




Lampiran 3.Kisi-kisi dan pedeoman wawancara.

KISI – KISI PERTANYAAN
WAWANCARA DENGAN PIMPINAN PESANTREN

NO. VARIABEL SUB VARIABEL NOMOR
PERTANYAAN

01. Paham keganaan salafi
pimpinan pesantren

a. Pandangan tentang
paham dan gerakan
salafi.

b. Pandangan tentang
paham dan gerakan
salafi skala lokal dan
nasional.

c. Pandangan tentang
berbagai varian salafi
skala nasional dan
internasional

d. Afiliasi atau jaringan
ustaz

1 – 2

3 – 4

5 – 6

7 - 8

02. Dinamika paham
keagamaan pimpinan
pesantren dalam
memaknai realitas
eksternal

a. Alasan memberikan/
tidak memberikan
ijazah bagi santri yang
telah lulus

b. Pandangan terhadap
kurikulum pesantren
salafi yang ideal.

c. Pandangan terhadap
kurikulum nasional dan
ujian nasional.

d. Pandangan terhadap
masa depan kehidupan
santri

9 – 10

11 – 12

13 – 14

15 - 16

03. Implikasi paham
keagamaan pimpinan
pesantren terhadap
pengembangan ideologi
pendidikan

a. Pandangan terhadap
pemikiran pendidikan
Islam yang ideal
khususnya pesantren

b. Pengembangan tipologi
pemikiran pendidikan
di pesantren

17

18



PEDOMAN WAWANCARA BAGI  PIMPINAN PESANTREN

1. Bagaimana pandangan ustaz terhadap paham keagamaan salafy dalam

mengamalkan syari’at Islam ?

2. Menurut ustaz, siapakah yang termasuk ke dalam kelompok salaf ?

3. Bagaimanakah pandangan ustaz tentang gerakan salafi dalam pengembangan

dunia Islam ?

4. Bagaimanakah pandangan ustaz terahadp gerakan salafy di Indonesia ?

5. Bagaimana pendapat ustaz tentang berbagai tipologi salafy (salafy

dakwah/akhlaki, haraki, jihadi) ?

6. Apakah ustaz setuju dengan penerapan berbagai varian paham salafi di

Indonesia ?

7. Di lembaga pendidikan manakah ustaz memperdalam/ belajar ilmu agama?

8. Apakah ustaz mempunyai hubungan/ jaringan dengan tipologi salafy tertentu

dalam mengembagkan pendidikan pesantren ?

9. Apakah ustaz memprogramkan pemberian ijazah bagi santri yang telah

menyelesaikan pendidikan di pesantren yang ustaz pimpin ?

10. Apa alasan ustaz memberikan / tidak memberikan ijazah bagi lulusan

pesantren ?

11. Bagaimanah pendapat ustaz tentang kebijakan/ regulasi pemerintah terutama

dalam bidang pendidikan ?

12. Menurut ustaz, kurikulum pesantren/ madrasah dalam pesantren yang ideal di

era modern seperti apa ?

13. Apa alasan ustaz memberlakukan/ tidak memberlakukan kurikulum nasional

di pesantren ?



14. Apa alasan ustaz memberlakukan/ tidak memberlakukan ujian nasional bagi di

pesantren ?

15. Apa yang dilakukan pesantren dalam membekali santri untuk menghadapi

masa depan ?

16. Apa upaya ustaz/pesantren dalam memberikan pemahaman kepada orang

tua/wali santri ?

17. Tipologi pemikiran pendidikan seperti apakah yang akan dikembangkan di

pesantren ?

18. Mohon ustaz dapat menjelaskan alasan mengembangkan tipologi pemikiran

pendidikan yang dipilih !



Lampiran. Transkrip hasil wawancara.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN IBNU TAIMIYAH (01)

Hari/ tanggal : Senin/ 14 November 2016
Waktu : Pk. 12.20 sampai 13.40.
Informan : MY
Tempat : Kantor Pesantren Ibnu Taimiyah Kel.Kebokura

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1. Peneliti  :
Assalamu’alaikum ww. Kaifa haaluk yaa Ustaz ?
MY
Alhamdulillah bikhoir.
Peneliti  :
Saya kagum dengan Pesantren Ibnu Taimiyah karena kemandiriannya.
Sedah berapa tahun usia pesantren ini ustaz ?
MY:
Alhamdulillah, Alloh memberikan banyak karunia, karena hingga kini
usianya sudah 15 tahun. Meskipun banyak kekurangan, kami bersyukur
hingga kini terus berjalan.
Peneliti  :
Bisa ceriterakan sejarah pendidikan ustaz sejak awal ?
MY :
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. Selain di pesantren Ibnu Taimiyyah, saya
juga pernah membantu pendirian sebuah yayasan Al-Faruq untuk
menyelenggrakan pesantren Al-Faruq di Purwokerto pada tahun 2005 dan
menjadi ketua yayasan bersama ustaz Syaifuddin Zuhri, Lc alumni
Universitas Islam Madinah.
Peneliti  :
Apa vsi, misi dan tujuan dari pendidikan di Pesantren Ibnu Taimiyah ?
MY :
Kami memiliki cita-cita pesantrten ini menjadi pesantren yang mampu
menanmkan syariat Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Assunnah sesuai
manhaj Saalafus Shaleh. Misinya adalah dakwah ahlu sunnah waljamaah
sebagaimana ajaran salafus shalih. 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 Assunnah seperti Syiah, Asy’ariyah
ataupun praktek tarekat dan paham lainnya yang kini berkembang yakni
Islam liberal, sekularisme dan pluralisme.



2. Peneliti :
Bagaimana sistem pendidikan pesantren Ibnu  Taimiyah ?
MY :
Sebagai pimpinan pesantren Ibnu Taimiyah saya ingin meneruskan cita-
cita para pendahulu saya yakni ingin menyelenggarakan pendidikan
pesantren yang bebas, tidak terikat dengan sistem pendidikan pemerintah.
Sebagai alumi ponpes yang memasukkan kurikulum nasional dan terikat
dengan sistem pendidikan pemerintah, saya ingin menyelenggarakan
pendidikan pesantren mandiri yang tidak terintervensi oleh sistem
pemerintah. Dengan sistem pendidikan yang mandiri akan lebih leluasa.
Peneliti :
Bukankah pesantren Ibnu Taimiyah kini telah mengeluarkan ijazah ?
MY :
Kami mengeluarkan ijazah karena memenuhi keinginan masyarakat,
Namun kami  tetap menjaga diri dengan kehati-hatian. Program ijazah
dilakukan dengan mengikuti Program Pesantren Salafiyah (PPS) dari
Kementerian Agama untuk memenuhi wajib belajar sembilan tahun
(Tingkatan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah). Untuk tingkat atas tidak
memprogramkan ijazah, namun program takhasus setara Aliyah. Kami
menerima tawaran program PPS 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 salafi. Sangat aman dan tidak
mempengaruhi aqidah kami.
Peneliti :
Bisa ustaz sebutkan contohnya ?
MY :
Kajian setiap mata pelajaran yang ditawarkan dalam program PPS kami
susun sendiri agar terjaga tidak mempengaruhi misi utama pendidikan
kami. Mata kuliah PPKN misalnya, kami fokuskan kajiannya pada
pendidikan akhlak. Begitu juga mata pelajaran lain, kami berikan dengan
fleksibel. Targetnya adalah sesuai program PPS adalah siswa dapat
mengikuti ujian dan memperoleh ijazah.
Tidak hanya itu, program PPS tidak mempengaruhi amalan salafi santri di
pesantren. Mereka tetap berpakaian gamis, menggunakan cadar/ hijab
bagi perempuan, pendidikan terpisah antara laki-laki dengan perempuan,
dan amalan salafi yang lainnya tetap terjaga.
Peneliti :
Selain alasan program PPS tidak akan mengintervensi program pesantren,
apa ada alasan lain  ?
MY :
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 salafus shaleh.
Peneliti :
Ada berapa pesantren yang mengikuti program PPS ?



MY:
Saya tidak ingat jumlah persisnya. Mungkin sekitar 11 pesantren namun
didominasi pesantren salafiyah (tradisional) yang berafiliasi kepada
organisasi Nahdhatul Ulama (NU).

