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KATA PENGANTAR 

ayanan dan bimbingan keagamaan sebagai pilar penting 

pembangunan nasional menjadi salah satu sorotan 

utama pasca reformasi t 998. Hal ini tak bisa dipisahkan 

dari peran agama yang begitu penting bagi keberlangsungan 

pembangunan nasional. Agama adalah bagian tal< terpisahkan 

pencapaian pembangunan, karena itulah keberhasilan 

pembangunan nasional juga diukur sejauh mana bidang agama 

mendapatkan porsi yang proporsional. 

Sadar akan hal ini, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam 

telah melakukan berbagai langkah strategis guna memperkuat 

peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pembangunan 

nasional di bidang agama. Penguatan layanan yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat mendapat perhatian khusus 

untuk ditingkatkan. Dalam hal ini, layanan pencatatan nikah 

dan penyuluhan keagamaan mendapatkan porsi lebih untuk 

dilakukan pembenahan. 

Layanan pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama 

(KUA) merupakan ujung tombak Kementerian Agama. Di 

sinilah citra Kementerian Agama dipertaruhkan. Bersentuhan 

langsung dengan masyarakat, KUA menjadi unit terdepan 

dalam membangun kualitas layanan Kementerian Agama. 

Karena itulah, pembenahan regulasi pencatatan nikah menjadi 

langkah besar dalam rangka menyempurnakan sistem layanan 

publik. Penerapan regulasi biaya nikah yang dimulai tahun 
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2014, menjadi titlk awal guna membangun transparansi dan 

tertib administrasi sebagai bukti layanan publik yang baik. 

Pun, para penyuluh yang tersebar di seluruh penjuru 

negeri, adalah garda terdepan dalam pembangunan di bidang 

agama. Mereka inilah yang berada di garis terdepan merawat 

dan menjaga keberagamaan. Revitalisasi penyuluh yang dimulai 

tahun 2015 menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM 

Penyuluh Agama Islam melalui seleksi dengan standar nasional serta 

sejumlah pendidikan dan pelatihan (diklat). 

Meski belum sepenuhnya merata di seluruh negeri, kini kita 

dapat melihat lahirnya para ASN yang inspiratif, penuh dedikasi dan 

tak kenallelah melayani masyarakat. Mereka yang dihadapkan pada 

keterbatasan infrastruktur pun tak larut dalam kesedihan. Justru 

semua itu dijadikan pemantik semangat untuk terus menghadirkan 

Iayanan yang terbaik. 

Para penghulu dan Penyuluh Agama Islam kini telah banyak 

melahirkan cerita inspiratif yang patut kita banggakan. Mereka 

hadir melayani masyarakat, memberi bukti atas eksistensi ASN di 

tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Spirit dakwah 

yang diwariskan para ulama telah menjadikan sosok para penyuluh 

dan penghulu sebagai pribadi yang penuh dedikasi dan loyalitas 

terhadap amanat negara. 

Buku yang ada di tangan kita ini bertutur banyak tentang 

mereka yang berada di garis terdepan melakukan pelayanan 

keagamaan. Tidak sebatas hadir dan menggugurkan kewajiban, 

mereka adalah sosok yang memberi kita semangat pengabdian, 

semangat untuk melahirkan nilai-nilai perjuangan yang patut kita 

ambil pelajaran. 
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Dalam penyusunan huku ini, kami mclibatkan para penulis 

dan jurnalis sejumlah media Islam. Hal ini bertujuan agar potret para 

pengabdi dapat disajikan dalam banyak perspektif dan obyektif. Kami 

haturkan banyak terima kasih kepada para jurnalis dan penulis yang 

telah bersedia menjadi mitra kami untuk memotret para pengabdi 

di berbagai sudut negeri. Semoga buku ini dapat menginspirasi kita 

untuk hadir lebih cepat, berdiri tegak, dan kokoh memegang amanat 

dalam melayani masyarakat. 
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SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL 
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

KEMENTERIAN AGAMA Rl 

S 
udah seharusnya memang pengabdian seorang Aparatur 

Sipil Negara (ASN) ditunaikan dengan sepenuh hati, 

berdedikasi serta inovatif. Sebagai abdi negara dan 

pelayan masyarakat, eksistensi ASN bukanlah pelengkap sistem 

bernegara kita. ASN hadir tidak dalam rangka menggugurkan 

unsur pelayanan publik yang diemban negara. Lebih dari 

itu, keberadaan ASN dalam konteks Bimbingan Masyarakat 

Islam merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Islam 

tentang negara, dimana hadirnya negara adalah dalam rangka 

menegakkan keadilan, membangun kesejahteraan, serta 

melindungi setiap masyarakat dari berbagai tindakan yang 

dapat merusak Hak Asasi Manusia. 

Negara Madinah merupakan contoh nyata hadirnya 

pelayan publik yang lahir dari nilai-nilai keislaman. Rasulullah 

Saw. mendirikan negara Madinah di atas prinsip dasar layanan 

publikyang responsif, cepatdan transparan. Keberhasilan negara 

Madinah dalam meramu keberagaman penduduk Madinah, 

diawali dengan konsep layanan publik yang menyeluruh tanpa 

ada pemilahan atas dasar ras maupun agama. Semua unsur 

masyarakat Madinah mendapatkan layanan yang terbaik, 
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diberikan jaminan keamanan menjalankan setiap keyakinannya, 

serta mendapatkan akses terhadap layanan publik lainnya. 

Maka, negara Madinah menjadi rujukan para sarjana dunia 

dalam melihat Islam sebagai konsep bernegara. 

Spirit Madinah patut kita jadikan acuan untuk melakukan 

revitalisasi layanan publik, khususnya dalam memperkuat peran 

ASN terhadap kualitas layanan, bimbingan dan penyuluhan 

agama Islam. ASN harus hadir dan memberi solusi atas apa 

yang dijumpai dan dihadapi masyarakat. ASN hadir sebagai 

representasi negara dalam menjalankan fungsi layanan 

sebagaimana diamanatkan undang-undang. 

Peran sebagai pelayanan masyarakat juga melekat erat 

dalam fungsi Blmbingan Masyarakat Islam. Direktorat jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam lahir dari konsesnsus kebangsaan 

akan pentingnya kehadiran negara dalam melayani umat Islam. 

Berbagai perubahan nomenklatur telah dilakukan, salah satunya 

bertujuan mengoptimalkan peran bimbingan dan penyuluhan 

agama Islam. Hal ini menegaskan peran Bimbingan Masyarakat 

Islam begitu penting dalam mendukung sistem berbangsa dan 

bernegara, khususnya dalam bidang layanan dan bimbingan 

keagamaan. 

Langkah penting Bimas Islam dalam meneguhkan 

kehadirannya di masyarakat adalah melalui .revitalisasi layanan 

keagamaan, dalam hal ini KUA dan penyuluhan agama. 

KUA dengan tugas pokok melayani pencatatan pernikahan, 

serta penyuluh dengan tugas pokok melakukan bimbingan 

keagamaan, merupakan dua poin penting yang terus dibenahi. 

Tujuannya adalah, kualitas layanan dan bimbingan keagamaan 

benar-benar hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat. 
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Kami menyambut baik berbagai inovasi yang- lahir clari 

para ASN Bimas Islam. khususnya Penghulu clan Penyuluh cti 

berbagai pelosok negeri . Di tengah keterbatasan infrastruktur. 

kami sangat bangga clengan semangat pantang menyerah 

clalam melayani masyarakat. lni aclalah bukti nyata bahwa spirit 

agama haclir clalam perjalanan para Penghulu clan Penyuluh . 

Selain sebagai motivasi . berbagai catatan kiprah mereka 

juga akan menjacli clasar bagi Ditjen Bimas Islam clalam 

melakukan pembenahan layanan keagamaan . Kami terus 

berkomitmen clan mewujuclkan kualitas layanan keagamaan 

dalam berbagai inovasi dan kebijakan. Hal ini tentunya perlu 

menclapat dukungan clari semua kalangan , karena keberhasilan 

ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian . 

Semoga inspirasi ini terus menggerakkan kita untuk lebih 

baik clalam melayani masyarakat. Amin. 

akarta, januari 20 18 

ektur jenderal . 
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PEMBAWA CAHAYA BAG I DAYAK BERAU 
A Khoirul Anam &... Moh. Syafaat 

l{
bupaten Berau, Kalimantan Timur merupakan wilayah 

kepulauan yang <;likelilingi laut dan_ berbatasan dengan 

ilipina. Daratannya terdiri dari hutan yang cukup luas 

dan lebat. Banyak suku pedalaman yang hingga kini masih 

mengisolir diri dari keramaian. 

Meski medan lautdan hutan kompakmelahirkan kesukaran, 

Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama (Kemenag) di 

wilayah ini tak pernah menyerah. Tak hanya berdakwah dan 

menyuluh, mereka juga membantu memperjuangkan hak-hak 

masyarakat dayak sebagai warga negara. 

Bangkitkan Semangat Leluhur 
Butuh waktu setengah hari dari pusat kota untuk tiba di 

Kampung Suku Dayal<, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten 

Berau, Kalimantan Timur. Pada siang hari, jangan harap bisa 

bertemu penduduk asli. Mereka tengah berada di hutan untuk 

menggarap ladang, mencari kayu bakar, atau keperluan lainnya. 
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Dahulu, warga kampung ini sudah memeluk agama Islam. 

Lantaran keterbatasan dalam banyak hal, mereka beium sempat 

mengenal Islam lebih dalam. Tak lama kemudian, mereka 

kembali kepada kepercayaan lama. 

"Kami mau memeluk Islam (lagi). Tapi Bapak harus 

tanggungjawab. Jika tidak, kami kembali lagi (kepada 

kepercayaan lama)," ungkap penyuluh agama Islam di Berau, 

Syarifuddin (50), menirukan perkataan Kepala Suku Dayak. 

Dahulu, leluhur Syarifuddin mengislamkan warga 

suku Dayak. Sayangnya, tak ada yang melanjutkan dakwah. 

Masyarakat Dayak kembali kepada kepercayaan lama. Dengan 

semangat itulah, Syarifuddin tergerak untuk melakukan 

penyuluhan di wilayah pedalaman yang termasuk salah satu 

wilayah terluar Indonesia ini. 

Saat pertama kali datang, masyarakat menolaknya. Mereka 

tidak suka dengan orang asing. Tetapi, ia tidak kehabisan akal. 

Ia mengajak kenalannya yang berasal dari keturunan kampung 

Dayak. Kenalannya itu mampu · berdialog dengan bahasa ibu 

suku Dayak. 

"Aihamdulillah, cara ini berhasil." kisahnya lega. 

Di kampung Dayak ini hanya terdapat 24 kepala keluarga 

dengan jumlah penduduk 43 jiwa. Selama beberapa bulan, 

satu-persatu diantara mereka bersedia masuk Islam setelah 

sempat murtad. 

"Terakhir kali, warga masuk Islam pada bulan Ramadhan 

1438 Hijriyah," katanya sumringah. 

Saat ini, shalat jum'at sudah biasa didirikan di kampung 

tersebut, rneski jamaahnya hanya tujuh orang. Laki-laki dewasa 
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lain belum terbuka hatinya. Mereka memilih pergi ~e hutan 

untuk bekerja. 

Syarifuddin mengajarkan Islam secara bertahap. Setelah 

membimbing masyarakat mengucapkan dua kalimat syahadat, 

ia mengajarkan tata cara berwudhu dan shalat. 

"Kami tak kuat berpuasa." keluh para mualaf itu. 

"Yang penting shalat dulu," jawabnya santun. 

Mandi Wajib yang Unik 
Saat mengajarkan cara mandi besar setelah berhubungan 

suami istri, suci dari haidh, nifas, dan sebab lainnya, terjadi 

dialog antara Syarifuddin dengan masyarakat. 

"Kalau mandi," kata mereka, "kami sudah tahu. Tak perlu 

diajarkan lagi." 

Kemudian ia menerangkan syariat mandi wajib yang 

meliputi niat, tata cara, syarat, dan rukunnya. 

Lantaran keterbatasan pemahaman dan masih asingnya 

dengan syariat mandi wajib ini, mereka menawar dengan lugu. 

"Bagaimana kalau langsung nyebur ke sungai saja?" sela 

mereka. 

"Ya sudah," jawab Syarifuddin, "nyebur saja!" 

Warga langsung terjun ke sungai sembari tertawa riang. 

Buah Dakwah 
Seiring berjalannya waktu, penyuluh agama Islam ini 

menuai hasil tanamannya. Ia bersyukur karena memiliki kader 

yang bisa menjadi khatib shalat jum'at. 
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"Aihamdullllah ... Pak Alexander (Kepala Suku) sudah 

hafal surat AI-Fatihah," tuturnya. 

Ia juga berharap agar anak-anak suku Dayak bisa belajar 

di pesantren. 

Dakwah Tanpa Batas Wilayah 
Secara administratif, Syarifuddin tidak wajib melakukan 

penyuluhan di kampung Dayak wilayah Kecamatan Gunung 

Tabur. Namun ia tetap melakukannya atas nama panggilan hati 

dan perintah agama. 

Apalagi jumlah penyuluh di Kabupaten Berau tidak 

banyak. Mustahil bagi mereka untuk menjangkau masyarakat di 

semua wilayah yang sangat luas tanpa sarana transportasi yang 

memadai. 

Kabupaten Berau terdiri dari 13 kecamatan . Syarifuddin 

ditugaskan di Kecamatan Pulau Derawan. Butuh waktu setengah 

hari dari rumahnya untuk sampai ke Tanjung Batu, pusat 

kecamatan. Dari pelaquhan Tanjuhg Batu, _ia harus melanjutkan 

perjalanan untuk sampai di Pulau Derawan. 

Jika cuaca tidak mendukung, perjalanan dari Tanjung 

Batu ke Pulau Derawan tak bisa dilakukan. Masyarakat bisa 

mengetahui baik atau buruknya cuaca di_ atas laut dengan 

melihat angin di darat. 

"Di darat saja anginnya cukup kencang, apalagi di laut," 

kata Arifin SG, salah satu penyuluh honorer yang menemani 

Syarifuddin. 

Arifin membatalkan perjalanan bukan karena takut. 

Apalagi laki-laki yang pernah tinggal di Makassar ini memiliki 
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kegemaran menyelam sampai berjam-jam. Ia membatalkan 

karena pemilik speed boat tak memberikan izin sewa. 

Cahaya di Pulau Derawan 
Sekitar pukul 07.00 WITA, speed boat kecil ditumpangi 

lima orang. Dua orang penyuluh. Syarifuddin dan Muhammad 

Arifin, dua penulis bimas islam, dan seorang pengemudi speed 

boat. Demi menjaga fokus. pengemudi tidak pernah menoleh 

ke belakang. Meski angin cukup tenang, beberapa kali speed 

boat berkecepatan 80-1 00 kilometer per jam ini melompat

lompat dihantam gelombang. 

Ketika sampai di tempat tujuan, penyuluhan tidak bisa 

langsung dilakukan. Masyarakat sedang beraktivitas. Anak

anak masih sekolah. Penyuluhan baru bisa dilakukan selepas 

shalat Zhuhur. 

Kampung Pulau Derawan memiliki luas 4x 1 kilometer. 

Secara administratif, wilayah ini hanya menjadi satu kelurahan. 

Wilayah ini hanya dihuni 1600 jiwa yang terdiri dari 300 kepala 

keluarga. 

Seluruh penduduknya beragama Islam. Bagi warga yang 

sudah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci , di depan rumahnya 

terdapat hiasan seperti kubah masjid. 

Di sana juga terdapat makam tua yang disebut makam 

kuda karena batu nisannya berbentuk kuda. Konon, jasad di balik 

makam kuda merupakan keluarga kerajaan yang diasingkan 

karena melakukan kesalahan. Sumber lain menyebutkan, ia 

merupakan orang pertama yang menyebarkan agama Islam di 

kampung itu. 
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Selepas shalat Zhuhur, penyuluhan dimulai di Masjid Al

lkhlas. Masjid berkapasitas 500 orang ini hampir terisi penuh, 

terutama oleh anak-anak yang masih mengenakan seragam 

sekolah. Meski tinggal di pulau terluar, anal<-anak terlihat aktif 

dan komunikatif dengan para pendatang. 

"Jangan sampai mengikuti pakaian orang asing," kata 

Syarifuddin menyampaikan nasihat terkait pentingnya menjaga 

syariat dalam berbusana. 

Hal itu ia sampaikan karena Pulau Derawan banyak 

didatangi pengunjung dari berbagai daerah dan luar negeri saat 

dan setelah pekan olahraga nasional (PON) 2008 di Kalimantan 

Timur. 

''Tolong ingatl<an para wisatawan agar mengenakan 

pakaian yang sopan. Orang luar biasanya taat aturan. Kita saja 

yang kadang-kadang tidak taat dengan aturan agama sendiri. 

Kalau tidal< diingatkan, mereka mengira bebas berpakaian," 

ujarnya bijak. 

Saat diberi kesempatan menyampaikan nasihat. bimas 
. . 

Islam berpesan agar anak-anal< menggunakan seluruh potensi 

untuk menggapai l<ehidupan gemilang di dunia dan akhirat. 

Peluang sukses milik semua orang, termasuk anak-anak di 

daerah terluar. Sukses bukan monopoli anak-anak perkotaan. 

Bimas Islam juga mengingatkan pentingnya kecerdasan 

literasi dan bermedia agar tak mudah termakan isu hoax. 

Kegiatan penyuluhan berakhir. Jika hari biasa tanpa 

hidangan, masyarakat menyediakan suguhan khusus guna 

memuliakan tamu. Dalam perjalanan pulang ke Pelabuhan 

Tanjung Batu, terlihat penyu-penyu raksaasa di laut dangkal. 
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Perjalanan menuju Pulau Derawan terbilang . ringan. 

meski berkali-kali dihantam ombak sehingga perahu cepat 

terasa seperti melompat. Namun, ada pulau lain di Kabupaten 

Berau. Pulau Maratua. yang lebih jauh dan dekat dengan negara 

tetangga, Filipina. 

Butuh waktu 3 jam dari pelabuhan untuk sampai di 

Pulau Maratua. Taruhannya, jika tiba-tiba mesin perahu cepat 

mati dan tidak ada pertolongan, perahu cepat beserta seluruh 

penumpangnya bisa sampai di Filipina setelah diombang

ambingkan angin dan gelombang air laut. 

Dari Pulau Maratua, masih ada pulau lebih kecil yang juga 

wajib didatangi oleh penyuluh agama Islam Kemenag. 

20 Titik Cahaya 
Selain kampung Dayak di Kecamatan Gunung Tabur 

dan kampung Pulau Derawan, masih banyak wilayah dakwah 

Syarifuddin. Jumlahnya sekitar 20 titik. Ia ditunjuk sebagai 

penyuluh di Kecamatan Pulau Derawan karena pernah menjabat 

sebagai Kepala KUA di kecamatan ini pada tahun 2008-2010. 

Di wilayah seluas itu, satu kecamatan seluas Provinsi 

Jawa Barat, hanya ada satu penyuluh PNS. Akhir-akhir ini, tugas 

dakwahnya agak berkurang setelah adanya 8 penyuluh agama 

honorer (PAH) yang tersebar di beberapa titik. 

Guna melaksanakan tugas sehari-hari, Syarifuddin 

diamanahi mobil pick up oleh Pemerintah Kabupaten Berau. 

Mobil itulah yang menemani perjalanan dakwah Syarifuddin 

melewati jalanan pegunungan yang dipenuhi kelokan tajam 

dan terjal. 
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"Saya cuma takut kalau tiba-tiba tiba ada babi liar, anjing, 

atau rusa di tengah jalan," ujarnya sembari mengendarai 

kendaraan di jalanan bebas macet bersama bimas Islam. 

Hafal Medan Dakwah 
Syarifuddin sangat mengenal penduduk di Kabuten Berau 

yang berasal dari Banjar, Makassar, Jawa, Madura, dan Nusa 

Tenggara Timur (NTT). Meski didominasi budaya Muslim Banjar 

dan Bugis, kehadiran transmigran dari jawa cukup mewamai 

tradisi keislaman di sana. 

Syarifuddin berdialog dengan bahasa Indonesia logat 

Banjar, bahasa Makassar, dan beberapa bahasa daerah lainnya. 

Tiada Sial di jalan Dakwah 
Dalam perjalanan dakwahnya, Syarifuddin menikmati 

setiap episode. Bahkan kejadian yang dirasakan sebagai kesialan 

oleh orang lain, baginya merupakan kisah tak terlupakan. 

Berkesan. 

Saat itu, mobil tunggangannya macet di tengah hutan. 

Ia terpaksa menginap lantaran tiadanya pertolongan. Ia benar

benar di kepung, bukan hanya oleh hutan dengan ribuan jenis 

pohon-pohon raksasanya, tetapi juga bina~ang-binatang liar 

yang entah berapa banyak jumlahnya dan siap menerkam 

seketika. 

Tak ada yang bisa dilakukan, kecuali pasrah kepada Zat 

yang memerintahkan dakwah kepadanya. Matanya menerawang 

ke tengah belantara. Terlihat jelas bekas-bekas kebakaran hutan 

dan pohon-pohon menjulang bak raksasa. 
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Bukan hanya medan hutan, ia juga melewati medan laut 

yang tak kalah ganasnya. Bahkan di laut yang dilalui, banyak 

buaya yang seketika bisa menikam nyawanya. 

"Saya tak bisa membayangkan apa jadinya jika dayung 

kami menyentuh ekor buaya." kisahnya. 

Tapi ia memiliki prinsip, jika tak mengganggu maka ia 

mustahil diganggu. 

Syarifuddin kerap menginap dua hari dua malam karena 

jauh dan beratnya medan yang ditempuh untuk memberikan 

materi dakwah terkait pengurusan jenazah. 

Misi Suci 
Syarifuddin mulai · mengabdi di Kementerian Agama 

(Kemenag) sejak tahun 1 980-an. Dua puluh lima tahun tahun 

kemudian, tepatnya pada tahun 2005, ia baru disahkan sebagai 

pegawai negeri sipil (PNS). Meski lulusan ilmu ekonomi dan 

pemah bekerja di perusaaan batubara, ia memutuskan mengabdi 

di Kemenag karena panggilan nurani. 

Atas izin Allah, ia juga mendapatkan bonus untuk 

menempuh pendidikan strata tiga bidang ekonomi Islam di 

Surabaya. Karyanya kian cemerlang setelah menulis buku 

tentang ekonomi Islam dan kini dipercaya menjadi Sekretaris 

Baznas Kabupaten Berau. 

Bagi Syarif, tantangan terberat dakwah di Kabupaten 

Berau hanya kondisi alam. Meski sudah mendapatkan bantuan 

dari beberapa penyuluh agama honorer (PAH). banyak mad'u 

yang belum tersentuh karena luas dan sukarnya medan dakwah 

tak diimbangi dengan sarana transportasi yang memadai. 
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Tapi Syarif menolak menyerah. Apalagi setelah melihat 

semangat masyarakat kampung Dayak saat nienyambut 

kedatangannya. 

Senyum mengembang, wajah cerah, dan lambaian 

tangan pertanda bahagia selalu ia dapati saat tiba di daerah 

yang akan diberikan penyuluhan. 

Bahkan di dalam perjalanan menuju lokasi penyuluhan. 

banyak warga yang mel em par senyum, setengah menundukkan 

kepala, sampai mengucapkan salam kepada Syarifuddin. 

Berkembangnya Dakwah 
Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang mulanya 

menjaga jarak bahkan mengasingkan diri di sudut-sudut ruang 

penyuluhan berangsur membaik dan menerima dakwah. 

Setelah dua kalimat syahadat, kalimat bahasa Arab yang 

dikenal dan diamalkan pertama kali oleh masyarakat ialah 

ucapan salam, assalamu'alaikum. 

Dakwahnya kian mudah ketika Kepala Suku Dayak, 

Alexander, berhasil dikader. Alexander bukan hanya 

mengamalkan Islam di masjid, tetapi juga dalam kehidupan 

sehari-hari. Puncaknya, Alexander menjadi salah satu yang 

terdepan dalam mendakwahkan pernikahan ~ecara islami. 

Syarifuddin juga berupaya mendirikan mushalla-mushalla 

di berbagai wilayah. Ia juga menjadi penggerak bagi para 

penyuluh lain agar gemar berinfaq untuk mushalla. Sebab tak 

mudah untuk sekadar membeli karpet, sajadah atau mimbar di 

mushalla-mushalla tersebut. 
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Mushalla-mushalla itu pula yang digunakan unt.uk shalat 

Jum'at saban pekan. Meski kecil tetap muat karena belum 

semua masyarakat mendirikan lbadah pekanan bagi umat 

Muslim ini. 

Kampung Mualaf 
Awalnya. masyarakat suku Dayak tak diakui sebagai 

warga negara. Meski jumlahnya lumayan banyak, pihak 

berwenang menganggap bahwa mereka tak memenuhi syarat 

untuk disebut sebagai warga negara. 

Syarif prihatin, tapi tak menyerah. Ia berjuang dengan 

kesungguhan agar mereka diakui sebagai warga Negara 

Indonesia. 

Ia bergegas ke kecamatan, tapi ditolak. Upayanya baru 

berbuah saat mendatangi kantor kabupaten. Masyarakat Dayak 

di wilayah tersebut, akhimya tercatat dalam satu rukun tetangga 

(Rn. 

Syarif juga aktif bergerak ke berbagi instansi. Salah 

satunya mendatangi perusahaan batubara dan meminta mereka 

membangun jalan yang layak untuk masyarakat. 

Sebagai identitas yang melambangkan idealismenya, 

Syarif memberi nama khusus untuk RT Dayak binaannya itu. 

"Kalau mau dinamai, kampung dayak ini akan kita namai 

kampung muallaf saja," katanya. [] 
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MERAWAT OAK WAH Dl UJUNG KULON 
Alatief &.. jaja Zarkasyi 

T:
riknya sinar surya bercampur dengan debu-debu jalanan 

ompak membuat sebagian besar orang enggan beranjak 

e luar rumah untuk beraktivitas. Namun, Yayah Rodiah 

justru bersikap sebaliknya. Dengan gagah, wanita ini menuntun 

kendaraan roda dua untuk melakukan misi sud; penyuluhan 

Selama satu dekade lebih tujuh tahun, Yayah memilih 

peran sebagai penyuluh dengan suka-dukanya. Baginya, 

perjuangan memang tak mudah. Menyuluh, baginya, adalah 

kebanggaan. 

Yayah Rodiah ditugaskan di wilayah sekitar Ujung 

Kulon, Pandeglang, Banten. Ia menyuluh untuk warga di lima 

kecamatan; Cibaliung, Cimanggu, Cibitung, Cigeulis, dan 

Sumur. Yayah yang tinggal di rumah sederhana di Cibaliung 

ini harus menempuh jarak puluhan kilometer dalam sekali 

menyuluh. Yang terjauh, ia harus melalui perjalanan sepanjang 

35 kilometer dengan biaya Rp. 100.000,-. 

Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari 23 Kecamatan 

hanya memiliki 7 orang penyuluh agama fungsional. Satu 
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penyuluh harus bertugas di tiga sampai empat kecamatan. 

Meski telah hadir delapan orang penyuluh agama non-PNS 

di maslng-masing kecamatan, jumlahnya masih kurang jika 

dibandingkan dengan luasnya wilayah dan beratnya medan. 

Namun, keterbatasan jumlah dan sarana tidak dijadikan 

alasan bagi para penyuluh untuk mengeluh. Mereka tetap 

memberikan dedikasi yang tinggi dalam memberikan edukasi 

bagi masyarakat. 

Dinamika Dakwah 
Sebagian masyarakat Pandeglang wilayah Ujung Kulon 

masih tinggal di kampung-kampung. Gaya hidup mereka 

sangat tradisional. Banyak ditemukan corak bangunan rumah 

semi permanen berdinding anyaman bambu dengan lantai 

tanah. Meski televisi dan hand phone telah digunakan segelintir 

orang, namun jaringan 3g belum tersedia. 

Masyarakat Ujung Kulon masih teguh memegang tradisi 

leluhur dalam meraw~t keberagamaan dan budaya. Tradisi 

berjalan beriringan dengan nilai-nilai agama, khususnya saat 

perayaan hari besar Islam. Saat itu, masyarakat berbondong

bondong mendatangi tempat peringatan dengan membawa 

aneka ragam makanan dan hasil bumi. 

Jarak yang cukup jauh dengan pusat kota juga berdampak 

pada rendahnya akses masyarakat teradap hiburan. Banyak 

pemuda-pemudi yang berduyun-duyun menyaksikan 

pergelaran musik atau fllm yang memang sangat langka. Layar 

tancap dan dangdut menjadi hiburan favorit, khususnya di 

musim pernikahan. 
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minim, letak geografls juga menjadi penghambat bagi 

masyarakat untuk mengirim putra putrinya ke pusat-pusat 

pengajian yang letaknya jauh. 

Dongeng Kampung Cangkilung 
Hari itu, Yayah mengajak bimas Islam mengunjungi 

Kampung Cangkilung, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu. 

Mayoritas laki-laki di kampung itu berprofesi sebagai petani 

ladang tadah hujan. 

"Kampung Cangkilung belum teraliri listrik. Terdiri dari 

1 3 kepala keluarga. Mereka selalu menunggu kehadiran para 

penyuluh. Alhamdulillah, hingga saat ini kami konsisten untuk 

hadir di Cangkilung," ujarnya di sela perjalanan. 

Kampung Cangkilung merupakan salah satu destinasi 

dakwah Teh Yayah. Di sana hanya ada 12 rumah panggung 

berdinding bambu dan sebuah mushalla. Melihat wujudnya, 

ruangan kecil berbentuk panggung seluas 3x5 meter 

tanpa penerangan dan sarana pengajian lain, bangunan ini 

sesungguhnya tak cukup layak dinamakan mushalla. 

Untuk sampai di Kampung Cangkilung, ia harus melewati 

jalanan terjal, sungai, dan perbukitan sepanjang 3 kilometer. 

jalanan taringgul menegaskan bahwa ini bukanlah akses yang 

aman untuk dilalui, apalagi saat musim hujan. Beberapa bagian 

merupakan bebatuan tajam, bagian lain hanyalah tanah. Tak 

jarang ia harus menerobos hutan yang licin di musim hujan. 

jalan terjal nan penuh tantangan itulah yang memberikan 

kenang-kenangan berupa bekas luka patah tulang yang ia alami 

saat menyuluh. 
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Asep mengisahkan, mereka bukan sekadar penyuluh 

agama. Mereka merangkap sebagai guru agama, pendamping 

masyarakat, sampai guru mata pelajaran di sekolah-sekolah. 

"Kenapa multifungsi? Karena hanya penyuluh yang 

mobilitasnya tinggi. Bahkan Pemda telah memberdayakan para 

penyuluh untuk kegiatan-kegiatan di luar penyuluhan agama," 

ujarnya. 

Bagi para penyuluh, pengakuan negara terhadap peran 

juru dakwah melalui pengangkatan sebagai pegawai honorer 

merupakan sebuah penghormatan. 

Ojek Terlambat, jamaah Bubar 
Kendaraan roda dua merupakan alat transportasi wajib 

bagi para penyuluh di Kecamatan Cibaliung. Angkutan umum 

tidak tersedia setiap waktu dan tidak dapat menjangkau 

wilayah terpencil. Si manis roda dua ini menjadi pilihan favorit 

para penyuluh untuk menjalankan misi dakwah. Bagi yang tak 

punya, menyewa ojek ~dalah keniscayaan . . 

"Saya pernah mengisi pengajian di dekat Cikeusik. 

Jaraknya sekitar 20 kilometer. jam 10.00 siang belum dapet 

ojek. Pas dapet, sampai di lokasi jamaah sudah bubar," kisah 

Yayah mengawali perbincangan. 

Bukan hanya dirinya, penyuluh lain juga kerap merasakan 

hal serupa. Jika jamaah bubar karena ojek terlambat, para 

penyuluh harus bertandang ke rumah warga untuk melakukan 

pembinaan. 

Masyarakat pedalaman sangat membutuhkan kehadiran 

juru dakwah. Selain akses pendidikan agama yang sangat 
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Nurman menatap kuyu lautan. Ia tersadar sedang berada 

di tengah samudera yang ganas. Jutaan kubuk air darl langit 

dan deburan ombak mengombang-ambingkan sampan mini 

berukuran 40x200 sentimeter yang ia tunggangi. 

Laut yang sedari kecil menjadi tempat bermainnya kini 

berubah menjadi monster ganas yang sangat menakutkan. 

Pria 34 tahun itu tak kuasa mengingkari, dirinya berada di atas 

puncak rasa takut terhadap kematian sendiri. 

Ia sampai di puncak ketakutan. lngatan tentang kengerian 

itu tergambar jelas. Beberapa waktu lalu, tetangga kampungnya 

terempas gelombang samudera hingga sampai di Filipina. Tiga 

pekan kemudian, jasadnya baru ditemukan. · 

"Ada juga yang mayatnya ditemukan di atas sampan," 

kenang Nurman. 

Sampai di suatu titik, ia menyadari; kematian memang 

dekat. Di tengah kepasrahannya, ingatan akan wajah-wajah 

polos tergambar jelas. 

"Perjalanan dakwah di atas perahu ini merupakan bagian 

dari jihad. Jika wafat, semoga saya menjadi syahid." kata 

Nurman. 

Setelah itu, ia sadar. Dirinya tak sendirian. Ada Zat Maha 

ghaib yang tengah menatap dan senantiasa menemani siapa 

pun yang berjuang di jalan-Nya. 

Secercah harapan muncul tepat di puncak rasa putus 

asanya. Ia berharap kepada Sang Maha Ar-Rahman dan Ar

Rahim. 

Ya Rabb, jika meninggal, izinkan saya meninggal dalam 

keadaan syahid. 
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"lnilah seni mengabdi di Ujung Kulon. Kami biasa 

menjalani hari-hari yang terlihat berat, namun sesungguhnya 

ringan jlka dihayati. Dinikmati saja. Alam yang sejuk seperti 

memberi semangat agar kami tetap istiqamah," ujarnya. 

Memahami Objek Dakwah 

Menghadapi masyarakat Cangkilung yang jauh dari 

modemitas, Teh Yayah hanya menyampaikan materi-materi 

pengajian yang ringan. Ia juga mengemas dakwah dalam 

bentuk dialog yang masyhur dengan istilah ngariung. Di 

sela-sela pengajian, beberapa anjing penjaga kampung biasa 

berkeliaran. 

"Materi obrolan berkisar tentang fikih wanita, akidah dan 

materi sosial kemasyarakatan. Saya melakukan pendekatan 

sebagai seorang ibu. Setiap pengajian sangat cair dan hangat. 

Tak ada jarak antara kami dan masyarakat," tutumya. 

Bagi anak-anak Kampung Cangkilung, pendidikan 

merupakan barang mahal. Mereka harus menempuh jarak jauh 

dan medan yang berat. 

Namun, keterbatasan ini justru melahirkan inovasi dari 

anggota masyarakat. Seperti yang dilakukan Pak E.dy dengan 

memodifikasi motornya agar bisa menampung 5-6 anak. Setiap 

pagi, ia membawa anak-anak tersebut ke sekolah. Siang hari, 

ia membawa hasil pertanian untuk ditukar dengan kebutuhan 

hidup sekaligus menjemput anak-anak pulang sekolah. 

