dengan Salafy.

4) Bagi pesantren yang menghendaki alumninya melanjutkan ke pesantren di

Timur Tengah seperti ke  negeri Yaman, maka pesantren adalah pilihan yang

tepat karena tidak membutuhkan ijazah melalui proses ujian nasional. Tipologi

pesantren seperti ini tidak menghendaki belajar di kampus formal yang

berijazah.

Alasan para pimpinan pesantren Salafy di atas adalah sejalan dengan   teori dan

temuan penelitian tentang peran dan fungsi pesantren yang telah dilakukan. Alasan

memilih pesantren sebagai lembaga yang efektif  dalam membentuk pribadi

muslim/ Salafy yang kuat untuk menagkal pengaruh paham dan budaya lain yang

tidak sejalan adalah sejalan dengan pendapat Tafsir (2004) yang menyatakan

pesantren berfungsi sebagai filter dan perekayasa budaya. Demikian pula bila

dikaitkan dengan temuan Nata (212) yang menyatakan pesantren sebagai benteng

pertahanan moral dari berbagai pengaruh kehidupan adalah sangat relevan.

b. Makna tindakan pimpinan pesantren Salafy dalam merespon realitas

eksternal.

Salah satu aspek penting dalam penelitian fenomenologi adalah untuk

mengungkap makna dan motivasi dari tindakan atau pengalaman subyek yang



diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti juga diungkap makna tindakan

Pimpinan Salafy di Kabupaten Banyumas dalam merespon realitas eksternal.

Realitas eksternal adalah persoalan yang tak dapat dihindari dalam kehidupan

sesorang maupun organisasi. Demikian pula dengan realitas eksternal yang

dihadapi oleh Pimpinan pesantren Salafy di Kabupaten Banyumas dalam

mengembangkan pendidikan melalui pesantren yang dipimpinnya. Respon

Pimpinan pesantren Salafy terhadap realitas eksternal adalah merupakan

konsekuensi sosial. Diantara realitas eksternal yang dimaksud adalah pranata

sosial, kebutuhan masyarakat terutama pengakuan atas hak pendidikan, kebijakan

pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan dalam bentuk regulasi pendidikan,

perkembangan ilmu dan teknologi dan sebagainya.

Peneliti menggunakan teori “social action” (teori tindakan sosial) yang

dikemukan oleh Max Weber untuk menganalisis bagian ini. Teori tindakan sosial

yang termasuk dalam rumpun teori paradigma definisi sosial menyatakan bahwa

suatu tindakan manusia itu penuh dengan makna atau arti. Struktur sosial dan

pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk

tindakan sosial. Weber dalam teorinya lebih meberikan perhatian pada teori-teori

tindakan berorientasi pada tujuan dan motivasi perilaku. Oleh karena untuk

memahami tindakan seseorang, maka makna dan motif yang ada harus digali

secara mendalam.

Weber mengklasifikasikan tindakan berdasarkan konteks motif pelakunya

menjadi empat tipe tindakan, yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan

berorientasi nilai atau penggunaan rasionalitas nilai, dan tindakan berorientasi pada

tujuan atau penggunaan rasionalitas instrumental (Jones, 2010).



Respon Pimpinan pesantren Salafy terhadap realitas eksternal sangat berkaitan

dengan makna tindakan yang dilakukan. Semua tindakan yang dilakukan oleh

pimpinan pesantren tidak terlepas dari makna yang menyertainya. Makna tindakan

tersebut dapat diketahui dengan mengkaji tujuan dan motif dibalik tindakan

pimpinan pesantren Salafy.

Berdasarkan data penelitian yang  diperoleh, terdapat tindakan pimpian

pesantren yang merupakan responnya terhadap realitas eksternal antara lain

keikutsertaan dalam program wajib belajar sembilan tahun, Ujian Nasional dan

ijazah serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan. Respon dalam

bentuk tindakan yang dilakukan oleh pimpinan pesantren Salafy tersebut terbagi

menjadi dua macam.

Pimpinan pesantren Ibnu Taimiyah, Pimpinan pesantren Al-Faruq, dan

Pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin memilih tindakan untuk mengikuti program

wajib belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun, Ujian Nasional dan memberikan

ijazah bagi lulusannya. Alasan pokok tindakannya tersebut adalah karena adanya

jaminan bahwa PPS (Program Pesantren Salafiyah) yang diselenggarakan oleh

Kementerian Agama tidak akan mempengaruhi kurikulum pesantren. Program PPS

adalah program yang sangat fleksibel. Kurikulum dan bentuk pembelajarannya

diserahkan sepenuhnya kepada pihak pesantren. Hal inilah yang menjadi dasar

pimpinan pesantren Ibnu Taimiyah, Al-Faruq dan Riyadhus Shalihin mengikuti

program Ujian Nasional dan ijazah. Alasan tersebut telah dapat dibuktikan karena

setelah sekian tahun mengikuti program PPS tersebut benar-benar tidak

mempengaruhi kurikulum pesantren.

Selain alasan keamanan tersebut Pimpinan pesantren juga beralasan bahwa

langkah yang ditempuh adalah wujud nyata bahwa dakwah Salafy harus mampu



memenuhi kebutuhan masyarakat namun dengan tetap menjaga aqidah Salafnya.

Pimpinan pesantren menyatakan bahwa masyarakat luas sangat merasakan manfaat

keikutsertaan pesantren dalam program PPS.