3. Peneliti :
Selain mendidik santri, apa upaya ustaz untuk menyebarluaskan dakwah
salafi ?
MY :
Pesantren itu kan sarana pendidikan secara formalnya. Sedangkan missi
utama kita kan dakwah salafi  ahlus sunah. Jadi di luar program pesantren
saya juga intens menyebar luaskan Islam sesuai manhaj salaf. Ada
beberapa upaya untuk mnyebarkan ajaran salafus sholih 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.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN IBNU TAIMIYAH (02)

Hari/ tanggal : Sabtu/ 03 Desember 2016
Waktu : Pk. 12.20 sampai 13.40.
Informan : MY
Tempat : Kantor Pesantren Ibnu Taimiyah

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1. Peneliti  :
Assalamu’alaikum ww. Kaifa haaluk yaa Ustaz ?
MY :
Alhamdulillah bikhoir.
Peneliti  :
Saya ingin melanjutkan pembicaraan yang lalu. Kurikulum pendidikan
yang digunakan di Pesantren Ibnu Taimiyah tidak mengikuti kurikulum
nasional. Lalu seperti apakah kurikulum yang diberlakukan ?
(MY) :
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.

2. Peneliti :
Bagaimana metode pembelajaran di pesantren Ibnu  Taimiyah ?
MY :
Pembelajaran dilaksanakan dengan sistem halaqah (lingkaran). Metode
yang digunakan dengan hafalan dan pemahaman dari kitab-kitab yang
dipilih. Untuk tingkat Ibtidaiyah masih dibantu dengan kitab terjemah
(bahasa Indonesia), sedangkan untuk program Tsanawiyah dan  takhasus
menggunakan bahasa Arab melalui kitab klasik agar kemampuan bahasa
Arabnya dapat diasah. Soal ujian bagi tingkat Tsanawiyah dan Takhasus
menggunakan bahasa Arab penuh.
Khusus untuk pelajaran tahfizul Qur’an kami menerapkan metode
muraja’ah ( membaca dan menghafal dengan cara mengulang-ulang).

3. Peneliti :
Buku-buku yang digunakan dalam pembelajaran apa saja ?



MY :
Kami menggunakan kitab-kitab muqarar (kitab yang disusun  ) oleh
madrasah di Saudi dan kitab-kitab yang disusun ulama salaf terdahulu
seperti : fathul Majid, Aqidah Alwasithiyah, Utsuluts- tsalatsah, Tafsir
Ibnu Katsir, dan lainnya.

4. Peneliti :
Para ustaz yang mengajar di pesantren Ibnu Taimiyah berasal dari alumni
mana saja ustaz ?
MY :
Ustaz di sini ada empat macam bila dilihat basis pendidikannya. Alumni
Timur Tengah seperti Saudi dan Yaman, LIPIA Jakarta, Pesantren di
Indonesia dan ustaz lokal yang kami persiapakan secara khusus.
Jumlah ustaz saat ini 25 orang dan 20 ustazah.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN IBNU TAIMIYAH (03)

Hari/ tanggal : Kamis/ 15 Desember 2016
Waktu : Pk. 12.20 sampai 13.40.
Informan : MY
Tempat : Rumah MY

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1. Peneliti  :
Apakah pesantren ibnu Taimiyah mempunyai hubungan dengan
pesantren atau tokoh salafi lain ?
MY :
Ya. Kami memiliki hubungan baik dan kerja sama dengan para ustaz dan
pesantren salafi 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. Para santri kami juga
telah mengikuti prgram 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 salafi melalui
radio dan televisi. Semua program tersebut angat bermanfaat.

2. Peneliti :
Menurut Ustaz, siapakah salafi itu ?
MY :
Salafi adalah siapapun yang mengikuti aqidah  Ahlussunnah, akhlak dan
ibadahnya senantiasa mengikuti contoh dari Rasulullah sebagaimana
tercantum dalam Al-Qur’an dan Assunnah maka ia adalah salafi. Jadi
salafi ada di manapun tanpa memandang golongan atau kelompok yang
mana.

3. Peneliti :
Apakah Ustaz juga bekerja sama dengan lingkungan masyarakat sekitar
Pesantren ?
MY :
Dakwah harus lekat dengan semua aspek sosial. Kalau jauh dari urusan
sosial dakwah tentunya akan mengalami kesulitan sendiri. Dalam
mengemban dakwah saya selalu berupaya membaur dengan masyarakat.
Kita tidak membatasi diri dalam bergaul namun tetap menjaga prinsip



Islam terutama masalah akidah. Jadi bermasyarakat itu sunnatullah yang
tak dapat dihindari.
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 salafi dari daerah lain. Hal ini kami
maksudkan untuk membangun kebersamaan dengan masyarakat sekaligus
menyebar luaskan ajaran salafi. 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 salafi. Prinsipnya adalah
membaur dengan masyarakat sambil mengembangkan dakwah salafi dan
tidak kehilangan kepribadian kesalafiannya.

4. Peneliti:
Apa upaya untuk lebih mendalami para ustaz dalam memahami ajaran
Islam ?
MY :
Secara rutin kami bersama para ustaz menghadiri daurah di beberapa
pesantren jaringan kita seperti Pesantren Imam Bukhori dan Al-Madinah
Solo, pernah juga di Malang dan lainnya, karena menghadirkan Syaikh
dari Saudi Arabia dan negara lainnya dengan materi kajian beraneka
ragam dan baik.
Kami juga menjalin komunikasi yang baik dengan pesantren salafi seperti
Pesantren Al-Faruq Karanglewas Kab. Banyumas, Pesantren Manarus
Sunnah Purwojati-Banyumas, pesantren Riyadhus Sholihin Kemranjen-
Banyumas dan Al-Manshuroh Mujur-Kroya-Cilacap.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN IBNU TAIMIYAH (04)

Hari/ tanggal : Rabu/ 04 Januari 2017
Waktu : Pk. 09.30 sampai 11.00.
Informan : MY
Tempat : Kantor Pesantren Ibnu Taimiyah

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1. Peneliti  :
Program pendidikan apa sajakah yang dikembangkan di pesantren Ibnu
Taimiyah ?
MY:
Program unggulan kami adalah Tahfizul Qur’an. Sedangkan prgram
pendidikannya dapat dilihat dalam kurikulum pendidikan pesantren Ibnu
Taimiyah. Jenjang pendidikannya mulai dari TK, pendidikan setara
Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah, serta program LPBA setara
Madrasah Aliyah. Program I’dad du’at juga dibuka dan gratis.
Peneliti :
Bisa diceriterakan tentang prosedur penyusunan kurikulumnya, ustaz ?
MY :
Kurikulum pendidikan di Pesantren Ibnu Taimiyah sebenarnya banyak
diadopsi dari kurikulum LIPIA Jakarta, Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah
dan Tsanawi yang dikembangkan di Saudi Arabia dengan pengembangan
tersendiri. Kurikulumnya sangat sederhana karena merupakan kajian
kitab berkelanjutan dari kelas awal hingga kelas berikutnya dalam setiap
marhalah (tingkatan). Jelasnya dapat dilihat dalam silabus.

2. Peneliti :
Bagaimana tentang hasil penerapan kurikulumnya, ustaz ?
MY :
Alhamdulillah khusus untuk program tahfizul Qur’an cukup sukses.
Mungkin karena salah satu sebabnya karena adanya program setoran
hafalan langsung dengan Syaikh di Saudi Arabia melalui program video
call, disamping yang utama setoran kepada ustaz di pesantren. Biasanya
santri putri lebih cepat menyelesaikan program hafalan dibandingkan
santri putra. Salah satu sebabnya adalah karena santri putri dikurung
dalam ruangan dan jarang keluar ruangan. Berbeda dengan santri putra
yang banyak keluar ruangan baik jam istirahat madrasah maupun jam
lainnya di luar jam pelajaran.

3. Peneliti :
Berapa kali santri belajar tahfizul Qur;an, Ustaz ?
(MY) :
Pelajaran tahfiz dilaksanakan terjadwal tiga kali, yakni ba’da Subuh,
ba’da Asar dan ba’da Isya dengan model muraja’ah (membaca dan
menghafal denga cara mengulang-ulang) karena membangun hafalan
yang paling begus adalah dengan muraja’ah.