Kampung Cangkilung ibarat dongeng bagi Yayah dan 

kawan-kawan penyuluh. Di tengah kemajuan zaman, masih 

terdapat sebagian kecll masyarakat yang belum mendapatkan 

penerangan PLN dan layanan lainnya. 
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Kehadiran para penyuluh membukakan mata. betapa 

dakwah tak melulu tentang ceramah. Ada yang lebih darl semua 

itu; keakraban dan konsistensi. Tanpa keduanya, masyarakat 

pedalaman akan semakin menjauh dari Islam. 

Mitra Dakwah 
Tak banyak yang bisa dilakukan Yayah untuk menjangkau 

lima kecamatan binaannya. Dengan kondisi jarak yang berjauhan 

dan hambatan alam yang kurang ramah, ia memutar otak agar 

penyuluhan tetap berjalan. 

"Kami membentuk Kelompok Persatuan Majelis Ta'lim 

(Permata) tingkat desa . di tiap kecamatan. Tujuannya agar 

simpul-simpul pengajian dapat tetap melaksanakan penyuluhan. 

Alhamdulillah, selain menggandeng penyuluh honorer, kami 

juga bennitra dengan para tokoh agama," tuturnya di sela-sela 

perjalanan menuju Desa Cimanggu. 

Permata beranggotakan para penyuluh agama honorer 

dan para ustadz di wilayah masing-masing. Merekalah operator 

kegiatan majelis ta'lim. Guna menjaga kualitas dan pengawasan 

penyuluhan, Yayah selalu melakukan koordinasi bulanan. Ia tak 

segan-segan untuk turun bersama para penyuluh setempat 

serta menggandeng tokoh agama untuk mengoptimalkan 

penyuluhan agama. 

"Komunitas ini cukup efektif mengatasi luasnya wilayah 

binaan yang tak semuanya bisa dilayani karena anggota yang 

sangat terbatas. Bahkan banyak ide dan terobosan yang lahir 

dari adanya komunitas ini," ungkapnya. 
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Tantangan Dakwah 
Sebagai masyarakat yang dikenal agamis, masyarakat 

Pandeglang tak lepas dari tantangan kerukunan internal maupun 

antar umat beragama. Hal ini menjadi perhatian penting 

mengingat arus informasi tak disertai kemampuan masyarakat 

dalam menyaring validitasnya. Aneka ragam informasi dan 

paham keagamaan begitu mudah tersebar, termasuk dalam 

kehidupan masyarakat Pandeglang. 

Sebagai alumnus lAIN Sunan Gunung Djati Bandung 

tahun 1990, Yayah memandang keberadaan teknologi dan 

gaya hidup moderen sebagai tantangan dakwah. Seperti media 

sosial yang bisa diakses anak-anak muda di pedesaan. Arus 

informasi yang tak terbendung ini terbukti merusak kehidupan 

remaja. 

Menyadari hal ini, para penyuluh bersepakat untuk 

mengintensifkan pembinaan berbasis kelompok. Penguatan 

fungsi konsultasi dan pembinaan di masing-masing kelompok 

pengajian ditingkatkan melalui penambahan materi-materi 

pengajian terkait solidaritas dan toleransi antar umat beragama. 

Edukasi informasi yang sehat merupakan kata kunci dalam 

menyaring berita dan informasi. Karena itulah, kemampuan 

para penyuluh dalam menyampaikan materi dituntut lebih. 

Bukan hanya para ibu yang mayoritas mengikuti majelis 

ta'lim dan pengajian lainnya, para remaja juga mendapat 

perhatian dari para pejuang dakwah ini. 

Yayah bersama delapan penyuluh honorer di masing

masing kecamatan juga mengaktifkan bakti sosial bersama 

karang taruna desa dan ikatan remaja mesjid setempat sebagai 

antisipasi munculnya kesenjangan sosial. 
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"Para remaja ini masa depan bangsa. Mereka jangan 

dilupakan. lntinya mereka perlu dllibatkan," pungkasnya dengan 

penuh semangat. 

Bangga Menjadi Penyuluh 
Menjalankan tugas sebagai penyuluh hampir 17 tahun, 

banyak cerita yang terekam dalam memorinya. Medan dakwah 

yang penuh dinamika telah membentuk Yayah menjadi sosok 

penyuluh tahan banting. 

Untuk mencapai tugas-tugas yang dibebankan negara 

dalam pembinaan umat, Yayah juga menyusun strategi 

sebelum melakukan penyuluhan. Tak hanya merencanakan, 

ia juga mengupayakan strategi yang tepat terkait cara dan 

pelaksanaannya. 

Dakwah yang terorganisir dengan baik akan membawa 

hasil yang ditargetkan jika upaya yang ditempuh efektif dan 

efisien. 

"Kami banyak belajar satu dengan yang lainnya. Tak 

ada pembedaan PNS dan honorer. Semuanya bersama-sama 

melangkah melayani masyarakat. Menu rut kami, itu kuncinya," 

lugasnya menjelaskan. 

Tantangan besar justru berasal dari dalam dirinya. Ia 

harus berdedikasi dan loyal dalam melayani masyarakat tanpa 

pandang bulu. Di saat bersamaan, ia tetaplah seorang ibu rumah 

tangga yang harus melayani dan mengayomi keluarga. 

Kedua peran ini, terkadang bertolak belakang. Tapi 

baginya, keluarga dan tugas negara harus berjalan beriringan, 

tanpa harus menepikan salah satu dari keduanya. 
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"Harus pintar-pintar mengatur waktu untuk bisa 

mengayomi keluarga dan masyarakat secara seimbang. Waktu 

yang ada harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan 

keluarga, setiap pertemuan harus berkualitas. ltu kuncinya," 

ujarnya. 

'Tetap semangat dalam melaksanakan tugas, walaupun 

banyak l<endala. Jangan menyerah dengan kondisi. Perjuangan 

kita ini, insya Allah merupakan tugas mulia" pesan Yayah kepada 

sesama penyuluh di seluruh Nusantara. 

Perjalanan dal<wah telah mengantarkan Yayah pada 

berbagai keindahan hidup. Bertemu dan bersilaturahmi dengan 

masyarakat dan mendapatkan respons yang baik adalah 

kebahagiaan yang tak bisa ditukar dengan apa pun. 

Ia juga merasa bahagia menyaksikan masyarakat hidup 

dengan harmonis. 

"Aihamdulillah, di sini tidak ada aliran atau agama 

sempalan," tegasnya. 

Yayah Rodiah da':l puluhan penyuluh Pandeglang lainnya 

telah mencatatl<an diri sebagai abdi negara. Mereka melayani 

dan mengayomi masyarakat tanpa pandang bulu. Meski 

l<eberadaannya tal< sebanding dengan beban dakwah yang luas 

dan target yang besar, namun mereka telah mengisi satu ruang 

dalam dakwah dengan penuh dedikasi dan loyalitas. [] 
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MENCICIPI SYAHID 01 BIBIR PASIFIK 
Rizki. Lesus &.. lbnu Tsalis 

ernahkah kita merasakan ketakutan yang menyisakan 

tangis? Saat jantung berdebar kencang, bulu kuduk 

bergidik, dan keringat bercucuran. Pikiran kita 

melayang-layang tak karuan. 

Saya akan mati. 

lngatan itu berkelebat. lngatan akan keluarga tercinta, 

orang tua, anak, dan istri. Ingat akan dosa-dosa masa lalu yang 

banyak, tak terhitung. Ingat kepada orang-orang yang tercinta. 

Tiba-tiba rahang kita bergemerutuk hebat. lnikah hari 

terakhir kita? lnikah akhir perjalanan hid up kita? Rasa penyesalan 

yang mendalam. Rasa bersalah yang tak bisa digambarkan. 

Bayang-bayang itu bertumpuk. 

Say a akan mati. 

Perasaan ini, pasti pernah dirasakan banyak insan. Saat 

berada di dalam pesawat, saat take off, turbulensi, hingga 

guncangan-guncangan hebat dalam kehidupan kita. Ketika 

berada di dalam kendaraan yang melesat hebat. Tatkala berada 

di tengah hutan belantara yang pekat. Bahkan, saat terbaring 
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di atas ranjang. Bayangan-bayangan kematian itu, pasti pemah 

terbesit dalam tiap benak kita, manusia yang bernyawa. 

Rasa itulah yang berkali-kali dialami Nurman Mandea yang 

merupakan penyuluh non-PNS Kementerian Agama (Kemenag) 

di salah satu pulau terluar Indonesia, Morotai, Maluku Utara. 

Berkali-kali, Nurman merasa sangat ketakutan. Berkali

kali, ia lolos dari maut yang mengintai dan terasa sudah 

mendekapnya. 

"Berdakwah di sini, taruhannya nyawa. Dulu, dakwah 

hanya bisa dilakukan dengan perahu dari satu desa ke desa 

lain. Air mata kerap tumpah, tak henti-henti, menceritakan 

perjuangan menjadi penyuluh di sini," kenang Nurman, matanya 

berkaca-kaca. 

Mencicipi Syahid 
Malam sangat pekat. Tiada cahaya, meski hanya temaram. 

Nurman seorang diri. Di atas sampan sempit yang teronggok di 

bibir Samudera Pasifik .. Pulau Morotai merupakan pulau terluar 

yang berbatasan langsung dengan Filipina dan Samudera Pasifik. 

Takut kian memuncak ketika angin laut tak henti-hentinya 

menggedor perahu kecil tanpa mesin , tanpa kemudi. Nurman 

hanya ditemani sepasang dayung. 

Ombak besar terus menggoyang. Kayu penyeimbang 

sampan patah. 

"Di Samudera Pasifik, ombak selalu besar. Nggak pernah 

tenang. Apalagi saat musim ombak. Kami menyebutnya air 

putih saat, air laut menjadi putih karena ganasnya ombak," 

katanya. 
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Heroisme Yayah 
Dalam kesahajaan masyarakat Ujung Kulon, sosok Yayah 

Rodiah adalah sepenggal kisah tentang heroisme dan dedikasi 

seorang penyuluh. 

Yayah bukanlah orator atau penceramah dengan ratusan 

pendengar. Ia hadir bagi komunitas masyarakat terpencil yang 

jarang tersentuh dakwah, apalagi pembangunan. Kisah dedikasi 

dan keteguhannya dalam menjalankan tugas patut menjadi 

contoh bagi aparatur negara dalam mengabdi dan melayani 

masyarakat. 

Yayah bukanlah sosok utama di balik dakwah di Ujung 

Kulon. Namun, kehadiran penyuluh merupakan hal penting 

bagi keberlangsungan dakwah di tengah-tengah masyarakat. 

Penyuluh Plus-Plus 
Asep Mulyadi baru saja tiba di KUA Cibaliung. Sang Kepala 

KUA harus menempuh perjalanan dua jam dari rumahnya di 

Kota Pandeglang. Sejak juli 2017, ia dimutasi menjadi Kepala 

KUA Kecamatan Cibaliung. Alumnus lAIN jakarta ini sangat 

hafal karakter masyarakat Pandeglang yang setiap hari ia layani. 

"Para penyuluh kami rata-rata tokoh agama, punya 

pesantren. lntinya, orang yang ditokohkan. Nah ini 

keuntungannya. (Mereka) lebih didengar. Bagi penyuluh, 

ini sebuah kebanggaan. jadi semangat menyuluh," tuturnya 

kepada tim bimas Islam. 

Di Kecamatan Cibaliung, terdapat satu penyuluh 

fungsional dan delapan honorer. Mereka harus melayani sekitar 

15 kelompok pengajian yang tersebar di sembilan desa. 
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Di antara bayang-bayang kematian dan ganasnya ombak 

Samudera Pasifik, Nurman menemukan ketenangan, 

"Saya berdakwah dengan niat jihad. Saat itulah, saya 

mulai merasa tenang. Alhamdulillah," katanya. 

Nurman pun Iekas melanjutkan perjalanannya dengan 

sejumput asa yang memenuhi hatinya. Generasi masa depan 

di pulau seberang sedang merindukan lantunan AI-Qur' an dari 

lisannya. 

Pepatah para pelaut yang menjadi leluhumya kembali 

menyeruak. 

Jika sauh sudah terangkat, layar sudah terkembang, 

pantang tuk kembali! 

Pesona Surga Morotai 
Barisan pulau-pulau perawan terlihat cantik dan menawan. 

Butiran pasir putih berkilauan. Biota lautnya amat memikat hati. 

lkan-ikan menari di sela-sela terumbu karang, terlihat jelas 

oleh para penyelam dan nelayan . Bentang alam yang sangat 

memikat, memukau, menggigit! 

Kepulauan Morotai dikenal sebagai Surga dari Timur yang 

Tersembunyi. Morotai memang belum seterkenal tetangganya, 

Raja Am pat, Mandalika, dan Labuan Bajo. Tapi.sejak era Presiden 

SBY sampai Jokowi , eksotisme Morotai memang memiliki daya 

tarik tersendiri. 

Kini , Morotai menjadi satu dari sepuluh destinasi wisata 

andalan negeri inl dengan kampanyenya yang terkenal , 

wonderfull Indonesia. Sejak menjadi Kabupaten Kepulauan 

Morotai tahun 2008, pembangunan infrastruktur mulai gencar. 
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Jalanan dibuat mulus dan menembus belantara hutan yang 

sebelumnya tak pemah terjamah. 

Akses menuju Morotai pun mulai beragam. Dari kota 

Ternate menggunakan kapal laut menuju lbu Kota Maluku 

Utara, Sofifi. Dari Sofifi dengan perjalanan darat sepanjang 185 

kilometer selama 3-4 jam ke pelabuhan Tobelo di Pulau Kao. 

Dari pelabujhan Tobelo kembali menggunakan kapal 

selama berjam-jam atau speed boat sekitar 45 men it jika ombak 

dan angginnya tidak terlalu kencang. Saat itu, bimas Islam 

memilih menaiki moda transportasi udara dengan pesawat 

berbaling-baling di luar, langsung dari Ternate selama 40 menit. 

Pesawat itu hanya ada satu kali setiap hari; pulang-pergi 

Ternate-Morotai. Jika cuaca tidak bagus, keberangkatan ditunda 

pada hari berikutnya. Setelah tiba di Bandara Morotai di lbu 

Kota Morotai, Daruba, untuk menuju kota dibutuhkan waktu 

sekitar 30 menit. 

Morotai tidak seperti kota-kota wisata terkenal selayak 

Bali, Tanjung Pinang, atau NTB. Di Morotai, rumah masih 

beratap seng, tempat pengisian bensi hanya ada satu-kadang 

buka kadang tutup. Pepohonan dan nyiur melambai, mewarnai 

perjalanan. 

Sebagai tempat strategis di Pasifik saat Perang Dunia II, 

di Morotai masih dijumpai bekas-bekas peninggalan tentara 

jepang dan Amerika. Di sana juga dibangun Museum Perang 

Dunia II. 

Becak motor (bentor) menunggu penumpang di sudut

sudut jalan. Kantor-kantor pemerintahan dibangun di tengah 

padang rumput. Beberapa bangunan teronggok. Pelabuhan 
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ramai mengangkut ikan-ikan. Hutan belantara mengelilingi 

Pelabuhan Daruba. 

Listrik sudah mulai hadir. Tapi kerap mati selama beberapa 

jam dalam kondisi tertentu. Bimas Islam turut merasakan 

kondisi ketika mati lampu berjamaah satu kecamatan. Sinyal 

hanya disediakan dari satu provider. ltu pun hanya di lbu Kota 

Morotai, Kota Pelabuhan Daruba. 

Akhir-akhir ini, setelah berbenah menjadi destinasi wisata, 

beberapa titik sudah terjangkau sinyal internet walau terbatas di 

wilayah Daruba. Beberapa akses transportasi juga mulai muncul 

untuk menuju dan dari Pulau Morotai. 

Pulau Morotai terdiri dari 5 kecamatan. Di Morotai Selatan 

, selemparan batu terlihat barisan pulau-pulau. Ada puluhan 

pulau yang masih perawan dan berpenghuni. Pulau Dodola 

merupakan destinasi wisata termasyhur di Morotai. 

Untuk menuju pulau-pulau lain hanya bisa ditempuh 

dengan perahu atau boat yang lebih besar dengan biaya yang 

tidak sedikit. 

Anak Laut Keturunan Kerajaan Ternate 

Kepala Kemenag Kabupaten Morotai, H Qubais Baba, 

mengatakan, dulu Morotai merupakan daera~ Kerajaan Ternate. 

Ketika penjajah datang, mereka menyebarkan agama Kristen. 

"Karenanya populasi antara Muslim dan Kristen cukup 

berimbang, sekitar 60% Muslim, 40% Kristen. Kami hidup 

damai, walau dulu sempat terjadi konflik Ambon yang merembet 

sampai ke sini. Tahun 2000 sudah damai," kata H Qubais Baba 

saat ditemui di Morotai. 
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Sebelum menjadi Kepala Kemenag Morotai. H Qubais 

Baba pernah menjadi penghulu di Morotai yang saat itu masih 

menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Utara, Provlnsi 

Maluku Utara. 

"jangan dibayangkan seperti sekarang. Dulu tidak ada 

akses jalan dar at. Semua harus melewati laut," kata H Qubais 

Baba. 

"Kami harus menggunakan perahu ketinting untuk bisa 

sampai ke pulau-pulau," lanjutnya. 

Menurut H Qubais, orang-orang Morotai dibesarkan 

sebagai 'anak laut'. 

"Dari kecil kami sudah melaut. Sudati mencari ikan di laut. 

Jadi bertemu ombak-ombak itu, kami sudah terbiasa, " katanya. 

Walau sudah terbiasa di laut, tapi H Qubais tetap 

merasa was-was. Apalagi ketika harus bertugas dari pulau ke 

pulau. Bahkan, saat dirinya bertugas bersama rombongan dari 

kecamatan , ombak besar mengempas perahunya. 

"Kami semua terempas hingga menabrak terumbu 

karang besar. Saya merasa ketakutan. Alhamdulillah, warga 

sekitar menyelamatkan kami ," kenangnya, 

Dakwahku Pilihanku 
Kepala KUA Kabupaten Morotai Timur, lrjam Jamrut, 

menguatkan kisah H Qubais. Tahun 2014, lrjam menjadi Kepala 

KUA di dua kecamatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat dan 

Kecamatan Morotai Selatan. 

"Saat itu petugas KUA PNS di dua kecamatan hanya satu 

orang. saya sendiri, " katanya. 
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Karena hanya satu-satunya petugas KUA, lrjam sendiri 

yang melakukan safari dakwah ke daerah-daerah untuk 

melakukan pencatatan pernikahan. 

"Dulu kita menggunakan ojek saat bertugas. Tahun Z015 

diberi motor dinas. Namun motornya rusak karena medannya 

terlalu sulit. Saat hujan, jalanan berupa tanah liat tidak bisa 

dilewati," kata lrjam mengenang perjuangannya. 

Lebih dari 10 kali lrjam menyeberang dari Pulau Morotai 

ke pulau-pulai kecil di tepi Samudera Pasifik untuk menikahkan 

masyarakat. 

"Jika bertugas ke Pulau Kolorai, Galo-galo, saya 

menyeberang dengan Perahu Batang," katanya. 

Dalam sekali perjalanan, ia harus merogok kocek sekitar 

Rp. ZOO.OOO,-. 

"Aihamdulillah, beberapa tukang perahu memaklumi. 

Mereka memberikan pinjaman kepada para dai dan ustadz. 

Kita hanya membayar bensin sebanyak dua liter," kenang lrjam. 

Menjadi penghulu merupakan aktivitas yang mulia 

sekaligus menantang. Penghulu berperan penting dalam 

proses pernikahan seorang warga. Dari pernikahan yang benar 

akan terbentuk keluarga ideal yang menjadi bahan utama 

terbentuknya peradaban yang maju dan gem!lang. 

"Akses menuju sebuah pulau memang sukar. Ada saja 

pernikahan yang tidak tercatat. Ada yang baru daftar sekarang, 

besoknya menikah. Atau sudah menikah tapi belum belum 

tercatat karena mereka tidak bisa ke Kantor KUA." katanya. 

Namun, tantangan tersebut tak menyurutkan semangat 

lrjam. Ia terus bergerak. 
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"Saya datangi masjid-masjid dan majelis ta ' lim. Kita terus 

mensosialisasikan pentingnya administrasi pernikahan, keluarga 

sakinah, dan nasihat perkawinan," kenangnya. 

Menantang Maut 

Malam itu, lrjam berangkat dari Pelabuhan Tobelo di 

Halmahera. Ia harus menikahkan warga di Pulau Morotai. 

Hatinya khawatir karena cuaca buruk. 

Tapi operator speed boat bersikukuh. lrjam Iekas naik ke 

atas kapal cepat 

"Ombaknya sangat besar. Air dari depan membuncah, 

membasahi kami yang di belakang," katanya. 

"Saya hanya bisa pasrah dan terus mengulang-ulang 

kalimat syahadat selama perjalanan," kenangnya. 

Alhamdulillah , speed boat sampai dengan selamat. 

Pengantin berbahagia karena dinikahkan. 

Sumber Bahagia di Tepian Samudera Pasifik 
Nurman Mandea mengabdi di wilayah Morotai Utara yang 

langsung berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Filipina. Ia 

berkeliling dari kampung ke kampung, mengeja Kalam Tuhan, 

mengenalkan Sang Rahman pada generasi mendatang. 

Perjalanan dari lbu Kota Morotai di Kota Daruba Morotai 

Selatan menuju Morotai Utara kini bisa melalui perjalanan darat 

dengan waktu tempuh sekitar 2-3 jam. Jalanan lumayan mulus. 

Beraspal. 

Jalanan berkelok, naik-turun. Curam. Deretan pohon 

kelapa melambai-lambai. Terkadang melewati hutan cengkeh. 

Maluku memang dikenal sebagai penghasil rempah terbaik di 
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dunia. Di sisi timur, pemandangan Samudera Pasifik menghias 

di sepanjang jalan. 

Setelah melewati hutan lebat, akhirnya bimas Islam 

tiba di Kabupaten Morotai Utara. Bangunannya sama dengan 

bangunan di Morotai Selatan berupa atap seng. Bimas Islam 

disambut wajah ramah Nurman Mandea yang sudah 1 1 tahun 

berdakwah, sejak masih duduk di bangku SMP. 

"Saya masih mengajar TPQ (Taman Pendidikan al Quran) 

di masjid sam ping rumah. Dulu di rumah say a," katanya. 

Wajah-wajah polos dan lugu tersenyum sumringah. 

Lengan legamnya memeluk iqro'. Lisannya komat-kamit 

mengeja kalam. Mata bulatnya menatap huruf hijaiyah, satu per 

satu. 

Ada secercah asa di sana 
Di sudut kampung, di antara desiran ombak dan gelapnya 

malam, Nurman membekali cahaya kepada puluhan generasi 

pelanjutnya. 

''Tidak ada kata libur dalam berdakwah," katanya. 

Nasihat orang tuanya menjadi penguat. Keberkahan akan 

selalu menyertai orang-orang yang berjuang di jalan Allah. 

"Jangan sampai lupakan dakwah. Sesi~uk apa pun, isilah 

dengan dakwah," tekadnya mantap. 

Sebaik-Baik Pilihan 

Belasan tahun silam, pria kelahiran Sakita, 31 Agustus 

1983 ini didaftarkan mengaji oleh kedua orang tuanya di rumah 

Pak Imam di kampung Tanjung Saleh. 
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Nurman mulai mengeja huruf hijaiyah. Keinginan untuk 

belajar AI-Qur'an membuncah. Dari SO lnpres. Ia meminta 

kepada orang tuanya agar dimasukkan ke SMP AI -Khairat yang 

berjarak 1 kilometer dari kampungnya. 

Nurman tak menyia-nyiakan kesempatan emasnya untuk 

belajar AI-Qur'an di Sekolah Islam AI-Khairat. 

"Ustadz Ibrahim Abdullah. Beliau yang mengajari saya 

membaca AI-Qur'an dengan baik," kenang Nurman. 

Nurman harus berjalan kaki sekitar 2 kilometer untuk 

sampai di sekolahnya. 

"Motivasi saya belajar agama untuk menjaga pesan orang 

tua." katanya. 

Semangat bel ajar AI-Qur' annya kian bertambah setelah 

mendengarkan bacaan qori' internasional Muammar ZA. Ia 

termotivasi untuk memperbagus bacaan AI-Qur'an. 

Nurman rajin mengikuti kegiatan-kegiatan keislaman 

seperti lsra' Mi'raj. Maulid Nabi, dan sebagainya. Ia juga mulai 

mengikuti perlombaan MTQ tingkat kampung. 

"Selain mengikuti perlombaan MTQ, saya juga ikut kajian 

yang diisi oleh para senior. Saya termotivasi untuk menjadi 

dai," katanya. 

Karena kefasihannya membaca AI-Qur'an, Nurman 

kadang diminta guru sekolahnya untuk menjadi asisten. Di 

rumah, ia juga mulai dipercaya sebagai asisten Sang Imam 

Tanjung Saleh. 

"Sejak SMP saya dipercaya untuk bantu-bantu. Kadang 

diajak Pak Imam untuk mengajar di kampung sebelah." kata 

Nurman. 
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Setelah lulus SMP, Nurman bertekad melanjutkan 

pendidikan agamanya dengan serius. 

"Sebenamya saya ingin masuk pesantren di Tidore. 

Tapi karena kondisi finansial, saya memilih ke MAN Ternate, " 

katanya. 

"Lulus SMP saya langsung belajar ke Temate. Rasanya 

sangat berat. Kadang merasa sedih, tapi itulah perjuangan. Jadi 

walaupun jauh, itulah jihad. Menuntut ilmu agama bagian dari 

jihad , to?" tambahnya dengan logat khas Maluku. 

Di Ternate, Nurman sempat mengajar TPQ. Namun 

sekolahnya di Ternate tidak berlangsung lama. Tahun 1999, saat 

ia berada di kelas 1 SMA, kerusuhan melanda seantero Maluku. 

"Karenaada rusuh, saya pulang ke Morotai," kata Nurman. 

Nurman kembali ke kampung untuk mengajar anak-anak. 

Setelah kerusuhan mereda, ia tetap tak bisa kembali ke Ternate 

karena orang tuanya masih trauma. Ia diminta melanjutkan 

sekolah di SMA Al-lslam yang baru dibuka paska kerusuhan. 

"Sejak kelas 3 SMA, saya sudah mulai diundang 

berceramah dan berdakwah." kata Nurman: 

Banyak yang menilai, Nurman belum pantas menjadi dai. 

Karena itulah ia berpikir ulang. Apakah pengabdiannya di jalan 

dakwah merupakan tindakan yang benar? 

"Bagi saya, dakwah adalah tugas mulia. Orang tua saya 

bilang, 'Kami ingin kamu belajar agama. Semoga menjadi 

amalan yang terus mengalir bagi kami di akhirat kelak, " ' kenang 

Nurman dengan mata berkaca-kaca. 

Setelah belasan tahun berdakwah dan dua tahun 

belakangan diangkat menjadi penyuluh honorer Kemenag, 
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Nurman masih meyakini bahwa menjadi penyuluh merupakan 

tugas yang sangat mulia. 

"Bagi saya. menjadi penyuluh merupakan tugas sangat 

mulia. Karena kita mendidik generasl yang akan datang menjadi 

generasi yang tangguh, generasi Islam yang istiqamah dalam 

beragama. Kalau bukan kita, siapa lagi?" terangnya. 

Warna Warni Dakwah 
Setelah lulus SMA, Nurman melanjutkan pendidikannya 

ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ternante di 

Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam. 

"Saya membina TPQ juga di kampung Makassar. Saya 

mengajar til a wah dan MTQ," kenangnya. 

Setiap libur semester, Nurman pulang kampung ke 

Morotai untuk membina anak-anak membaca AI-Qur'an. 

Untuk menambah biaya kuliah yang mencapai 

Rp. 200.000,- per semester, aktivis lkatan Mahasiswa 

Muhammadiyah (IMM) ini tak malu menjadi tukang ojek. 

"Sampai menikah tahun 2005, saya terus ngojek. Saya 

menikah saat masih kuliah. Tahun 2006 say a lui us kuliah ," kata 

Nurman. 

"Setelah lulus, saya bersama istri kembali ke Tanjung 

Saleh. Aktivitas saya saat itu melaut dan berdakwah," kata 

Nurman. 

Ia juga diminta mengajar di SMA At-Islam dan SMP AI

Khairat. 

"Say a diminta mengajar thaharah, shalat, fikih." katanya. 
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Ia juga berdakwah di kampung lain di Goruwa Tanjung 

Gorango untuk mengajar anak-anak membaca AI-Qur'an. 

"Waktu itu tidak ada jalan darat seperti sekarang. Harus 

lewat laut. Saya berangkat sendiri dengan perahu sampan yang 

hanya muat satu orang, mengayuh dayung. Maghrib sudah 

harus di sana. Pulang malam hari." katanya. 

Dengan mendayung, Nurman menghabiskan waktu 

berjam-jam karena harus berhadapan dengan ombak Samudera 

Pasifik. Saat bimas Islam mengunjungi Tanjung Gorango, waktu 

yang dibutuhkan sekitar 30 menit melalui jalur darat dengan 

medan yang cukup terjal. 

Gorango dalam bahasa setempat berarti hiu. Tanjung 

Gorango di Desa Goruwa dikenal dengan hiu-hiu Samudera 

Pasifik. 

"Memang terbesit rasa takut. Takut dimakan hiu. Takut 

tenggelam. Alhamdulillah, saya bisa melewatinya karena niat 

jihad ," kata Nurman. 

Nurman merasa ketakutan karena ingatan akan kematian 

yang begitu dekat. 

"Wajar kalau merasa ketakutan. Saya sampai berpikir akan 

mati di sini." kenangya. 

Laut berombak ganas bercampur badai dan angin. 

Sementara Nurman seorang diri dengan bekal tekad. Nyali 

Nurman sempat ciut. Namun, keikhlasan dan kepasrahan 

membuatnya yakin bahwa ajal sudah ditentukan. Hanya Allah 

yang bisa menetapkan kematian seseorang. 

Entah berapa kali Nurman harus menyeret perahu 

kecilnya ke laut, mendayung, menaklukkan laut, dan kembali 
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ke kampungnya pada tarut matam. Aktivitas inl ditakukan tiga 

kali datam satu pekan . 

"Karena harus metewati taut, kesempatan ini tldak boteh 

saya sia-siakan. Kita mancing pada matam hari di taut (datam 

perjatanan dakwah). lkannya untuk kepertuan hidup. Kadang 

dijuat di jatan," begitutah kenang Nurman datam mencari nafkah 

sehari-hari. 

Nurman mengakui tak pantas mengambil upah dan 

menentukan tarif dari mengajar mengaji. Baginya, mengajarkan 

AI-Qur'an adalah kewajiban. 

Bertambahnya Kebaikan 

Memiliki penghasilan tidak tetap karena hanya 

mengandalkan metaut pernah membuat sang istri bertanya

tanya. 

"Mungkin saat itu istri saya sedang diganggu setan. Dia 

pernah emosi karena say a dibilang kerjanya dakwah terus," kata 

Nurman. 

Nurman tetap bersabar dan mengingatkan sang istri 

agar beristighfar. Ia meyakinkan, mungkin rezekinya saat itu 

bukan dari gaji yang besar, atau uang yang melimpah. Bisa jadi 

keberkahan-keberkahan menghampiri hidupnya. 

"Seiring berjalannya waktu, keberkahan-keberkahan itu 

san gat terasa," kenangnya. 

Ketika sudah kembali ke Morotai , Nurman bisa 

membangun rumah sendiri saat orang lain-yang secara 

keuangan lebih mapan-belum memiliki rumah . 



"Jadi saya mendapat tanah warisan. Saya ingin 

membangun rumah, tapi tidak ada dana. Entah merigapa para 

orang tua santri datang. Ada yang membelikan semen, ada yang 

membangunkan pondasi. Subhanallah, banyak kemudahan," 

katanya. 

Selesai kuliah, Nurman sudah memiliki rumah. Bukan 

hanya itu. kebutuhan sehari-harinya juga tercukupi. 

"Walau kita pernah kelaparan, saat itu ada saja rezeki ya 

datang. Biasanya orang tua siswa ada yang ngasih ini. ngasih 

itu." katanya. 

Saat Nurman sakit dan tidak bisa mengajar mengaji, orang 

tua siswa datang menjenguknya dan memberikan bantuan 

dalam jumlah yang cukup besar. 

"Para orang tua murid ini luar biasa. Banyak hal-hal 

yang saya rasakan mempermudah urusan hidup kami sampai 

seakarang," ungkapnya. 

Duka Tetap Dakw~h 
Mata Nurman berkaca-kaca. lngatannya melompat pada 

sepenggal 201 5, saat anaknya sakit. 

"Dana terkumpul dari sumbangan sebanyak Rp. 

6.000.000.- untuk anak kami," kenangnya. B~lir bening semakin 

menggunduk di sudut matanya. 

Sedikit terisak, ia melanjutkan. "Saat itu. shalat ldul Adha. 

saya mendapat tugas dari Kemenag untuk mengisi khutbah di 

sebuah masjid." 

Bulir bening itu meleleh. melewati pipinya. Tangannya 

segera mengusap air mata yang tumpah. 
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"Pagi itu. anak saya yang sakit. meninggal dunia. Saya 

mendapat pilihan antara menunaikan amanat negara dan 

menguburkan anak say a," kenang Nurman dengan mata yang 

sudah basah. 

Ia menghela nafas. Suaranya lirih. Air mata benar-benar 

tumpah hebat. Tangis pecah, namun segera ia menahannya. 

"Saya katakana, saya izin terlambat karena anak saya 

meninggal. Harusnya jam tujuh , saya tetap khutbah jam 

setengah 8. Jamaah sudah menunggu," kenang Nurman. 

Pulang menjadi khatib, Nurman kembali untuk mengubur 

jenazah anak ketiganya. 

"Saya kuburkan jenazah anak saya setelah menunaikan 

amanat dakwah ini. Mohon doanya agar saya selalu istiqamah 

dan ikhlas. Semoga Allah terus memberikan keberkahan," bisik 

Nurman dengan mata yang basa. Ia tak kuasa melanjutkan 

perbincangan. 

Nurman adalah satu dari sekian banyak dai, ustadz, 

penyuluh, penghulu, di pulau perbatasan, pedalaman, dan 

terluar Indonesia. Mereka berjibaku, bertaruh nyawa untuk 

mendidik generasi. 

Namanya mungkin tak terkenal di layar televisi, tapi 

kehadirannya begitu bermakna bagi mereka di sana. Banyak 

hal yang bisa dipelajari dari mereka. [] 
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MELAWAN KETERBATASAN 
G_inanjar Nugraha 

Eksotisme Alor 

A
lor dengan eksotisme pantai dan biota bawah laut 

merupakan destinasi terindah di dunia setelah 

kepulauaun Karibia. Keindahannya menjadi magnet 

bagi para wisatawan asing maupun lokal. Hamparan pasir, 

pantai perawan dengan air hijau kebiru-biruan, merupakan 

sebagian kecil kekayaan alam Alor. 

Kejernihan air membuat biota di dasar laut bisa dinikmati 

dari atas kapal. Keindahan kian memukau ketika menyelam. 