Bila dikaitkan dengan teori sosial Weber, motif dari tindakan Pimpinan

pesantren Salafy yang menerima program PPS adalah termasuk dalam tipe

tindakan yang yang berorientasi pada tujuan. Motif dari tindakan pimpinan

pesantren Salafy yang menerima PPS adalah untuk memanfaatkan peluang yang

ditawarkan Kementerian Agama yang dinilai aman karena tidak mempengaruhi

kurikulum pesantren dan memenuhi hajat masyarakat dalam pendidikan yakni

ijazah. Adapun tujuan dari perilaku sosialnya adalah untuk mendukung

keberlangsungan pendidikan pesantrennya. Hal ini dapat dipahami karena dampak

dari keikutsertaan dalam program wajib belajar sembilan tahun pihak pesantren

memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sangat membantu

pendanaan pesantren.

Demikian halnya dalam hal penggunaan teknologi seperti hand phone, dan

televisi untuk berbagai keperluan dakwah dan kegiatan lain yang bermanfaat

adalah sikap akomodatif pimpinan pesantren. Ia beranggapan bahwa teknologi

perlu dimanfaatkan untuk kepentingan kemajuan dakwah dan pendidikan selagi

tidak menimbulkan madharat atau maksiat.

Berdasarkan teori sosial Weber dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan

Pimpinan pesantren Salafy tersebut adalah termasuk tipe tindakan yang berorientasi

pada tujuan atau penggunaan rasionalitas instrumental. Hal ini nampak dalam

argumentasinya yang menggunakan pertimbangan rasio dalam mengambil

tidakannya untuk mendapatkan nilai manfaat bagi pesantrennya. Namun demikian

sikap kehati-hatian tetap sangat dijaga.



Apabila dilihat dari sudut pandang teori social action Weber , dapat

disimpulkan bahwa tindakan pimpinan pesantren yang menerima PPS mengandung

makna eksistensi diri dengan mengembangkan sikap yang inklusif.

Respon berbeda dilakukan oleh Pimpinan pesantren Ar-Royyan dengan

menolak keikutsertaan program PPS. Oleh karena itu pesantren tidak mengajarkan

mata pelajaran umum dan santri di Pesantren Ar-Royyan tidak mengikuti Ujian

Nasional dan tidak memperoleh ijazah. Argumentasi Pimpinan pesantren atas

tindakannya tersebut adalah karena program PPS berdampak masuknya mata

pelajaran umum yang sangat riskan terhadap masuknya paham dan ajaran yang

bertentangan dengan aqidah Salaf seperti unsur filsafat, paham Asy’ariyah,

sekularisme, leberalisme, pluraisme dan sebagainya. Kalau saat ini PPS fleksibel,

maka lambat laun akan ketat dan harus sepenuhnya mengikuti kurikulum

pemerintah. Adapun tentang ijazah, Pimpinan pesantren Ar-Royyan berargumen

bahwa ijazah tidak diperlukan lagi karena lulusan pesantren diproyeksikan bukan

untuk kuliah di perguruan tinggi, tapi untuk memasuki pesantren yang

tingkatannya lebih tinggi lagi seperti di Yaman.

Tindakan Pimpinan pesantren Ar-Royyan yang tidak mengikuti program wajib

belajar, Ujian Nasional dan pemberian ijazah bagi lulusannya adalah merupakan

upaya untuk menjaga manhaj salaf dengan jalan membebaskan diri dari segala hal

yang dapat merusak. Ia juga menilai bahwa ijazah bukan satu-satunya alat untuk

mencari pekejaan. Konsekuensinya, Pimpinan pesantren Ar-Royyan memasukkan

program keterampilan ke dalam kurikulum pesantren untuk mempersiapkan

lulusan yang mandiri sebagai bekal hidupnya kelak. Beberapa keterampilan yang

sedang dan akan dilakukan adalah perdagangan, pertanian, pertukangan, menjahit,

dan perbengkelan kendaraan bermotor.



Menurut Pimpinan pesantren Ar-Royyan, sikap akomodatif tidak berarti

mengikuti setiap keinginan masyarakat. Masyarakatlah yang justru harus mengikuti

pesantren karena pendidikan yang diberikan bersumber kepada ajaran dari Allah

yang Maha benar.

Tindakan Pimpinan pesantren Ar-Royyan bersifat resistensi terhadap sebagian

hasil teknologi seperti hand phone dengan fasilitas multi media dan televisi.

Artinya tindakan yang diambil bersifat mempertahankan diri dan bila perlu

melakukan penolakan atau perlawanan terhadap penggunaan sebagian karya

teknologi dalam pendidikan karena dianggap membahayakan. Televisi dan hand

phone berpotensi munculnya dampak kemadharatan atau maksiat yang besar

sehingga harus dijauhkan dari santri.

Apabila tindakan pimpinan pesantre Ar-Royyan dilihat dari konteks motif

tindakan sebagaimana teori sosial yang dikemukakan oleh Weber dapat dinyatakan

bahwa tindakan Pimpinan pesantren Ar-Royyan adalah termasuk tipe tindakan

yang yang berorientasi pada nilai atau penggunaan rasionalitas nilai. Sedangkan

dari sudut pandang teori social action, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan

pimpinan pesantren Ar-Royyan mengandung makna eksistensi diri dengan

mengembangkan sikap yang eksklusif.