4. Peneliti :
Untuk mendukung kegiatan pendidikan di pesantren, dari mana sumber
pembiayaannya ?
(MY) :
Alhamdulillah meskipun belum besar, pesantren Ibnu Taimiyah banyak
mendapat bantuan dari berbagai pihak. Antara lain dari pemerintah Saudi
Arabia baik dana pembangunan masjid maupun sarana lain seperti kitab,
dari orang tua santri, dari masyarakat yang simpatik, dan dari pemerintah
melalui program BOS melalui Kementerian Agama Kabupaten
Banyumas. Masih sangat kecil pendapatan pesantren bila dibandingkan
dengan perogram dan kegiatan santri di pesantren. Namun kami tetap
semangat di tengah keterbatasan ini. Sebagai konsekuensinya kami
mempersilahkan kepada para ustaz untuk mencari rizki sendiri-sendiri di
luar mengajar, ada yang berdagang ataupun bertani.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN IBNU TAIMIYAH (05)

Hari/ tanggal : Senin/ 23 Januari 2017
Waktu : Pk. 12.30 sampai 13.15.
Informan : MY
Tempat : Rumah MY

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1. Peneliti  :
Apakah ustaz mengikuti organisasi tertentu ?
MY:
Mohon dipahami, bahwa salafi itu bukan organisasi, mazhab ataupun
aliran. Salafi ya salafi. Salafi adalah manhaj dalam mengamalkan ajaran
Islam, yakni manhajnya para salafus shalih.
Peneliti :
Apakah ini berarti bahwa Pesantren ini tidak berorganisasi ustaz?
MY:
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 madhorot 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.
Peneliti :
Apa alasanannya ustaz ?
(MY) :
Karena mengikuti organisasi akan menumbuhkan fanatisme golongan,
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.

2. Peneliti :
Bagaimana pandangan ustadz tentang politik.
(MY) :
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 akngkat senjata. Sudah ada
Presiden dan menterinya, ada TNI dan aparat pemertintah lainnya. Jadi
tugas kita adalah dakwah murni menyebarluaskan ajaran Islam secara



benar.

3. Peneliti :
Berkaitan dengan kegiatan pendidikan di pesantren Ibnu Taimiyah,
apakah ada pengorganisasian ?
(MY) :
Ya jelas ada. Pesantren ini diorganisir walau dalam model yang sangat
sederhana. Di Pesantren Ibnu Taimiyah ada Penasehat atau sesepuh,
Pimpinan Ma’had, Kepala Marhalah (tingkatan) untuk Ibtidaiyah,
Mutawasith/ Tsanawi dan Program Takhosus (setara Madrasah Aliyah).
Setiap Marhalah mempunyai kelas tingkat seperti Marhalah Ibtidaiyah
kelas 1 sampai 6, Marhalah Mutawasith kelas 7 sampai 9 serta program
LPBA dengan materi Diniyah setara Madrasah Aliyah.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN IBNU TAIMIYAH (06)

Hari/ tanggal : Rabu, 1 Februari 2017
Waktu : Pk.13.00 – 13.45 sampai
Informan : MY
Tempat : Kantor Pesantren Ibnu Taimiyah

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1. Peneliti  :
Ustaz, saya mendengar pesantren Ibnu Taimiyah ini dahulu sangat besar
jumlah santrinya, namun mengalami perpecahan. Apa benar ustaz ?
(MY) :
Alhamdulillah, pesantren Ibnu Taimiyah perkembangannya sangat
menggembirakan. Dalam tempo kurang lebih enam tahun sejak
berdirinya, jumlah santri cukup cepat peningkatan jumlahnya dan berasal
dari berbagai kota di Jawa Jakarta, Depok, termasuk Sumatera,
Kalimantan dari dari Bima-Nusa Tenggara Barat. Jumlah keseluruhan
santri pada waktu itu mencapai jumlah 450 orang.
Peneliti :
Bagaimana ceriteranya bisa pecah ustaz ?
(MY) :
Begini, Pesantren Ibnu Taimiyah sering mendatangkan ustaz dari luar
daerah yang saya anggap mumpuni dan bermanhaj salaf. Diantara ustaz
yang kami hadirkan adalah ustaz yang bermanhaj salaf namun
mengembangkan model penddikan formal yakni Ustasz Dzulkarnaen
Pempinan Pesantren As-Sunnah Makasar. Beliau ulama yang cerdas dan
bijak. Beliau adalah alumni Pesantren Ihya’ussunnah Degolan
Yogyakarta Pimpinan Ustaz Ja’far Umar Thalib, lalu melanjutkan studi
ke Ma’had Darul Hadits,-Dammaj Yaman pimpinan Syaikh Muqbil bin
Hadi Al-Wadi’i hingga tamat dan memperdalam Islam kepada ulama-
ulama di Saudi Arabia. Karena beliau dinilai tidak sejalan dengan
kelompok manhaj  salafi terutama alumni Yaman, maka beliau telah
ditahdzir oleh Ustaz Muhammad Assewed (Pimpinan Salafi Yamani dan
pesantren Diya’us Sunnah Cirebon). Dampak dari peristiwa tersebut
berimbas pada Pesantren Ibnu Taimiyah. Pesantren Ibnu Taimiyah
dianggap telah mengikuti Ustaz Dzulkarnain sehingga sebagian ustaz di
dalam internal pesantren Ibnu Taimiyah juga mentahdir Pimpinan dan
sebagian ustaznya, lalu mereka memisahkan diri dari pesantren ini.
Sekarang mereka sudah memiliki pesantren sendiri yakni Pesantren Ar-
Royan, lokasinya tidak jauh dari sini.
Peneliti  :
Ustaz, ada alasan lain mereka mentahdir pimpinan dan sebagian ustaz
pesantren Ibnu Taimiyah ?

(MY) :
Saya tidak bisa jelaskan. Silahkan antum tanyakan sendiri kepada
mereka?



Peneliti :
Berapa jumlah santri di pesantren Arroyan, ustaz ?
(MY) :
Saya tidak tahu persisnya. Yang jelas, pada saat peristiwa tahdir terjadi,
sebagian santri juga pindah mengikuti/ pindah ke Ar-Royan. Jumlahnya
hampir separuhnya.

2. Peneliti :
Apakah dalam salafi ada varian-varian atau kelompok tertentu, ustaz?
(MY) :
Saya kurang sependapat dengan pernyataan salafi adalah berbagai
golongan karena sesungguhnya salafi ya satu, pengikut manhaj salafus
solih yang dijamin kemurniannya dalam memahami dan mengamalkan
ajaran Islam sesuai Al-Qur’an dan Assunnah. Kalaupun ada beberapa
peristiwa mentahdir lalu menjadi perpecahan itu adalah oknum saja.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN IBNU TAIMIYAH (06)

Hari/ tanggal : Senin, 20 Februari 2017
Waktu : Pk.18.40-19.30 dan 20.10-21.00
Informan : MY
Tempat : Kantor Pesantren Ibnu Taimiyah

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1. Peneliti  :
Saya ingin mendengar langsung dari ustaz tentang tahdir sesama salafi
dan bagaimana peristiwa tahdir di sini ?
(MY) :
Panjang ceriteranya, dan sebenarnya gak perlu dibahas karena sebenarnya
hal ini amat disayangkan kejadiannya. Tahzir itu kalau dilihat asal
usulnya di zaman Rasulullah adalah syar’i. Tahzir 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 mentahdzir ulama
A tersebut dan diikuti oleh ustaz dibawahnya ikut mentahdir.
Pertanyaannya, mengapa saling mentahdzir, 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 mentahdzir. Kami pimpinan
dan sebagian besar ustaz pesantren Ibnu Taimiyah ditahdir oleh sebagian
ustaz kami karena kami dianggap berakrab-akrab dengan salah satu tokoh
salafi Indonesia yang telah ditahdzir oleh mereka. Pertanyaannya adalah
siapa yang berkapasitas untuk dapat mentahdzir.
Peneliti :
Apa penyebab utama mentahdzir sesama kita ?
(MY) :
Penyebab saling mentahdir karena sikap merasa paling benar sendiri,
berdasarkan pemahaman agama yang ia miliki dan yakini sehingga
mudah menyalahkan orang lain dengan ukuran-ukurannya ia sendiri.
Peneliti :
Latar belakang pendidikan apakah mempengaruhi sikap seseorang untuk
mentahdzir?
(MY) :
Bisa juga. Misalnya ia belajar ke Timur Tengah di negeri-negeri yang
menerapkan sistem pesantren yang hanya diajar oleh seorang Syaikh,
maka ia wawasannya sempit. Berbeda dengan mereka yang belajar di
Timur Tengah seperti di Saudi yang menggunakan sistem Jami’ah
(perguruan tinggi). Mereka lebih luas pemahamannya karena di sama ia
belajar pada banyak syaikh yang berbeda-beda. Jadi lebih luas
wawasannya, tidak picik dan tidak mudah mentahdzir. Jadi sesama salafi
yang melakukan dakwah ahussunnah mestinya bersatu bersaudara.