Alor terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Alor dan Pantar. 

Di sekeliling dan sekitarnya terdapat banyak pulau dengan 

eksotismenya masing-masing. 

Namun di balik wajah cantiknya, ibarat Dewa janus dalam 

mitologi Yunani, Alor mempunyai wajah lain yang keras, cadas, 

kering, dan tandus. Sebagian besar jalan masih berupa tanah 

dan pasir berdebu. Pada musim hujan, tumpukan pasir berubah 

menjadi lumpur hitam setinggi betis orang dewasa. 



Hanya tanaman tertentu yang bisa tumbuh, begitu pula 

dengan hewan-hewan yang bisa digembalakan. Hanya babi 

hutan, kambing, dan ayam yang lalu-lalang di perkampungan. 

jarang Pulang 
Namanya Abdul Gafarudin, S.Ag, Kepala KUA kecamatan 

Pantar Barat. Kecamatan Pantar Barat terdiri dari tujuh desa: 

Baraler, Baranusa, Blang Merang, lllu, Kalondama, Leer dan 

Piringsina. 

Karena masyarakat Muslim merupakan minoritas, KUA 

Pantar Barat juga melayani warga di dua kecamatan lainnya, 

Kecamatan Pantar Barat Laut (Desa Allumang, Beangonong, 

Kalondama Tengah, Kalondama Barat, Kayang, Lamma dan 

Marisa) dan Kecamatan Pan tar Tengah (Desa Aramaba, Begang, 

Delaki, Ekajaya, Mauta, Muriabang, Tamak, Toang, Tubbe, dan 

Tude. 

Dengan demikian, KUA Pantar Barat harus melayani 24 

desa dari tiga kecama_tan. Secara geografis, luas wilayah tiga 

kecamatan tersebut sekitar 623 kilometer persegi, hampir 

setara dengan luas lbu Kota Jakarta. 

Abdul memiliki satu staf bernama Syamsudin Lewo dan 

satu orang tenaga honorer bernama Pahlawan Abu Bakar, S.H. 

Meski hanya bertiga, semangat melayani masyarakat dengan 

sepenuh hati tak pernah melemah. 

Selain itu, Abdul juga dibantu oleh sepuluh orang 

penyuluh agama hononer (PAH). Mereka adalah Kasim Koly, 

S.Kom.l, lsnaeni Niah Lawang, S.E.I (Desa Blangmerang), Raden 

Bara (Beangonong), Fathur M. Sali, S.Kom.l (Desa llu), Arsyad 
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Dusu (Desa Baraler), Jumadi Man. S.Kom.l (Desa Plringsina dan 

Pulau Kura), Baidan Minta, S.H., Fatimah Angsi, S.Sy, Abdul 

Wahid Baraki (Desa Baranusa), dan Fathur Dusu (Desa Leer). 

Karena jarak yang jauh dan terbatasnya alat transportasi, 

Abdul jarang menemui keluarganya yang tinggal di Kalabahi, 

lbu kota Kabupaten Alor. Karena hal itu pula, Abdul sering 

mendapatkan protes dari anak-anaknya. 

"Anak suka protes, kenapa ayah jarang pulang. Saya 

pulang ke Kalabahi sebulan sekali, sekalian setor biaya nikah." 

tutur ayah tiga anak ini. 

Sebagai ujung tombak pelayanan Kemenag di wilayah 

terpencil, Abdul mengabdi dengan kesungguhan. Waktunya 

diwakafkan untuk pelayanan. 

Bentuk kesungguhan Abdul dibuktikan dengan pelayaan 

yang tak mengenal waktu. Bukan hanya pada siang hari, ia 

melayani umat pada malam sampai larut karena pada siang hari 

banyak masyarakat yang sibuk bekerja memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. 

Keterbatasan ini pula yang melatarbelal<angi masyarakat 

untuk menitipkan biaya nikah (PNBP) kepada KUA. Pasalnya, di 

wilayah tersebut belum ada layanan l<antor cabang bank milik 

pemerintah. Jaringan internet sering bermasalah, listrik kerap 

mati sehingga banyak pelayanan perbankkan yang terganggu. 

Terdapat dua pilihan untuk menuju Kalabahi. Pertama 

melalui jalur laut dari Pelabuhan Baranusa menuju Pelabuhan 

Kalabahi sepanjang 64 kilometer selama 5 jam. Banyak 

keindahan alam yang bisa disaksikan di sekitar Pulau Alor dan 

Pulau Pantar yang dipisahkan Selat Alor. Pasir putih berkilauan, 

air laut jernih berwarna hijau kebiruan, keindahan biota laut, 
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lumba-lumba bermain diantara ombak. semuanya meiTldnjakan 

mata dan menjadi hiburan tersendiri. 

Kedua. jalur darat dan laut. Melalul darat dengan 

mengendarai sepeda motor sekitar tiga jam melewati desa

desa di Kecamatan Pantar Tengah dan Pantar Timur dan berakhir 

dl Pelabuhan Bakalang. Sebagian jalan sudah beraspal. Sebagian 

lainnya berbatu, berpasir debu, dan tanah. Dari Pelabuhan 

Bakalang diteruskan dengan perjalanan laut menggunakan 

perahu motor berkapasitas t 5 penumpang. Hanya ada satu 

kali dalam sehari pada jam tujuh, sampai di Pelabuhan Kalabahi 

sekitar jam sembilan pagi. 

"Sekalian melepas rindu dengan keluarga." ujamya 

memendam asa. 

Masyarakat Alor pesisir yang didominasi oleh nelayan 

sangat memahami kondisi alam seperti arus laut dan angin. 

Daerah Mulut Kumbang merupakan pintu masuk ke teluk 

Kalabahi. Dinamakan demikian karena ujung teluknya mirip 

siput. 

Saat pertermuan dua arus inilah sering terjadi kecelakaan. 

Pertemuan dua arus menjadi pusaran air. Seperti yang menimpa 

kapal peri ntis dari Surabaya yang karam karena terhisap pusaran 

arus air. 

Terkadang kapal tidak bisa bergerak maju atau mundur 

walau menggunakan perahu motor. Menurut catatan. 

setidaknya ada beberapa kecelakaan dalam sepuluh tahun 

terakhir. Terkadang terjadi arus dingin atau up welling ketika air 

laut yang leblh dingln dan bermassa jenis lebih besar dart dasar 

laut bergerak ke permukaan akibat pergerakan angin di atasnya. 

Akibatnya. i~an-ikan menjadi mati. 
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Melawan Keterbatasan 
Abdul melayani dengan sistem simatupang (siang malam 

tugas panggilan). tanpa henti selama 24 jam. 

"Masyarakat datang selepas lsya' karena mereka sibuk 

dengan bekerja pada siang hari ." jelas Kepala KUA yang akrab 

dengan masyarakat tersebut. 

Meski terkesan berat, Abdul menikmati karena dirinya 

tinggal di Kantor KUA. Ia bekerja tanpa henti, tak ada hari 

libur. jam berapa pun masyarakat hadir, ia siap memberikan 

wejangan, baik terkait spiritualitas seputar pernikahan atau 

hal-hal teknis terkait pencatatan dan prosedur nikah sesuai 

peraturan pemerintah. 

Jika terjadi pemadaman Jistrik saat pelayanan masyarakat 

di malam hari, suasana heroik kian terbangkitkan. Abdul sama 

sekali tak mengendurkan semangat, justru kian tertantang 

untuk memberikan yang terbaik. Biasanya ia menggunakan 

lampu LED. 

Meski jauh dari pusat kota dan terbatas dalam hal mobilitas, 

masyarak.at Alor terbilang kritis. Jika ada tindakan petugas 

yang mencurigak.an semacam pungutan liar (pungli), mereka 

tak segan untuk melaporkannya langsung ke Kementerian 

Agama (Kemenag) Pusat tanpa melalui Kemenag Provinsi atau 

Kemenag Kota. Hal ini pernah terjadi ketika biaya nikah sebesar 

Rp. 30.000,- tapi dipungut sebesar Rp. 50.000,- oleh petugas. 

Petugas terlapor pun mendek.am di penjara selama beberapa 

pek.an karena tindakannya dilaporkan ke Kemenag Pusat. 

Setelah kejadian tersebut, tidak ada lagi pungH di KUA 

tempat Abdul bertugas. 
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''Tidak ada pungli di KUA kami." tutur pria berkacamata 

ini. 

Tempat terjauh yang harus ditaklukan Abdul adalah Desa 

Kangge Pulau Marisa yang berjarak 30 kilometer dari kantomya. 

Perjalanan ke daerah penghasil ikan tersebut melalui jalan 

berbatu dan berdebu melewati lima desa selama 2 jam. Jalanan 

melewati gunung-gunung batu di Kecamatan Pantar Barat dan 

Pantar Barat Laut. Perjalanan harus dilanjutkan dengan perahu 

batang atau motor laut selama 30 menit. 

Perjalanan laut belum tentu lancar. Ia harus mengamati 

arus laut terlebih dahulu. Jika arus kecil dan memungkinkan, 

perjalanan bisa dilanjutkan. Namun jika arusnya besar yang 

ditandai dengan suara gemuruh serta angin kencang, maka 

perjalanan ditunda, menunggu arus tenang. Karenanya, Abdul 

sering bermalam di tempat pernikahan. 

"Pernah ban motor pecah di puncak bukit. Jauh dari 

perkampungan. Ke depan atau ke belakang jauh dari kampung." 

kenang PNS tahun 2006 ini. 

Terpaksa, Abdul menuntun motornya menuju 

perkampungan terdekat untuk diperbaiki. Menurutnya, rusaknya 

ban tak lepas dari pengaruh sukarnya medan. 

"Ban cepat gundul dan umur motor sangat pendek." 

katanya. 

Mahar Adat Budaya Alor 
Moko yang terbuat dari perunggu atau kuningan 

merupakan benda yang digunakan sebagai mahar dalam 

perkawinan atau kerap disebut dengan belis (beli istri) dalam 
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masyarakat Alor. Moko dipersembahkan oleh keluarga 

pengantin laki-laki sesuai permintaan keluarga perempuan. 

Moko sama dengan Sinamot bagi Suku Batak atau Uang Panai 

di Sulawesi. 

Dalam masyarakat Alor, ada perbedaan mahar dalam 

pengertian syariat dan mahar seeara adat. Belis berupa moko 

merupakan mahar secara adat. Bel is moko menjadi simbol cinta, 

kehormatan, dan penghargaan kepada perempuan. Selain itu, 

belis juga menunjukkan status sosial seseorang. 

"Semakin tinggi nilai belis atau moko maka semakin tinggi 

pula status sosial keluarga terse but." tutur Lulusan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tersebut. 

Sehingga. nilai filosofis dari belis meliputi penghargaan 

eaton suami kepada perempuan, keluarga perempuan, dan 

adat istiadat yang dianut oleh keluarga eaton istrinya. Belis juga 

dimaknai sebagai penghargaan kepada lembaga pernikahan, 

sebagai wujud kesungguhan, dan tanggungjawab. 

Meki demikian, ada beberapa kasus mahalnya belis yang 

menjadi penghalang bagi masyarakat kurang mampu untuk 

melangsungkan pernikahan. 

"jangan pi nang dia, belisnya tinggi." ujar Abdul 

menggambarkan pembiearaan lelaki Alor. 

Tak sedikit pihak laki-laki yang bernegosiasi dengan pihak 

perempuan untuk mengambil jalan tengah atau dikenal dengan 

berhutang belis. Mereka bisa tetap menikah, hutang ditanggung 

oleh laki-laki. Tapi, ada efek psikologis bagi si laki-laki karena 

berhutang. Dan jika hutang belis belum lunas saat si laki-laki 

meninggal, hal itu menjadi aib suami dan keluarga besarnya. 
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"Ada yang menlnggal, tapi masih berhutang bells." 

sambung Abdul. 

Bukan hanya lakl-lakl yang merasa keberatan. perempuan 

pun mengalaml efek tak menyenangkan. Banyak perempuan 

yang menikah dl usia tua. 

Lain lagi di Pulau ftores. Bells bukan berupa moko, tetapi 

gading gajah yang harganya antara Rp. 40.000.000,- sampai 

Rp. 150.000.000,-. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi 

masyarakat sekitar mengingat Pulau Flores bukan habitat bagi 

gajah. 

Perkawinan Adat 
Wilayah Alor khususnya daerah Pulau Pantar memiliki ciri 

khas terkait adat perkawinan. Prosesnya cukup rumit dan unik. 

Pegawai pencatat nikah harus memahami dengan balk adat 

perkawinan daerahnya. Salah satu rujukan yang menerangkan 

hal itu ditulis oleh Muhammad Salahudin Goro tentang proses 

adat perkawinan di Desa Baranusa. Buku ini telah dikonfirmasi 

keakuratannya oleh tokoh masyarakat Baranusa di Kecamatan 

Pantar Barat. 

Proses Perkawinan di Desa Baranusa dimulai ketika 

seorang laki-laki ingin meminang seorang gadis. Lak.Haki 

tersebut memberitahukan dan berembuk dengan orangtuanya. 

Orang tua akan melihat kriterla gadis pilihan anaknya. 

Kriteria tersebut mencakup hubungan kekerabatan atau 

persaudara.an antara orang tua pihak perempuan dengan orang 

tua ~ha.k lak.l-lakl. Apabila gadis tersebut merupakan anak dari 

sauda.ra perempuan orang tua (bapak) atau saudara laki-klki 

Bimas Islam Mengabdi 



orang tua (lbu) dari pihak laki-laki, maka dlrinya langsung dapat 

diproses untuk dikawinkan karena gadis tersebut termasuk istri 

rumah (Kawae Uma/Wata Taha Uma) darl laki-lakl tersebut. 

jlka terjadi kasus demikian, prosesl akan dllanjutkan ke proses 

pinangan. 

Apabila dalam proses menuju perkawlnan tldak terdapat 

hubungan persaudaraan kandung antara orangtua laki-laki dan 

perempuan yang akan r:nenikah, maka orangtua laki-laki akan 

datang menemui saudara kandung laki-laki (paman) dari ibu 

gadis calon istri. Pada pertemuan ini dibicarakan tentang kedua 

anak mereka yang akan menikah. Apabila ada persetujuan dari 

kedua belah pihak, proses pinangan akan dilakukan. 

Setelah bertemu dengan paman dari perempuan yang 

akan dipinang, pihak orang tua laki-laki mengumpulkan 

keluarga dalam rumah (Kaka ari) untuk memberitahukan 

persetujuan dari pihak perempuan. Setelah itu, pihak laki-laki 

dan perempuan mengumpulkan keluarga dalam sukunya atau 

suku terkait lainnya (Opung anang) guna memberitahukan 

rencana perkawinan tersebut dan menentukan hari pinangan 

serta penunjukkan juru bicara (Tweno Alap I Kedire Alap I 
Penawala) dari kedua belah pihak. 

Tweno alap berasal dari suku kecil yang ada pada masing

masing suku besar. Jika yang akan menikah Suku Uma Kakang, 

maka yang menjadi tweno alap adalah salah satu di antara suku

suku kecil yang ada dalam Suku Uma Kakang (Suku: Uma Kisu, 

Uma Peing, Uma Manu, lllu, atau Kaimoring). 

Suku Besar (Umakakang, Sandiata, Haliweka dan 

Utung Wala) sebagai suku induk dalam pelaksanaan kegiatan 

tidak boleh menjacti tweno alap karena suku-suku tersebut 
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mempunyai posisi sebagai penentu kebijakan apabila dalam 

kegiatan pernikahan terjadi masalah atau hambatan, dan suku

suku tersebut mempunyai hak mutlak (hak prerogatif) yang 

harus dilaksanakan oleh suku-suku kecil yang bernaung di 

dalamnya. 

Tweno alap akan melakukan negosiasi tentang hari 

pinangan. Kesepakatan tentang hari pinangan akan disampaikan 

kepada kedua belah pihak. Upacara meminang merupakan 

acara pertemuan antara keluarga laki-laki dengan keluarga 

perempuan melalui dialog dan perundingan yang dimotori oleh 

juru bicara (Penawala) dari masing-masing keluarga. 

Upacara pinangan dibuktikan dengan bukti pinangan 

(Panaling). Pada upacara ini, semua keputusan sejak meminang 

harus dibawa sesuai hasil kesepakatan . Apabila ketentuan 

tersebut tidak disertakan, maka perkawinan belum boleh 

dilaksanakan sampai ketentuan tersebut dipenuhi. 

jawaban tentang kesediaan menerima pinangan harus 

dijawab hari itu juga. Namun dalam pelaksanaannya, pihak 

perempuan belum menjawab pada hari ·tersebut dan baru 

dijawab setelah mereka mengumpulkan opung anang dari suku 

mereka maupun suku terkait. 

Setelah proses perembukkan opung anang dari pihak 

perempuan selesai, maka tweno alap dari pihak perempuan 

akan membawa jawaban diterima atau ditolak. Bila diterima 

akan ditentukan hari penetapan belis oleh tweno alap pihak 

laki-laki dan perempuan. 

Pada hari penentuan belis, tweno alap dari kedua belah 

pihak melakukan perembugan tentang belis dengan keluarga 

perempuan . (lbu dan atau nenek) . Bila sudah dilaksanakan 
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pembayaran belis, maka diteruskan dengan menentukan jenis 

belis bagi perempuan yang akan menikah untuk dibawa oleh 

pihak laki-Laki kepada pihak perempuan, yaitu bel is apa gedeng 

(barang keras berupa Moko) ataukah belis olang mereng (Belis 

pengganti dimana adik perempuan si laki-laki akan diserahkan 

kepada pihak perempuan dan bila gadis yang akan menikah 

mempunyai saudara laki-laki, maka saudara laki-laki tersebut 

boleh menikah dengan gad is yang diserahkan oleh pihak laki

laki). 

Proses selanjutnya adalah bayar belis (Kiewas). Dalam 

proses ini, pihak perempuan datang ke rumah pihak laki-laki 

untuk mengambil belis yang telah ditetapkan. Pada acara 

ini, pihak perempuan akan melakukan tarian lego-lego, 

kemudian pihak laki-laki menyerahkan belis. Acara ini biasanya 

dilaksanakan selama dua hari dua malam. 

Sehari sebelum acara pernikahan dilakukan acara antaran 

(Rate Apa Ire) atau lstilah adatnya tedo bang. Pihak laki-laki 

membawa semua keperluan untuk acara perkawinan (makanan, 

minuman, pakaian, hewan yang akan disembelih). Barang 

yang dibawa bernilai ganjil. Apabila pihak laki-laki membawa 

kambing, jumlahnya harus 1, 3, 5, dan seterusnya. Pada acara 

antaran ini dibahas tentang teknik pelaksanaaan pernikahan. 

Acara ini dipandu oleh Penawala(feno Wala yang 

berfungsi pula melakukan negosiasi barang bawaan. Barang 

bawaan belum bisa diolah sebelum lengkap sesuai permintaan. 

Apabila ada kekurangan harus segera ditambahkan sesuai 

dengan jumlah yang dibutuhkan. Harus ditambahkan hari itu 

juga. 
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Acara perkawinan adat sangat tergantung pada hasil 

kesepakatan pada acara antaran. Bila terjadi kata sepakat, 

keeseokan harinya akan dilakukan perkawinan. Pada acara 

ini pihak laki-laki membawa mempelai laki-laki ke rumah 

mempelai wanita guna melangsungkan akad nikah (ljab Qabul) 

agar perkawinan sah berdasarkan syariat Islam. 

Pada saat akad nikah itulah peran pegawai dari Kantor 

Urusan Agama menghadiri dan mencatat pernikahan tersebut. 

Sebelum akad nikah dilangsungkan, pihak laki-laki 

menjemput mempelai wanita dalam kamar pengantin. Pintu 

kamarnya dijaga oleh paman kandung mempelai wanita. 

Apabila ingin membawa calon pengantin wanita, pihak laki-laki 

harus menyerahkan moko senilai anak panah, sesuai permintaan 

pamannya. 

Moko diserahkan kepada paman kandungnya agar pintu 

kamar calon istri dibuka. Saat ini, penyerahan moko diganti 

dengan uang dalam jumlah tertentu. Kemudian perkawinan 

dilaksanakan sebagaimana mestinya . . 

Selama tiga hari sejak perkawinan, mempelai pria masih 

tinggal di rumah mempelai wanita. Saat itu, semua kebutuhan 

pokok (memasak makanan, minuman dan lainnya) disiapkan 

oleh pihak laki-laki. 

Setelah selesai melakukan upacara terakhir dalam 

perkawinan yang disebut upacara guo kawae, yaitu memanggil 

pengantin wanita ke rumah pengantin pria pada hari ketiga 

setelah pernikahan. Acara ini diawali dengan dua utusan 

(Larang Wala) dari pihak laki-laki yang datang ke rumah pihak 

perempuan. Pengantin laki-laki dan perempuan pun kembali ke 

rumah lakH~ki. 
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Pengantin perempuan dijemput dengan pengalungan 

kain sarung adat (Gena Kawate) dan membuang ludah dalam 

mangkuk berisi air. Pihak pengantin wan ita yang datang, apabila 

tidak ada hubungan dengan pihak keluarga laki-laki, maka saat 

pulang tidak akan diberikan/membawa barang bawaan. Namun 

apabila pihak pengantin perempuan masih ada hubungan 

kekerabatan dengan pihak pengantin laki -laki, maka saat pulang 

harus diberikan moko atau paling kurang watola (tenunan asli 

Baranusa) oleh pihak laki-laki. Prosesi ini dinamakan loge nang 

(Mempelai wanita adalah anak dari saudara laki-laki) atau Loge 

Bineng (Mempelai wanita dalah anak dari saudara perempuan). 

Waris jasa 

Upacara perkawinan adat masyarakat Pantar Barat dapat 

dilakukan oleh semua lapisan sosial asal memenuhi syarat 

sesuai kedudukannya dalam suku. 

Besamya biaya, bagi suku besar, bukan penghalang 

dalam pelaksanaan pesta perkawinan adat. Oleh sebagian kelas 

sosial tertentu, biaya merupakan cara untuk menunjukan status 

dan kedudukan. Akhirnya, pesta adat sering kali menjadi ajang 

pertunjukkan dan mempertontonkan harta benda yang dimiliki. 

Bagi suku kecil atau warga miskin, besarnya biaya tidak 

mungkin dipenuhi untuk melangsungkan pesta adat. Bagi 

mereka, yang terpenting adalah ketentuan adat perlu dijunjung 

tinggi walau dalam keadaan miskin 

"Untuk membantu biaya pernikahan biasanya antar 

keluarga sating pikul dan bantu. Konsep yang diusung adalah 

saling waris jasa. Artinya, jika ada keluarga lain yang akan 
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menikah maka keluarga yang pernah dibantu wajib membantu." 

ujar Abdul. 

Selain sebagai warisan para leluhur, pesta perkawinan juga 

merupakan suatu kebanggaan. Bagi masyarakat Pantar Barat. 

khususnya di Desa Baranusa, pesta perkawinan adat dianggap 

meningkatkan harkat dan martabat bagi yang melaksanakannya. 

Walau demikian, tidak semua orang taat terhadap 

ketentuan adat. Mereka yang melaksanakan pernikahan adat 

memiliki nilai tersendiri dan sangat dihormati. Bagi yang 

tidak melaksanakan, mereka akan merasa dihina dan tidak 

mendapatkan tempat di mata masyarakat. 

Abdul Gafarudin merupakan salah satu potret penghulu 

pejuang. Meski didekap pusaran keterbatasan berupa tantangan 

alam dan adat istidat masyarakat. ia selalu berusaha melakukan 

pelayanan prima. Para penghulu di daerah tersebut merupakan 

gambaran perjuangan Kementerian Agama yang langsung 

berhadapan dengan masyarakat. 

Perjuangan dan keringat mereka merupakan wujud 

besar dari kontribusi Kementerian Agama dalam mewujudkan 

masyarakat baldatun thayibatun wa rabbun ghafur. [] 
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PAM BOAT DAN SONGKOK HAJI SANGIHE 
lnsan Khoirl.ll Qolbi &... Abdullah Alawi 

D 
i atas ham par an . pasir putih Pela~uan Peta, Alwakik 

Soleman menggulung celananya hingga tepat di bawah 

dengkul. Alas kaki berupa sepatu hitain ditenteng di 

tangan kiri. Di pundaknya tergantung sebuah tas berwarna 

serupa sepatunya. Ia berjinjit, memasukkan kakinya ke dalam 

air laut. Lalu berjalan mendekati pamboat yang berayun-ayun. 

Ia bertengger di atas pam boat. Sementara Jamal si pemilik 

pamboat menghidupkan mesin dengan menarik tali kekang. 

Berkali-kali . Dalam tarikan kelima, mesin itu belum menyala. 

Maklum, mesin dua tahun ini sudah terbilang tua dengan 

sukarnya medan yang dilalui. 

Setelah mesin menyala, pamboat dibalik - arahkan oleh 

Muhammad Haris dengan sebatang bambu bayuk. Setelah 

bagian depan menghadap laut, dan mesin menderu sempurna, 

pamboat bergerak perlahan. Dibandingkan dengan kecepatan 

motor di darat, kecepatan pamboat itu sekitar 25-30 kilometer 

per jam. 



Pamboat berarak di laut Sulawesi. Laut itu seumpama 

kain biru yang terhampar sejauh mata memandang. Dari setiap 

arah , kain itu seolah digerakkan oleh tangan-tangan raksasa, 

tiada henti hingga menimbulkan gelombang. Sekali digerakkan, 

miliaran gelombang berhamburan memercikkan buih-buih 

yang tercipta beberapa detik. Susul-menyusul. Gelombang di 

depan dimangsa yang belakang. Kemudian hilang, lalu tercipta 

lagi. 

Makin ke tengah, kain itu kian berwama biru tua sampai 

tampak kehitaman, persis seperti tembaga berkilauan ketika 

beradu dengan sorot matahari. Namun ketika aimya pecah 

hingga menampar muka Alwakik, wama biru berubah menjadi 

bening layaknya air biasa. Tapi cipratan air terasa pedih di mata, 

pekak di telinga, dan asin di mulut. 

Di atas pamboat, semua penumpang hanya diam. Seperti 

t idak saling kenai karena berbicara pun sia-sia. Suara akan 

menguap di udara karena kalah keras dengan dengus mesin dan 

gelombang. lmbas getaran mesin itu, pantat terasa kesemutan 

berkepanjangan. Efek getarnya kian terasa karena guncangan 

gelombang. 

Masing-masing penumpang hanya bermain dengan 

pikiran masing-masing. Semuanya sibuk melakukan kebiasaan 

untuk mengusir bosan yang mulai bertamu. Seperti Alwakik 

yang menatap lurus hingga pandangannya terbentur ujung laut 

dan pulau yang terlihat samar-samar. Hanya biru, biru , dan biru. 

Bahkan nyiur tepi pantai pun seperti dipulas biru. 

Kadang ia berpikir, bagaimana jika tiba-tiba songkok 

haji di tengah laut? Jika songkok haji terjadi di puncak 

gelombang, tamatlah riwayatnya. Seperti beberapa hari yang 
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lalu, ketika BMKG mengabarkan, 29 perairan Indonesia al<an 

bergelombang mencapai 1,25-2,5 meter. Satu di antaranya 

adalah perairan Kepulauan Sangihe dan Talaud. Pada tingkat 

ekstrem. gelombang bisa mencapai 4 meter. 

Songkok haji merupakan istilah orang Sangihe untuk 

menyebut gelombang pasang yang mengamuk. Gelombang itu 

dipenuhi buih putih di bagian paling atas. Peristiwa itu mereka 

umpamakan dengan orang yang pernah menjalanl<an ibadah 

haji di Tanah Suci Makkah. Orang yang sudah berhaji, biasanya 

mengenakan penutup kepala putih, songl<ok haji. 

Songkok haji jelas menakutl<an. Apalagi alat untuk 

mengarungi samudera hanya pamboat, atau katingting 

yang lebih sederhana dan biasa digunakan oleh para nelayan 

tradisional. 

Pamboat memiliki panjang sekitar 3-4 meter. Kedua 

ujungnya runcing untuk memudahkan membelah laut. Di 

bagian tengah dinaungi atap untuk nakhoda. Di ke dua sisinya 

terdapat sayap yang disebut semang-semang atau bahateng, 

terbuat dari bambu bayuk sebesar pergelangan tangan orang 

dewasa. Keistimewaan bambu ini memiliki batang tebal dengan 

lubang kecil dan jarak antar ruas sangat dekat. Bambu ini juga 

bisa dilengkungkan dengan cara dipanasi api. 

Pamboat dan katingting merupakan kendaraan untuk 

mencari ikan. Tapi ia juga kerap digunakan sebagai alat 

transportasi antarpulau di Sangihe. Namun, tidak ada jadwal 

tetap sehingga penduduk yang akan bepergian antarpulau 

harus menyewa terlebih dahulu. jumlah maksimal yang 

bisa ditampung pamboat adalah sepuluh orang, sedangkan 

katingting biasanya tiga orang. 
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Sembilan puluh men it kemudian, Alwakik dan pam boat itu 

tiba di pulau Nipah, Kecamatan Nusa Tabukan yang merupakan 

pintu masuk ke daerah Tinakareng. Pakaiannya basah kuyup, 

terutama celana dan jaketnya. Dengan sigap, Jamal mematikan 

mesin. Haris melemparkan jangkar ke dasar pantai dangkal 

yang berbebatuan karang. 

Alwakik mampir ke rumah Pak Imam yang terletak 

beberapa meter dari tepi pantai. Imam merupakan julukan 

kehormatan bagi mereka yang menjadi imam shalat di Masjid 

AI-Maghfirah. Nama asli lelaki itu adalah Utsman Lintuhaseng. 

Imam adalah ternan yang juga kerabat jauh Alwakik. 

Di sana, Alwakik biasanya berganti pakaian yang basah 

kuyup dengan pakaian yang disediakan istrinya di dalam tas 

hitam. Barulah ia pergi ke rumah pesta pernikahan dengan 

berjalan kaki. Tal< ada angkutan selain dua kaki di pulau itu. Tua

muda maupun rakyat-pejabat, semuanya berjalan kaki. 

Kehadiran Alwakik selalu ditunggu. Tak lengkap pesta 

pernikahan tanpa kehadirannya. Ia adalah kunci, meski bukan 

yang paling utama. Hal itu terjadi karena dirinya seorang 

penghulu di Kecamatan Tabukan Utara dan Kecamatan Nusa 

Tabukan , Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. 

Sudah empat tahun ia bertugas di dua kecamatan 

itu, sejak januari 2014. Tugasnya di di darat dan laut. jelajah 

tugasnya meliputi 24 desa di Tabukan Utara dan 13 desa di 

Nusa Tabukan. 

Berbatasan dengan Filipina 
Di pesta pernikahan, Alwakik selalu menemukan hidangan 

sirup royal. . Bagi orang yang baru berkunjung ke Sangihe, 
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minuman ini akan membuatnya penasaran. Minimal bertanya, 

bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana ceritanya hingga 

benda itu sangat akrab di Sangihe. Sebab, royal merupakan 

produk Filipina. 

Filipina, bagi orang Sangihe, merupakan tetangga dekat. 

Mereka lebih sering bertemu dengan penduduk Davao, sebuah 

kota pelabuhan di selatan Filipina, dibandingkan bertemu 

dengan penduduk Jakarta. Orang-orang Filipina kerap melaut 

hingga perairan Sangihe. Begitu juga sebaliknya. 

Bahkan, 1 5 tahun lalu, arus keluar-masuk Sangihe dan 

Filipina lebih bebas dari saat ini. Bisa dibilang wajar, meski 

ilegal, karena Sangihe ke Davao bisa ditempuh dalam waktu 4 

jam jika menggunakan speed boat. 

Sekarang, arus di perbatasan kedua negara memang lebih 

diperketat. Meski demikian, masih saja ditemui pelaut Filipina 

menginap di rumah penduduk Sangihe. Dan sebaliknya. 

Hubungan Sangihe-Davao hingga kini masih berlangsung, 

terutama di bidang perdagangan. Selain merek royal, coca-cola 

Filipina menjadi konsumsi favorit orang Sangihe. Minuman itu 

biasa disajikan pada Lebaran, Natalan, atau peringatan hari-hari 

besar keagamaan lainnya, termasuk saat pesta pernikahan. 

Orang Sangihe mendapatkan minuman tersebut dari 

Davao. Harganya jauh lebih murah dibandingkan harga barang 

serupa yang didapat dari Manado. Tak hanya itu, lampu hias, 

alat-alat dapur, alat-alat elektronik juga didapat dari kota Davao. 

Bahkan, di Tahuna, ada toko khusus yang menjual produk

produk dari Filipina. 

Menurut pemilik pamboat, Jamal, alat-alat untuk membuat 

pamboat sebagian besar dari Filipina. Misalkan tripleks khusus 
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untuk membuat pamboat. Padahal, menurut Jamal, bahan 

bakunya dari Temate. Orang Temate mengekspomya ke 

Filipina, diolah, diberi label. Setelah jadi, dibeli lagi oleh orang 

Indonesia. 

Begitu juga dengan bambu untuk semang-semang atau 

bahateng pamboat dan katingting. Dulu, bambu bayuk, harus 

mengambil di Filipina. Sekarang, para nelayan sudah berhasil 

menanamnya di Sangihe. Sebab harga bambu terbilang mahal, 

per batang seharga Rp. 250.000,-. 

lnteraksi Filipina dan Sangihe secara alamiah telah 

berlangsung sejak berabad-abad lalu. Berdasarkan riwayat dari 

lisan ke lisan, interaksi itu telah terjadi sejakzaman Gumansalangi. 

Ia merupakan putra mahkota dari kerajaan Mindanao, Filipina. 

Pada akhir abad XII, ia datang ke pulau Sangihe. Namun, karena 

cerita lisan, kisah itu memiliki banyak versi dan tidak didukung 

bukti tertulis. 

Sementara berdasarkan penelitian lain, di Kepulauan 

Sangihe telah berpenghuni sejak 5000 tahun lalu. Teori tentang 

masuknya Islam ke wilayah itu masih diperdebatkan. Ada yang 

menyebutkan dari Kesultanan Sulu Mindanao, Kesultanan 

Temate dan Tidore, dan sumber lainnya. 

Tradisi Islam yang masih hidup adalah kasidah rebana. 

Mereka melakukannya secara massal bersama 50 atau ratusan 

orang. Mereka menyebutnya seni turunan. Kesenian itu 

dipentaskan pada hari besar Islam, pesta pemikahan, atau 

tasyakuran kelahiran anak. 

Selain Islam, hadir pula agama Kristen yang kini menjadi 

agama mayoritas. Penduduk Muslim sekitar 6.344 jiwa, Kristen 

28.880 jiw~. Katolik 509 jiwa, dan Hindu 4 jiwa. 
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Hubungan antaragama di Kepulauan Sangihe berjalan 

baik . Tidak pernah ada konftik antaragama yang menimbulkan 

korban jiwa. Salah satu perekatnya adalah persaudaraan 

antarmarga. Persaudaraan itu akan terlihat pada hari besar 

agama masing-masing. Jika Lebaran, saudara semarga dari 

Kristen akan berkunjung kepada yang Muslim. Begitu juga 

ketika Natal dan pesta pernikahan . 