2. Peneliti :
Menurut ustaz, prinsip-prinsip pokok pemahaman salafi itu apa saja?
(MY) :
Yang saya pahami, dakwah salafi adalah dakwah ahlu al-sunah wa-al
jama’ah. Berpegang teguh kepada tuntunan Rasulullah SAW dan salaf al-
salih. Salafi itu manhaj. Bukan orang atau golongan. Jadi siapapun yang
beramal dengan landasan ajaran Rasulullah berarti ia salaf. Supaya
menjadi salafi  ya harus belajar banyak pemahaman Islam yang dilakukan
oleh para ulama yang tsiqoh, yang lurus dalam pemahamannya terhadap
Al-Qur’an dan Al-sunnah.
Peneliti :
Menurut ustaz, agenda utama dakwah ahlussunnah itu apa?
(MY) :
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 salafus shalih. 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 suraa 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
jahiliyah kita sekarang juga lebih jahiliyah. Makanya saya terus
terjemahkan kitab-kitab aqidah ke dalam bahasa Indonesia supaya mereka
bisa baca dan faham lalu meninggalkan syirk.

3. Peneliti :
Ustaz, walau pesantren baru diterjang badai tahdzir dan pecah, apa
harapan dan cita-cita ustaz terhadap masa depan pesantren Ibnu
Taimiyah?
(MY) :
Saya masih punya harapan menjadi pesantren yang terus tumbuh dan
berkembang menjadi pesantren yang mandiri. Saya ingin pesantren Ibnu
Taimiyah kelak menjadi pesantren yang berhaluan dakwah ahlussunnah,
menjadi lembaga pendidikan Islam yang memiliki pemahaman manhaj
salafus sholih. Bila perlu ke depan kita menar-benar mandiri dan dapat
menyelenggarakan pendidikan gratis bagi seluruh santri.
Peneliti :
Tentang kompetensi alumni di masa depan seperti apa yang diharapkan?
(MY) :
Diharapkan santri mampu menghafal Al-Qur’an dan Hadits, mempunyai
kemampuan bahasa Arab dan Diniyah yang cukup dan dapat  studi lanjut
ke LIPIA atau ke Timur Tengah khususnya Saudi Arabia. Pesantren Ibnu
Taimiyah ingin mengembangkan pendidikan yang ramah terhadap
lingkungan, terbuka untuk siapapun sebagai perwujudan dakwah
rahmatan lil’alamin, tidak ekslusif dengan masyarakat umum.



4. Peneliti :
Upaya sekarang yang sedang dilakukan, bisa dijelaskan?
(MY) :
Pertama, kita sedang menyempurnakan kurikulum dan buku panduan
belajar. Intinya adalah mengacu kepada kurikulum pendidikan madrasah
Saudi Arabia dan LIPIA Jakarta disesuaikan dengan kondisi kita di Ibnu
Taimiyah. Proses edit tengah berjalan.
Kedua, sosialisasi program kita bangun kembali kepada masyarakat
khususnya melalui orang tua santri. Kami bangun terus melalui forum
pengajian orang tua santri dan masyarakat. Komunikasi juga dikaukan
dengan sesama pesantren salafi di sekitar kita seperti pesantren Al Faruq
Karanglewas Purwokerto, Pesantren Manarus Sunnah Purwojati,
Pesantren Riyadhus sholihin Kemranjen dan lainnya.
Ketiga, saya dan teman-teman banyak belajar kepada pesantren lain yang
sepaham dengan manhaj salaf terutama yang lebih maju dari kami di luar
Banyumas seperti di Solo, Makassar dan Jakarta dan sebagainya.

4. Peneliti :
Tentang pendanaan pesantren dari mana saja ustaz?
(MY) :
Kami memperoleh yang pokok dari santri. Walau tidak semua santri
mampu membayar, alhamdulillah kami mendapat dukungan dana dari
orang tua santri. Biaya masuk sebesar Rp.1.500.000,-, biaya syahriyah
bagi yang tinggal di pondok Rp. 500.000,- dan yang tidak mondok hanya
SPP sebesar Rp. 80.000,-. Yang tidak mampu kami suruh bayar
semampunya atau digratiskan. Selain itu pesantren Ibnu Taimiyah juga
mendapat bantuan dari muhsinin serta dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS). Untuk mendukung pendanaan pesantren juga telah dilakukan
usaha produktif seperti budidaya jamur tiram dan air minum isi ulang.
Peneliti :
Berapa honor para ustadznya?
(MY) :
Masih dibawah UMR. Pokoknya niatnya adalah berjuang menegakkan
dakwah ahlussunnah. Saya juga persilahkan ustaz-uztaz untuk berusaha
sendiri-sendiri di luar pesantren. Ada yang berdagang khususnya sales
kelilingan, bertani dan jasa instalasi listrik dan bangunan. Semua berjalan.
Memang semuanya saat ini berjalan dengan segala keterbatasan tapi kami
ke depan tetap semangat berbenah. Mohon doa antum semua supaya kami
sukses mengembangkan pesantren Ibnu Taimiyah.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN IBNU TAIMIYAH (07)

Hari/ tanggal : Rabu, 1 Maret 2017
Waktu : Pk.09.00-10.00
Informan : MY
Tempat : Kantor Pesantren Ibnu Taimiyah

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1. Peneliti  :
Ustaz, mohon penjelasan tentang sikap salafi terhadap kebijakan
pemerintah RI seperti masalah undang-undang dan aturan aturan
Kementerian Agama !
(MY) :
Sesuai fatwa para Syaikh seperti Al Utsaimin misalnya, wajib hukumnya
mentaati pemerintanh yang tidak berhukum kepada Kitabullah dan As-
Sunah selama tidak dalam urusan maksiat.
Peneliti  :
Bisa diberikan contohnya ustaz !
(MY) :
Misalnya dalam hal penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Kami
mengikuti keputusan sidang itsbat yang dilekukan oleh Kementerian
Agama. Kami juga melaksanakan shalat Id di lapangan bergabung
bersama dengan masyarakat.
Peneliti  :
Terkait dengan aturan seragam sekolah, bagaimana dengan santri di
pesantren Ibnu Taimiyah ?
(MY) :
Kalau soal baju seragam kami tidak menerapkan. Baju santri ya gamis
sesuai sunnah Rasul dan tidak seragam seperti SD merah putih, MTs biru
putih. Kami bebaskan warnanya yang penting gamis. Santri putri
diwajibkan berhijab/cadar dan terpisah ruang belaqjar dan asramanya.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN AR-ROYYAN (01)

Hari/ tanggal : Jum’at/ 24 Februari 2017
Waktu : Pk. 18.45-19.30
Informan : AM
Tempat : Rumah AM

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1. Peneliti  :
Assalamu’alaikum  ustaz, terima kasih sudah menerima silaturrahmi saya
mudah-mudahan ustaz tidak keberatan.
AM :
Wa’alaikumussalam ww. Senang ana dihadiri antum. Saya yang
terdampar di Kebokura datang dari jauh, merasa senang  malam ini
bertambah saudara.
Peneliti  :
Asli dari mana ustaz dan bagaimana ceriteranya kok sampai di bisa
terdampar di Kebokura Sumpiuh?
AM :
Ana asli Sidoarjo Jawa Timur dari kalangan keluarga aktivis
Muhammadiyah, pernah sekolah di sekolah Muhammadiyah di sana. Ana
pernah masuk pesantren salafi 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 belum kesampaian. Tapi ana bersyukur hampir semua
saudara kandung ana bisa nyatri dan ada beberapa yang ke Yaman.
Peneliti  :
Sejak kapan ustaz sampai di sini ?
AM :
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 saya masuk
pesantren Ibnu Taimiyah Kebokura, lalu memisahkan diri dari Ibnu
Taimiyah dan mendirikan pesantren Ar-Royyan hingga sekarang,
Alhamdulillah.
Peneliti  :
Ustaz saya lihat usianya masih muda ya ?
AM :
Alhamdulillah ana kelahiran 1980. Semua pengelola pesantren Ar-Royan
adalah generasi muda.
Peneliti  :
Bagaimana ceriteranya ustaz sampai keluar dari pesantren Ibnu Taimiyah
Kebokura ?
AM :
Ada beberapa sebab mengapa ana keluar dari pesantren Ibnu Taimiyah
Kebokura lalu mendirikan Ar-Royan. Pertama karena ana melihat misi



dakwah salafi 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. Ini tidak cocok
dengan manhaj salaf al- salih. Tidak Cuma itu, antum juga tahu kan?
Materi kajian dalam kurikulum kemenag banyak yang kurang cocok
untuk dakwah salafi karena cenderung banyak bercampur dengan hal-hal
yang tidak sejalan dengan Islam seperti paham Asy’ariyah, sekuler,
bahkan liberal dan syiah. Jadi ana tidak cocok dengan pola pendidikan
formal dan berijazah.
Kedua, ini persoalan fitnah salafi yang kemudian muncullah tahzir
kepada ustaz salafi yang sudah keluar dari rel/ manhaj salafi 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 salafi 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.
Peneliti  :
Bisa diceriterakan awal kegiatan pesantren Ar-Royyan ustaz ?
AM :
Awal tahun 2014 tepatnya bulan Februari kami memisahkan diri dari
pesantren Ibnu Taimiyah diikuti sebagian ustaz dan santri atas dukungan
orang tuanya. Karena jumlahnya yang besar, sebagian masuk ke
pesantren Al-Manshurah Mujur Kroya, dan sebagiannya masuk ke
Arroyyan yang masih darurat di rumah jamaah salafi dan rumah sewa di
Kebokura. Ana banyak dibantu orang tua santri, dukungan ustaz dari
pesantren jaringan salafi terutama teman seangkatan di pesantren
Minhajul Atsar Jember serta dukungan bimbingan dan motivasi dari
uastaz senior salafi yakni ustaz Luqman Ba’abduh (pesantren Minhajul
Atsar Jember) dan ustaz Muhammad Umar Assewed (Mudir Ma’had
Diyaus Sunnah Kota Cirebon). Alhamdulillah dalam setahun sudah bisa
mendirikan masjid di lokasi baru milik kita di RT.04 RW.1 Kebokura.
Saat ini masih terus berbenah dengan membangun fisik secara bertahap.
Bangunan masjid dan pesantren Ar-Royyan dilaksanakan dengan  terlebih
dahulu mengurus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) agar legal.
Peneliti :
Apa upaya penguatan ustaz dan pengelola pesantren ?

AM :
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-
Royan di Purwokerto karena kami satu yayasan dengan mereka. Selain
itu Ana juga menjalin kerja sama dengan pesantren Al Manshuran Mujur
Cilacap serta lainnya.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN AR-ROYYAN (02)

Hari/ tanggal : Jum’at/ 24 Februari 2017
Waktu : Pk. 20.00 – 21.15
Informan : AM
Tempat : Rumah AM

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1

2.

Peneliti  :
Apa tujuan mendirikan pesantren Ar-Royyan ustaz?
AM :
Dakwah salafi adalah dakwah tarbiyah. Jadi maksud mendirikan
pesantren adalah untuk mentarbiyah (mendidik) masyarakat menuju
pemebntukan pribadi muslim yang benar berdasarkan Al-Qur’an dan
Assunah sesuai manhaj salafus- shalih. 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 salafi dengan pesantren lainnya, hanya
anaknya yang ditarbiyah.
Peneliti  :
Alumni yang diharapkan seperti apa uastaz?
AM :
Yang pokok adalah memiliki kemampuan hifz Qur’an dan memahami
materi Diniyah dan Bahasa Arab. Dengan begitu 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.
Peneliti  :
Berarti tidak bisa masuk ke perguruan tinggi formal ya ustaz ?
AM :
Ya.  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
Hadits di Yaman.
Peneliti  :
Mata pelajaran yang diajarkan apa saja ustaz ?
AM :
Ana menerapkan kurikulum dengan mengadopsi kurikulum madrasah di
Saudi Arabia. Jadi hanya mata pelajaran Diniyah dan Bahasa Arab serta
tahfizul Qur’an yang pokok. Tapi di pesantren Ar-Royyan masih
ditambah tiga mata pelajaran penunjang yakni bahasa Indonesia,
matematika dan Keterampilan hidup (life skill). Alasan penambahan mata
kuliah di luar Diniyah praktis saja. Bahasa Indonesia dibutuhkan agar
santri dapat berdakwah dengan bahasa Indonesia yang benar.
Matematikapun hanya dibatasi berhitung agar santri mengerti hitungan.



3.

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.
Peneliti  :
Tentang  model pembelajarannya, bisa dijelaskan UIstaz?
AM :
Pembelajaran untuk mata pelajaran di pesantren Ar-Royyan umumnya
mengginakan sisten 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.
Peneliti  :
Mengapa tidak mengeluarkan ijazah ustaz ? Bukankan masyarakat
membutuhkannya untuk melanjutkan sekolah atau untuk keperluan
mencari kerja?
AM :
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 salafi berarti menjadi muslim
totalitas, pemahamannya dan amaliahnya benar benar ittiba’us sunnah.
Termasuk amalan yaumiyah seperti berpakaianpun mengikuti Rasulullah
SAW.
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.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN AR-ROYYAN (03)

Hari/ tanggal : Selasa/ 28 Februari 2017
Waktu : Pk. 16.00 – 17.30.
Informan : AM
Tempat : Pesantren Ar-Royyan.

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1. Peneliti  :
Mohon dijelaskan pengertian dan  tentang sejarah salafi di Indonesia?
AM :
Salafi itu bukan ormas atau golongan, tapi manhaj dalam mengamalkan
dan memahami Islam sebagaimana manhajnya para salafus shalih. Di era
sekarang kita berupaya menjadi salafi dengan cara mengikuti manhajnya
para ulama ahlus sunnah yang senantiasa memahami Islam sesuai manhaj
salafus sholih, tidak berdasarkan pemahamannya sendiri atau menuruti
hawa nafsunya. Tidak memahami Al-Qur’an dan Assunnah dengan
akalnya apalagi dengan memasukkan ilmu kalam atau filsafat.
Ana yakin ulama-ulama para Syaikh di Yaman dan Saudi banyak yang
tsiqah (kukuh) pendiriannya dalam menegakkan dakwah salaf.
Gerakan dakwah salafi di Indonesia awal mula sebenarnya dipelopori
oleh alumni Yaman yakni Uastaz Ja’far Umar Thalib dan Ustaz
Muhammad Umar Assewed.
Peneliti  :
Tentang permasalahan tahzir dikalangan salafi sendiri bagaimana?
AM :
Tahzir itu disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada teman kita
yang menyimpang maka kewajiban kita adalah memberikan tahzir atau
pringatan agar kembali ke jalan yang lurus. Kalau sudah diperingatkan
tetap pada pendiriannya ya  kita tinggalkan. Kasus tahzir dalam salafi
menurut saya adalah fitnah. Dan sampai akhir zaman akan terus banyak
fitnah hingga jumlah salafi yang sebenarnya / benar-benar di jalan Allah
semakin sedikit dan benar-benar ghuraba (asing) di tengah masyarakat.
Peneliti  :
Bagaimana dengan kondisi Indonesia yang bukan pemerintahan Islam?
AM :
Sesuai fatwa syaikh di Timur Tengah, hendaknya tetap mengakui
pemerintahan yang syah meskipun bukan pemerintahan Islam. Ana dan
kawan –kawan membangun pesantren melalui prosedur yang ditetapka
pemerintah dengan memberitahu lingkungan dan mengurus dokumen Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) kepada pemerintah.
Ana dan keluarga besar pesantren Ar-Royyan juga memulai puasa
Ramadhan sesuai ketetapan Pemerintah Republik Indonesia sesuai sidang
itsbat Meketerian Agama. Kami juga shalat ‘Id di tanah lapang bersama
kaum muslim lainnya sesuai ketetapan pemerintah.
Peneliti  :
Apakah dakwah salafi juga memanfaatkan teknologi informasi?