Kabupaten ini memiliki 1 26 pulau. Seperempat dari pulau

pulau itu belum berpenghuni. Mayoritas penduduk tinggal di 

pulau Sangihe. Mereka rata-rata bermatapencaharian sebagai 

nelayan, petani kebun, pedagang, dan pegawai. 

Penghulu Multibakat 

Seorang penghulu pada praktiknya harus menjadi 

pribadi serbabisa. Tugas pokoknya memang menikahkan dan 

mencatatnya sebagai dokumen negara. Namun di lapangan, ia 

harus bisa berceramah dan menjawab pertanyaan penduduk 

tentang masalah agama pada pertemuan formal manupun non

formal. 

Penghulu harus memiliki energi lebih. Ia harus siap hadir 

saat kegiatan keagamaan, misalnya melantik pangurus masjid , 

berceramah pada peringatan hari besar Islam seperti Maulid 

Nabi, lsra' Mi'raj, tahun baru Hijriyah, dan peringatan lainnya. 

Kesibukan itulah yang benar-benar dialami penghulu 

Alwakik. Apalagi ia mengurusi dua kecamatan dengan segala 

persoalannya. Jika ada kegiatan ke daerah terjauh di Mukide, 

Kecamatan Nusa Tabukan, ia harus berjalan kaki lagi karena 

tak ada satu pun kendaraan bermotor, apalagi roda empat. 

Perjalanan bisa memakan waktu satu sampai dua jam. 

Bimas Islam Mengabdi 71 



Dalam setahun, ia mengurusi 185 kali pernikahan di 

dua kecamatan. Sekitar 30-50 pernikahan di Kecamatan Nusa 

Tabukan, sisanya di Kecamatan Tabukan Utara. Jika dibuat rata

rata, ia harus menumpangi pamboat atau katingting sebanyak 

tiga sampai empat kali dalam sebulan. 

Dalam riwayatnya sebagai penghulu, dia tidak pernah 

membatalkan kehadirannya. Pernah terlambat, tapi bukan 

karena keinginannya. Keterlambatannya disebabkan kendala 

alam seperti cuaca buruk dan gelombang songkok haji. 

Seburuk apa pun cuaca, ia tak menanggalkan 

tanggungjawab. Ia selalu menghubungi pihak keluarga 

pengantin. Ia memastikan bisa hadir asal disediakan 

transportasinya. Sementara biaya ongkosnya ditanggung KUA. 

Biasanya mereka menyediakan katingting atau pamboat. 

Harganya berkisar 1 sampai 1 ,5 juta rupiah. 

Menurutnya, ongkos itu diambil dari KUA yang didapat 

dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berdasarkan 

Peraturan Pemerintah no. 48 Tahun 2014 . Salah satu sumber 

PNBP berasal dari pasangan calon pengantin (catin) yang 

meminta dinikahkan di rumah. Pengantin harus membayar 

Rp. 600.000,- langsung ditransfer ke kas negara. Sementara 

pasangan yang ingin menikah di kantor KUA tidak dipungut 

biaya sama sekali. 

Soal penentuan hari pernikahan , catin yang menikah di 

rumah akan menentukan waktunya supaya tidak bertabrakan 

dengan pernikahan pasangan lain. Hal itu biasanya dibicarakan 

saat mendaftar. Namun, bagi pasangan yang menikah di KUA, 

jadwalnya ditentukan oleh KUA. KUA juga menyediakan kursi 

pelaminan l~ngkap dengan hiasannya. 
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"Tapi yang penting tidak baku tabrak dengan .tugasnya 

KUA," terang pria yang leluhurnya dari Ternate, Maluku Utara 

itu. 

Pendapatan PNBP di Sangihe tidak seimbang dengan 

pengeluaran. Catin mentransfer Rp. 600.000, - sementara 

ongkos penghulu yang menempuh perjalanan laut sekitar 1-1 ,5 

juta rupiah. 

Karena peraturan itu, para catin, terutama dari Nusa 

Tabukan, lebih banyak melaksanakan akad nikah di rumah. 

Mereka tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk datang ke 

KUA. Meski demikian, masih tetap ada yang menikah di KUA. 

Persolan yang sering ditemui Alwakik adalah catin yang 

kurang memahami persyaratan pernikahan, tidak memiliki KTP 

dan akta kelahiran, orang tua catin tak memiliki kartu keluarga. 

Selama ini, ia tidak menemui hambatan lain, seperti 

masalah adat. Pada dasarnya, mereka menikah sesuai anjuran 

KUA. Hanya soal waktu, terkadang, catin ingin menikah pada 

sore atau malam hari sehingga penghulu harus berangkat saat 

cuaca mulai berubah dan harus menginap. 

Terlambat Nikah 

Alwakik bertugas sebagai penghulu sejak tahun 2000 

ketika Talaud masih bergabung dengan Sangihe. Waktu itu 

namanya Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud. Ia bertugas di 

Talaud selama tiga tahun. Setelah menjadi kabupaten tersendiri , 

dia kembali ke Sangihe. Beberapa kali pindah tugas. Seluruh 

kecamatan di Sangihe pernah dijelajahinya. 
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"Setelah Talaud, ditarik ke Kecamatan Manganitu, lalu di 

Kendahe selama empat tahun. Lalu di Tabukan Selatan, ujung 

Selatan pulau Sangihe. Lalu Tabukan Tengah. Pada tahun 2014 

di Tabukan Utara merangkap dengan Nusa Tabukan. Sekarang 

di Tahuna," jelasnya. 

Dengan kembalinya ke Tahuna, ia bertugas di tanah 

kelahirannya. Ia lahir pada 1965. Kemungkinan besar, ia akan 

pensiun di kecamatan itu. 

Baginya, tugas KUA sama saja; melayani masyarakat dan 

jamaah. Mulanya, ia memilih bertugas di KUA agar menjadi 

pegawai negeri. Seiring berjalannya waktu, ia merasakannya 

sebagai panggilan hidup. 

"Dulunya tidak terbayangkan jadi penghulu, yang penting 

jadi pegawai negeri. Setelah diangkat sebagai Kepala KUA, saya 

bersyukur karena bisa membantu Kementerian Agama," lanjut 

penikmat olahraga bola voli dan bulu tangkis ini. 

Ia diangkat sebagai pegawai negeri pada usia 35 tahun, 

ketika masih lajang. Empat tahun kemudian, ia menyunting Sri 

Wahyuni Khamis yang ·menghadiahinya se6rang putri bemama 

Fadhilah Soleman yang kini duduk di bangku SMA. 

Kelak, untuk mengisi waktu luangnya setelah pensiun, 

Alwakik akan sesekali melaut sebagaimana tetangga

tetangganya. Ada kerinduan masa lalunya aengan laut. Laut 

adalah masa kecil, masa muda, dan masa tuanya. 

Bagi Alwakik dan orang Sangihe pada umumnya, laut 

adalah bagian dari mereka; hidup dan mati, lahir dan batin. Hal 

itu tercermin dalam istilah dan cara berpikir mereka; berselimut 

ombak dan berbantal karang. Soal cuaca yang menyebabkan 
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kematian, bagl mereka hanyalah takdir. Karena kem<\tian juga 

terjadl di darat bahkan di ranjang. 

Mereka bangga dengan ikan-ikan segar yang dikonsumsi. 

Dengan sedikit berseloroh, mereka menyebut orang Manado 

mengonsumsi ikan yang telah dua kali mati, sementara orang 

Jakarta memakan ikan yang sudah mati sepuluh kali. [] 
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MEMBIMBING MANTAN PSK 
MENUJU CAHAYA 

Ahmad Syamsuddin ~ Gresi Mulyo 

C
uaca pagi itu sedikit mendung. Mursana melihat ke 

arah jam tangan yang menunjukkan pukul 07.00 wib. Ia 

bergegas menghidupkan mesin kedaraan roda dua yang 

setia menemani pengabdiannya selama ini. Sebelum menuju 

lokasi penyuluhan hari itu, dia mesti absen di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Sumber. 

Meski sering mengalami kempes ban, kendaraan roda 

dua itu sarat sejarah perjuangan. Pada perhelatan pemilihan 

Penyuluh Agama Islam Teladan Tingkat jawa Barat Tahun 2017, 

Mursana mendapat predikat sebagai peserta terbaik. Atas 

prestasi itu, dirinya dihadiahi sebuah motor roda dua yang 

setia mengantarnya bertugas ke jarak puluhan kilo meter setiap 

hari. 

Seperti biasa, Mursana selalu tampil prima. Baginya, 

seorang mubaligh/penyuluh agama harus tampil optimal. 

Tidak hanya berbekal ilmu agama, penampilan fisik juga harus 

meyakinkan agar warga binaan merasa dihormati. 
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Selama 14 tahun. Mursana dipercaya menjadi instrukur 

program pembinaan mental keagamaan terhadap wanita yang 

memiliki masalah sosial. lni bukanlah pekerjaan yang mudah. 

Ia harus berhadapan dengan sekelompok manusia yang dinilai 

memiliki masalah mental. 

Awalnya, tanggungjawab ini terasa berat karena harus 

membagi waktu dengan program binaan yang telah dia lakukan 

sebelumnya. Tapi keraguan itu sirna, bukan oleh orang lain 

melainkan dari keyakinan di dalam hatinya untuk istiqomah 

dalam perjuangan. Mursana sadar, semua manusia sama; sama

sama mahluk Allah. 

Keraguan dalam dirinya sedikit demi sedikit semakin 

terkikis ketika melihat peserta di Balai Rehabilitasi Sosial Karya 

Wanita (BRSKW). Para peserta binaan mampu menangkap 

pesan yang disampaikan saat penyuluhan dan memberikan 

respons yang positif. 

Masalah Jadi Anugerah · 

Di era modern seperti sekarang, permasalahan yang 

dihadapai umat semakin kompleks. Seiring dengan itu, para 

"penjaga" umat seperti Mursana dituntunt untuk menghadirkan 

dakwah yang kekinian, ramah, inovatif, menyejukkan, dan 

solutif. Hal inilah yang ia lakukan sebagai penyuluh agama Islam 

(PAl) di BRSKW di Kabupaten Cirebon, ]awa Barat. 

Mursana yang akrab disapa Kang Mursana merupakan 

kiyai muda yang mengabdikan hidupnya sebagai penyuluh 

agama Islam di Kecamatan Sumber, Cirebon, Jawa Barat. 

Sejak tahun 2003 hingga kini, dirinya terlibat dalam program 

80 Bimas Islam Mengabdi 



pembinaan mental keagamaan terhadap wanita yang memilikl 

masalah sosial . 

''Harapan saya ke depan, bangsa ini dapat lebih balk dalam 

hal ekonomi. sosial. budaya. keamanan dan hallainnya sehingga 

bisa menekan jumlah angka kriminal, pengangguran, maupun 

jumlah pekerja seks komersil (PSK)", ujar Kang Mursana saat 

ditemui bimas Islam di rumah pribadinya, di Desa Kedungsana, 

Kecamatan Plumbon , Kabupaten Cirebon . 

Keberadaan wanita tuna susila (WTS) atau yang sering 

disebut PSK diakui Mursana kerap menimbulkan pro dan kontra 

dalam masyarakat. Atas dasar inilah, Dinas Sosial Pemprov Jawa 

Barat bekerjasama dengan Penyuluh Agama Islam Kementerian 

Agama setempat mencoba mengikis penyakit sosial dan 

mengubahnya menjadi sumber daya manusia yang memiliki 

daya saing. 

Mursana sadar betul , untuk melenyapkan PSK dari muka 

bumi bukanlah hal yang mudah. Dia berharap, setidaknya 

ada penurunan jumlah hingga suatu saat nanti harapan dan 

cita-cita itu akan terwujud. PSK memang menjadi hal yang 

problematis. Di satu sisi dalam stigma ajaran agama merupakan 

kemungkaran dan perbuatan dosa. Sementara di sisi lain, PSK 

adalah kenyataan yang sulit diberantas, bahkan kian mewabah 

dengan segala hal yang melatarinya. 

Tadabbur Kaum Saba dan Sodom 
Bagi Mursana, PSK hanyalah seorang manusia biasa yang 

tidak sehat secara psikologis karena masalah sosial. Yang paling 

dikhawatirkan dari kegiatan PSK adalah peningkatan angka 

pelanggaran akhlak-moral hingga pelanggaran hukum yang 
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bisa menimbulkan dampak lebih luas terhadap kehidupan masa 

depan bangsa. Setlap kali melakukan pembinaan : Mursana 

mengaku selalu teringat kisah kaum Saba' dan kaum Nabi Luth 

yang menyebabkan kehancuran suatu bangsa karena dekadensi 

moral. 

Oleh karena itu, program pembinaan adalah jalan terbaik 

yang bisa ditempuh. Di sana ada proses penyadaran dan 

pemulihan mental. Selama empat bulan, dalam setiap angkatan 

terdapat 60 sampai 120 orang. Mursana senantisa mengamati 

perilaku, penyebab, dan perubahan yang terjadi. 

Menurutnya, ada 4 faktor penyebab seorang menjadi 

PSK. Diantaranya karena faktor kemiskinan (ekonomi), masalah 

dengan pasangannya, masalah kejiwaan (biologis-psikologis), 

dan pengaruh lingkungan. 

Pembinaan Keagamaan 
Program pembinaan bagi para peserta binaan di BRSKW 

amat dimanfaatkan Mursana. Penyuluh agama harus hadir dalam 

tiap persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama masalah 

moral. Agama sejatinya hadir untuk menyelesaikan masalah, 

bukan lari dari masalah. 

Lantas, materi keagamaan apa yang disampaikan Kang 

Mursana? Bukankah mereka sudah alergi dengan doktrin dosa 

dan kewajiban sebagai seorang perempuan? 

Mursana hadir tldak sekonyong-konyong untuk 

mengajarkan surga dan neraka. Ia sadar betul, perubahan mesti 

ada tahapannya, membutuhkan waktu, dan proses alami. Mula 

mula, warga blnaan diajak merenungl perbuatannya selama 
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ini sampai mereka "dipaksa" menjadi peserta pernbinaan . 

Maklum. para peserta ini mengikuti pembinaan karena terjaring 

operasi gabungan yang dilakukan aparat berwenang. Mereka 

diwajibkan megikuti pembinaan selama empat bulan sebelum 

dikembalikan ke keluarga. 

Selanjutnya, Kang Mursana menuntun mereka menuju 

pintu penyesalan . Episode ini sangat penting. Tanpa penyesalan , 

mereka pasti kembali lagi ke pekerjaan sebelumnya. Setelah itu, 

perlahan tapi pasti, mereka diajak untuk n'lelepaskan diri dari 

perbuatan dosa, bertekad tidak mengulangi, mentaati hukum, 

hormat kepada orang tua, menyayangi sesama makhluk, dan 

memahami etika pergaulan di tengah masyarakat. 

Periode awal ini menjadi sangat penting sebelum 

memasuki materi yang lebih teknis seperti fikih, baca tulis AI

Qur'an , dan ibadah yang disampaikan selama 64 jam selama 

satu minggu. 

Yang tidak kalah menarik adalah materi tentang 

pernikahan. Mereka diberi pengertian makna dan tujuan 

menikah merujuk pada AI-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Lebih 

teknis lagi, mereka juga diajari tata cara mandi junub, bersuci 

setelah haid dan nifas, dan materi lainnya. Materi ini dianggap 

penting karena banyak peserta yang masih berusia belasan 

tahun dan belum tersentuh pengetahuan agama sebelumnya. 

Menuju Taubat Nasuha 
Sungguh tidak mudah menuntun seseorang untuk 

melakukan taubat nasuha. Tak mudah mengajak para pelaku 

dosa untuk menyesali perbuatan tercela dan berkomitmen tidak 

mengulangi di masa mendatang. Slapa yang bisa men jam in? 
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Bukankah tau bat tidak bisa dipaksa? Bukankah tau bat merupakan 

hidayah dari Allah SWf? 

Tugas berat inilah yang selalu menjadi renungan Kang 

Mursana. Ia sadar, tugasnya hanya menyampaikan ajaran 

agama, menemani setiap umat dalam melakukan perjalanan 

spiritual menuju arah yang lebih baik. 

Setelah sekian lama, peserta binaan silih berganti. Ada 

beberapa wajah lama yang kembali masuk program pembinaan. 

Ada pula yang berhasil hijrah menuju kehidupan baru. Mereka 

kembali hidup di masyarakat dengan semangat baru serta cara 

pandang hidup yang sesuai tuntutan agama. 

Secara umum, kegiatan pembinaan keagamaan di 

lingkungan BRSKW Palimanan, Cirebon berjalan cukup baik dan 

patut diapresiasi. Peran Kementerian Agama melalui penyuluh 

agama Islam sangat sentral dan dominan. Kualifikasi para 

pembina yang memiliki kepribadian, berwawasan luas, ramah, 

santun menjadi kunci utama keberhasilan program ini. 

Di saat yang sama, para peserta binaan juga menerima 

program latihan kerja. Program ini · seb.igai langkah nyata 

pendidikan keterampilan setelah program rehabilitasi sosial 

yang dilaksanakan melalui pendidikan kepribadian. 

Menemukan Cahaya 
Suatu hari jelang Ramadhan, telepon genggam Mursana 

berbunyi, tanda masuknya pesan singkat. 

"Assalamu'alaikum, Pak Ustadz. Alhamdulillah, saya 

sekarang sudah menikah. Mohon doanya, semoga langgeng." 
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Setelah dltelusuri , pesan itu berasal dari salah seorang 

mantan binaan dl BRKSW. Seketika itu, ustadz muda inl 

tersenyum. Hatinya bahagia. Ia merasa menemukan cahaya di 

kegelapan malam karena apa yang dlkerjakannya selama inl 

telah membuahkan hasil. [] 
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PEN DAR CAHAYA 
01 KEGElAPAN MENTAWAI 

Ahmad Sholeh &.. Pirman 

A
pa yang membuat Anda memilih bertahan hidup di 

sebuah wilayah yang dikelilingi lautan? Tak ada sarana 

transportasi lain, kecuali perahu-perahu kecil yang 

bermakna menyerahkan nyawa kepada ganasnya ombak yang 

siap menerkam seketika. ltu pun dengan biaya jutaan rupiah 

untuk sekali jalan, bahkan mencapai puluhan juta untuk daerah 

terjauh. 

Setiap hari, listrik padam berkala selama 4 jam. Kendaraan 

roda dua atau empat hanya bisa dinaiki secara terbatas karena 

banyaknya rawa yang mustahil ditembus, apalagi ketika hujan 

lebat. 

Untuk akses makanan, pakaian, bahan-bahan bangunan, 

dan kebutuhan pokok lainnya, Anda hanya bisa mendapatkannya 

ketika kapal besar merapat ke dermaga. Dalam sepakan hanya 

tiga kali. ltu pun dengan biaya yang tak m urah. 



Selain itu, di daerah tersebut, aroma kematian amat 

pekat. Sebab dikelilingi samudra, suara ombaknya saja cukup 

membuat nyali ciut lantaran kerasnya deburan. Andai banjir 

atau tsunami terjadi, Anda benar-benar tak bisa menghindar. 

Bahkan berlari pun percuma karena depan-belakang-kanan-kiri; 

lautan. 

Pengabdianku lbadahku 
Tak disangka, bimas Islam akhirnya sampai di dermaga 

setelah melalui perjalanan laut selama 4 jam dengan kapal 

cepat dari Kota Padang, Sumatera Barat. Jika menggunakan 

kapal besar Gam bolo, waktu tempuhnya antara 1 0 sampai 11 

jam. 

Setelah memastikan, bimas Islam turun dari kapal 

bersama puluhan wisatawan asing yang akan berselancar. 

Mentawai merupakan destinasi terbaik selancar, nomor tiga di 

dunia setelah Hawai dan Haiti. 

Semula, bimas Islam yang baru pertama kali menjejakkan 

kaki di Mentawai berpikir bahwa wisatawan asing ini akan turun 

dan berselancar di wilayah tersebut. Sayangnya, mereka hanya 

mampir dan menuju pemberhentian berikutnya di Pulau Siberut 

Selatan, daerah yang ombaknya lebih eksotis. 

"Mereka tak pernah berselancar di sini. Ombaknya kurang 

bagus." terang seorang warga di Dermaga Pokai, Kecamatan 

Siberut Utara. 

Seperti saling kenai padahal belum pernah bertemu 

sebelumnya, semoga karena ikatan iman, lelaki pendek dengan 

bibir tebal berjaket hitam Kemenag menghampiri bimas Islam 
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yang baru saja turun dari kapal. Tunai ucap salam , berjabat 

tangan, dan cipika-cipiki khas sesama Muslim, lelaki dengan 

sandal geripis ini mengajak bimas Islam menuju tempat parl<ir 

kendaraan. 

Kendaraan roda dua dipacu menembus jalanan selebar 

tiga meter yang dikelilingi hutan bakau di kanan -kirlnya. 

"Saya Haris. Asli Brebes. Dakwah di Kecamatan Siberut 

Utara sejak tahun 2006." suara lelaki ini pecah , terbawa angin. 

"Masya Allah , kita tetangga, Ustadz. Say a dari Pemalang." 

jawab penulis. 

Lelaki ini, bukan orang biasa. Ia rela meninggalkan dunia 

demi akhirat. Ia telah mewakafkan dirinya untuk dakwah sampai 

ajal menjemputnya kelak. 

Yang Tersisa 

Sebelas tahun yang lalu, Haris tak sendirian. Ia ditugaskan 

oleh sebuah lembaga dakwah bersama enam dai lainnya. 

Sarna-sarna lugu, kisah dakwah Haris di Mentawai dimulai dari 

ketidaktahuan dan candaan. 

"A yo kita bertukar tiket pesawat." ujarnya kepada salah 

seorang dai. 

"Yuk," sanggup kawannya. 

Dalam hitungan ketiga, tiket telah bertukar tangan. Haris 

yang semula ditugaskan di Pulau Nias kini memegang tiket ke 

Kepulauan Mentawai. 

"Kok bisa lolos dan dibolehkan naik ke pesawat, Tadz?" 

tanya bimas Islam. 
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"Waktu itu belum seketat sekarang. Kita jalan berenam. 

Pemimpin rombongan mengumpulkan semua tiket. Hanya 

diperiksa sekali , jumlah tiket dicocokkan dengan jumlah orang 

tanpa pemeriksaan nama dan identitas satu per satu." jawab 

laki-laki kelahiran Bumiayi, Brebes, jawa Tengah ini. 

Sesampainya di Kota Padang, keenam dai ini langsung 

dipesankan kapal menuju Mentawai. Bagi si lelaki, ini merupakan 

perjalanan iman yang sebenarnya. Perjalanan yang tak pernah 

ia bayangkan itu, kini benar-benar ada di depan mata dan harus 

dihadapi, mustahil menghindar. 

"Saya terdiam di atas kapal kecil. Belum ada kapal cepat. 

Kapal besar juga belum ada." kisahnya. 

Sejak kecil sampai tamat sekolah menangah atas, Haris 

menjalani hid up bersama keluarganya di Bumiayu, Brebes, jawa 

Tengah. Daerah perbukitan, dataran tinggi , dan kelokan tajam 

merupakan sajian sehari-hari. 

Persis, ia tak pernah melihat laut dan tak pernah pula 

membayangkan akan melalui · perjalanan laut selama berjam

jam. 

"Saya tidak tahu kalau ke Mentawai harus menyeberangi 

laut. Dahulu, informasi tak sederas sekarang. Saya hanya ingin 

dakwah. Di mana pun ditugaskan, saya siap." tuturnya tegas. 

Apa yang ia lakukan? Ketakutan , pasti. · 

"Saya hanya berdzikir. Mengulang-ulang hafalan. Berdoa 

agar diluruskan niat dan diselamatkan." kisahnya. 

Sesampainya di Dermaga Pokai Siberut Utara, keenam 

dai ini menetap dl pusat kecamatan dl Desa Muara Sikabaluan. 

Perjaianan darat sekitar 20 menit dengan kendaraan roda dua 

dari Dermaga Pokai. 
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Sempat tanpa program beberapa bulan dl Muara 

Sikabaluan, keenam dai ini berkeliling dari rumah ke rumah, 

majelis ke majelis untuk mengisi pengajlan. 

"Kadang. jumlah dainya lebih banyak dari jamaahnya." 

ujarnya sembari tersenyum. 

Kisah enam dai itu, kini tinggal kenangan. Semuanya tak 

tahan. Lima rekannya memutuskan berhenti dan berdakwah di 

medan lain. Haris yang akhirnya ditugaskan di Desa Simalegi ini 

bertahan. bukan tanpa alasan. 

"Saya berazam mewakafkan diri saya untuk dakwah di 

Kepulauan Mentawai ini sampai akhir hayat. Alhamdulillah. 

saya diberi jodoh gadis Simalegi yang tak pernah membuka 

kerudung sejak sekolah di madrasah tsanawiyah." kata Haris 

tenang. 

Haris. akhirnya sendirian. Sehari-hari. ia hanya tidur di 

masjid atau menumpang di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Siberut Utara yang digabung dengan Kecamatan Siberut Barat 

bersama Kepala KUA. Adek lndra Wiguna. 

lstri dan kedua anaknya dikontrakan di Kota Padang 

karena belum ada dana untuk membangun rumah bagi keluarga 

ini di Kampung Muara Sikabaluan. 

Bidadari Simalegi 

Sekitar tiga bulan di Muara Sikabaluan, Haris mendapatkan 

tugas di Desa Simalegi. Antara lugu dan percaya. ia bersiap 

berangkat. Menumpang kapal pedagang Kota Padang yang 

singgah di Dermaga Pokai dan melanjutkan perjalanan dagang 

ke Simalegi. 
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"Dari Dermaga Pokal ke Simalegi sekitar 3 jam. Dengan 

perahu kecil. Mesinnya 2. Simalegi ini ombaknya gimas. Bisa 

sampai 6 bahkan 8 meter. Kami menumpang kapal pedagang 

karena gratis. Kalau menyewa kapal sendiri mahal. Sekitar 5 juta 

sekali jalan (tahun 2006)." katanya mengisahkan. 

Hari-hari berikutnya adalah dakwah dan dakwah. Tak 

ada kegiatan lain. Ia memang bukan dai yang pertama kali 

menyentuh Simalegi. Tapi sejak dai pertama, tak ada yang 

kerasan. Semua dai akhirnya memilih pulang ke daerahnya 

masing-masing. 

Haris kemudian menuju sebuah mushalla yang tak terawat. 

Dia berjalan dari satu rumah ke rumah lain menawarkan cahaya 

kebaikan dunia dan akhirat. 

Satu orang bersyahadat. Dua orang, tiga orang, dan 

seterusnya. 

"Mensyahadatkan orang non-Muslim itu gampang. Yang 

susah justru mengajak orang Islam untuk semakin islami dan 

istiqamah dalam Islam sampai· akhir hay at." tuturnya. 

Seiring berjalannya waktu, ujian dakwah kian banyak. 

Mualaf yang berhasil direkrut lebih banyak yang memilih ke 

ladang untuk bekerja sehingga meninggalkan shalat. Mereka di 

ladang dalam waktu yang lama, sekitar sepekan. 

Belum lagi tantangan dari luar, serangan dari kelompok 

radikal agama lain dan tetua suku asli. Ia bukan hanya dimusuhi 

dan diancam usir, tetapi juga pernah akan dibunuh. 

"Saya dengar sendiri (ancaman dibunuh dan diusir). 

Bahkan jika ada warga yang ingin bersyahadat, saya diharuskan 

melapor kepada sesepuh agama mereka." terangnya. 
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Permusuhan dari tetua suku asli, usut punya u.sut, juga 

karena asmara. Klsahnya, ada gadls Slmalegl yang merupakan 

keturunan terhormat, cantik, cerdas, dan menjaga diri. 

Tak pernah ada orang asing yang melihat rambutnya sejak 

bersekolah di madrasah tsanawiyah. 

Si tetua suku ini akrab dengan daging babi, minuman 

keras, berlaku sewenang-wenang ini ingin memiliki gadis 

shalihah itu. Berkali-kali melamar, berkali-kali pula ditolak. Ia 

kesal. Tapi tak pernah menyerah . 

"Setelah satu tahun di Simalegi, saya berpikir untuk 

menikah. Saya memang langsung menunjukkan pilihan ke gad is 

itu. Bukan hanya menutup aurat, ia juga tak pernah bersalaman 

dengan lelaki lain yang bukan mahramnya." ujar lelaki kelahiran 

1977ini. 

Bagai terti ban sial, tetua suku ini meradang. Ia yang berkali

kali ditolak harus menanggung hujaman belati di hatinya karena 

lamaran Haris diterima. Saat itu juga. Pada lamaran pertama. 

Setelah menikah, ujian kian tak terbendung. Akhirnya. 

Haris berijtihad. Bukan kabur, tetapi mencari ladang dakwah lain 

di Mentawai setelah dirinya meninggalkan satu kader tangguh 

di Simalegi. 

Mualaf Salah Niat 
Haris E.di Sutrisno yang lahir di Bumiayu, Brebes, jawa 

Tengah ini merekrut satu warga asli Simalegi untuk menemani 

dakwahnya. Ia dipilih karena memahami bahasa asli Simalegi 

dan paham adat istiadat setempat. 
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Suatu hari, asisten ini merekrut satu temannya. Seorang 

laki-laki muda, kekar, tampan, berasal dari keturunan terhormat 

bern am a Tyson. 

"Kamu masuk Islam saja," 

"Emang kenapa ?" 

"Kamu kan malas ke gereja, malas laporan ke pendeta 

tiap pekan." 

"Jya" 

"Di Islam itu bebas. Asal kamu bersyahadat, kamu sudah 

Muslim. Setelah itu, kamu bisa di hutan selamanya. Gak perlu 

laporan kepada siapa pun." 

"Benarkah?" 

"lya." 

Kedua pemuda ini pun mendatangi Haris. Minta dibimbing 

membaca dua kalimat syahadat. 

"Sehari setelah bersyahadat," terang Haris, "Tyson tidak 

terlihat selama satu pekan. Pergi ke hutan untuk bekerja." 

Lama-kelamaan, · mualaf ini dibully oleh saudara-

saudaranya dari agama lain. 

"Jslamnya palsu." 

"Dia gak bisa apa-apa." 

"Baca bismillah saja gak bisa" 

Amarahnya terbakar. Ia tak terima dibully. Hari itu juga, ia 

mendatangi Haris. 

"Ustadz, saya ingin belajar bismillah." tegasnya. 

Waktu berjalan, mualaf ini akhirnya mengaku bahwa 

dirinya salah niat. Dia masuk Islam hanya karena ingin lari dari 
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peraturan agama lain yang menurutnya ribet, sedangkan Islam 

mudah. Padahal, jika agama lain hanya sekali ke tempat ibadah 

dalam sepekan, Islam menganjurkan sehari lima kali menuju 

rumah ibadah, Masjid. 

Atas kuasa Allah Ta'ala. laki-laki yang masih memiliki 

hubungan keluarga dengan istri Haris ini menunjukkan progres 

belajar yang mengagumkan. 

Seperti Rasulullah yang makin kuat dengan masuk 

islamnya Umar. begitu pula yang dialami Haris. Tetua suku yang 

semula berlaku jahat kepada Haris semakin tidak berani karena 

masuk islamnya Tyson. 

"Badan Tyson besar. Kuat. Tetua suku kalah besar. Kalah 

kuat. Apalagi sama-sama berasal dari keturunan terhormat." 

kisah Ustadz Haris. 

Tyson kian berkembang. Haris merasa bahwa muridnya 

itu harus belajar kepada banyak guru. 

"Kamu sudah tidak boleh belajar sama saya sebelum 

belajar kepada 40 guru lain." 

Tyson akhirnya pamit. Ia pergi ke Kota Padang untuk 

memenuhi tantangan dari gurunya. Ia berkeliling ke banyak 

tempat sampai ke Kota Batam Kepulauan Riau dan banyak 

daerah lainnya. 

Sepulangnya dari merantau, Tyson yang diberi nama 

Mahmud oleh Haris sudah berbeda. Beberapa juz AI-Qur'an 

sudah berhasil dihafal, bisa menjadi imam shalat, khatib Jum'at 

dan keterampilan-keterampilan dai lainnya. 

"Setelah Mahmud kembali, say a benar-benar memutuskan 

untuk hijrah ke Muara Sikabaluan. Tetua suku kian menjadi-jadi 
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setelah Mahmud merantau." terang lulusan Al-lmarat Bandung 

ini. 

Hasbiyallah yang masih merupakan murid Haris juga 

menuturkan, rumah Haris pernah akan dibakar oleh tetua suku. 

Berkali-kali diancam akan dlkeroyok, diusir, sampai dihilangkan 

nyawanya. 

"Di Simalegi dari tahun 2006. Tahun 2013 pindah ke 

Muara Sikabaluan. Tahun 2016 diangkat sebagai penyuluh non

PNS bersama 9 dai lain yang merupakan warga asli Mentawai." 

kisah alumni SMA N 1 Bumiayu tahun 1996 ini. 

Pendar Cahaya Kepulauan Mentawai 
Kepulauan Mentawai yang terdiri dari tiga pulau besar 

merupakan wilayah Provinsi Sumatera Barat; Pulau Siberut, 

Pulau Sipora, dan Pulau Sikakap. Siberut sebagai wilayah 

terbesar sudah beberapa kali dibagi ke dalam banyak wilayah; 

Siberut Utara, Siberut Selatan, Siberut Barat, Siberut Timur, 

Siberut Barat Daya. 

Pulau Sipora merupakan lbu Kota Provinsi. Paling makmur. 

Paling sering dikunjungi wisatawan asing. 

Mendatangi Mentawai bukan hal yang mudah. Hanya 

ada moda transportasi laut lengkap de~gan angin dan 

gelombangnya. Kapal cepat selama 4 jam ke Sibeurt Utara dan 

Selatan, sekitar 5 jam ke Sikakap. Jika mengenakan kapal besar 

Gam bolo, perjalanan yang ditempuh sekitar 10 jam. 

"Waktu Ustadz ke sini," kata Kepala KUA Sibeut Utara 

dan Barat, Adek lndra Wiguna, kepada bimas Islam, "lautnya 

sudah tenang. Sebelumnya, gelombangnya besar. Kapal besar 
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saja sempat terombang-ambing lama di lautan. Ada yang pecah 

jendelanya karena d ihantam ombak." 

Adek yang berasal dari Maninjau Sumatera Barat ini baru 

setahun diangkat sebagai Kepala KUA Siberut Utara dan Siberut 

Barat. Kantomya terletak di Desa Muara Sikabaluan Kecamatan 

Siberut Utara. sekitar 200 meter dari lepas pantai Mentawai. 

Beberapa bulan bertugas, Adek mendapat bantuan 

sepuluh orang penyuluh non-PNS. Haris salah satunya. Sepuluh 

orang inilah yang membantu Adek dalam berdakwah. 

"Setahun hanya 20 pernikahan di Siberut Utara dan 

Barat. Jika jauh. kedua mempelai datang ke Kantor KUA karena 

terbatasnya dana operasional dari pemerintah ." terang sarjana 

Syariah lAIN Bukittinggi ini. 

Satu-satunya alat transportasi yang bisa digunakan adalah 

perahu kecil yang ditempeli mesin. Jika satu mesin, perahu itu 

dinamai pong-pong, dinisbatkan kepada suara mesin yang 

menyerupai bunyi pelafalan kata pong-pong. 