AM :
Antum tahu kan, sekarang ini banyak dakwah salafi yang menggunakan
siaran terevisi? Para Syaikh telah memfatwakan bahwa dakwah dengan
media televisi penuh dengan madharat. 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 HP apalagi HP 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.
Peneliti  :
Apakah dalam menyelenggarakan pesantren ada tujuan keuntungan
materi?
AM :
Antum lihat saja. Pesantren atau madrasah yang mahal dan berorientasi
kepada keuntungan materi itu tidak mendatangkan berkah. Ciri tidak
berkah adalah lulusannya banyak gagal menjadi muslim yang kokoh
dalam menjalankan ajaran salafus shalih. Banyak yang gagal memenuhi
target hafalan, dan banyak yang berpola hidup tidak Islami baik dalam
berpakaian maupun cara berfikir. Banyak pula pesantren yang
ditinggalkan masyarakat karena materialistik. Jadi mengelola pesantren
harus dengan keikhlasan hati hanya mencari ridha Allah saja. Materi
dibutuhkan namun bukan tujuan, hanya sarana saja.
Sekarang ini banyak pesantren yang menyatakan dirinya pesantren salafi
atau ahlussunnah namun kurikulumnya ikut pemerintah dan berijazah,
pakaiannya tidak lagi menggunakan pakaian salafi (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 salafi yang sebenarnya. Jadi pesantren salafi ya harus jelas,
mulai dari kurikulumnya hingga penerapan ajaran salafi dalam amalan
harian santri dan ustaznya.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN AR-ROYYAN (04)

Hari/ tanggal : Senin/ 6 Maret 2017
Waktu : Pk. 16.00 – 27.30.
Informan : AM
Tempat : Rumah AM

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1. Peneliti  :
Ustadz, program ujian nasional melalui Program Pesantren Salafiyah
katanya aman dan tidak mempengaruhi kurikulum pendidikan pesantren.
Bagaimana pendapat ustaz?
AM :
Cepat atau lambat program PPS akan ada pengaruhnya. Aman kan
sekarang. Lama kelamaan namanya sistem pendidikan pasti ada penataan
dan penyempurnaan. Apalagi program pemerintah yang menggunakan
dana besar, pasti akan mengatur bagi siapapun yang mengikutinya. Jadi
bagi kami lebih baik tidak ikut sejak sekarang dari pada diatur
dikemudian hari dan akan merepotkan.
Peneliti  :
Lantas bagaimana dengan keikutsertaan ustaz dalam penetapan awal
bulan dengan mengikuti ketetapan Pemerintah RI?
AM :
Fatwa syaikh kan sudah jelas. Mengikuti pemerintah sepanjang tidak
maksiyat kepada Allah tidaklah mengapa dilakukan. Apalagi penetapan
itu dilakukan dengan cara yang sama dengan kita.

2. Peneliti  :
Untuk pengembangan pesantren apa khususnya bidang pembelajaran,
apakah yang telah diusaakan pesantren Ar-Royyan ?
AM :
Kami kan baru berdiri sejak 2014. Jadi masih serba terbatas. Tapi kami
bersyukur calon santri dari berbagai daerah sambutannya sangat antusias
dan cenderung bertambah terus. Bahkan di tengah tahun pelajaran ada
beberapa yang masuk melalui proses pindah dari pesantren lain.
Kami bekerja sama dengan pesantren Minhajul Atsar Jember pimpinan
Ustaz Luqman Ba’abduh terutama buku pelajaran bagi santri. Sebagian
kami menggunakan dari pesantren tersebut, sebagian lagi kami ginakan
kitab-kitab yang digunakan di madrasah di Timur tengah.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN AL-FARUQ (01)

Hari/ tanggal : Jum’at/ 17 Februari 2017
Waktu : Pk. 08.00 – 10.30
Informan : SZ
Tempat : Kantor Pesantren Al-Faruq

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1.

2.

Peneliti  :
Assalamu’alaikum ww. Apa kabar ustaz Syaifuddin?
Ustaz SZ :
Wa’alaikumussalam wr wb Alhamdulillah. Apa kabar bapak ?
Peneliti  :
Alhamdulillah. Ustadz sepertinya lebih muda dari saya ?
Ustaz SZ :
Ah bisa saja, saya sudah tua. Anak sudah tujuh kan berarti sudah tua.
Peneliti  :
Ustaz, anak bukan ukuran. Anak saya kurang dari tujuh tapi say kelahiran
1968. Kalau ustaz tahun berapa ?
Ustaz SZ :
Saya kelahiran tahun 1974. Lahir dan besar di Kebumen.
Peneliti  :
Bagaimaa ceritanya taz kok sampai di Purwkerto ?
Ustaz SZ :
Saya mengikuti pendidikan sekolah umum di Kebumen hingga lulus
SMA Negeri 1 Kebumen, lalu msuk Fakultas Petermakan Universitas
Jenderal Soedirman sampai semester III. Selama di 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.
Peneliti :
Tentang aktivitas di peasntren bagaimana ceriteranya :
Ustaz SZ :
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.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN AL-FARUQ (02)

Hari/ tanggal : Jum’at/ 24 Februari 2017
Waktu : Pk. 08.00 – 10.00
Informan : SZ
Tempat : Kantor Pesantren Al-Faruq

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1.

2.

3.

Peneliti  :
Assalamu’alaikum ww.
Ustaz Saifudin (SZ) :
Wa’alaikumussalam wr wb.
Peneliti  :
Bagaimana kegiatan pesantren ustaz ?
Ustaz SZ :
Alhamdu lillah walau pelan namun lancar dan terus berkembang.
Peneliti  :
Bisa diceriterakan sejarah pesantren Al-Faruq dari awal ustaz ?
Ustaz SZ :
Empat tahun yang lalu (2013) saya meninggalkan Pesantren Al-Faruq
Purwokerto karena peristiwa tahzir. Saya bersama teman-teman memulai
membangun pesantren. Tanah yang digunakan awalnya adalah wakaf dari
muhsinin setempat di Karanglewan kidul yang bergabung dalam dakwah
salafi. Kita memulai membangun masjid terlebih dahulu dengan dana
bantuan dari muhsinin asal Saudi Arabia. Alahmdulillah asrama dan
ruang belajar Insya Allah telah mencukupi dan kini sedang membangun
asrama lilbanat (untuk santri putri).
Peneliti  :
Bagaimana perkembangan santrinya ustaz ?
Ustaz SZ :
Alhamdulillah semakin bertambah. Jumlah seluruhnya 250 santri putra
dan putri. Kami menerima santri dari lulusan pesantren maupun sekolah
umum. Saat ini pesantren Al-Faruq menyelenggarakan pendidikan setara
Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah. Insya Allah sedang dipersiapkan
untuk tahun depan membuka tingkatan setara Madrasah Aliyah.
Peneliti  :
Tenaga pengajarnya alumni mana saja ustaz ?
Ustaz SZ :
Alhamdulillah kita banyak dibantu para alumni pesantren lokal yang
cukup bagus. Sebagian lainnya adalah alumni Universitas Islam Madinah
dan Yaman.
Meski mereka belum mendapatkan finansial cukup (masih dibawah
UMR), namun mereka tekun dan sungguh-sungguh membesarkan
pesantren ini untuk lahan dakwah.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN AL-FARUQ (03)

Hari/ tanggal : Kamis/ 2 Maret 2017
Waktu : Pk. 16.00 – 17.00
Informan : SZ
Tempat : Kantor Pesantren Al-Faruq

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1.

2.

3.

Peneliti  :
Assalamu’alaikum ww.
Ustaz Saifudin (SZ) :
Wa’alaikumussalam wr wb.
Peneliti  :
Kalau boleh tahu mengapa ada tahdzir sesama kita ya ?
Ustaz SZ :
Saya juga tidak paham dengan cara berfikir mereka yang mentahzir.
Awalnya saya diminta mengikuti keinginan mereka, saya coba penuhi
sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lama kelamaan saya
diminta mentahzir orang-orang yang telah ditahzir oleh mereka. Saya
tidak mau melakukannya, karena orang-orang yang harus ditahzir adalah
orang-orang yang dalam penilaian saya adalah lurus aqidahnya dan taat.
Karena saya tidak setuju dengan tahzir tersebut akhirnya saya memilih
untuk meninggalkan mereka, dan merekapun mentahzir kami.
Pemahaman tahdzir sebagai bagian dari syariat Rasul yang diterapkan
oleh mereka saya anggap kurang tepat dan tidak berilmu sama sekali.
Mereka kurang paham tentang penerapan hukum tahzir.
Peneliti  :
Apa reaksi para pentahzir terhadap ustaz dan pesantren ini ?
Ustaz SZ :
Karena mereka telah mentahzir saya dan teman-teman, maka kami
dianggap telah sesat dan menyalahi manhaj salafi. Saya tidak peduli
dengan apa yang mereka lakukan, dan dakwah kami lewat pendidikan
pesantren dan bimbingan masyarakat terus berjalan.
Peneliti  :
Ustaz, dalam tempo 4 tahun pesantren fisiknya sangat cepat
perkembangannya. Boleh tahu dana dari mana ustaz ?
Ustaz SZ :
Alhamdulillah banyak yang membantu untuk keperluan pembelian tanah,
bangunan kelas dan asrama ataupun lainnya. Bantuan yang masuk kepada
kami antara lain dari : Jamaah, orang tua/wali santri, para pengusaha yang
tergabung dalam Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI), dari
pemerintah berupa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan
lainnya.
Peneliti  :
Apa visi dari pesantren Al-Faruq, ustaz ?
Ustaz SZ :
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 As-



Sunnah sebagaimana manhaj salafus shalih. Berkepribadian atau
berakhlak sebagaimana para salaf al salih secara istiqamah di tengah
perkembangan zaman seperti sekarang ini.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN RIYADHUS SHALIHIN (01)

Hari/ tanggal : Jum’at/ 17 Februari 2017
Waktu : Pk. 08.00 – 10.00
Informan : ZA
Tempat : Rumah ZA

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1.