Untuk menuju daerah terjauh, seperti Desa Simalegi. 

dana yang dibutuhkan untuk sekali jalan (pulang-pergi) sekitar 

8 sampai 10 juta (tahun 2016-201 7). Dana sebanyak itu 

untuk membeli bahan bakar, menyewa perahu dan membayar 

nahkoda terlatih. 

Itu pun tak bisa menjamin keselamatan . Tak ada asuransi. 

Ombak ganas bisa melahap siapa pun yang lewat di saat tak 

tepat. 

"Di Simalegi," ujar Haris, "sering kami temui bangkai 

manusia, atau tulang belulang yang tiba-tiba mendarat di 

pantai." 
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Suara ombaknya saja selayak suara bom, bukan suara 

petasan. 

Semua pasokan berupa bahan makanan, pakaian, bahan 

bangunan, dan lain sebagainya hanya bisa masuk melalui kapal. 

Satu pekan sekitar 3 kali. Biaya sekali jalan Rp. 250.CXX>,- dengan 

kapal cepat, Rp. SOO.CXX>,- pulang-pergi, atau Rp. 130.CXX>,

dengan kapal besar Gambolo. 

"Aihamdulillah, kami (penyuluh non-PNS) mendapatkan 

Rp. SOO.CXX>,- dari pemerintah setiap bulan. Biasanya, kami 

mengambilnya bersama-sama. Di sini tidak ada mesin ATM. 

Kalau mau mengambil uang harus ke Pulau Sipora. Sekitar 3 

jam perjalanan dengan perahu. Biayanya Rp. 300.CXX>." kata 

penyuluh dari Desa Mongan Poula, Sodaqo Ahmad. 

Tantangan alam dan terbatasnya sarana transportasi 

menjadi masalah besar. Tapi bukan satu-satunya. Para dai 

harus berjuang membentengi aqidah masyarakat dari pengaruh 

agama lain. 

Seperti di Desa Mongan Poula, umat Islam kerap 

berpindah agama hanya karena makanan atau kebutuhan sehari

hari lainnya. Meski mereka hidup berdampingan, tarik-menarik 

kepercayaan ini kerap tak bisa dihindari. 

"Kami rukun. Gereja banyak dan megah. Jaraknya tak jauh 

dari masjid kami yang kecil dan belum direnovasi sejak tahun 

1966 ketika pertama dibangun oleh Dewan Da'wah lslamiyah 

Indonesia. Di wilayah kami masih ada agama Bahai dan agama 

Gizi. " kata penyuluh non-PNS yang pernah menjadi dai Dewan 

Da'wah sekitar tahun 1980-an, Asrul Sani. 
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Agama Bahai lni tidak sah. Sedangkan agam~ Gizi tak 

memiliki ajaran. Mereka hanya datang untuk membagikan 

makan dan menjauhkan umat dari Islam. 

Nikmatnya Dakwah 
Sekitar pukul 11 .00 WI B. bimas Islam sampai di Kampung 

Muara Sikabaluan yang merupakan pusat Kecamatan Siberut 

Utara. Kami menginap di rumah singgah tepat di sebelah barat 

Masjid AI-Fatah dan sebelah utara Kantor Kecamatan Siberut 

Utara. 

Saat mendengar kumandang merdu adzan Zhuhur, hati 

terasa amat lapang dan nyaman. Betapa janji Nabi tak pernah 

dusta, dimana pun ada manusia, di sana pasti ada Islam. 

Perjalanan 90 menit dengan pesawat dari Bandara 

Soekarno Hatta Tangerang menuju Bandara Bukittinggi Kota 

Padang diianjutkan dengan perjalanan darat selama 30 menit 

menuju dermaga kemudian 4 jam berada di atas laut. 

Kecil. Merasa kecil. Semakin kecil; saat berada di dalam 

kapal di belantara samudera. 

Saat memandang ke sekitar melalui jendela, tiada yang 

terlihat kecuali air. Sejauh mata memandang, hanya air dengan 

ombaknya. Kian jauh memandang, hanya air yang seakan 

bertemu dengan kaki langit. 

Kecil. Benar-benar kecil. Apalagi setelah pulang dari Kota 

Padang dan melihat laut dari atas pesawat. Betapa kapal sebesar 

itu terlihat kecil saat berada di tengah samudera. Apalagi hanya 

manusia yang berukuran kurang dari 50x200 senti meter. 
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Namun setelah mendengar kumandang adzan, rasanya 

seperti mukjizat. Allah Mahakuasa untuk memperjalankan siapa 

pun ke mana pun sesuai Kehendak-Nya. 

Sekitar dua jam setelah shalat Zhuhur, dua orang 

menjemput bimas Islam menuju kantor KUA Kecamatan Sibeut 

Utara dan Barat. Satu kantor, satu petugas jaga merangkap 

kepala KUA, untuk dua kecamatan. 

Lantai bagian dalamnya bergelombang. Di kanan-kiri

depan-pelakang berupa rawa-rawa. Hanya ada sedikit bata 

putih di bagian depan untuk jalan masuk kendaraan roda dua. 

"Kalau pasang, kebanjiran, Ustadz." tutur Adek. 

Rapat dimulai. Sembilan dari sepuluh penyuluh hadir. Bagi 

mereka, kami yang banyak dosa ini merupakan tamu spesial. 

"jarang ada tamu dari jakarta." 

"Kami tak pernah didatangi dai nasional. Hanya dari Kota 

Padang a tau Kota Bukittinggi." 

"Masjid kami hampir roboh, anak-anak susah mengaji 

bahkan harus dijemput." 

"Kami mendirikan TPA untuk membentengi aqidah anak

anak. Banyak sekolah agama selain Islam di sini." 

"Dalam satu kecamatan, gereja ada banyak, masjid 

hanya beberapa. Di kampung kami saja yang merupakan 

pusat kecamatan hanya ada satu masjid yang belum kelar 

pembangunannya, sementara gereja bisa diksaksikan sendiri, 

betapa megah dan banyak jumlahnya." 

"Saat banjir, kami tak sempat menyelamatkan AI-Qur' an 

dan iqro'. Kami tak punya itu sekarang, kecuali hanya beberapa 

eksemplar." 
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"Islam di kampung ini memang mayoritas, tapi tidak di 

kampung-kampung Jain. mereka diintai oleh lima agama selain 

Islam dengan banyak iming-iming duniawi." 

Mereka, dalam forum itu, bukan mengeluh. Jika keluhan. 

mungkin mereka akan pergi merantau. Mereka bertahan atas 

nama iman. Atas nama cinta. Mereka hanya berkisah kepada 

kami. yang kata mereka. orang dari pusat, dari Jakarta. 

Seiepas obrolan santai terkait dinamika dakwah 

di Kecamatan Siberut Utara, obroian berlanjut di tempat 

penginapan. Hanya sebuah rumah berdinding kayu agak tebal. 

separuhnya berupa tembok. 

Tanpa handuk, tanpa pendingin, tanpa air hangat. Satu 

kamar berdua. Tempat tidur atas dan bawah. 

"Kata Pak KUA, ustadz menginap di sini. Panti atau 

Kantor KUA tak layak ditempati. Lagi pula. Pak KUA menginap 

di kantor KUA." terang Haris, penyuluh yang sudah berdakwah 

di Sibeurt Utara Kepulauan Mentawai sejak 2006. 

Sore itu , obroian santai seputar kehidupan sehari-hari. 

Dakwah, mengutip nasihat guru. memang bukan kegiatan yang 

mudah. Banyak yang semangat, tapi sedikit yang bertahan . 

Banyak yang memulai, tapi sedikit yang sampai di akhir 

perjaianan. 

Obrolan semakin seru sembari menikmati bakso yang 

dipesan sekitar 100 meter dari iokasi penginapan. Bakso 

Bandung. 

Semakin lama berkisah, semakin banyak hal-hal mustahil 

bagi orang perkotaan yang benar-benar terjadi. Listrik mati dari 

jam 1 siang sampai jam 5 sore. Setiap hart sinyal sering hilang. 
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Di akhir obrolan karena Maghrib akan segera datang dan 

mereka harus kembali menerjang jalan terjal menuju kampung 

masing-masing, terucap kalimat salah satu penyuluh yang 

mustahil kami Jupakan. 

"Ustadz, terimakasih karena sudah mengunjungi kami. 

Terimakasih telah menghadirkan tawa. jarang kami sebahagia 

ini." [] 
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KAPANCA DAN LONDO IHA, 
TANTANGAN PENGHULU DOMPU 

Tukino &... Koko Nata 

L
angit sudah sempurna kelam saat Hasbi memanaskan 

mesin sepeda motornya. Suara sepeda motor tidal< 

lembut lagi karena usia mesinnya sudah menua. Sepuluh 

tahun lebih sepeda motor itu bekerja. Beberapa tahun terakhir, 

kerjanya semakin berat karena mengantarkan Hasbi ke pelosok

pelosok desa, mengesahkan pernikahan warga di Kecamatan 

Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. 

Hasbi merapatkan resleting jaket. lstri dan dua anaknya 

siap melepas kepergiannya beberapa saat lagi. 

"Pulang jam berapa? " 

Hasbi hanya tersenyum, "Semoga kali ini cepat (pulang) ." 

Jawaban itu dirasa cukup oleh laki-laki kelahiran t 979 

tersebut. Tidal< ada jam pasti kapan ia usai menunaikan tugas. 

Apalagi jika yang dinikahkannya berasal dari suku yang 

melangsungkan adat istiadat tertentu sebelum akad nikah. 



Ponsel Hasbi berbunyi. Nama Yusran Muhtar, rekan 

sesama pegawai KUA Kecamatan Pekat telihat berkedip-kedip. 

Hasbi menekan tombol bicara. 

"Ya ... assalamualaikum ... " 

Pembicaraan singkat terjadi. Mereka awalnya sepakat 

berangkat bersama karena desa tujuan tugas berdekatan. 

Namun karena satu masalah dengan calon mempelai yang akan 

disahkan Yusran. rencana itu batal. 

"lnsya Allah nanti dikabari. Wa'alaikumsalam," ucap 

Hasbi menutup percakapan. 

Di bawah tatapan Gunung Tambora, Hasbi mengendarai 

sepeda motor. lstri dan dua anaknya melambaikan tangan di 

teras rumah sederhana mereka. Satu pemikahan suku Mbojo 

harus dihadirinya malam itu. 

Roda sepeda motor Hasbi menggilas jalanan beraspal 

yang menutupi permukaan tanah berkerikil, pasir, dan lempung. 

Kedatangan Presiden jokowi pada peringatan 200 tahun 

meletusnya Gunung Tambora, 11 April 2015 di Padang Savana, 

Doro Ncanga, Kabupaten Dompu, membawa berkah tersendiri. 

jalanan dari pusat kota Dompu sampai ke pusat Kecamatan 

Pekat sejauh 100 kilometer dengan mobil, membutuhkan waktu 

sekitar 2-3 jam saja. 

Sejak 2015 itu pula, Kawasan Gunung Tambora ditetapkan 

presiden sebagai sebagai Kawasan Taman Nasional di Indonesia. 

Sebelumnya, tepatnya tahun 1973, kawasan Gunung Tambora 

merupakan kawasan konservasi. Hari meletusnya Gunung 

Tambora dijadikan awal pelaksanaan Festival Tambora Menyapa 

Dunia hingga saat ini. 
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Berbagal kegiatan untuk menarik kedatangan wisatawan 

dilaksanakan pada Festival Tambora. Mlsalnya saja pada April 

2017 lalu, ada kegiatan pentas seni dan budaya, trail adventure, 

sepeda gunung. memanclng, paramotor, dan banyak 

lagi. Termasuk kegiatan pengembangan ekonomi kreatif, 

penghijauan hutan kawasan Gunung Tambora, pameran produk 

unggulan seperti kopi tambora, pasar rakyat, serta pesta kuliner 

khas daerah Nusa Tenggara Barat. 

Satu kegiatan membuat Hasbi dan warga Dompu bangga 

saatfestivaiTambora tahun 20171alu. Puluhan ribuwargaDompu 

berhasil membuat rekor dunia karena melakukan tarian massal 

tradisional Saremba (Selempangan), Katente (Sarungan) dan 

Tembe Nggoli (Sarung khas masyarakat Dompu-Bima). Tarian 

itu memecahkan rekor tradisional dengan peserta terbanyak 

sedunia. lbu-ibu, bapak-bapak, hingga anak-anak, sebanyak 

26.000 orang menari di Lapangan Beringin, Dompu. Berbagai 

televisi swasta nasional dan kanal daring menyiarkan tarian itu. 

Bukan main bangganya Hasbi menyaksikannya di televisi. 

Ada hikmah tersendiri dari peristiwa meletusnya Gunung 

Tambora pada 5 April 1815, meskipun sejarah mencatat dampak 

mengerikan dari letusannya. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 

Thomas Stamfford Raffles, dalam memoarnya The History of 

Java menuliskan letusan pertama Gunung Tam bora di Pulau Jawa 

(Jakarta), terdengar setiap 15 menit dan berlangsung sampai 

kesokan harinya, seperti meriam. Raffles yang memerintah jawa 

sejak 1811 sempat menyangka bunyi ledakan Tambora adalah 

meriam yang menyerang pasukan di Yogyakarta. Keesokan 

harinya, pada 6 April, sinar matahari terhalang abu letusan 

gunung. 
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Letusan yang paling besar terjadi pada tanggal 10 

April 1815. Berdasarkan laporan yang dihimpun Wflliam dan 

Nicholas yang berjudul Tambora Erupts in 1815 and Changes 

World History, tertulis bagaimana dahsyatnya letusan Tambora. 

Hampir seluruh isi perut gunung Tambora dimuntahkan: 

magma. batuan cair, dan abu, tertembak ke segala arah hampir 

satu jam lamanya. Merujuk ke catatan Thomas Stamford Raffles 

lagi, suara letusan pada hari itu sampai terdengar di Ternate, 

Maluku, bahkan Sumatera. Ledakan menggema sejauh 2.600 

kilometer dan abunya jatuh sampai sejauh 1.300 kilometer. 

Akibat letusan tersebut, gunung Tam bora yang menjulang 

setinggi 4.300 mdpl terpangkas hampir setengahnya menjadi 

setinggi 2. 772 mdpl. Tiga kerajaan yang berada di lereng 

Tambora-Kerajaan Tambora, Kerajaan Sanggar. dan Kerajaan 

Pekat-musnah. Penggalian untuk mencari reruntuhan kerajaan 

itu masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi para 

sejarawan. Total korban jiwa secara langsung maupun tidak 

langsung mencapai 100.000 jiwa. 

Tsunami juga terjadi akibat letusan Tatnbora di beberapa 

pulai Indonesia. Di wilayah Sanggar terjadi tsunami setinggi 

4 meter, di Besuki jawa Timur tsunami setinggi 2 meter, dan 

di Kepulauan Maluku. U.S. Geological Survey mencatat korban 

tewas tsunami diperkirakan sekitar 4.600 jiwa. 

Tanah dari letusan gunung Tamboralah yang kini disusuri 

Hasbi. Saat memandang Tambora. Ia berusaha membayangkan, 

bagaimana letusan Tambora mengubah iklim dunia. Di belahan 

bumi utara. terjadi cuaca ekstrem sehingga terjadi tahun tanpa 

musim panas di Eropa setahun setelahnya pada 1816. 
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Suhu global menu run sekitar 0.4oC - 0, 7 oC karena kabut 

kering menyelimuti bumi. Sinar matahari terhalang, tidak cukup 

menyinari lahan pertanian sehingga terjadi gagal panen di India 

bahkan sampai menyebabkan wabah kolera di Bengal pada 

1816. Tifus melanda berbagai wilayah E.ropa tenggara dan timur 

Mediterania antara 1816 sampai 1819. 

Gagal panen terjadi di lnggris dan lrlandia. Gandum, oat, 

dan kentang mati tanpa bisa dipetik terlebih dahulu. Kelaparan 

merata di wilayah utara dan barat daya lrlandia. Krisis pun 

melanda Jerman: pangan yang langka menyebabkan harganya 

meningkat. Demonstrasi terjadi di depan pasar dan toko roti. 

Pada abad ke- 19 itu, sejarah mencatatnya sebagai peristiwa 

kelaparan terburuk di E.ropa. 

Bagaimana jika Tambora meletus lagi? Hasbi sungguh 

tidak sanggup membayangkan. Namun Tambora kini tercatat 

sebagai stratovolcano atau gunung berapi kerucut yang aktif. 

Kubah lava kecil dan aliran lava masih terjadi di lantai kawah 

pada abad ke- 19 dan abad ke-20. Letusan terakhir tanpa disertai 

ledakan terjadi tahun 1967. Belum ada tanda-tanda Tambora 

meletus seperti dua abad yang lalu. Hasbi cukup lega, terlebih 

Badan Geologi Kementerian E.SDM terus memantau keadaan 

gunung tersebut. 

Di tengah kegelapan malam, terlihat cahaya terang 

benderang dan keramaian. Suara riuh rendah orang juga 

memecah malam yang biasanya sepi. Hasbi melambatkan laju 

sepeda motornya sampai akhirnya berhenti. Setelah parkir, 

Hasbi merapikan pakaian dan rambutnya. Ia tahu, tugasnya 

tidak akan tunai dalam beberapa menlt ke depan, namun tampil 

rapi tetap perlu untuk menghormati tuan rumah. 
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Kedatangan Hasbi disambut jabat tangan sebagian 

besar dari orang-orang tua. Ia dipersilakan duduk di Sa.lah satu 

kursi, beberapa meter dari panggung pelaminan pengantin. 

Mempelai wanlta duduk mengenakan jilbab dan pakaian adat 

di antara wanita kalangan keluarga. Mempelai laki-laki duduk 

tidak jauh dari mempelai wanita. Upacara adat peta kapanca 

sudah dimulai. 

Upacara peta kapanca sebenamya sederhana. lbu-ibu 

yang berasal dari keluarga mempelai wan ita atau yang dihormati 

menempelkan ro'o kapanca atau daun pacar (inai) lumat pada 

telapak tangan dan kaki mempelai wanita. Jumlah ibu-ibu yang 

menempelkan daun pacar itu harus ganjil, biasanya tujuh atau 

sembilan orang. Mereka terdiri dari istri kepala desa, istri lebe, 

tokoh agama, dan dan pemuka adat. Mereka diharapkan dapat 

mewariskan suri tauladan dan nasib baiknya kepada caJon 

mempelai wanita. 

Assalamu'alaik Zainal Anbiya 

Assalamu'alaik Atqol Aqiya 

Assalamu'alaik Assalamu'alaik .. . 

Seorang wanita dan belasan orang lainnya duduk di 

panggung dekat pelaminan pengantin. Mereka melantunkan 

zikir kapanca dilringi tabuhan rebana dan gendang. Awalnya 

seorang wanita yang suaranya merdu melantunkan zikir. 

Beberapa perempuan lalnnya menglkuti, mengulangi lantunan 

zlkir itu, dlikuti oleh para tamu. Begitu seterusnya. 

Mempelal wanlta duduk diapit dua wanita paruh baya. 

Ia duduk selonjoran dan menadahkan kedua tangannya di atas 

kaki beralaskan kaln. Wanlta-wanita yang sudah dltunjuk untuk 

melakukan kapanca mengambil sediklt lumatan daun pacar, 
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membentuknya seperti bola darl mangkuk, lalu meletakkan 

lumatan daun pacar itu dengan sedlklt usapan di telapak tangan 

dan kaki mempelai wanita. 

Daun pacar akan meninggalkan bekas dl tangan mempelai 

wanita yang menandakan bahwa sang wanita statusnya bukan 

lagi lajang. Wama kapanca yang kemerah-merahan juga 

menjadi iambang pemikahan yang kekal, bahagia seumur hidup 

dan romantisme pasangan suami istri. 

Upacara peta kapanca itu semestinya dilakukan sehari 

sebelum akad nikah. Namun karena aiasan waktu dan biaya, 

kapanca diiringkan sebelum akad pemikahan. Akibatnya 

penghulu seperti Hasbi harus menunggu berjam-jam. Kapanca 

dapat belangsung selama 3-4 jam sehingga akad nlkah baru 

diselenggarakan jelang tengah malam. 

Sudah pukul 23.00 WITA. Upacara peta kapanca maslh 

berlangsung. Kopi-kopi terhidang agar mata hadirin tetap 

terbuka. Layar ponsel Hasbi kembali berkedip. Yusran lagi yang 

menghubunginya dengan pesan singkat, menanyakan posisi 

Hasbi. 

Hasbi tersenyum getlr. Rekannya itu bagai tidak pemah 

menghadiri pemikahan suku Mbojo saja. lnilah tantangan 

penghulu dan penyuluh agama di Dompu dan NTB pada 

umumnya. Jika upacara kapanca yang dulu dilaksanakan satu 

hari sebelum akad nikah bisa menjadi sebelum akad nikah, 

seharusnya akad nikah bisa didahulukan baru kemudlan adat 

upacara kapanca dilaksanakan. 

Rekan sesama penghulu di provlnsl laln begitu mudah 

mengesahkan pernikahan. Adat istiadat suku dllaksanakan 

setelah akad nlkah. Penghulu tidak harus menunggu berjam-jam 
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sepertl Hasbl. Namun sullt mengubah adat. Harus ada contoh 

darl orang terpandang atau yang dlhormatl melakukannya 

terleblh dahulu. 

Peta kapancA sebenamya hanya satu darl seklan tata cara 

adat ~mlkahan yang dllakukan oleh mem~lal ~ngantln. 

Secara lelgkap proses! ~mlka.han suku Mbojo sebagal berlkut. 

1. Dou sodl 

Dou sodl bersal dart kata dou yang artlnya orang, dan sodl 

arttnya tanya. lnllah tahap ~ama ketlka seorang prla lngln 

mellkahl wanlta dan sang wanlta setufu. Sang prla memlnang 

sang wanlta dan benepa.kat untuk menlkah dengannya. 

2. Ngge'e nuru 

Ngge·e artlnya tlnggal. nuru arttnya lkut. Pada proses lnl caJon 

suaml ttnggal dl rumah calon mertua. Pr1a sudah dlterlma boleh 

ttnggal bersama calon mertua dl rumah caJon mertua sambll 

melunggu bulan balk dan hart balk untuk melaksanakan upacara 

~mlkahan. Se!ama tlng8al dl rumah caJon mertua, sl prla ttdak 

boleh berkomunikasi langsung dengan caJon mempetaJ wanlta. 

Lamaran pun dapat dlbataJkan oleh caJon mertua flka selama 

ttnggal . si pria ttdak mempertlhatkan perllaku dan tutur kata 

yang balk. 

3. Panatl 

Pada prosesl panatt, utusan plhak prla mendatangl orang tua 

wanita untuk melamar secara langsung. Jlka lamaran dlterlma 

maka dilanjutkan dengan prosesi wil nggahl (slmpan tanya). 
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Pada prosesi ini disepakati mahar yang akan diberikan si pria 

kepada wanita. 

4. Wa'a coi 

Wa'a coi adalah proses pengantaran barang dan uang yang 

menjadi mas kawin atau mahar. Wakil-wakil dari calon mempelai 

pria dan wanita melakukan serah terima mas kawin disaksikan 

oleh imam, masyarakat, kepala desa dan pemuka masyarakat 

serta para anggota kerabat kedua belah pihak mempelai. 

5. Mbolo weki 

Mbolo weki merupakan musyawarah dan mufakat seluruh 

keluarga terkait pelaksanaan resepsi pemikahan. Hari 

pelaksanaan pemikahan dan pembagian tugas atau kepanitiaan 

pemikahan diputuskan pada prosesi ini. Masyarakat dapat 

bergotong royong untuk melaksanakan resepsi pemikahan itu. 

6 . Teka ra ne'e 

Teka ra ne'e maksudnya pemberian bantuan kepada keluarga 

yang akan melaksanakan hajatan pemikahan. Tetangga dan 

kerabat, umumnya para ibu, datang ke rumah keluarga yang 

akan melangsungkan hajatan pemikahan membawa uang, 

bahan pakaian, dan kebutuhan pernikahan lainnya. 

1. Kapanca 

Upacara kapanca kerap dilakukan bersama hiburan untuk tamu 

undangan semalam suntuk. Peran penghulu dan penyuluh 

sangat penting untuk mengingatkan warga agar tidak larut 
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dalam kegiatan yang bertentangan dengan agama Islam pada 

saat kapanca ini . 

8. Akad Nikah 

Di sinilah peran utama penghulu seperti Hasbi. Pada akad 

nikah yang biasanya dilaksanakan jelang tengah malam, setelah 

pembukaan dan pembacaan ayat-ayat suci AI-Qur'an , terjadi 

dialog antara wakil kedua mempelai. Pada saat itulah mahar 

atau coi yang diperlihatkan. Akad nikah berlangsung antara 

mempelai pria dan wali nikah mempelai wanita serta kedua 

orang saksi dari masing-masing mempelai. 

9. jambuta atau tekarne'e 

lnilah puncak prosesi pernikahan. Resepsi pernikahan yang 

biasa disebut jambuta atau tekame'e sangat dinanti oleh warga 

sekitar. Mereka yang sudah bergotong royong mulai dari 

acara lamaran, bersuka ria. ]ambuta dilaksanakan satu hari saja 

sedangkan tekarne'e berlangsung selama tiga hari. 

Hasbi tiba di rumah lewat tengah malam. Tugasnya 

selesai sudah. Ada 5 suku besar di NTB. Setiap suku memiliki 

keunikan tersendiri dalam melaksanakan prosesi pernikahan 

karena budaya lokal bersatu dengan syariat Islam atau budaya 

lokal yang khas tanpa pengaruh agama. 

Permasalah lain yang kerap dihadapi oleh penghulu di 

Dompu adalah kawin lari . Calon mempelai wanita dan pria lari 

bersama untuk menikah yang dalam bahasa daerah Dompu

Bima disebut Iondo iha, pria melarikan wanita yang akan 

dinikahinya. pada malam hari secara dlam-diam. 
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Ada beberapa istilah dalam Londo lha 

a. Campo ca'u sabua eli ade 

Pria dan wanita tadi telah sepakat untuk menikah. Mereka 

kemudian melarlkan diri ke rumah penghulu, imam, lebe na'e 

(penghulu adat/pejabat hukum}, lebe atau cepe lepe (penghulu 

pengganti) serta ke rumah tokoh masyarakat atau guru-guru 

ngaji. Di sana keduanya menyatakan diri untuk menikah seperti 

makna campo ca'u sabua eli ade yaitu menyatakan kata sepakat 

untuk bersuami istri. 

b. Karenda ne' e 

Seorang gadis melarikan diri dengan mendatangi rumah 

tetua atau rumah penghulu, menyatakan diri jatuh cinta dan 

ingin menikah dengan pria pilihannya, namun orang tua tidak 

setuju. Ia membawa bukti barang pemberian si pria misalnya 

cincin, selembar sapu tangan atau selembar daster dan lainnya. 

Penghulu akan memanggil si pria, guna melakukan konfirmasi. 

Jika benar, orang tua kedua belah pihak dikabari. 

c. Wa'a pili 

Seorang pria atau wanita datang ke rumah tetua atau penghulu . 

Ia menyatakan isi hatlnya, jatuh cinta pada seseorang, namun 

orang itu tidak menanggapi. Ia kemudian melakukan hal yang 

cukup menantang sekaligus memalukan sehingga orang yang 

ditaksir menerima dan sepakat menikah dengan dirlnya. 

d. Wa'a rai siwe 

Seorang pria membawa larl wanita plllhannya dalam keadaan 
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tidak sadarkan diri karena mantera, guna-guna atau lainnya. Si 

gadis yang merasa malu karena sudah dilarikan malu pulang ke 

rumah orang tua sehingga bersedia dinikahi si pria. 

Londo iha dapat berakhir bahagia. Orang tua akhimya 

setuju dengan rencana pernikahan. Pernikahan atas persetujuan 

dari orang tua setelah Iondo iha disebut nika taho. Namun ada 

kalanya orang tua setuju namun pernikahan diselenggarakan 

dengan wali hakim. Pernikahan tanpa persetujuan orang tua 

sehingga terjadi Iondo iha itulah yang dihadapi oleh Yusran 

ketika menghubungi Hasbi. 

Londo iha seringkali membuat repot penghulu dan 

penyuluh agama di Dompu. Pada malam hari, penghulu 

menerima pasangan kekasih yang melakukan Iondo iha. 

Keesokan paginya, penghulu melapor kepada RT atau RW 

dan tokoh masyarakat setempat. Para tokoh kemudian 

bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah Iondo iha sampai 

akhirnya memberitahukan kabar Iondo iha kepada kedua orang 

tua pasagan kekasih itu.-

Orang tua dapat menerima atau menolak rencana 

pernikahan pasangan Iondo iha. Jika menerima, pernikahan 

akan diselenggarakan sesuai adat yang berlaku. Orang tua juga 

dapat menerima, namun pelaksanaan pernikahan diambil alih 

oleh wali nikah yang lain. Bahkan ada juga pernikahan yang 

dilaksanakan di rumah ternan kedua mempelai meskipun orang 

tua setuju. Jika orang tua menolak, keputusan itu dikembalikan 

kepada pasangan yang melakukan Iondo iha. Seringkali 

pasangan muda-muda itu tetap meminta penghulu menikahkan 

mereka dengan perwalian dari wali hakim. 
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Kapanca dan Iondo iha merupakan adat istiadat yang 

menjadi tantangan penghulu dan penyuluh agama di kecamatan 

Dompu. Kapanca sebenamya posltlf, hanya saja tata laksananya 

perlu diatur sehingga tidak menangguhkan prosesi pernikahan 

yang utama yaitu akad nikah. Penghulu dan penyuluh agama 

di Dompu terus berusaha memberikan pemahaman dan 

sosialisasi agar warga Dompu dan Bima pada umumnya untuk 

mengutamakan pelaksanaan akad nikah dahulu. Sedangkan 

masalah Iondo iha, penyuluhan pun terus dilaksanakan agar 

kaum muda tidak melakukannya. Risikonya besar, terutama di 

pihak wanita. 

Sebagian orang menyangka penghulu hanya bertugas 

mengesahkan pernikahan saja. Padahal di luar tugas itu. seperti 

di kecamatan Dompu, tantangan tugas penghulu luar biasa 

besar dan berat. Menerima pasangan Iondo iha di malam hari 

meskipun tidak setiap hari cukup membuat jantung berdebar 

kencang. Namun terkadang di situlah nikmat sebagai penghulu 

tersimpan. Ketika masalah Iondo iha selesai dan semakin 

berkurang, senanglah hati penghulu karena sudah melakukan 

sesuatu yang berarti. Berbakti untuk negeri. [] 
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SEMARAK ISLAM 
01 KAMPUNG MAIWAL 

Zenal Muttaqien 

Menjadi penyuluh agama Islam berarti menghibahkan 

hidup untuk melayani umat. Pelbagai keterbatasan , 

baik kondisi geografis, minimnya apresiasi atas 

profesi , hingga karakteristik masyarakat yang beragam tak 

boleh mengendurkan semangat seorang penyuluh. Keikhlasan, 

kesabaran, dan kemauan merangkul umat merupakan sumber 

energi yang dibutuhkan saat menyuluh. Dan, semaraknya 

penghayatan dan pengamalan agama oleh umat menjadi 

penghargaan tak ternilai atas kerja keras penyuluhan yang 

dilakukan. 

Mengurusi Umat Sejak Belia 
Jamal Surangkai memilih menjadi penyuluh agama Islam 

non-PNS di Kampung Maiwal, Desa Pintu Mas, Kecamatan 

Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sejak 

akhir 2016, lelaki yang pernah nyantri di Pondok Pesantren AI-
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Falah, Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat ini dipercaya Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Alor memikul tugas menyuluh 

masyarakat Muslim di wilayah pegunungan Maiwal. 

Kendati baru diangkat menjadi penyuluh pada akhir 

ZO 16, namun menyuluh bukan hal asing bagi Jamal. Sejak 

2003, ia telah melakukan penyuluhan bagi umat Islam di 

kampung kelahirannya. Amanah itu dipikul tepat setelah ia tutus 

Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Cicantayan, Sukabumi. 

Tidak seperti ternan dan saudaranya yang melanjutkan kuliah 

atau mondok lagi, Jamal memutuskan pulang kampung dan 

berdakwah sebagai Imam Masjid di tengah-tengah komunitas 

Muslim Maiwal. 

Cahaya di Pegunungan Maiwal 
Kampung Maiwal, tempat Jamal ditugaskan sebagai 

penyuluh agama merupakan satu dari lima kampung di Desa 

Pintu Mas. E.mpat kampung lainnya yaitu Lakafeng, Lorna, 

Afeng, dan Afola. Desa Pintu Mas merupakan satu dari ZO 

desa dan kelurahan di Kecamatan Alor Bar at Day a. Ke- 19 desa 

lainnya Desa Halerman, Desa Kafelulang, Desa Kuifana, Desa 

Manatang, Desa Margeta, Desa Moramam, Desa Morba, Desa 

Orgen, Desa Pailelang, Desa Probur, Desa Probur Utara, Desa 

Tribur, Desa Wakapsir, Desa Wakapsir Timur, Desa Wolwal, Desa 

Wolwal Barat, Desa Wolwal Selatan, Desa Wolwal Tengah, dan 

Kelurahan Moru. 

Seperti halnya empat kampung lain di Desa Pintu Mas, 

Kampung Malwal merupakan wilayah yang dihuni suku Abui. 

Suku Abui merupakan salah satu suku mayoritas dari sekitar 

60 suku yal'"!g mendiami wllayah Kabupaten Alor. Baik Abui 
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maupun puluhan suku lainnya memiliki bahasa dan ad.at istiadat 

berbeda-beda. Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama yang 

digunakan untuk berinteraksi antarsuku. 

Mayoritas masyarakat Desa Pintu Mas menggantungkan 

mata pencahariannya dengan bertani dan berkebun di ladang. 

Ubi , jagung, pisang, coklat, dan beragam sayuran adalah jenis 

tanaman yang lazim mereka budidayakan. Lainnya, perkebunan 

kenari dan mede. 

Di Desa Pintu Mas, Suku Abui yang beragama Islam 

hanya berada di Maiwal, Etnik Abui di empat kampung lainnya

Lakafeng, Lorna, Afeng, maupun Afola-memilih beragama 

Kristen, Katolik, atau bertahan dalam kepercayaan lokal Alor. 

Dalam hitungan Jamal , penduduk Muslim di kampung 

Maiwal terdiri dari 22 keluarga Muslim dengan total populasi 

sekitar 110 jiwa. Lukman Bakar, saudara Jamal , menjelaskan, 

angka itu didapat dari total jumlah pembayar zakat fitrah se

Kampung Maiwal yang dipusatkan di Masjid Baabul lman. 

"Kewajiban zakat fitrah kan berlaku bagi seluruh Muslim, 

mampu dan tidak, anak-anak hingga kakek-nenek. Total yang 

kami catat sekitar 110, " tutur Jamal. 

Untuk peribadatan dan pengajaran agama Islam, sam bung 

Jamal, dipusatkan di Masjid Baabul lman yang berada d i tengah 

perkampungan. Selain digunakan untuk shalat lima waktu dan 

shalat Jum 'at, masjid seluas 8x5 meter ini juga digunakan untuk 

pengajaran membaca Al-Qur' an bagi anak-anak dan remaja, 

majelis ta'lim ibu-ibu dan pengajian bapak-bapak. 

"Masjid ini menjadi pusat kegiatan. Kami shalat lima 

waktu , shalat Jum 'at, shalat Lebaran, lsra Mi 'raj , Maulidan, 
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hingga pengajian AI-Qur 'an anak-anak dan ibu-ibu. Semuanya 

dilakukan di sini," ungkap Jamal. 

Papan nama yang tergantung di samping pintu masuk 

masjid menyebutkan, bangunan tersebut mulai dibangun 

pada 30 April t 930. Tentang tanggal ini, Jamal menuturkan 

kisah turun-temurun, bahwa pembangunan Masjid Baabul 

lman menandai mulai berkembangnya komunitas Muslim di 

perkampungan Maiwal. 

Mengingat hanya masjid Baabul lman sebagai satu

satunya pusat kegiatan peribadatan dan pengajaran agama 

Islam, Jamal bermimpi untuk mendirikan madrasah. Melalui 

madrasah, ia bisa memberikan pengajaran agama Islam dengan 

kelas dan kurikulum yang lebih teratur. 

Keberadaan madrasah, dalam hitungan Jamal dan 

Lukman, tak lepas dari tidak cukup idealnya pendidikan agama 

Islam di masjid. Selain terbatas karena masjid digunakan untuk 

aktivitas ibadah shalat dan kegiatan lainnya, madrasah dengan 

kurikulum dan jadwal teratur juga menjadi penting. Apalagi 

pendidikan agama Islam yang diterima anak-anak di sekolah 

dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas 

tak lebih dari dua jam pelajaran dalam satu pekan. 

Selain Taman Kanak-Kanak Holistik lntegratif. anak-anak 

dan remaja kampung Maiwal meneruskan sekolah di SO Negeri. 

SMP Negeri, dan SMA Negeri Maiwal. Tak ada madrasah, 

apalagi pesantren. 

"Mudah-mudahan ada rezeki lebih supaya bisa mendirikan 

madrasah," harapnya. 

126 Bimas Islam Mengabdi 



Membangun Keshalihan Umat melalui Masjid 
Dipercaya menjadi penyuluh agama di kampung Maiwal. 

tempat kelahirannya 10 Oktober 1983 lalu. tanggungjawab 

Jamal kian bertambah. Sebab sebelum resmi diangkat sebagai 

penyuluh, masyarakat Maiwal dan pemerintah Kabupaten Alor 

telah mempercayainya sebagai imam. 

Selain memimpin shalat berjamaah dan memimpin 

kegiatan hari-hari besar keagamaan, tugas sebagai imam 

mengharuskan Jamal berperan ganda sebagai guru agama 

dan panutan umat. Meski berat. amanah itu diakui oleh Jamal 

merupakan panggilan jiwa untuk menghidupkan masjid dan 

membangun kesadaran beragama di lingkungan masyarakat 

setempat. 

Tanggungjawab itu kian bertambah setelah Jamal 

dinyatakan lolosseleksi menjadi penyuluh. Meski bahagia karena 

diterima, ia merasa tanggungjawabnya makin bertambah besar. 

Yang menjadi motivasi bagi Jamal ialah tanggungjawabnya 

sebagai santri sehingga Jamal menerima dan berusaha keras 

untuk memberikan pengabdian terbaik atas kepercayaan yang 

didapatinya. 

Hal pertama yang dilakukan Jamal setelah menjadi 

penyuluh adalah mengajak anak-anak dan remaja untuk lebih 

giat belajar membaca AI-Qur'an. Jamal membuat kelompok 

pengajian berjenjang sesuai kemampuan mereka dalam 

mengenali huruf dan cara pengucapannya. Penjenjangannya 

mengikuti materi pelajaran iqro'. 

Seperti diketahui, metode Iqro' yang dikembangkan 

almarhum KH. As'ad Humam (1933-1996) ini merupakan 

metode pembelajaran membaca Al-Qur'an yang menekankan 
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pada latihan membaca secara langsung. Metode ini terangkum 

dalam enam jilid buku panduan, mulai dari tingkat 5ederhana 

berupa pengenalan huruf, bunyi baris, panjang pendek, hingga 

tingkatan lebih tinggi seperti cara membaca ayat dalam kondisi 

idzhar, ikhfa' dan idgham. 

Selain anak-anak dan remaja, pelajaran membaca AI

Qur'an juga diikuti orang tua. Atas alasan itu, Jamal memilih 

fokus mengajarkan iqro' dibanding materi keislaman lainnya. 

"Terus terang kita punya orang-orang tua di sini tidak 

puny a ilmu car a membaca AI-Qur' an, meski beragama Islam. 

Jangankan tahu soal materi yang lain, bacaan AI-Qur'an juga 

masih banyak yang harus disempumakan," papamya. 

Setelah melewati pelajaran iqro', anak-anak dan remaja 

termasuk orang tua, melanjutkan pelajarannya dengan membaca 

AI-Qur'an. Pelajaran diawali dengan membaca AI-Qur'an juz 30 

atau Juz 'Amma. Setelah usai juz 30, murid-murid pengajian 

melanjutkan pelajarannya dengan membaca AI-Qur' an dari juz 

pertama hingga juz terakhir. 

Di jenjang terakhir ini, para murid mulai diberikan materi 

pelajaran tajwid. Selain cara pengucapan idzhar, ikhfa', idgham, 

dan iqlab, para murid juga diajari perbedaan panjang dan 

pendek (bacaan mad). 

"Dibanding yang iqro', hanya sedikit yang sudah ke AI

Qur'an. Makanya kami fokus mengajar iqro' saja," tambahnya. 

Membludaknya anak-anak dan remaja setempat yang 

mengaji membuat Jamal kewalahan. Beruntung, Lukman Bakar, 

saudara sepupunya, pulang darl Pesantren AI-Falah, Cicantayan. 

Bersama Lukman, Jamal bahu membahu mengajar anak-anak 

membaca AI.-Qur' an setiap usai Maghrlb. 
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Selain mengajarkan bacaan AI-Qur'an. Jamal juga mulai 

mendorong umat untuk lebih taat mengerjakan kewajiban shalat. 

Amatan Jamal, tidak sedikit masyarakat Muslim setempat yang 

cenderung mengabaikan kewajiban ini. Pekerjaan berkebun dan 

berladang seharian penuh sering membuat mereka kelelahan 

hingga abai dan melupakan kewajiban shalat. 

Untuk menyelesaikan tantangan ini, Jamal tidak langsung 

menyuruh warga melaksanakan shalat tepat waktu. Ia sadar, 

masyarakat yang sibuk bekerja keras lebih tua dibanding dirinya. 

Jamal memilih mendorong anak-anak dan remaja untuk tidak 

mengabaikan shalat. Agar lebih sempurna, Jamal mendorong 

mereka agar melaksanakan shalat berjamaah di masjid. 

Cara ini lumayan berhasil. Para orang tua yang semula 

mengabaikan kewajiban shalat mulai tergerak untuk 

melaksanakan shalat dengan baik. Di sela-sela istirahat berkebun 

dan berladang, orang tua dan orang dewasa melaksanakan 

shalat. Perlahan, mereka juga mulai ikut shalat berjamaah di 

masjid. 

"Mungkin melihat anak-anaknya rajin shalat, para orang 

tua malu sendiri. Akhirnya mereka juga ikut shalat," terang 

Jamal. 

Bagi Jamal, menjalankan agama tidak cukup dengan 

hanya belajar mengaji dan mendirikankan shalat. Secara 

bertahap, ia mengajak anak-anak, remaja, dan orang tua baik 

laki-laki maupun perempuan untuk mempelajari ajaran agama 

Islam secara mendalam. Cara ini ditempuh dengan membuka 

majelis ta'lim bagi jamaah masjid. 

Majelis ta'lim diperuntukkan bagi kelompok anak 

perempuan, ibu-ibu. remaja laki-laki, dan bapak-bapak. Selain 
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menyampaikan tafsir AI-Qur'an, Jamal menyisipkan pengajaran 

hadits, fikih, dan akhlak. 

Berbekal ilmu yang didapatkan saat nyantri di Pesantren 

AI-Falah, Jamal mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan merujuk 

pada kitab Bulughul Marom, Mukthar AI-Ahadits, Tijan Ad

Darori, Safinah An-Najah, Taqrib, dan tafsir AI-Qur'an Imam 

Jalalayn. 

Antara Adat dan Ajaran Agama 

Masyarakat Alor teguh memelihara kebijak.sanaan lokal 

(local wisdom). Mereka menjaga ikatan kekeluargaan di antara 

keluarga maupun lingkungan sosialnya. Keteguhan ini tergambar 

dari falsafah lokal 'tara miti tominuku' (terj. bersehati kita teguh, 

bersama kita bisa) atau "webuk wangkape" (terj. yang jauh atau 

berbeda diikat menjadi dekat atau satu). Falsafah itu menjadi 

pedoman dalam mempertahankan ikatan persaudaraan kendati 

memiliki perbedaan dalam keyakinan agama. 

Masyarakat Alor juga memiliki identitas kultural yang 

unik. Mereka setia kepada adat yang meneguhkan hubungan 

persaudaraan satu sama lain. Kesetiaan ini menutup sekat 

perbedaan dalam keyakinan agama. Di Alor, perbedaan 

keyakinan agama tak menjadi ganjalan bagi sebuah keluarga 

dan lingkungan sosial untuk berinteraksi. 

Keberadaan ikatan adat inilah yang dihadapi Jamal. 

Apalagi ia tinggal dan melakukan penyuluhan di tengah-tengah 

masyarakat Alor, Suku Abui, yang ketat merawat faisafah lokal 

daiam keseharian . 
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Eratnya hubungan kekeluargaan ini terlihat dari ~ebiasaan 

masyarakat yang saling berkunjung dalam berbagai kegiatan, 

termasuk pesta pernikahan. 

Saat keluarga Kristen menyelenggarakan pesta 

pernikahan, maka saudara dan tetangganya harus berkunjung, 

termasuk yang beragama Islam. Begitu juga sebaliknya. Jika 

tak menghadiri undangan, hal itu merupakan aib. Pelakunya 

dipandang rendah dalam penilaian keluarga besar dan 

masyarakat. 

Masalahnya. sebut Lukman, saat masyarakat Muslim 

datang berkunjung dan turut berpesta, mereka tidak 

mempedulikan tata cara konsumsi. Padahal dalam Islam soal 

konsumsi amat diperhatikan, seperti tidak diperbolehkannya 

makanan yang diharamkan, termasuk keharusan menjaga 

kesucian wajan dalam memasak daging sembelihan. 

Tidak hanya soal konsumsi dalam pesta, di lingkungan 

tinggal keluarga yang dikunjungi acapkali binatang yang 

dianggap sumber najis seperti anjing dan babi berkeliaran 

bebas. Padahal, jangankan mengkonsumsi, bersentuhan dengan 

binatang najis saja bisa dianggap terkena najis. 

"Masalah seperti ini bertahap kita sampaikan. mana yang 

boleh dan tidak boleh," terang Jamal. 

Penjelasan bertahap dilakukan agar kegiatan penyuluhan 

keagamaan tidak membuat umat jengah dan hubungan 

persaudaraan di antara masyarakat menjadi rusak. Jamal 

beranggapan, memberikan pembelajaran dan pengajian 

secara bertahap membuat masyarakat mampu memahami dan 

bersikap hati-hati. 

Bimas Islam Mengabdi 131 



Pentingnya menjaga ikatan persaudaraan juga sangat 

dirasakan masyarakat Muslim Maiwal. Akhir Agustus 

sebelumnya, komunitas Muslim Maiwal dibantu komunitas 

Kristen se-Kecamatan Pintu Mas dari Mata Jemaat Gereja 

lmanuel Maiwal, Mata Jemaat Gereja E.benhaezer Lakafeng, 

Mata Jemaat Gereja Sion Otanghomi, maupun Mata Jemaat 

Gereja E.benhaezer Kofola dalam membangun fondasi Masjid 

Baabul lman. 

Kepala Desa Pintu Mas, Yeni Malafani mengatakan , 

keterlibatan komunitas Kristen dalam pembangunan fondasi 

Masjid Baabul lman merupakan wujud tradisi Alor untuk saling 

membantu sesama tanpa melihat perbedaan agama. 

"Kami diajarkan oleh leluhur untuk saling menopang, 

saling menjaga, saling bergandengan tangan, dan saling 

berpelukan satu sama lain," katanya. 

Kuatnya ikatan persaudaraan di Alor, khususnya Maiwal, 

juga membuat Jamal berfikir ulang saat akan memasang 

pengeras suara masjid . Tetua Muslim Maiwal sempat melarang 

keras niat Jamal. Mereka takut mengganggu ·saudara dan warga 

non-Muslim. Setelah berdiskusi dan melakukan pendekatan 

dengan tokoh dan komunitas non-Muslim, mereka justru 

mendukung dan mempersilakan Jamal untuk memasang 

pengeras suara. 

Pertanyaan Sulit hingga Jalan Berbukit 
lkhtiar dakwah yang dilakukan Jamal sejak ditunjuk 

menjadi Imam mulai membuahkan hasil. Semarak keislaman 

di lingkungan komunitas Muslim Maiwal semakin meningkat. 

Selain shalat. jamaah yang makin ramai, anak-anak yang terus 
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belajar mengaji. dan ibu-ibu yang rajin ikut majelis t~klim dua 

kali setiap bulan. Jamal dihadapkan pada banyak pertanyaan 

warga tentang hukum Islam terkait kehidupan sehari-hari. 

Kendati Jamal pernah mengenyam pendidikan pesantren, 

namun banyak pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Misalnya, 

bagaimana hukumnya saat seorang Muslim harus berkunjung 

dan makan di rumah kerabat berlainan agama. sedang di 

lingkungan kerabatnya anjing dan babi bebas berkeliaran? 

Mana yang perlu dipertahankan, kepentingan menghindari 

najis atau mengorbankan hubungan baik dengan keluarga dan 

masyarakat? 

Untuk menjawab berbagai pertanyaan sui it, Jamal acapkali 

bertanya ke ulama setempat yang dinilai lebih faham. Ia juga 

bertanya ke ustadz-ustadznya di Pesantren AI-Falah Sukabumi, 

namun karena fasilitas komunikasi yang terbatas membuatnya 

tak bisa bertanya dan berdiskusi lebih banyak. 

Jamal pernah mencari solusi lain dengan berbekal 

tabungan. Ia pergi ke kota Kalabahi. Di ibu kota kabupaten 

ini. Jamal mencari toko buku yang menyediakan kitab atau 

buku bacaan yang menyediakannya jawaban atas berbagai 

pertanyaan sulit, atau buku-buku yang diperlukan untuk 

menambah pengetahuan keislamannya. 

lapi tak saya temukan. Tak ada toko kitab atau buku 

keislaman di sini." katanya. 

Sebagai penyuluh, Jamal tak hanya bertugas 

mendampingi umat. Dalam seminggu, ia harus berkantor di 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor di kota Kalabahi. 

Jamal melaporkan kegiatannya secara rutin sekaligus evaluasi 

atas aktivitas penyuluhannya bersama para penyuluh lainnya. 
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Selain ke kantor Kementerian Agama, Jamal juga sering 

diminta membantu petugas penghulu di Kantor Urusci.n Agama 

(KUA) Kecamatan Alor Barat Daya. Keterbatasan tenaga di KUA 

sekaligus posisinya sebagai penyuluh mengharuskan Jamal 

datang ke KUA sekali dalam satu pekan atau mendampingi 

petugas melayani pelaksanaan pernikahan warga. 

Bukan perkara yang mudah bagi Jamal untuk pergi ke 

Kantor Kementerian Agama dan KUA . Untuk menuju KUA 

Kecamatan Abad , misalnya, Jamal harus menempuh perjalanan 

sejauh 30 kilometer melewati perbukitan pegunungan Maiwal. 

Ongkos ojek sekitar Rp. 50.000,- untuk sekali jalan, sementara 

ia tak memiliki banyak uang. Apalagi jika harus ke kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Alor, Jamal harus merogoh 

kocek lebih dalam. Sementara gajinya hanya Rp. 500.000,- per 

bulan baru dibayarkan sekali dalam tiga bulan. 

Tak ingin lepas tanggung jawab, Jamal sering memilih 

berjalan kaki dari rumahnya di Kampung Maiwal menuju pusat 

kecamatan Alor Barat Daya, tepat setelah shalat Subuh. Dari 

pusat kecamatan Alor· Barat Daya, Jamal menyambungnya 

dengan naik mobil angkutan jalur Alor Barat Daya-Kota Kalabahi 

hingga tiba di kantor Kementerian Agama Alor paling cepat 

pukul 08.00 wita. 

Ia kembali berjalan kaki kala pulang ke Maiwal setelah 

naik angkutan dari Kalabahi ke pusat kecamatan Alor Barat 

Daya. Dari sini, ia melanjutkannya dengan berjalan kaki , menaiki 

jalan menanjak nan berkelok di pegunungan Maiwal hingga tiba 

di rumah satu jam setelah waktu lsya. Menempuh jarak puluhan 

kilometer dengan waktu tempuh demikian bisa dilakukan 
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Jamal jika sedang tak hujan. Jika hujan, tak jarang Jamal harus 

menginap di perjalanan. 

Semata Pengabdian 

Menjadi penyuluh agama. bagi Jamal. tak sebatas profesi 

berbalas imbalan. Baginya, menjadi penyuluh merupakan 

panggilan jiwa sebagai santri untuk menjadi juru terang bagi 

keluarga. kerabat. dan warga sesama Muslim di pegunungan 

Maiwal. Ia merasa bertanggungjawab untuk mengajarkan cara 

membaca Al-Qur'an. mengajak warga menunaikan kewajiban 

shalat, dan mendorong mereka untuk menghayati dan 

mengamalkan ajaran Islam secara lebih baik. 

Karenanya, kendati ikhtiarnya melakukan penyuluhan 

sering mendapat tantangan. Jamal tetap bergeming. Pernah 

saat memberikan khutbah ldul Fitri, ia diminta turun dan 

menghentikan khutbahnya oleh tokoh setempat. Usut punya 

usut. tokoh tersebut tak suka dengan isi khutbah Jamal yang 

mengingatkan jamaah agar menyeimbangkan kehidupan 

dunia dan akhirat. Beruntung, sebagian jamaah membela dan 

memintanya meneruskan khutbah . 

Bagi Jamal, berbagai kendala yang ditemuinya bukan 

alasan untuk menghentikan dakwah penyuluhan . Ia hanya 

ingin agar masyarakat Muslim Maiwal makin menghayati dan 

mengamalkan Islam secara menyeluruh. 

"Kritik bagi saya hanya ujian untuk lebih bersabar dan 

mengambil hikmah darinya." ucapnya merendah. [] 
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Caption: 

1. Jamal Surangkai (berkoko putih) dan Lukman Bakar (berkoko 

biru). Sejak akhir 2016, Jamal Surangkai diangkat menjadi 

penyuluh Agama di Kampung Maiwal, Desa Pintu Mas, 

Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara 

Timur. Kampung komunitas Muslim di Pegunungan 

Maiwal. Lukman, sepupunya, membantu Jamal melakukan 

pengajaran Agama Islam. 

2. Jalan berbatu menuju kampung Maiwal 

3. Mesjid Babul lman, Maiwal, Pintu Mas, Alor Barat Daya 

didirikan 30 April 1930. Selain menjadi pusat peribadatan 

dan pengajaran agama Islam bagi warganya, mesjid ini 

menjadi penanda berkembangnya Islam di Pegunungan 

Maiwal. 
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"Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang 

Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya 

penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan 

dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi 

penyayang terhadap orang-orang mukmin." 

(QS. 9: 128) 
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SEGENGGAM ASA PENYULUH SUMBA 
Nizar Malesyi &.. Sigit Kamseno 

P
ulau Sumba termasuk jajaran daerah Indonesia timur, 

tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nm. Pulau 

ini berbatasan dengan Sumbawa di sebelah barat !aut, 

Flores di timur !aut, Timor di timur, dan Australia di selatan dan 

tenggara. 

Sumba juga dikenal sebagian masyarakat sebagai daerah 

yang gersang, dan tandus, berbeda dengan pulau jawa atau 

pulau-pulau di sebelah barat Indonesia yang maju, metropolis, 

subur, dan banyak ladangnya. Di Sumba tidak akan dijumpai 

gedung-gedung pencakar langit, hotel-hotel berbintang, 

apalagi pusat perbelanjaan yang saat ini menjadi identitas 

kehidupan modern. jalan beraspal hanya ditemui di sebagian 

daerah yang dekat dengan pusat kota. 

Di pusat kota, banyak dijumpai bangunan tak mewah, 

arsitekturnya sederhana, bangunan tua tak terurus, dan rumah

rumah tradisional dengan atap ilalang. 

Di pedalaman Sumba terdapat perkampungan Muslim di 

Sumba Tengah, tepatnya di kecamatan Mamboro. jangankan 



pusat perbelanjaan, rumah dengan dinding tembok saja sangat 

jarang ditemui. Di tempat inilah, seorang penyuluh agama Islam 

tengah dan terus berjuang membentengi aqidah umat Islam. 

Kepercayaan Masyarakat 
Masyarakat Pulau Sumba secara mayoritas menganut 

kepercayaan Marapu. Hampir separuh penduduknya menganut 

kepercayaan yang menyembah arwah-arwah leluhur ini. 

Separuh lainnya beragama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. 

Marapu merupakan kepercayaan asli masyarakat Sumba. 

Sedangkan agama lainnya, termasuk Islam, dianggap sebagai 

agama dari luar. Kabar baiknya, saat ini banyak masyarakat 

Sumba yang telah beralih kepercayaan dengan memeluk agama 

Islam. 

Dakwah Islam di Sumba sudah terjadi sejak masa pra

kemerdekaan. Dakwah Islam di pulau yang terkenal dengan 

pacuan kudanya ini tidak bisa dilepaskan dari jasa seorang 

pedagang Negeri Yaman bernama Abdullah Bamualim. Melalui 

sentuhan dakwahnya, Islam bisa dirasakan masyarakat Sumba 

hingga saat ini. Kemudian munculah Abdullah-Abdullah baru 

untuk mengembalikan masyarakat Sumba kepada fitrah Islam. 

Salah satunya, Saiful Sulaiman di Mamboro, Sumba Tengah. 

Pengabdi Dakwah di Tanah Marapu 

Mamboro merupakan daerah pesisir di Sumba Tengah. 

Dari pusat kota, perjalanan meuju Mamboro ditempuh selama 2 

jam dengan menggunakan mobil. Banyak tantangan yang mesti 

dilewati untuk tiba di perkampungan muslim ini. 
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Jalanan naik-turun melewati bukit-bukit. padang sabana. 

tanah berkapur, dan jalan tak beraspal. Saat musim panas tiba, 

serangan gumpalan debu dari butiran kapur yang terhempas 

oleh roda kendaraan tak bisa dihindari. Gumpaian yang sama 

persis dengan tumpukan awan itu slap menyerang tenggorokan, 

paru-paru, dan mata. 

Saat musim hujan. jalanan berupa tanah kapur ini tetap 

tak nyaman dan tak mudah diialui. Tumpukan tanah kapur itu 

meleleh menjadi lumpur yang bisa menelan ban kendaraan. 

Namun, perjalanan sulit itu. sesekaii terobati saat 

menyaksikan kelndahan alam ciptaan Tuhan Semesta Alam. Di 

sepanjang jalan menuju Mamboro. pemandangan indah padang 

sabana. gugusan bukit yang terbeiah oleh iembah terhampar 

bebas, memanjakan mata. menjadi obat dikala Ielah. muai. dan 

mabuk dalam perjalanan. 

ltulah medan yang setlap hart dinikmati Saiful Sulaiman 

ketik.a menuju Mamboro untuk mengajar dan berdakwah. Saifui 

kerap mengalami perjalanan yang leblh suk.ar dengan sepeda 

motor, dimana jalanan leblh menyerupal sirkuit mobil off road. 

Tantangan kian bertambah saat Saiful berada di dalam 

perjalanan setelah matahari terbenam. Keselamatannya 

terancam oleh sekelompok begal yang masyhur di k.alangan 

masyarakat Sumba. Orang-orang yang masih melakukan 

perjalanan di malam hari merupakan sasaran empuk bagi 

kelompok lni. Pelaku kejahatan tidak hanya bernafsu mengambil 

harta dan kendaraan korbannya, tetapi juga membunuh dan 

langsung menguburkan korban di hamparan ladang sabana. 

Meski berat, Saiful tidak mengeluh apalagi menyerah. 

Ia menganggap semua itu sebagai belgian dari proses yang 
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harus dilalui dalam berdakwah. Selain mendapatkan ganjaran, 

ia meyakini adanya pertolongan Allah bagi siapa 5aja yang 

menolong agama - Nya. 

Saiful mulai berdakwah di tanah Mamboro sejak tahun 

2012. Ia meninggalkan tanah kelahirannya di Ende, Pulau Flores, 

demi mengabdikan diri pada Islam. Dia juga meninggalkan 

pekerjaannya hanya untuk meneruskan dakwah para Nabi untuk 

umat manusia di Pulau Sumba. 

Kehadiran Saiful di Mamboro menjadi hadiah besar bagi 

umat Islam di sana. Sebelumnya, para dai yang datang ke 

pulau Sumba atau Mamboro tidak pemah ada yang menetap 

lama. Para dai biasanya hanya bermukim dan berdakwah untuk 

beberapa waktu saja. Oleh karenanya, keputusan Saiful untuk 

menetap dan bertekad mengabdi di Mamboro merupakan 

keputusan yang agung nan mulia. jarang sekali manusia yang 

mampu mengambil keputusan tersebut. 

Apalagi, sebelum menjadi penyuluh, Saiful sudah 

mempunyai pekerjaan dengan penghasilan lebih besar 

dibanding gaji penyuluh agama Kementerian Agama non

PNS di Mamboro. Sebagai penyuluh, ia mendapatkan gaji dari 

pemerintah sebesar Rp. 500.000,- per bulan. 

Untuk menambah penghasilan dengan aktivitas lain 

sangatlah tidak mungkin . Saiful mulai menyuluh dari terbitnya 

fajar dengan hadir di masjid untuk menjadi imam shalat. Dia 

juga mesti mengajar mengaji anak-anak, remaja, bapak-bapak, 

dan ibu-ibu sampai malam hari. 

Selama berdakwah, Saiful mengalami banyak rintangan. 

Namun rintangan itu berhasil ia konversi menjadi kesan yang tak 

terlupakan d.i sepanjang hidupnya. Kesan ketika memberikan 
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pemahaman Islam yang benar sampai mengislamkan orang, dan 

berinteraksi dengan umat beragama lain sangatlah membekas 

dalam kehidupannya. 

Muslim Mamboro 
Padang sabana dan stepa terhampar. Rumput-rumput 

kecil berwama kekuningan membalut tanah yang berbukit. 

Rumput-rumput kering di padang sabana saat musim kemarau 

bak hiasan indah yang diciptakan Allah untuk membedakannya 

dengan padang pasir. 

Pohon besar dan sedang sesekali terlihat berdiri kokoh di 

tengah sabana. Tidak ada binatang-binatang ternak berkeliaran. 

Para petemak berpikir dua kali untuk mengembala di tanah 

yang amat luas. Di padang sabana itu hanya terlihat serangga

serangga kecil dan burung liar yang menjadikan dahan pohon 

sebagai persinggahannya. Dari atas bukit padang sabana terlihat 

hamparan biru lautan yang menambah kesan keagungan ciptaan 

Allah . 

Padang sabana menjadi gerbang sebelum memasuki 

perkampungan muslim Mamboro. 

Setelah memasuki wilayah perkampungan, rumah-rumah 

dibangun di atas hamparan padang yang luas, dan tepat di 

bawah bukit-bukit yang menggelembung. Sebagian rumah 

di perkampungan muslim, tepatnya di Desa Wendewa Utara 

berdekatan dengan pesisir pantai. Sebagian besar warganya 

berprofesi sebagai nelayan . 

Wendewa Utara merupakan satu dari dua desa yang 

menjadi pusat komunitas Muslim di Mamboro. Umat Islam di 
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Sumba Tengah hanya menetap di dua kecamatan. Sekitar t 000 

orang berada di Waikabul yang merupakan pusat kota. Sekitar 

3000 orang lainnya tinggal di Wendewa Utara dan Manowulu, 

Kecamatan Mamboro. 

Sang pejuang dakwah tanah Marapu, Saiful, merupakan 

warga Desa Wendewa Utara. Dia tinggal bersama seorang istri 

dan, anak lelaki dan satu anak perempuan. 

Saiful tidak hanya berdakwah di kampung halamannya, 

Wendewa Utara. Sumba Tengah secara keseluruhan menjadi 

wilayah dakwahnya setelah ditunjuk sebagai koordinator 

penyuluh Kementerian Agama Sumba Tengah. Ia berkeliling 

setiap hari dari satu tempat ke tempat lainnya untuk 

menyampaikan ajaran agama Islam. Ia juga rutin mengajar dan 

menjadi imam shalat rawatib di Mushala Darul Hijrah di dekat 

rumahnya. 

Dakwah Sulaiman tidak berjalan dengan mulus. Selain 

tantangan geografis, ia juga mengalami tantangan kultural dari 

masyarakat. Pernah terjadi pertentangan atau gesekan dari 

oknum-oknum tertentu ·yang tak menyukai dakwah. 

Meskipun terdapat dua desa yang penduduknya seratus 

persen Muslim di Mamboro, hal itu bukan jaminan bahwa 

kehidupan dan keyakinan mereka sesuai ajaran Islam. Masih 

ditemukan perilaku masyarakat yang tidak mehunjukkan akhlak 

Islam, seperti mabuk, meninggalkan shalat, dan lain sebagainya. 

Selain itu, Saiful juga harus menghadapi tantangan dari 

masyarakat yang masih memegang teguh aliran kepercayaan 

yang percaya dengan arwah leluhur bahkan melakukan 

penyembahan kepada mereka. Mereka menganut kepercayaan 

Marapu yang merupakan kepercayaan asli Pulau Sumba. 
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Tantangan ini kian berat ketika masyarakat diuji dengan 

kemarau. Alih-alih mendirlkan shalat istlsqa untuk meminta 

hujan setelah bertaubat, masyarakat yang masih menganut 

kepercayaan Marapu malah meminta hujan dan kesuburan 

tanah melalui perantara benda mati, seperti pohon, batu, dan 

lain sebagainya. 

Kepercayaan yang tergolong syirik ini juga terjadi di 

sekitar pemikahan warga. Jika setelah pemikahan ada orang 

yang meninggal. masyarakat menilainya sebagai pemikahan 

yang dilakukan di hari sial. Sedangkan pernikahan yang bagus 

bisa ditandai dengan tidak adanya musibah, kecelakaan, atau 

orang yang meninggal dunia setelah pernikahan dilangsungkan. 

Kabar gembiranya, masyarakat tidak mematok mahar 

dalam pemikahan. Hal ini membuat Saiful merasa mudah 

ketika harus menikahkan seseorang. Pasalnya. memurahkan 

mahar merupakan salah satu ajaran Islam agar pernikahan 

menjadi mudah dan mengikis jumlah zina karena dipersulitnya 

pemikahan. Di Mamboro, satu gelas air putih bisa dijadikan 

mahar dan hal itu diterima oleh masyarakat sekitar. 

Masyarakat Mamboro juga sederhana dalam 

menyelenggarakan pesta pernikahan. Jika uang senilai Rp 

20.000.000,- di perkotaan terbilang kurang bahkan sangat 

sedikit untuk mengadakan walimah, di Mamboro jumlah itu 

merupakan yang terbesar. 

Bahkan keluarga dan masyarakat yang akan menikah 

terbiasa patungan untuk membantu calon pengantin. Mereka 

menyebutnya dengan kumpul tangan. yaitu mengumpulkan 

uang untuk membantu pernikahan saudara satu kampung. 
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Bahkan bukan hanya uang, sumbagari juga berbentuk binatang 

ternak. 

Hidup Sebagai Minoritas 
Hidup sebagai minoritas memang membawa tantangan 

tersendiri. Selain harus mengalah dan menyesuaikan hidup 

dengan masyarakat mayoritas, minoritas umat Islam Mamboro 

juga harus menjaga aqidah agar tidak tergadai atas nama 

toler ansi. 

Meski minoritas, Saiful mengaku tidak pernah merasakan 

gesekan antara umat beragama. Tingat toleransi masyarakat 

Mamoro cukup baik. Sebagai pemuka agama, dirinya terbiasa 

berinteraksi dengan tokoh agama lain yang kemudian menjadi 

ternan diskusi. 

Diskusi-diskusi yang kerap dilakukan Saiful tidak hanya 

terkait perkara kecil. Tema diskusi juga seputar kepercayaan 

(aqidah). Ia juga membahas masalah-masalah yang termaktub 

dalam AI-Qur'an dan K~tab agama lain. Meski terdapat banyak 

perbedaan, ketegangan tak pernah terjadi. Saiful benar-benar 

menerapkan akhlak mulia dalam setiap kondisi kepada semua 

orang. 

Nunggu Istri Saya Mati 
Karena sikapnya yang selalu menjunjung tinggi akhlak 

mulia, Saiful telah mengislamkan lima orang. Menurutnya, 

sampai saat ini, ada salah satu tokoh besar Marapu yang 

ingin sekali masuk Islam, namun terhalang oleh keluarganya, 
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terutama istrinya. Tokoh agama Marapu itu, m~nurut Saiful , 

telah meyakini bahwa Islam merupakan agama yang benar. 

"Pak Ustadz, nanti saya masuk Islam, tapi nunggu istri 

saya mati dulu, .. kata Saiful menirukan ucapan tokoh agama 

Marapu yang tidak disebutkan namanya itu . 

Islam yang Terpilih 
Masyarakat Mamboro memiliki kebiasaan yang kurang 

baik saat menyembelih hewan ternak berukuran besar seperti 

kambing, kerbau, sapi, dan lainnya. Mereka menangkap hewan, 

mengikat kaki , tangan, kemudian melakukan penyiksaan 

dengan memukul hewan menggunakan benda tajam hingga 

meninggal. Karena prosesi penyembelihan yang keliru, daging 

sembelihan terasa tidak enak karena darah tidak mengalir saat 

hewan mati . 

Setelah masyarakat mengenallslam, orang-orang Muslim 

terpilih untuk menyembelih hewan. Mereka mengakui, daging 

yang disembelih dengan cara Islam lebih enak saat dimasak. 

Saiful menjadi yang terpilih dalam hal ini. Di mana pun 

ada penyembelihan hewan, iayang merupakan representasi dari 

Islam menjadi pribadi terpil ih. Apalagi daging sembelihan tidak 

hanya enak, tetapi juga terbukti lebih sehat untuk dinikmati. [] 
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LAJU KERETA OAK WAH 01 SIMEULEU 
Jamaluddin M. Marl<y &. Yahya 

Z
huhur sudah di rahang pintu, tapi langit masih terlihat 

mendung dan gelap. Tak lama kemudian, hujan benar

benar tumpah. Usai mengenakan mantel yang selalu 

tersimpan di dalam jok kereta (motor) , lilian melaju. Kendaraan 

roda dua itu menerabas guyuran air yang mulai jatuh dari langit. 