2.

3.

Peneliti  :
Assalamu’alaikum ww. Kaifa haluk ustaz?
ZA:
Alhamdulillah, khair. Antum juga baik kan ?
Peneliti  :
Alhamdulillah sehat, ustaz ?
ZA:
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.
Peneliti  :
Mengapa ustaz memilih belajar di Yaman ?
ZA :
Belajar di Yaman lebih enak karena sistemnya pesantren yang diasuh
oleh para Syaikh yang memiliki kedalaman ulumuddin yang tinggi.
Beberapa teman yang sudah saya bimbing bahasa Arab juga berhasil
dengan biaya mandiri kita kirim belajar ke Yaman. Alhamdulillah
manfaatnya bisa kita rasakan. Disamping membantu bimbingan bahasa
Arab bagi yang membutuhkan, saya juga sering dimintai tolong jika ada
tamu Syaikh dari Timur Tengah pada acara daurah atau seminar di
kampus untuk menjadi penerjemah.
Peneliti  :
Berapa putra ustaz ?
ZA :
Alhamdulillah sudah tiga, mau empat. Semua masih kecil-kecil.
Peneliti  :
Di kampung ini saya lihat banyak tanaman durian ya ustaz ?
ZA :
Alhamdulillah. Di  kampung ini banyak yang bertani durian karena tanah



di sini cocok untuk menanam durian kualitas unggul yang sangat mahal
harganya hingga Rp. 120.000/kg. Durian yang kami tanam adalah jenis
montong (kualitas unggul) yang dapat mencapai 3 kg lebih. Kami juga
bersma ayah menjual bibit tanaman durian.



RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama : Ibnu Hasan

Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 5 Agustus 1968

Alamat: Jl. Pamujan Barat 232 RT. 04 RW. 10 Kelurahan Teluk

Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, Provinsi

Jawa Tengah. Tlp. 0281.632075.

Pekerjaan : Dosen tetap Yayasan Fakultas Agama Islam Universitas

Muhammadiyah Purwokerto sejak tahun 1997.

Riwayat Pendidikan :

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal  Kedungwuluh Lor, Patikraja lulus tahun 1975

2. Madraha Ibtidaiyah  Muhammadiyah Kedungwuluh Lor, Patikraja lulus tahun 1981

3. Madrasah Tsanawiyah  Muhammadiyah Patikraja, Kab.Banyumas lulus tahun 1984

4. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Purwokerto lulus tahun 1987

5. S.1 Jurusan Pendidikan Agama Islam  Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga lulus

tahun 1994

6. S.2 Konsentrasi Pendidikan Islam PPS IAIN Walisongo lulus tahun 2008

7. S.3 Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang angkatan tahun

2014.

Karya ilmiah :

1. Salafy Movement Orientation in Indonesia; Proceeding The International Converence

The Community Development in ASEAN, 2017

2. Meninjau Ulang Kebijakan Bidang Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; Jurnal

Islamadina FAI UMP, 2017.

3. The Model of Madrasah Diniyah in The Future; Proceeding International Converence

on The Development of Education Toward ASEAN Community, 2015.

4. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dan Problematikanya, Jurnal Islamadina FAI

UMP 2014.

5. Modernisme dan fundamenalisme Islam, Jurnal Isklamdina FAI UMP, 2014

6. Studi Islam Dengan Pendekatan Filosofis, Jurnal Islamadina FAI UMP, 2015.

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Umum Pimpinan Wilayah  Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah tahun

1990.

2. Ketua Pimpinan Cabang  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Banyumas 1988



3. Ketua Pimpinan Daerah  Pemuda Muhammadiyah Banyumas tahun 1997

4. Ketua Pimpinan Daerah  Muhammadiyah Banyumas tahun 2010 hingga sekarang

5. Ketua Komisi Pendidikan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas tahun

2011 sampai sekarang.

6. Anggota Badan Pembina Rumah Sakit Islam Purwokerto tahun 2016 sampai

sekarang.

Keluarga :

1. Istri : Titi Adriyanti

2. Anak : 5 orang (Azzahrah, Syiva, Assyahidah, Albana, Alvin

Annaja). Menantu : Fajar Musthafa.

3. Cucu                  : 1 orang (Raihan Nafis).

Purwokerto, 11 November  2017

Ibnu Hasan



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN RIYADHUS SHALIHIN (02)

Hari/ tanggal : Selasa/ 21 Februari 2017
Waktu : Pk. 08.00 – 19.30
Informan : ZA
Tempat : Pesantren Riyadhus Shalihin

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1.

2.

Peneliti  :
Kapan pesantren Riyadhus Shalihin didirikan?
ZA :
Pesantren Riyadhus Shalihin didirikan tahun2014. Sebelumnya kami
merintis Taman Penddikan Al-Qur’an dan pendidikan Bahasa Arab di
rumah orang tua .
Banyak yang menentang TPQ yang dirintis dari kelompok muslim yang
sudah lama eksis di kampung ini. Alhamdulillah, dengan pendekatan
kultural kepada para tokoh di kampung ini, akhirnya mereka memahami
dfan kegiatan dapat berjalan.
Peneliti  :
Dari mana dana yang digunakan untuk membangun pesantren?
Ust Zakaria Achmad :
Subhanallah, bantuan mengalir dari mana saja. Bahkan ada mahasiswa
Universitas Muhammadiyah yang belajar pada saya mampu menyisihkan
uang recehan dalam kaleng hingga beberapa ratus ribu diinfakkan untuk
membangun pesantren ini. Dari para muhsinin lainnya juga banyak
membantu termasuk dari santri. Alhamdulillah pembangunan fisik
gedung berlantai dua untuk ruang belajar dan asrama santri dapat
diwujudkan meskipun masih minim.
Peneliti  :
Bagaimana sistem pendidikannya, ustaz?
ZA :
Pesantren Riyadhus Shalihin menerapkan pesantren yang mencob
memadukan kurikulum murni mengajarkan agama, namun dengan
memasukkan  mata pelajaran umum ke dalam kurikulumnya.



Peneliti  :
Perkembangan santrinya bagaimana ustaz?
ZA :
Alhamdulillah berkembang baik. Saya masih membatasi karena persoalan
fasilitas. Saat ini daya tampung hanya satu kelas. Sehingga pada tahun ke
tiga ini ada tiga kelas dengan jumlah yang kami batasi agar lebih mudah
proses pendidikannya. Saat ini baru kami selenggarakan tingkat
Tsanawiyah, dan sedang dipersiapkan untuk tingkat Aliyah.
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.
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.
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.
Santri kami alhamdulillah sudah merata penyebrannya di lima kabupaten
sekitar Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen bahkan
ada yang berasal dari Batam.
Program utamanya adalah tahfizul Qur’an. Namun demikian santri
dibekali dengan pengetahuan agama dan ilmu umum untuk bekal
menghadapi kehidupan di masa mendatang.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN RIYADHUS SHALIHIN (03)

Hari/ tanggal : Selasa/ 29 Maret  2017
Waktu : Pk. 08.00 – 19.30
Informan : ZA
Tempat : Rumah ZA

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1.

2.

3.

Peneliti  :
Ustaz, saya dengan salafi itu keras dan intoleran. Bagaimana menurut
ustaz?
ZA :
Memang diakui ada teman-teman salafi yang terlalu keras/ketat, kurang
toleran. Mestinya tidak demikian. Dakwah salafi harus bijak dengan
memahami dan menyelami keadaan masyarakat. Memahamkan orang
tentang Islam harus ditempuh jalan yang damai. Banyak pesantren yang
tadinya intoleran menjadi toleran secara bertahap setelah mengalami
benturan berbagai masalah yang menimpa mereka, termasuk peristiwa
tahdzir yang berujung perpecahan. Saya banyak mendapat pelajaran
ketika belajar di Yaman tentang penerapan dakwah yang rahmatan
lil’alamin. Para Syaikh di Yaman sangat bijak dalam berdakwah. Mau
memahami kemajemukan namun tetap kokoh dalam aqidah Islam.
Peneliti :
Kabarnya ustaz telah ditahzir oleh ustaz salafi juga?
ZA :
Memang benar. Saya menyayangkan kepada pelaku dakwah salafi 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
Peneliti  :
Tentang paham salafi, bagaimana pemahaman ustaz?
ZA :
Salafi itu manhaj atau cara, metode yang dinisbatkan pada salafus shalih.