Sebuah masjid berjarak sekitar 500 meter menjadi tujuannya di 

hari penuh berkah itu, hari jum'at. 

Apa pun kondisinya, pria bernama lengkap lilian Hikma, 

SHI ini harus selalu siap siaga. Sebagai Penghulu sekaligus Kepala 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alafan, Kabupaten 

Simeuleu, Aceh, masyarakat amat membutuhkan kehadiran 

lilian. Apalagi, lelaki ini merupakan satu-satunya penghulu bagi 

delapan desa di wilayah ujung barat pulau terpencil ini. 

Kecamatan Alafan berada di Kabupaten Simeuleu yang 

merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 

1999 . Wilayah ini terletak sekitar 150 kilometer dari lepas pantai 

barat Aceh. Kecamatan dengan luas 235,12 kilometer persegi 



ini dihuni sekitar 4.853 penduduk menurut data Badan Pusat 

Statistik (BPS) tahun 2015. 

Untuk bertugas di wilayah seluas itu, lilian dibekali 

kendaraan roda dua atau biasa disebut kereta oleh masyarakat 

setempat. lstilah motor di tempat ini justru diberikan untuk 

kendaraan roda empat, mobil. 

Bukan perkara mudah bagi lilian untuk menjalankan 

tugasnya. Sukarnya medan dan minimnya infrastruktur 

merupakan salah satu tantangan utama yang harus ditaklukan. 

Sebagian besar jalan di daerah ini masih berbentuk tanah 

dan bebatuan. Pepohonan yang rimbun di kanan-kiri masih 

mendominasi. Rumah-rumah penduduk penduduk masih 

sangat jarang. 

Pemandangan laut bisa disaksikan karena sebelah utara 

dan selatan Alafan merupakan Samudera Hindia. Terkadang, 

perjalanan harus terhenti sejenak karena gerombolan kerbau 

yang melintas, atau biawak berukuran satu meter yang berlari 

ke arah semak-semak. 

Saat malam tiba, lilian hanya berbekallampu depan kereta. 

Seperti tak mengenal takut, ia menembus gelapnya jalan. 

Butuh waktu sekitar satu jam perjalanan bagi lilian untuk 

tiba di KUA Desa Langi. Dalam kondisi huja~. waktu tempuh 

menjadi lebih lama dari biasanya. 

"jalannya sulit. Kalau basah payah juga," ujarnya dengan 

logat melayu yang khas. 

Di daerah ini, masyarakat mengenal tiga bahasa utama; 

bahasa Devayan, Sigulai, dan Leukon. Bahasa Devayan 
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digunakan oleh penduduk Kecamatan Simeulue nmur, Teupah 

Selatan, Teupah Barat, Simeulue Tengah dan Teluk Dalam. 

Bahasa Sigulai kerap digunakan oleh penduduk 

Kecamatan Simeulue Barat, Alafan, dan Satang. Sedangkan 

bahasa Leukon digunakan penduduk Desa Langi dan Lafakha di 

Kecamatan Alafan . 

Sebagai bahasa pengantar, sebagian masyarakat 

menggunakan bahasa jamu atau Jamee (tamu) yang awalnya 

dibawa oleh para pedagang dari Minangkabau dan Mandailing. 

Hal ini bisa didapati di Simeulue. 

Selain Desa Langi yang menjadi ibu kota kecamatan, 

terdapat tujuh desa lain yang menjadi wilayah dakwah lilian. 

Saat menuju kantor KUA, lilian melewati empat desa. Tujuh 

desa itu meliputi Desa Lewak. Lamerem, Serafon. Lhok Pauh, 

Lubuk Baik, Lafakha dan Lhok. Desa Lewak merupakan daerah 

terujung dengan medan paling berat. 

Selain adanya binatang buas atau ternak yang lewat, 

perjalanan lilian juga kerap terhenti saat menemui jembatan 

kayu yang mengerikan. Terpeleset sedikit, nyawanya bisa 

melayang. 

Jika bertugas ke Desa Lewak bagian hulu, lilian tak bisa 

menggunakan keretanya. Ia mesti menaiki Robin, sejenis 

kapal motor kecil. Saat hujan tercurah, penumpang terpaksa 

menunggu karena mustahil mengarungi laut luas dengan 

perahu sekecil itu. 

"Parah lagi kalau ke arah Lewak. Cuaca di pulau ini tidak 

bisa diprediksi," ungkapnya. 
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Dikira Anak SMA 
lilian mulai bertugas di KUA Alafan sejak tahun 201 2. 

Perlu waktu bagl lulusan Syariah lAIN Ar-Raniry Banda Aceh 

ini agar diterima seutuhnya oleh masyarakat. Pada masa-masa 

awal bertugas, saat sebagian besar orang belum mengenalnya, 

banyak yang menyangka bapak dua putra ini sebagai anak SMA. 

"Setahun pertama, mereka mengira bahwa saya anak 

SMA. Sering diejek. Orang tidak percaya. 'Masa adek-adek ini 

pula yang menikahkan kita,'" tutumya. 

lilian memang bertubuh mungil. Tapi dedikasinya tinggi. 

Mengikat Hati Masyarakat 
Awal mendapatkan amanah dakwah di wilayah itu. 

ia terus menggencarkan silaturahim. Tanpa kenai Ieiah, ia 

mensosialisasikan program Kementerian Agama khususnya 

Direktorat Simas Islam. Lakl-laki kelahiran Simeuleu, 7 Agustus 

1981 ini banyak berkunjung ke berbagai pihak dan siapa pun 

yang ditemui. 

Cukup ampuh, jalinan kedekatan dengan masyarakat 

makin terjalin akrab melalui langkah silaturahim ini. lnilah 

kunci paling efektif dalam menjalankan tugasnya. Setelah itu, 

masyarakat saling pengertian satu dengan yaryg lainnya. 

"Kalau tidak didukung masyarakat, tidak sanggup juga 

kita," celetuk lilian. 

Perllaku sallng pengertian itu terjadi saat warga harus 

menyerahkan berkas ke KUA. Bagi yang jarak rumahnya jauh 

dan medan tempuhnya sulit, lilian memaklumi jika terkadang 

ada keterlambatan. Sebaliknya, kondisi )alan yang cukup sullt 
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pernah membuat lilian terlambat menghadiri · pencatatan 

pernikahan. 

Sebagaimana pemakluman lilian saat ada warga yang 

terlambat menyerahkan data, begitu pula dengan sikap warga 

ketika penghulunya itu datang terlambat. 

"Karena pendekatan kita dengan masyarakat sudah enak, 

tidak protes orang. Mereka mengerti kalau memang kita sendiri 

yang mengelolanya (KUA). Kedua, memang medannya seperti 

ini," ungkapnya. 

Di Alafan, rata-rata angka pernikahan sekitar tiga puluh 

setiap tahun. Dalam sebulan, biasanya lilian menikahkan 

sebanyak dua hingga empat pasang pengantin. 

Selain blusukan langsung, lilian juga membuat program 

Safari pada bulan Ramadhan. Ia menggandeng Camat, Muspika, 

dan para Kepala Sekolah untuk mengunjungi masjid-masjid. Tak 

hanya mensosialisasikan program, mereka juga menyampaikan 

tausyiah terkait hal-hal pokok dalam syariat Islam. 

Dukungan Keluarga 

Meski padat dan sering pulang malam terutama jika 

mengunjungi wilayah ujung barat, keluarga tidak sedikit pun 

merasa keberatan. lilian mengungkapkan, orang-orang di 

rumahnya memahami tugas yang dia emban. 

"Kalau lepas lsya' belum pulang, kadang dijemput di 

perbatasan desa oleh adik," pungkasnya. 

Kini, lilian sedikit terbantu dengan hadirnya Sui Adian, 

AMa yang bertugas sebagai pramubhaktl. Ia juga menugaskan 

lima penyuluh non PNS secara bergllir di kantornya. 
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lilian memahami dengan sesadar-sadarnya. Peran yang 

ia pilih merupakan pengabdian dan perjalanan ketulusan hati 

dengan segala macam bumbu-bumbunya. 

Pandhawa Dakwah 
Hujan baru berhenti membasahi tanah Lewak. Ia 

meninggalkan genangan di beberapa lubang jalan. Suara adzan 

Ashar bertalu-talu dari mushala bercat putih. Dari kejauhan, 

sembari mengangkat celana hitamnya, Saiful berjalan seraya 

menghindari genangan air. Sejurus kemudian, ia sudah 

memasuki mushala. Ia mengambil barisan terdepan. Terlihat 

fokus hingga jiwa dan raganya larut dalam ruku ' dan sujudnya. 

Terdapat 5 orang penyuluh agama di Kecamatan Alafan. 

Semuanya non PNS. Saiful adalah salah satunya. Ia bertugas 

sejak januari 2017. Sebagaimana lilian, Saiful juga mengalami 

banyak tantangan berat dalam menjalankan tugas. Ujian 

terberatnya, tak lain adalah sukarnya medan, luasnya wilayah 

kerja, dan minimnya sarana. 

"Kalau di kota yang beraspal mungkin bisa terjangkau 

dengan wilayah seluas ini. Tapi kalau kami, tidak bisa dipastikan. 

ltulah perjuangannya menyuluh di Kecamatan Alafan ini," 

ujarnya. 

)arak yang jauh antar desa kerap membuat penyuluh gaga! 

melaksanakan tugasnya. Tidak semua penyuluh mempunyai 

kendaraan roda dua sebagai alat transportasi. 

"Kalau pas keretanya dlpakai keluarga, jadi kendala juga. 

Tidak selalu sedla. Kadang jalan kaki," tutur Saiful. 

Pasalnya, kereta yang dikendarai memang milik keluarga, 

bukan pem~rian dari pemerintah setempat atau Kemenag. 
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Musibah yang Berkesan 
Saiful sedang melakukan penyuluhan di desa yang jauh 

dari tempat tinggalnya di Lewak. Takdirnya, ban kereta yang 

ditumpanginya bocor. Peristiwa itu terjadi di Desa Serafon 

yang sebagian besar jalannya berupa hutan dan kebun. Hanya 

segelintir rumah penduduk di wilayah itu. 

"Terpaksa kereta harus ditolak (didorong)," ungkapnya. 

Butuh waktu yang lama dan banyak tenaga yang harus 

ia keluarkan untuk mendorong kendaraan roda duanya. 

Barulah setelah satu jam perjalanan mendorong motor, Saiful 

menemukan bengkel. 

Lagi-Lagi Biaya 

Saat kendaraan tersedia, tantangan lain menghampiri. 

Para penyuluh itu mengaku tak memiliki dana yang cukup 

untuk membeli bahan bakar kendaraan bermotor. Gaji sebanyak 

Rp . 500.000,- per bulan yang disyukuri memang terasa banyak, 

tapi tetap saja tak cukup jika harus dibelikan bahan bakar untuk 

menyuluh setiap hari. 

Perjuangan mengambil honor penyuluh juga memiliki 

perjuangannya sendiri. Para penyuluh harus mengambilnya 

langsung ke pusat kabupaten di Sinabang. Untuk menuju ke 

sana, para penyuluh harus membayar Rp. 85.000,- sebagai 

ongkos angkutan berupa mobil elf untuk sekali jalan. Sehingga 

pulang-pergi dibutuhkan biaya sebanyak Rp . 175.000,- . 

Untuk menjangkau pusat kota dibutuhkan waktu 

perjalanan selama 7 jam. Sehingga saat tiba di pusat kota, bank 

sudah tutup. 
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Alhasil, Saiful dan para penyuluh lain harus menginap dan 

menunggu hari esok. Biaya bertambah sebesar Rp. 100.000,

untuk menginap di losmen. Blaya makin bertambah karena 

harus makan selama 2 hari. Rata-rata, untuk dua hari makan, 

mereka menghabiskan blaya sebanyak Rp. 80.000,- sehingga 

total biaya yang dikeluarkan untuk mengambil honor sebanyak 

Rp. 350.000,-

"Kalau bukan dari sini (menunjuk ke hati), mana mau 

orang?" tanyanya sembari tersenyum . 

Kondisi di Sinabang memang agak timpang dengan 

kondisi di Alafan. Banyak penyuluh agama di kota, meski bukan 

dari Kementerian Agama. Sedangkan di desa, jumlah penyuluh 

sangat minim, padahal sangat ditunggu masyarakat. 

Sebagai mayoritas Muslim, tidak ada konflik berkaitan 

ajaran atau kelompok keagamaan. Tidak dijumpai pula aktivitas 

yang menyimpang dl Kabupaten Simeuleu. Hal ini pula yang 

disyukuri oleh para penyuluh. 

Selain melakukan penyuluhan, Saiful dan penyuluh lainnya 

juga membuka Taman · Pendidikan AI-Qur 'an (TPA). Di desa 

Lewak terdapat 4 TPA. Melalui TPA tersebut, Saiful memberikan 

pemahaman ilmu agama, sekaligus pengajaran cara membaca 

AI-Qur'an kepada anak-anak. 

Dalam menjalankan tugasnya, pria. kel.ihiran Lewak, 06 

Februari 1989 mengaku kerap mengalami fase galau, kecewa 

dan sebagainya. Akan tetapi, ia berkeyakinan kuat, tantangan 

dakwah jangan dianggap sebuah kesulitan. Semua harus 

dilakukan dengan penuh keikhlasan. 

"Jnsya Allah semua ada balasannya dari Allah," tutupnya. 
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Potret Simeuleu 
Penduduk Pulau Simeuleu mirlp penduduk Nias. Mereka 

berkulit kuning dan sipit seperti orang nonghoa. Bahasa sehari

hari berbeda dengan bahasa yang digunakan di Aceh daratan. 

Hampir seluruh penduduk di kepulauan ini beragama Islam. 

Pulau ini terkenal dengan cengkehnya. Namun, setelah masa 

keemasan cengkeh mulai menurun, sebagian besar masyarakat 

beralih ke perkebunan sawit dan tanaman holtikultura lainnya 

sebagai sumber penghasilan sehari-hari. 

Masyarakat Simeulue mempunyai adat dan budaya 

tersendiri. Salah satunya seni Nandong. Nandong ialah seni 

bernyanyi dan bertutur yang diiringi tabuhan gendang dan 

biola. Seni ini ditampilkan semalam suntuk pada acara-acara 

tertentu dan istimewa. 

Seni Debus juga sangat digemari oleh masyarakat. 

Debus merupakan seni bela diri yang menampilkan kekebalan 

tubuh dari tusukan dan bacokan pedang, rencong, rantai besi 

membara, bambu, serta benda-benda tajam lainnya. Para 

pemainnya yang disebut Pendekar Simeulue kerap diundang 

ke mancanegara. 

Pembawa Islam pertama ke pulau ini bernama Halilullah 

berjuluk Teungku Di Ujung. Beliau merupakan ulama besar dari 

Minangkabau. Teungku Di Ujung berhasil mengislamkan hampir 

seluruh masyarakat pulau ini pada masa Kesultanan Aceh abad 

ke-14 atau 15. Teungku Di Ujung mempunyai istri bernama Si 

Melur yang merupakan asal usul dari nama pulau Simeulue. 

Teungku Di Ujung merupakan murid dari ulama besar 

Syeikh Burhanuddin Ulakan. Ia wafat dan dimakamkan di 
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Gampong Latak Ayah, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten 

Simeulue. 

Hingga saat ini Keturunan Tengku Dl Ujung masih menjaga 

barang-barang peninggalan sang ulama besar ini. Selain surban, 

ada pula tombak dan cerek air minum. 

Seluruh peninggalan ulama tersebut masih disimpan 

dengan utuh. Peninggalan tersebut siap digunakan untuk 

kepentingan sejarah , pendidikan, dan budaya pengislaman 

masyarakat Pulau Simeulue. [] 
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MENAPAKI JALUR DAKWAH MELALUI 
WISDOM PESANTREN 

Thobib AI-Asyhar 

"Manfaatkan tanah meski sejengkal , dan air meski 

setetes." 

I 
tulah pesan seorang tokoh panutan yang memberikan kesan 

mendalam bagi Kyai Supeno, Penyuluh Agama Non PNS 

Kementerian Agama Tajung Pinang Kota dalam berdakwah 

saat berbincang hangat dengan Bimas Islam {10/10). 

Kalimat sederhana itu telah memberikan energi bagi 

kehidupan Kyai Supeno. Saat kebanyakan orang mengeluh 

dengan segala kekurangan dalam berdakwah , Kyai Supeno 

justru membangun kekuatan dengan tekad bulat. Baginya, 

waktu yang terus berjalan pasti akan selalu memberikan harapan 

baik bagi dirinya. 

"Bagi saya, hari esok pasti lebih baik dari hari ini ", katanya. 

Manusia, katanya, pasti mampu melewati cobaan-cobaan 

hidup. Karena semuanya telah diukur oleh Allah . 

Bimas Islam Mengabdi 161 



"La yukallifullahu nafsan ilia wus' aha." (Allah tidak 

memberi cobaan kepada seseorang kecuali dia· mampu 

menghadapinya) . 

Jtulah kenapa, sosok Kyai Supeno selalu optimis dalam 

menjalani hidupnya sebagai pendakwah pendatang di Kota 

Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. 

Dibesarkan dalam lingkungan pesantren di wilayah Tapal 

Kuda, Banyuwangi jatim, Kyai Supeno membawa mandat berat 

untuk membangun dan mengembangkan Pesantren AI-Kautsar 

Cabang Tanjung Pinang pada tahun 2006 dengan modal cekak. 

Gerak langkah yang serba terbatas membuatnya terus berpikir 

keras. Ia berupaya merajut puing-puing harapan untuk masa 

depan yang lebih baik. 

Tidak ada kamus putus asa dalam hidupnya. Yang 

ada dalam benaknya adalah kerja dan pasrah kepada Yang 

Maha Kuasa. Porsi manusia adalah berikhtiar, dan Allah yang 

menentukan . Begitulah kira-kira filosofi lelaki setengah baya ini. 

Pria bersarung dan berpeci khas nahdliyyin ini, pelan 

tapi pasti, membangun pesantren dengan penuh keyakinan , 

setapak demi setapak. Dengan mengandalkan tekad kuat dan 

jejaring yang dimiliki, dirinya mengawali pembangunan dua 

lokal pesantren dengan modal minim dari Pesantren AI-Kautsar 

induk. 

"Saat pertama kali dibuka, hanya 5 caJon santri yang 

mendaftar, sementara ada 20 guru (ustadz) yang dibawa 

dari jawa. Bisa dibayangkan saat itu , bagaimana saya harus 

melakukan apa? Karena guru yang mau mengajar lebih banyak 

dari santrinya, hehe.", katanya dengan nada bercanda. 
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Namun kondisi tersebut menjadi pemacu untuk terus 

berinovasi dan berlkhtiar secara optimal. Agar menemukan jalan 

mudah sehingga pesantren idamannya benar-benar berdiri dan 

berkembang. 

Ia pun mengamalkan petua gurunya dengan 

memanfaatkan lahan kosong pesantren untuk dikelola secara 

produktif. 

"Tanah kosong di sekitar pesantren saya kelola dengan 

menanami palawija. Agar memberi manfaat. Setidaknya bisa 

untuk keperluan sehari-sehari para santri dan guru, " tegasnya. 

Langkah awalnya ini benar-benar mujarab. Ia semakin 

optimis untuk mengembangkan dakwahnya. Tidak ketinggalan, 

para santri dan guru-guru juga didorong agar mengikuti 

jejaknya dengan berbagai inovasi dan kreativitas kerja. Dengan 

cara inilah, kelak menjadi bekal para santri untuk menjadi 

pribadi mandiri , dan berkontribusi menghidupi pesantren serta 

masyarakat tanpa bergantung pada pihak lain. 

Seiring berjalannya waktu , pesantren terus berkembang. 

Program pemberdayaan melalui pendidikan keterampilan life 

skill meliputi pertanian (sayur-sayuran}, perikanan, tata boga 

(kek pisang, kek ubi, kue bawang, kue keju, keripik, roti}, 

meubeler, pavling dan batako. 

Salah satu pemberdayaan ekonomi pesantren yang 

berkembang adalah pabrik roti AI-Kautsar. 

"Selain untuk memenuhi kebutuhan para santri dan 

guru saat sarapan pagi , roti AI -Kautsar juga diperjualbelikan 

di beberapa gerai terdekat. Kami juga menerima pesanan 

dari masyarakat untuk kebutuhan hajatan dan semacamnya" , 

imbuhnya. 
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Saat Bimas Islam mencicipi roti AI-Kautsar, rasanya enak. 

Tidak kalah dengan roti berlabel temama. Selain rasa, roti yang 

dibuat oleh para santri lni sudah pasti halal dan bersih. 

Usaha lain yang sangat diandalkan sebagai pilar ekonomi 

pesantren oleh Kyai Supeno adalah pengelolaan koperasi yang 

menjual kebutuhan 1 75 santrl. Omsetnya sekitar 800 juta rupiah 

dalam setahun . 

"Sektor koperasi kami kelola dari dan untuk santri. 

Omsetnya tidak kurang dari Rp 800.000.000,-. lni luar biasa. Jika 

dikelola dengan baik. ekonomi pesantren akan menghasilkan 

keuntungan besar. Hasilnya untuk subsidi belajar-mengajar di 

pesantren," urainya. 

Sebagai pimpinan pesantren yang memiliki visi besar, 

Kyai Supeno menerapkan sistem pendidikan modem dengan 

penggabungan sistem salafiyah dan modern. Ia menerapkan 

pendidlkan setingkat SMP, madrasah diniyah, pengajian takrar 

(ulang) , penerapan bahasa Arab-lnggris dalam kehidupan 

sehari-hari. dan penerapan keterampilan life skill . Seluruh santri 

harus bermukim di asraina agar target pembelajaran tercapai. 

"Sistem pendidikan di Pesantren AI-Kautsar merupakan 

gabungan antara salafiyah dan modern untuk menjawab 

kebutuhan zaman. Agar tujuan pendidikan efektif dan eflsien, 

kami menerapkan aturan, semua santri harus bermukim di 

asrama meski rumahnya di sekitar pesantren ." terangnya. 

Sebagai bagian dari penyuluh agama non PNS, Kyai 

Supeno juga mendarmabaktikan diri kepada masyarakat 

sekitar pesantren . Selain berceramah dalam pengajian, ia 

juga memberdayakan ekonomi umat dalam bentuk agrobisnis 

holtikultura. 
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"Khidmat kami untuk masyarakat sekitar pesantren 

adalah mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha 

agrobisnis holtikultura. Bisnis ini sangat menjanjikan dan 

sangat cocok dengan letak lahan yang dekat dengan sumber 

mata air sehingga mempermudah proses pengairan. Dengan 

cara dakwah bil hal ini, kami ingin mengangkat perekonomian 

masyarakat sekitar pesantren ... ujarnya. 

Kyai Supeno sering memberi motivasi kepada penduduk 

sekitar agar memanfaat lahan sekitar rumah dengan menanam 

palawija atau sayuran yang bisa dijual atau dikonsumsi sendiri. 

Hal ini dia lakukan agar masyarakat tidak bergantung pada 

pihak lain, malah bisa memberikan kontribusi secara ekonomi. 

"Ada seorang jamaah yang menjadi tukang ojek lebih dari 

10 tahun. Setelah didekati dan diberi motivasi agar menanami 

lahan nganggur dan diberi modal , sekarang dia sudah sukses. 

Asetnya sudah mencapai milyaran. Kuncinya, selama kita mau 

bekerja keras dan banyak inovasi dan kreativitas. maka Allah 

pasti akan memberikan jalan terbaik buat kita. " urainya dengan 

penuh filosofi. 

Kini, Pesantren AI-Kautsar yang dirintisnya telah 

berkembang pesat. Jumlah santri sebanyak 175 orang. Kyai 

Supeno mengaku tidak mengejar target jumlah santri , tetapi 

lebih mengutamakan kualitasnya. Dia telah berhitung, jumlah 

santri yang banyak tidak selalu berbanding lurus dengan 

kualitas. Ia benar-benar berupaya menjadi lembaga pendidikan 

yang bisa bersaing (kompetitif). 

"Santri-santri saya menguasai dua bahasa. Arab-lnggris. 

Alhamdulillah mereka percaya diri jika ada kunjungan atau 

studi banding dari luar negeri. Yang sering itu dari sekoiah-
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sekolah Singapura. Anak-anak nyambung saat ngobrol dengan 

mereka, dan tamu-tamu sangat terkesan dengan kami. lntinya 

kami mendidik santri dengan menjaga kualitas pendidikan, 

bukan jumlah (kuantitas) santri yang belum tentu berkualitas," 

tambahnya. 

Bapak tiga anak ini tetap memiliki visi besar untuk 

mengembangkan Pesantren AI-Kautsar. Ia bemiat menyediakan 

lembaga pendidikan yang lebih tinggi seperti Madrasah Aliyah 

dan Perguruan Tinggi. 

Sebagai penyuluh agama Islam non PNS, Supeno 

telah berkontribusi bagi pembangunan SDM melalui wisdom 

pesantren. Supeno memiliki kepribadian yang humble, ramah, 

dan teguh pada prinsip. Ia juga menginspirasi dan sangat 

atusias mengiringi Bimas Islam dengan alasan untuk berkhidmat 

kepada tamu, hingga kami berpisah di Bandara Tanjung Pinang. 

Selamat berjuang, Pak Kyai. Semoga harapan, cita-cita, 

dan kerja kerasmu selalu didengar oleh Sang Pemilik alam ini. 

Sukses selalu untuk mendarmabaktikan ilmu dan wisdom untuk 

agama dan negeri. [] 
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"Sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidak berada l 
pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya 

(dengan kebaikan). Sebaliknya, tidaklah slfat itu 

dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan 

membuatnya menjadi buruk." (HR. Muslim) 
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TIBBUN NABAWI, 
CARADAKWAH PENYULUH UNTUK 

MASYARAKAT PESISIR 
Thobib AI-Asyhar 

P
erawakannya kecil , pembawaannya ramah. Mudah 

akrab dengan orang yang baru dikenalnya. Namanya 

Ustadz Muhammad Zaini (Penyuluh Agama Non PNS 

Kementerian Agama Kota Tanjungpinang) . Dia adalah alumni 

Sekolah Tinggi llmu Dakwah Mohammad Natsir DDII jakarta 

yang sejak awal ingin mendarmabaktikan hidupnya di jalan 

dakwah. Baginya, dakwah adalah panggilan hati yang terdalam. 

Ada dorongan yang kuat dalam dirinya untuk menyeru melalui 

jalan dakwah, bukan dari luar. 

Tiada hari tanpa dakwah. ltulah kira-kira filosofl hidupnya. 

Untuk menunjang karirnya, saat Kementerian Agama membuka 

peluang dibutuhkannya penyuluh agama non PNS, alumni 

pesantren di Bogor ini tidak menyia-nyiakannya. Ia Iekas 

mendaftar sebagai peserta tes. Setelah mengikuti rangkaian tes 
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tulis dan wawancara, akhirnya namanya tercantum dalam daftar 

peserta yang diterima. 

Meski mukafaah (honorarium) yang diberikan pemerintah 

kepada penyuluh non PNS tidak seberapa dibanding beban 

tugas yang diemban, ia tetap mantap menjalani perannya 

dengan penuh tanggungjawab dan komitmen. Bahkan ia 

sudah membuktikannya sebelum menjadi penyuluh. Ia dengan 

sukarela mendatangi KUA-KUA, menawarkan diri untuk 

membantu program-program keummatan sejak lulus kuliah. 

Dalam perjalanan berikutnya, Ustadz Zaini didapuk 

sebagai ketua Pokja Penyuluh Agama Non PNS Kementerian 

Agama Kota Tanjungpinang. Tentu, terpilihnya Zaini bukan 

karena faktor dekat dengan para pejabat Kemenag. Ia terpilih 

karena kemahiran verbalnya dalam berdakwah dan memiliki 

jaringan dakwah yang luas. Binaan dakwahnya tidak hanya di 

wilayah Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Meski amanah yang 

diembannya tidak ringan, ia menjalaninya dengan penuh ikhlas 

dan kesungguhan . 

Sebagai juru perierang resmi, Ustadz Zaini mencoba 

berbagai cara dakwah agar lebih mengena dan dapat diterima 

masyarakat. Ia aktif berdakwah kepada para jamaah masjid, 

kelompok majelis taklim, remaja masjid, hingga masyarakat 

nelayan yang bermukim di pinggir pantai ·(pesisir) Tanjung 

Duku. 

Tiada Masalah di jalan Dakwah 
Ustadz Zaini mengaku, tidak banyak masalah yang berarti 

di sepanjang jalan dakwah yang dijalani. Namun hal yang 
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membuat dirinya harus berpikir keras adalah saat .membina 

remaja tanggung yang memiliki berbagai masalah. 

"Di sini. sangat berat membina remaja. Mereka seperti 

sudah terpengaruh kehidupan kota, seperti di Batam. Banyak 

anak-anak remaja yang suka nongkrong di tempat-tempat 

wisata, taman tepi pantal, jembatan Dompak, khususnya pada 

malam hari. Apalagi saat di akhir pekan." tuturnya. 

Namun demikian, ia tidak menyerah . Peliknya masalah 

justru membuat ia kian bersemangat dan menemukan berbagai 

terobosan dalam membina. 

"Makanya saya membuat program khusus untuk remaja 

dengan berbagai pendekatan dan mengadakan kegiatan pada 

malam Ahad. Agar mereka dapat menghindari kumpul-kumpul 

yang tidak bermanfaat, seperti pacaran atau sekadar main gitar." 

lanjutnya. 

Untuk meningkatkan kapasitas remaja, pihaknya juga 

menyelenggarakan tahsinut tilawah untuk meningkatkan 

kualitas bacaan AI-Qur'an, pelatihan dasar menjadi khatib 

dan imam. Menurutnya, program ini penting. Agar mereka 

mengetahui prinsip-prinsip umum tentang khutbah dan imam 

shalat. Pada masa yang akan datang, Zaini berharap agar 

masyarakat mampu menjadi kader-kader Muslim yang memiliki 

kapasitas kesiapan untuk menggantikan generasi sebelumnya. 

lnovasi Dalam Berdakwah 
Binaan dakwah utama yang setiap hari dibimbing lulusan 

Madrasah Aliyah di Garut ini adalah pengajian bapak-bapak di 

em pat masjid di sekitar Tanjungpinang. Menurutnya, kelompok 
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bapak-bapak susah berkumpul. Sehingga setiap malam Jum'at, 

selesai membaca Yasin dilanjutkan dengan kajian tafsir surat 

Yasin. Agar mereka tidak hanya mampu membaca tetapi juga 

memahami maknanya. 

Yang tidak kalah menarik, Zaini juga membina majelis 

taklim ibu-ibu dengan pemberdayaan ekonomi.la menggunakan 

sistem pemberian modal usaha untuk pedagang kecil. Modalnya 

didapat dari infaq para jamaah majelis taklim sendiri. 

"Antuasisme jamaah pengajian majelis taklim cukup 

bagus untuk pemberdayaan ekonomi melalui program infaq 

yang kami lakukan. Jadi kami tidak bergantung pada pihak lain, 

tetapi dibiayai dari anggota sendiri," katanya. 

Obyek dakwah lain yang mendapat perhatiannya adalah 

masyarakat nelayan. Kelompok masyarakat ini tergolong sulit 

menerima pesan-pesan dakwah. Saking sibuknya dengan 

mencari ikan di laut, mereka seperti tidak sempat memikirkan 

tentang Tuhan. 

"Masyarakat nelayan sangat sibuk bekerja mencari ikan. 

Susah sekali mengumpulkan mereka untuk dibina. Mereka lebih 

berorientasi pada kehidupan duniawi." tuturnya lirih. 

Namun, ia tak kehabisan akal. Beragam cara digulirkan 

untuk mengumpulkan para nelayan. 

"Lalu kami merintis semacam pondok pesantren untuk 

masyarakat nelayan Tanjung Duku. Kami sudah membeli rumah 

di sana. Tapi entahlah, apakah nanti bisa lanjut atau tidak karena 

pembayarannya belum lunas dan konon akan dipinta kembali." 

lanjutnya. 
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Tetapi masih ada peluang. Ia maslh memiliki harapan 

banyak dermawan yang berinfaq demi pembebasan lahan yang 

diperlukan untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. 

"Sebenarnya jika mereka peduli, blsa saja ada yang 

merelakan sebagian kekayaannya untuk kepentingan ini," 

imbuhnya. 

lnovasi Penangkal Klenik 

Selain program-program di atas, ada inovasi yang 

dilakukan Zaini untuk mempermudah penerimaan dakwahnya. 

Ia melakukan pendekatan yang bisa menyentuh kehidupan 

masyarakat melalui pengobatan ala Nabi atau dikenal dengan 

istilah thibbun nabawi. 

Menurutnya, di era moderen seperti sekarang lni, masih 

banyak orang yang perc.aya pada takhayyul atau klenik untuk 

banyak keperluan. Tak terkecuali dalam urusan penyembuhan 

penyakit. Masih banyak orang yang datang ke dukun, orang 

pintar, atau paranormal untuk pengobatan yang sebenamya 

bisa disembuhkan dengan c.ara medis. 

Apalagi pada masyarakat pesisir (kaum nelayan) yang 

dalam sejarahnya sangat kental dengan praktik-praktik seperti 

itu. Ditambah lagi kondisi ekonomi lemah dengan segala 

keterbatasannya. jangankan untuk berobat ke dokter atau 

sekadar membeli obat di apotek, untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari saja dirasa sangat berat. Lebih-lebih di tengah kondisi 

ekonomi yang lesu dengan harga barang-barang kebutuhan 

pokok yang terus melonjak. 

Sec.ara sederhana, thibbun nabawi merupakan c.ara 

pengobatan ala Nabi Muhammad dengan menggunakan terapi 
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alami dan pendekatan spiritual sebagaimana diajarkan AI

Qur'an dan Sunnah. 

Jika ditelisik dari akar sejarahnya, istilah thibbun nabawi 

sebenarnya tak dikenal pada masa kerasulan. Penggunaan 

istilah tersebut baru familiar pada abad ke-13 oleh lbnul Qayyim 

AI-Jauziyyah dalam kitabnya Zaadul Ma'ad. Dalam bahasa Arab, 

thibb berasal dari kata thabba-yathubbu-thabban yang bermakna 

kemahiran, memperbaiki, mengobati. 

Menurut lbnul Qayyim, istilah thibb bermakna ilmu untuk 

mengetahui kondisi tubuh manusia dari aspek kesehatan, baik 

untuk memelihara kesehatan maupun mengobati penyakit. 

Metode pengobatannya tidak seperti pengobatan yang 

dilakukan dokter. Prinsip dari thibbun nabawi bersifat qath ' i 

yang bersumber dari wahyu kenabian dan kesempumaan akal. 

Sementara pengobatan lain secara umum hanya berlandaskan 

perkiraan, dugaan, dan percobaan. 

lbnul Qayyim juga mengatakan, kemanjuran metode 

thibbun nabawi akan dirasakan manfaatnya dan memberikan 

kesembuhan jika pelakunya menerima dan meyakini Allah. 

Alhasil, pengobatannya hanya cocok bagi jiwa yang baik 

sebagaimana pengobatan dengan AI-Qur' an yang tak cocok 

kecuali bagi jiwa yang baik dan hati yang hidup. 