Tetapi penerapannya juga harus bijak sebagaimana bijaknya para salafus
shalih di masa lalu.
Peneliti  :
Apa alasan ustaz lebih memilih gerakan dakwah salafi dari pada
mengikuti ormas Islam?
ZA :
Alasan saya mengikuti salafi adalah keyakinan bahwa generasi salaf
adalah generasi yang dijamin oleh Rasulullah dalam memahami dan
mengamalkan ajaran Islam. Saya lebih memilih dakwah salafi 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.
Peneliti  :
Apa upaya ustaz untuk memajukan pesantren?
ZA :
Untuk memajukan pesantren Riyadhus Shalihin, saya membuka kerja
sama dan komunikasi seluas-luasnya dengan pihak lain. Dakwah
mestinya harus demikian, tidak inklusif. Tapi kami labih memilih bekerja
sama dengan kalangan yang sepaham dengan dakwah salafi.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN RIYADHUS SHALIHIN (04)

Hari/ tanggal : Selasa/ 1 Mei 2017
Waktu : Pk. 16.00 – 17.30
Informan : ZA
Tempat : Pesantren Riyadhus Shalihin

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1.

2.

Peneliti  :
Pesantren baru ini berusia tiga tahun. Apa yang dilakukan untuk
pengembangan pesantren pada tahap awal ini?
ZA :
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
salafi untuk operasionalnya. Kurikulum mengikuti pesantren Imam
Bukhari Karanganyar-Solo yang dipimpin Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin
(asli Kemranjen,Banyumas) , merupakan perpaduan kurikulum pesantren
dan kurikulum Kementerian Agama. Sedangkan untuk mengikuti ujian
nasional, santri kami digabungkan dengan pesantren Ibnu Taimiyyah
Kebokura Sumpiuh. 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.

Peneliti  :
Jadi Kurrikulum pesantren ini riilnya seperti apa?
ZA :
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



3.

Shalihin diajarkan mata pelajarana Matematika, Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Peneliti  :
Berapa jumlah santri dan biaya pendidikannya?
ZA :
Santri tiap angkatan kami batasi hanya 24 anak. Hal ini disesuaikan
dengan daya tampung pesantren. Sampai saat ini sudah mencapai
angkatan ketiga.
Biaya pendidikan relatif murah karena hampir seluruh biaya kami
kembalikan kepada santri dalam bentuk fasilitas pendidikan dari mulai
perlengkapan pembelajaran hingga perlengkapan asrama. Biaya awal
masuk pesantren Rp. 4000.000,-. Sedangkan biaya bulanannya kami
sesuaikan dengan kesanggupan para orang tua santri.
Kami menerima bantuan dari para muhsinin tanpa membatasi kecuali
bantuan yang dilarang syariat seperti perbankan karena itu mengandung
unsur riba yang terlarang.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN AL-FARUQ (04)

Hari/ tanggal : Jumat / 10 Maret 2017
Waktu : Pk. 16.00 – 17.00
Informan : SZ
Tempat : Masjid Pesantren Al-Faruq

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1.

2.

Peneliti  :
Assalamu’alaikum ww.
Ustaz Saifudin (SZ) :
Wa’alaikumussalam wr wb.
Peneliti  :
Melanjutkan pembicaraan kemaren, apakah pesantren ini mengajarkan
pengetahuan selain agama?
Ustaz Saifudin (SZ) :
Kami  berusaha mengembangkan model pendidikan yang diminati dan
memenuhi kebutuhan masyarakat. Pesantren Al-Faruq mengikuti
program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 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.
Para santri mengikuti Ujian Nasional yang diselenggarakan pemerintah.
Sebagai penunjang, para santri kami ajarkan mata pelajaran yang diujikan
secara nasional seperti Bahasa Indonesia dan Matematika IPA dan
lainnya. Harapannya agar santri dapat mengikuti ujian nasional dengan
baik.
Untuk menghadapi ujian nasional pesantren bekerja sama dengan
lembaga bimbingan belajar untuk memberikan pembekalan kepada santri.
Bagi yang telah lulus kami memberikan ijazah.
Peneliti  :
Apakah program PPS tidak merusak misi salafi di pesantren Al-Faruq ?
Ustaz Saifudin (SZ) :
Program PPS sangat aman bagi kurikulum Diniyah pesantren dalam
mengembangkan dakwah salafi kepada santri, karena PPS menyerahkan



sepenuhnya pelaksanaan pendidikannya kepada pihak pesantren. Intinya
PPS menghendaki para santri bisa mengikuti ujian nasional.
Peneliti  :
Apakah pesantren Al-Faruq menjalin kerja sama dengan pihak lain ?
Ustaz Saifudin (SZ) :
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.
Bahkan hubungan saya dengan Ustaz Dzulkarnain sangat dekat. Saya
sering diundang dengan tiket yang disediakan beliau ke Makassar
maupun lainnya untuk menghadiri daurah yang diadakan beliau dengan
menghadirkan Syaikh dari Saudi, Yaman maupun negara lain.
Peneliti  :
Tentang kurikulum di pesantren Al-Faruq bisa diceriterakan ustaz ?
Ustaz SZ :
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 hadits, 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.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PIMPINAN PESANTREN AL-FARUQ (05)

Hari/ tanggal : Jum’at/ 17 Maret 2017
Waktu : Pk. 13-14.30
Informan : SZ
Tempat : Kantor Pesantren Al-Faruq

No. URAIAN / HASIL WAWANCARA

1.

2.

Peneliti  :
Assalamu’alaikum ww.
Ustadz dulu mengatakan pernah ikut bergabung Laskar Jihad. Bagaimana
ceriteranya ?
Ustaz Saifudin (SZ) :
Wa’alaikumussalam wr wb.
Saya sempat turut membantu Laskar Jihad pimpinan Ustaz Ja’far Umar
Thalib dengan cara menghimpun beras dari para muhsinin untuk
keperluan logistik laskar di Ambon. Namun selesai saya belajar di
Madinah, saya justru mendapat amanat dari para ustaz di Saudi untuk
turut menghentikan Laskar Jihad karena sudah terjadi banyak
penyimpangan diantaranya pelaksnaan hukum rajam hingga mati bagi
laskar yang melakukan kesalahan, perubahan gerakan dari mengamankan
dan mendampingi umat muslim Ambon menjadi penyerbuan atau
penyerangan kepada pihak non muslim dan sikap tidak taat kepada
pemerintah.
Peneliti  :
Bgaimana onsep dakwah safi meurut pemahaman ustaz?
Ustaz SZ :
Dakwah harus menarik di mata umat. Tidak perlu jauh dari mereka, ustru
har pro aktif. Pesdantren juga harus dibuat menarik pembelajarannya agar
santri betah dan masyarakat juga tidak alergi dengan kita. Selain di
pesantren ini saya dan teman-teman juga pro aktif memberikan
bimbingan melalui kegiatan pengajian di masjid dan majelis taklim milik
siapapun. Prinsipnya kami perlu sosialisasi dengan mereka agar dakwah
berjalan.
Salafi adalah manhaj, bukan organisasi kemasyarakatan (ormas). Jadi
mengorganisir dakwah adalah keharusan. Tapi berorganisasi dan terikat
dengan organisasi itu serta fanatik golongan itu tidak boleh.Dawah salafi
harus dekat degan masyarakat. Karena itu dakwah salafi tidak boleh



tertutup, justru harus terbuka dan menarik untuk siapapun. Dakwah salafi
hendaknya juga dekan dengan pemerintah, apalagi dakwah di bidang
pendidikan.
Misi kita menegakkan manhaj salafus shalih, dengan menegakkan ajaran
Al-Qur’an dan As-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. Jika ada sudara kita yang salah atau mengingkari
ajaran Islam sebagaimana manhaj salaf, maka tugas kita mengingatkan
dan mengajak kembali ke jalan yang benar dengan baik-baik. Jangan
meninggalkan mereka. Karenanya saya tidak setuju dengan tahdzir
maupun hajr yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Saya
mengamati yang suka mentahdzir sesma salafi disebabkan dia kurang
ilmu. Tahdzir memang ada pada masa Rasulullah SAW. Namun
penerapannya tidak seperti sekarang ini.
Peneliti  :
Saya dengar salafi melarang santri dan jamaahnya melarang menonton
televisi. Bagaimana ustaz?
Ustaz SZ :
Tidak benar itu. Televisi tiadk 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.