Beberapa jenis obat-obatan yang pernah dianjurkan 

Rasulullah di antaranya habatussauda atau jintan hitam, madu, 

minyak zaitun, kurma, air zam-zam, bawang putih, ismid, dan 

kam'ah. 

Rasulullah juga mengajarkan pengobatan seperti bekam 

(hijamah). khitan, wudhu, dan gurah. Selain itu, ayat-ayat AI-
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Qur'an juga sering digunakan untuk pengobatan. Dikenal juga 

pengobatan dengan ruqyah. 

Secara garis besar, lbnul Qayylm membagi tiga jenis 

pengobatan Nabi; pengobatan menggunakan obat-obatan alami 

(natural), pengobatan dengan obat-obatan llahiah (petunjuk 

ketuhanan), serta pengobatan dengan menggabungkan kedua 

unsur tersebut. 

Pejelasan di atas menjadi inspirasi sekaligus pilihan 

metode dakwah Ustadz Zain agar masyarakat (mad'u) yang 

menjadi obyek dakwah bisa menghindari praktik-praktik syirik 

atau khurafat melalui dukun atau paranormal. 

Menurutnya, penggunaan metode ini sangat efektif 

karena sangat terjangkau oleh ukuran kantong pasien, bahkan 

gratis selama menyangkut hal-hal yang dapat dilakukan sendiri. 

Selain itu, cara ini juga dengan mudah memberikan kesadaran 

masyarakat seiring dengan kebutuhan riil dan harga murah atau 

nol sama sekali. 

Untuk mendakwahkan metode ini, Ustadz Zaini kerap 

melakukan pelatihan-pelatihan terbatas kepada masyarakat 

tentang terapi mandiri saat seseoranag menderita sakit. 

Menurutnya, Rasulullah banyak mengajarkan kepada umatnya 

untuk hidup sehat, dan melakukan self therapy sesuai dengan 

keyakinan kepada Allah. 

Menu rut Ustadz Zaini, banyak penyakit yang timbul akibat 

masalah psikis dan keyakinan yang tidak mantap. Sehingga 

Rasulullah mengajarkan berbagai terapi praktis saat seorang 

Muslim terkena sakit, seperti pusing, stress, halusinasi, dan 

lain-lain. 
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Bukan sebatas itu, banyak masyarakat yang datang 

ke klinik pengobatan Bengkel Rohani yang dia dirikan bukan 

sekadar untuk berobat, tetapi juga konsultasi dalam banyak 

hal. Seperti konflik rumah tangga. masalah-masalah hubungan 

dengan kekasih, pekerjaan, termasuk ketergantungan pada 

narkoba. 

"Dengan pendekatan thibbun nabawi, masyarakat mudah 

kita sentuh dengan dakwah. Apa yang kami tawarkan memang 

benar-benar dibutuhkan, sehingga mudah untuk diarahkan, 

khususnya dari aspek akidah, dan akhlak. Mereka yang datang 

bukan hanya untuk kepentingan kesehatan fisik, tetapi juga 

mental-spiritual," jelasnya. 

Pendekatan thibbun nabawi juga bisa mendekatkan umat 

kepada AI-Qur' an dan Had its agar senantiasa digali dan dikaji. 

AI-Qur'an bisa dijadikan syifa atau obat bagi orang-orang yang 

mengimaninya. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan 

mudah dicerna umat. 

"Untuk mengamalkan pendekatan thibbun nabawi, saya 

sering menjelaskan ke·utamaan AI-Qur'an · tentang perlunya 

memahami ayat-ayat Allah sebagai syifa atau obat. Sehingga 

dalam banyak kesempatan, saya mengajak jamaah yang hadir 

dalam pengajian saya untuk melakukan ruqyah bersama agar 

tidak ada gangguan jin. Dan bila ada yang memiliki jimat 

dan semacamnya bisa dibuang dan meluruskan keyakinan 

tauhidnya," urainya. 

Ustadz Zaini merupakan potret penyuluh agama non 

PNS yang berkontribusi nyata bagi pembangunan mental 

masyarakat. Diperlukan banyak cara dan inovasi agar dakwah 

lebih tepat sasaran dan mudah dicerna, sehingga tujuan mulia 
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mengajak masyarakat agar lebih beriman dan bertakwa benar

benar terwujud. 

Selamat mengabdl, Ustadz Zalni. Semoga Allah selalu 

membimbingmu dan diberikan banyak kemudahan. [] 

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad). 

melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam" 

(QS. AI-Anbiya: 107) 
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PENJARA BERBUAH BERKAH 
lndah Limy Marliany 

B
ersama beberapa penyuluh fungsional, kami memasuki 

gerbang besi berwarna biru pad a hari jum 'at sekitar 

pukul 10.00 wib. Setelah serangkaian prosedur yang 

lumayan rumit, akhirnya kami berada di ruang terakhir yang 

menjadi tujuan. 

Beberapa pria terlihat sedang beraktivitas di ruang ruang 

terbuka yang biasanya digunakan sebagai tempat berkumpul. 

Beberapa lainnya tengah melakukan olahraga ringan, beraktivitas 

secara berkelompok, dan sebagian lainnya duduk-duduk santai 

di tepian taman. 

"AIIahumma sholli sholaatan kaamilatan wa sallim 

salaaman. Taaman 'ala sayyidinaa Muhammadinil-ladzi, 

tanhallu bihil 'uqadu, wa tanfariju bihil qurabu, wa tuqdhaa bihil 

hawaa'iju wa tunaalu bihir-raghaa'ibu. Wa husnul khawaatimi 

wa yustasqal ghamaamu. Bi wajhihil kariimi, wa 'alaa aalihi, wa 

shahbihi fii kulli lamhatin wanafasin. Wanafasin bi'adadi kulli 

ma'luumin laka," 
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Senandung shalawat Nariyah yang seketika terdengar 

saat kami memasuki ruangan terasa begitu menggetarkan. Ada 

haru dan takjub tak tergambarkan. Meski akrab, aura shalawat 

Nariyah itu terasa berbeda saat kami mendengarkannya di balik 

jeruji besi. 

"ltu suara shalawatan darimana, Pak?" tanya kami kepada 

petugas Lapas Khusus Narkotika Kelas II A di Cipinang, Jakarta 

"ltu para santri kita, Mbak. Mereka sudah di masjid , sedang 

siap-siap pengajian," sahut Herman, sipir yang menemani 

Bimas Islam sambil menunjuk ke Masjid Daarusyifa. 

"Mereka sudah menunggu Ustadz sejak tadi," lanjutnya 

sambil menoleh ke arah para penyuluh agama Jakarta Timur. 

Para penyuluh agama mengangguk sambil tersenyum kemudian 

mempercepat langkah ke arah datangnya suara. 

Kedatangan para penyuluh agama ke Masjid Daarusyifa 

langsung disambut para santri yang bersiap mengikuti pengajian. 

Selain menyuluh, mereka juga memprakarsai berdirinya Pondok 

Pesantren Daarusyifa. 

"Pesantren Daarusyifa berawal dari kemauan pihak santri 

dan dukungan penuh dari Kepala Lapas. lni sangat luar biasa," 

tutur Ruspendi , Ketua Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) 

Jakarta Timur. 

Menurut Ruspendi, kegiatan penyuluhan di lapas yang 

dihuni sekitar 3000-an warga binaan yang terjerat kasus 

narkotika ini awalnya berjalan seperti penyuluhan pada 

umumnya. Seiring berjalannya waktu, antusiasme para warga 

binaan makin meningkat. 
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"Pihak tapas tidak memaksa warga binaan (untuk 

mengikuti pembinaan keislaman) karena memang terkait HAM. 

Artinya. yang aktif di masjid merupakan keinginan mereka 

sendiri. Namun demikian, khusus di LP Narkotika Cipinang 

ini, antusiasme mereka sangat besar," tutur penyuluh agama 

yang telah 1 7 tahun melakukan penyuluhan di komplek Lapas 

Cipinang ini. 

Melihat antusiasme penghuni tapas, Ruspendi dan para 

penyuluh agama lainnya segera menyusun kurikulum . Mereka 

juga mengajukan rencana pendirian pondok pesantren terpadu 

ke Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur. Pondok 

Pesantren Terpadu Daarusyifa akhirnya memperoleh surat izin 

operasional per 2 7 Maret 20 1 7. 

Keberadaan pesantren ini mendapatkan apresiasi dari 

Kepala Lapas Narkotika Kelas II A Cipinang, Asep Sutandar. 

Menurut Asep, pembinaan mental sangat penting untuk 

membangkitkan motivasi warga binaan. 

"Caranya harus melalui pembinaan. Dan pembinaan 

ini dilalukan oleh pesantren supaya lebih terfokus dalam 

pelajarannya," tandasnya. 

Sejak izin operasional diterbitkan, pendidikan keagamaan 

di Pesantren Terpadu Daarusyifa dilaksanakan sesuai kurikulum . 

"Dari Senin sampai Kamis mengajar di sini ," cerita Juweni, 

salah satu penyuluh agama fungsional Kantor Kemenag Kota 

Jakarta Timur. 

Bagi Juweni, mengajar di Pondok Pesantren Daarusyifa 

merupakan bagian tanggungjawabnya sebagai penyuluh 

agama. 
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"Bukan hanya mengajar majells taklim, tapi orang-orang 

di sini juga perlu dibina. Banyak yang semula tidak pemah 

tersentuh ajaran agama saat berada di luar," tutumya. 

Ali, salah satu warga binaan Ia pas narkotika mengaku 

setuju dengan hal tersebut. Ia tak menyangka, masa tahanan 

tiga tahun dari vonls dua belas tahun malah berbuah manis 

dengan kesempatannya mengenallslam. 

"Setelah saya melaksanakan kegiatan di sini dengan 

mengikuti program santri, alhamdulillah rasa manis dan 

pahitnya tinggal di sini terasa perubahannya," tutumya 

berbinar. 

Hal serupa juga dialami Endang yang diganjar tujuh tahun 

masa tahanan. 

"Dulu saya gak bisa ngaji. Tapi alhamdulillah sekarang 

sudah bisa membaca AI-Qur'an," tutumya. 

Ia bercerita, makin memperdalam ilmu agama temyata 

menimbulkan kerinduan untuk pergi ke Baitullah. Untuk 

mengobati kerinduannya, pria yang semula berprofesi sebagai 
. . 

ahli dekorasi ini mengisi waktu dengan membuat miniatur 

Masjid AI-Haram lengkap dengan ka'bahnya. 

"Saya melinting sekitar 5000 lembar koran untuk 

menghasilkan seperti ini. Saya mengerjakannya sekitar 6 bulan," 

kata Endang sambil menunjukkan miniatur Masjid AI-Haram 

yang hampir jadi. 

Pembinaan yang terus dilakukan para penyuluh agama 

temyata tak sia-sia. Saat ini, Pesantren Terpadu Daarusyifa 

memiliki sekitar 250 orang santri. 25 orang diantaranya 

mengikuti program tahfidz. 
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"Sudah ada santri yang hafal 5 juz." tutur Manaf, salah 

satu pengurus Pesantren Terpadu Daarusylfa. 

Ke depan. para penyuluh agarna yang rnengasuh 

Pondok Pesantren Terpadu Daarusylfa akan terus rnernperbaiki 

kurikulurn. 

"Karni terus berkoordinasi dengan ternan-ternan di 

seksi pendidikan pondok pesantren Kantor Kernenag kota dan 

Kanwil Kernenag DKI Jakarta untuk terus rnernperbaiki sistern 

pernbelajaran," tutur Ruspendi. [] 
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SEMBURAT CAHAYA 
Dl PEMUKIMAN KUMUH 

lndah Limy Marliany 

D 
i sudut pemukiman kumuh yang dihuni puluhan kepala 

keluarga pemulung terlihat sebuah bilik berdinding 

batako. Lantai keramik berwarna putih baru selesai 

terpasang beberapa hari lalu. Bau cat dinding masih tercium 

dibawa oleh tiupan angin. 

Poster-poster bergambar huruf hijaiyah, huruf abjad, dan 

angka menghiasi dinding bagian dalam. Ruangan ini makin 

meriah dengan hiasan-hiasan dinding dari kertas warna-warni. 

Pemandangan yang biasa ditemui di ruang-ruang kelas 

madrasah ini juga dijumpai di Madrasah Pemulung Pondok 

Labu, Jakarta Selatan. Meski berbeda dengan madrasah formal 

lainnya karena tidak memiliki meja dan kursi, di bilik ini warga 

kampung pemulung mulai merasakan arti pendidikan. 

lkhtiar ini pertama kali digalakkan oleh Komunitas Rumah 

Penyuluhan Kreatif (RPK). Para penyuluh agama fungsional yang 
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tergabung dalam RPK melaksanakan program mingguan di bilik 

ini. 

Anak-anak usia sekolah yang biasanya memulung, kini 

belajar mengaji dan berhitung. lbu-ibu yang semula mengisi 

hari-hari hanya untuk berburu barang bekas demi menyambung 

hidup, kinl mulai belajar mengenal Sang Maha Pemberi 

Kehidupan. 

Beberapa bulan lalu, bilik ini masih berlantai tanah, 

berdinding kardus bekas, dan atap yang sangat pendek. 

Sehingga suasana ruang belajar menjadi panas dan pengap. 

Namun hal itu tak menghalangi para penyuluh agama 

fungsional yang berada di wilayah binaan Kantor Urusan Agama 

(KUA) Cilandak ini untuk berjihad. Kesadaran bahwa tiap warga 

negara berhak memperoleh pendidikan serta panggilan jiwa 

sebagai penyuluh agama fungsional mendorong Dzurrotun 

Ghola, Ferry, lzza dan Ridwan untuk memulai program-program 

pendidikan bagi warga kampung ini. 

Usaha tanpa Ieiah serta niat ikhlas melayani membuat 

mereka terus bertahan untuk melaksanakan· tugas pembinaan. 

Perlahan, usaha tersebut mulai berbuah hasil. 

Warga kampung pemulung yang semula alergi belajar 

malah bersyukur dengan kehadiran para penyuluh. 

"Alhamdulillah ada ibu yang datang ngajarin membaca. 

)adi anak-anak gak buta huruf," tutur Ruhyati. 

")angan sampai mereka nasibnya gini-gini aja," sam bung 

perempuan beranak empat asal Cilacap ini sembari menyeka 

matanya yang mendadak sembab. 

Melihat perjuangan ini, beberapa pihak turut tergerak. 

Putri dan Reni misalnya, dua mahasiswa yang sekarang 
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aktlf membantu program-program RPK. Bersama .beberapa 

temannya sesama mahasiswa, mereka lkut mengajar anak

anak. Kepedulian terhadap pentlngnya pendidlkan bagl kaum 

pinggiran dan terasing membuat mereka antuslas membantu. 

"lngin bisa bermanfaat dengan lkut mengajar adik-adik di 

sini," tutur Putri ketika ditemui usai mengajar. 

Bantuan dari para donator juga mulai diberikan sehingga 

komunitas ini mampu merenovasi ruang belajar. 

"Ada dana yang terkumpul dari beberapa donator. Mbak. 

Alhamdulillah cukup untuk merenovasi ruang belajar ini," kata 

Ghola. 

Renovasi yang baru dilakukan, menurut Ghola 

membutuhkan biaya sekitar Rp 8 .000.000,-. Semuanya di

peroleh dari donatur. Donasi yang diberikan bukan hanya 

berupa uang. tetapi juga tenaga. Sebaglan warga berkenan 

menjadi tukang dan dlbayar di bawah harga pasaran . Pekerjaan 

semakin ringan karena antusiasme anak-anak dalam memberlkan 

bantuan. 

"Anak-anak senang sekali, Mbak. Ruang belajar mereka 

menjadi nyaman." cerita Ghola. 

Kegiatan majelis taklim ibu-ibu juga lebih nyaman karena 

dilaksanakan di ruang belajar baru itu. 

Pancaran semangat dan bahagia yang tampak dari wajah 

warga kampung pemulung ini merupakan salah satu harapan 

RPK. Keberadaan ruang belajar baru ini diharapkan dapat 

menambah motivasi warga untuk terus belajar dan mengaji. Para 

penyuluh di RPK sendiri berkomitmen terus mengembangkan 

berbagai program bagi kelompok yang dapat dikategorikan 

sebagai komunitas rentan di lbu Kota ini. 
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Beberapa program pengembangan dan pemberdayaan 

ekonomi bagi warga akan mulai dikerjakan RPK. 

"Mereka harus mandiri, berdikari. lni kewajiban kami 

untuk memperhatikan mereka," tegas Ghola. 

Untuk itu, RPK tetap menjalin kerjasama dengan beberapa 

pihak seperti komunitas mahasiswa relawan, donatur dan pihak 

lain yang dapat mendukung progam-program tersebut. 

Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta Abdurrahman 

mengapresiasi terobosan RPK dalam membina warga kampung 

pemulung ini. Menurutnya, banyak penyuluh agama di DKI 

Jakarta yang telah bekerja keras. Selain di komunitas-komunitas 

kaum marjinal, mereka juga melakukan tugas pembinaan di 

lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, dan tempat lainnya. 

"Saya yakin, ke depan akan makin banyak penyuluh 

agama yang turun ke semua lapisan masyarakat," ujarnya. [] 
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"Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu Maha l 
Lembut, Dia mencintai sikap lemah lembut. Allah 

memberikan pada sikap lemah lembut sesuatu yang 

tidak Dia berikan pada sikap yang keras dan juga 

akan memberikan apa-apa yang tidak diberikan 

pada sikap lainnya." (HR. Bukhari dan Muslim) 
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OASE KEHIDUPAN KAUM MISKIN 
PERKOTAAN 

lndah Limy Marliany 

A
da pemandangan berbeda di salah satu pemul<iman 

padat dan kumuh daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan. 

Tak ada anal< l<umal di sana. Mereka justru terlihat 

rapi dengan rambut berminyak yang tersisir rapi. Sedangkan 

para perempuannya berjilbab manis. Mereka berlarian seraya 

mengucapkan salam kepada setiap orang yang ditemui. 

Pemukiman yang dihuni l<urang lebih 100 kepala keluarga 

pemulung itu lel<at dengan kesan l<umuh. Sehari-hari terlihat 

anak-anak kecil berlarian sambil membawa kardus bel<as atau 

botol air mineral. Melodi itu kian lengkap dengan terial<an khas 

anak jalanan yang saling bersahutan. 

Wajah Ielah para ayah dengan gerobak l<osong meski 

telah seharian mengukur jalanan lbu Kota mencari rongsokan 

juga turut menghiasi. Sementara para ibu menunggu cemas, 

menggantungkan harapan adanya makanan untuk anak-anak 

kepada para ayah berwajah Ielah itu. 
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Pagi itu, pemandangannya berbeda. Wajah Ielah para 

ayah berganti dengan tatapan bangga kepada anak-anak yang 

bermain ceria. Tatapan ibu mensiratkan harapan dan doa agar 

buah hatinya senantlasa bahagia. 

"Assalamu'alaikum, bapaaakkk, ibu .... ," sapa seorang 

bocah bernama Atun diikuti teman-temannya. Mereka berebut 

mencium tangan tetamu yang baru tiba. 

Para tamu itulah yang selama ini tulus dan sabar memberi 

warna kehidupan di perkampungan ini. Mereka tergabung 

dalam Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF) dibantu 

mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah jakarta. Mereka mengelola 

pembelajaran bagi kelompok pemulung. 

Setiap pekan, mereka menginisiasi dua sampai tiga kali 

kegiatan belajar bagi anak-anak. Sementara kaum ibu mendapat 

giliran pengajian sekali dalam sepekan. 

Dengan sekuat tenaga, mereka berusaha memberi 

harapan baru pada bocah-bocah di perkampungan itu. Tatapan 

Ieiah para ayah mereka coba ubah menjadi tatapan bangga. 

Demikian juga wajah ce·mas para ibu agar menjadi harapan dan 

optimisme untuk masa depan anak-anaknya. Melalui komunitas 

Rumah Penyuluh Kreatif (RPK), mereka hadir seperti oase bagi 

kaum miskin kota ini. 

Seperti pagi itu, Ahad (07 /05). Pemalidangan berbeda 

di perkampungan ini disebabkan adanya panggung Festival 

Pendidikan Nasional (FPN) di sudut pemukiman. 

"Jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, 

maka engkau akan menanggung pahitnya kebodohan." 
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Kalimat yang terinsipirasi darl nasihat emas ulama ini 

tertulis besar di backdrop panggung. 

Bocah-bocah antusias berkumpul tepat di depan 

panggung. Mereka bersiap untuk unjuk kebolehan secara 

bergantian. Ada yang mengikuti Iomba membaca shalawat, 

tarian, serta unjuk bakat lainnya. 

Mereka siap beraksi di hadapan ayah, ibu, dan para tamu 

undangan. Bakat-bakat terpendam itu juga mereka tampilkan 

di hadapan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta 

Selatan, Mukhobar, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Cilandak, Khafsin. 

lngatan pun melayang pada ma5a pertama kali lnmas 

Kanwil Kemenag DKI Jakarta masuk ke perkampungan ini 

beberapa bulan lalu. Saat itu, lnmas Kanwil baru mendengar 

adanya RPK yang menggarap kelompok binaan baru . 

RPK yang berisi para penyuluh agama dari Kota Jakarta 

Selatan ini dirintis oleh Dzurotun Ghola beserta lzza Faizah, 

Ridwanullah , dan Fery Sofyana. Fokus garapan mereka adalah 

pendidikan bagi kelompok miskin kota. Lapak pemulung 

Pondok Labu ini salah satu sasarannya. 

Saat itu, RPK baru satu bulan melakukan program 

pembinaan di kampung ini. Tim RPK mengaku, awalnya tidak 

merencanakan untuk melakukan pembinaan di komunitas 

kampung pemulung. 

"Tadinya kami tidak tahu ada perkampungan pemulung 

di sini. Saat itu, kami sedang mencari majelis taklim 

perkampungan yang membutuhkan pembinaan . Lah kok salah 

jalan, malah masuk di kampung ini. Loh ternyata, di sini yang 

lebih membutuhkan kita, " cerita Ghola saat itu. 
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Tim RPK menjumpai fakta banyaknya anak-anak usia 

sekolah yang tidak bersekolah. 

"Ada anak umur 15-16 tahun. Saya Tanya, dia belum 

sekolah dan belum bisa membaca," tutur Ridwan. 

Saat ltu, lnmas Kanwil Kemenag DKI Jakarta menemui 

Ridwan bersama beberapa mahasiswa relawan dari Universitas 

Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ketika sedang 

membimbing anak-anak belajar. Ruang belajamya berupa bilik 

kecil berdinding triplek-triplek bekas dan berlantai tanah. 

Tinggi ruangan kurang dari dua meter. Pengunjung harus 

menunduk saat akan memasukinya. Luas ruangannya hanya 

seukuran 1 ,5xZ meter. 

Dengan 5 orang pengajar dan 15 peserta didik, ruangan 

terasa pengap dan panas. Namun, hal itu tidak menyurutkan 

semangat mereka untuk belajar. 

Bilik tersebut disediakan secara suka rela oleh Rubiyo, 

salah satu kepala pengepul di perkampungan itu. 

"Kami berterima~asih karena ada yang memperhatikan 

kami , dan anak-anak kami, " kata Rubiyo dengan mata berkaca

kaca. Dia mengaku melihat harapan yang besar dari masyarakat 

perkampungannya setelah kehadiran RPK. 

"Sejak kedatangan ibu-ibu penyuluh, anak-anak jadi 

semangat. lbu-ibu di sini juga gak malu belajar ngaji," cerita 

istri Rubiyo, yang biasa dipanggil Bude. 

Sementara anak-anak belajar, tim RPK lainnya membina 

ibu-ibu belajar mengaji. Fery Sofyana misalnya, dengab 

sabar mengajar mereka membaca iqro' . Ia juga menyisipkan 
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nasi hat seputar pentingnya pendidikan bagi anak di . sela-sela 

pembelajaran . 

"Anak ibu harus sekolah. Harus pintar." tegas Fery. 

Ia juga mengajak kaum ibu untuk lebih berdaya, dan itu 

bisa dimulai dengan memperhatikan pendldikan. 

Sementara kepada anak-anak yang sama sekali belum 

bersekolah, RPK memberikan penanganan khusus. 

"Kami berupaya membentuk generasi Muslim yang 

berkarakter islami agar menjadi insan-insan tangguh dan tak 

lagi menjadi pemulung atau mengemis," jelas Gholla, lulusan 

magister psikologi UIN Jakarta. 

Sambutan Hangatkan Hati 
Kegiatan pekanan yang telah disusun tim RPK mendapat 

sambutan hangat dari penghuni kampung pemulung. 

"Alhamdulillah ada ibu yang dateng ngajarin baca, jadi 

anak-anak gak buta huruf. Jangan sampai nasib mereka gini

gini aja," tutur Ruhyati, pemulung beranak em pat asal Cilacap, 

sambil menyeka matanya yang basah. 

Kehadiran para penyuluh agama yang tergabung dalam 

RPK telah memberi warna baru di perkampungan pemulung. 

Pemandangan berbeda terlihat setiap pekan. Anak-anak 

riang menyenandungkan shalawat dan menampilkan tarian 

tradisional . 

lni hanyalah usaha kecil untuk memotret perjuangan besar 

para penyuluh agama. Mereka hadir di tengah umat untuk terus 

membina dan bekerja dalam senyap. 
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PAIF berkomitmen untuk terus melakukan rencana 

pengembangan komunitas demi memberi harapan baru bagi 

kaum miskin kota yang kerap tak terlihat dalam pandangan 

mata. RPK hanya salah satu garapan mereka. Di banyak tempat 

lainnya, mereka juga membina panti wredha. 

Mari bangkit dengan berbuat !!! 
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Kebiasaan Rasulullah SAW jika mengutus 

seseorang dari para sahabatnya di dalam sebagian 

keperluan beliau, beliau bersabda: "Sampaikan 

berita gembira dan janganlah membuat (orang) lari 

(menjauhi agama), mudahkanlah dan janganlah 

membuat susah!" (HR. Muslim) 
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DINAMIKA OAK WAH PULAU SEBIRA 
lndah Limy Marliany 

Pulau yang berada di ujung utara· kota jakarta ini masih 

asing dalam pendengaran masyarakat. Pulau yang masih 

bagian dari gugusan Kepulauan Seribu ini dijuluki Pulau 

jaga Utara. Nama aslinya Pulau Sebira. 

Menara mercusuar peninggalan masa kolonial setinggi 

48 meter yang dibangun pada tahun 1869 merupakan simbol 

Pulau Sebira. Didirikan pada masa pemerintahan Raja Willem 

Ill, mercusuar ini masih menjadi petunjuk bagi kapal-kapal yang 

beredar di sekitar Pulau Sebira. 

Ketidaktahuan masyarakat jakarta akan adanya pulau ini 

disebabkan karena letaknya yang jauh. Dari pesisir teluk jakarta, 

Sebira dipisahkan oleh perairan laut jaw a sejauh 100 mill atau 

sekitar 161 kilometer atau 4 kali jarak dari jakarta ke Kota Bogor. 

Secara administratif, Pulau Sebira merupakan bagian 

dari Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Seribu Utara, 

Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Provinsi DKI jakarta. 
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Meski berada di kawasan teritorial Provinsi DKI Jakarta, 

nyatanya tak mudah bagi warga Pulau Sebira untuk bertandang 

ke lbu Kota, begitu pula sebaliknya. 

"Kalau dari Ancol ke Sebira dengan kapal cepat kurang 

lebih dua jam. Sementara kalau dari Angke ke Sebira menaiki 

kapal nelayan membutuhkan waktu 7 sampai 8 jam, " cerita 

Anton , StafHumas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Kepulauan Seribu kepada lnmas DKI Jakarta melalui pesan 

singkat, Sen in ( 16/1 0) lalu. 

Tetap Menyuluh Walau Jauh 
Jarak tempuh yang cukup lama tak menyurutkan 

petugas Kantor Kemenag Kabupaten Kepulauan Seribu untuk 

memberikan layanan kepada masyarakat. Mereka tetap 

memberikan penyuluhan agama bagi masyarakat pulau Sebira. 

Adalah Fery Karim yang mengabdikan diri menjadi 

penyuluh agama bagi masyarakat Pulau Sebira. 

"Di Pulau Seribu terdapat 4 orang penyuluh agama PNS, 

dan 16 penyuluh agama non PNS. Fery salah satu penyuluh non 

PNS di Kepulauan Seribu, " jelas Anton. 

Meski baru dua tahun berstatus sebagai penyuluh agama 

non PNS, sebenarnya Fery telah mengajar mengaji selama tujuh 

tahun di pulau yang sebagian besar dihunl keturunan suku 

Bugis ini. 

"Saat ini ada 40 orang anak yang belajar mengaji," 

tuturnya. 

40 orang anak terbagi dalam Z kategori. Pertama, kategori 

usia 5-10 tahun berjumlah ZO orang. Kedua, kategori usia 1 1-

15 tahun seQanyak ZO orang. 
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Setiap hari Sabtu, Fery mengadakan pengajlan bagi anak

anak di Pulau Sebira. Pengajian dilaksanakan di Majelis Taklim 

Nurul Hamzah RT 002/003 pimpinan Hasanudin. Fery mengajar 

membaca iqro' dan Al-Qur'an. 

"Waktunya dari jam 08.00-09.30 wib," ujar pria yang 

masih berstatus bujangan ini. 

Selain itu, Fery juga mengajar menulis Al-Qur'an serta 

tata cara ibadah lainnya. "Anak-anak juga belajar tata cara 

berwudhu, shalat, dan berdoa," lanjut Fery. 

Masyarakat Pulau Sebira yang mayoritas bekerja sebagai 

nelayan, ternyata menyambut baik upaya Fery. Mereka merasa 

senang dan mendukung anak-anaknya agar mampu membaca 

dan menulis Al-Qur'an. 

"Mereka menyampaikan, kalau anak-anaknya sudah bisa 

membaca surat-surat pendek dalam AI-Qur'an," cerita Fery. 

Selain orang tua, upaya Fery untuk mendidik generasi 

muda di Pulau Sebira juga mendapat dukungan dari pemerintah 

setempat. Kantor Kemenag Kabupaten Kepulauan Seribu 

bersama-sama masyarakat menyediakan buku iqro', juz 'amma, 

dan Al-Qur'an. 

Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan 

Seribu membebaskan pembayaran listrik bagi Majelis Taklim 

Nurul Hamzah, tempat pengajian Fery Karim sejak tujuh tahun 

yang lalu. 

Fery bersyukur. Usaha yang dilakukan bersama banyak 

pihak ini membuahkan hasil. Beberapa anak didiknya berhasil 

melanjutkan pendidikan ke pesantren. 
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"Saat mereka dluji keterampilan membaca AI-Qur' an, 

tanggapannya selalu balk. Dan mereka (anak didik) dipercaya 

dan diterima dengan baik di Pesantren Yayasan As-Sa' adah 

jakarta Selatan," kisah Fery. 

Kendala yang Menguatkan 
Perjuangan Fery menjadi penyuluh agama di Pulau 

Jaga Utara ini tak selamanya mulus. Beberapa kendala kerap 

menyambanginya. Misalnya, kendala transportasi. 

"jika Kantor Kemenag Kabupaten Kepulauan Seribu atau 

Kanwil Kemenag Provinsi DKI jakarta mengundang, butuh 

waktu Z-7 hari menunggu kapal nelayan yang berangkat ke 

Muara Angke," tuturnya. 

Padahal biasanya, menurut Fery, undangan-undangan 

tersebut adalah undangan untuk mengikuti pelatihan atau 

peningkatan kapasitas penyuluh agama. Selain itu, biaya 

transportasi dan akomodasi juga cukup tinggi. 

Tak hanya transportasi , Fery juga mengalami kendala 

komunikasi. 

"Komunikasi mengandalkan wifi Sudin Kominfo Pulau 

Seribu karena tidak ada sinyal yang bagus dari provider jaringan 

telekomunikasi yang lain," ujar Fery. 

Kendala-kendala tersebut tak membuat Fery serta para 

penyuluh agama lainnya berhenti memberikan layanan terbaik 

bagi masyarakat. Semangat tak kenallelah , serta hati yang ikhlas 

telah meringankan langkah-langkah dakwah para penyuluh. 
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"jangan sampai ada generasi muda di Sebira yang buta 

huruf AI-Qur'an," tekad Fery saat ditanya mengapa tak Ieiah 

mengajar AI-Qur'an kepada anak-anak di pulau itu. 

Pria 31 tahun ini juga berharap agar langkah yang 

dilakukannya dapat membentuk generasi muda yang berakhiak 

mulia. Dengan penuh harap, ia juga berdoa agar anak didiknya 

menjadi man usia yang berbakti kepada kedua orang tua, bangsa 

dan negara. 

"Semoga mereka bisa membaca AI-Qur'an dengan benar 

disertai ilmu tajwid, memahami isinya, dan mengamalkan AI

Qur'an," ujar Fery yang juga merupakan penduduk asli Pulau 

Sebira. [] 
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SURUT BERPANTANG 
MENGUBAH TRADISI B·ABI SEBAGAI 

MAHAR PERKAWINAN 
lnsan Khoirul Qolbi 

lcpala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena, 

Kabupaten jaya Wijaya, Adnan Yelipele (33), merasa 

esah dengan kebiasaan masyarakat di tempat tinggalnya 

yang masih menggunakan babi sebagai mahar. 

Babi diharamkan bagi umat Islam untuk dikonsumsi atau 

alat transaksi. Namun selama puluhan tahun, warga suku Dani 

di Wamena, Papua, yang sudah beragama Islam tetap tidal< bisa 

melepaskan kungkungan adat yang mengharuskan babi sebagai 

mahar perkawinan. 

"jika terus dipertahankan, maka status perkawinan mereka 

tidal< sah secara hukum Islam, " ujar Adnan. 

Adnan merupakan penduduk asli suku Dani yang lahir 

dan besar di Wamena. Ia menikahi Maryam Asso yang sesuku 

dengannya. Karena menikah dengan satu suku, Adnan dan 

eaton istrinya pun harus menikah secara adat. 
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"Sewaktu kami menikah, babi tidak dijadikan sebagai 

mahar. Hanya sebagai barang bawaan saja," paparnya. 

Menurut aturan adat, babi harus dijadikan mas kawin 

dan kedua mempelai tidak perlu menikah lagi secara agama. 

Perdebatan cukup sengit terjadi antara keluarga Adnan dengan 

para tetua adat. Ia tak mau berkompromi. Ia menolak babi 

dijadikan sebagai mahar pernikahannya. 

"Setelah acara adat selesai, kami melanjutkan akad nikah 

sesuai hukum Islam," kata Ad nan yang pernah nyantri di Pondok 

Pesantren Arafah Cililin, Kabupaten Bandung Barat ini. 

Dalam prosesi perkawinan mereka, tujuh ekor atau 

lebih babi dibawa dan diserahkan kepada keluarga mempelai 

perempuan. Oleh keluarga perempuan, sebagian babi dipotong 

dan dimasak untuk dihidangkan kepada tamu undangan dan 

masyarakat saat pelaksanaan upacara adat. 

Babi yang tidak dipotong diberikan kepada keluarga 

yang terdiri dari om-om (amilak), saudara kandung dari pihak 

perempuan (apusuke) , dan keluarga lain yang memiliki andil 

dalam proses perjalanan hidup pengantin wanita (nyeki werek 

meke). 

"Babi-babi tersebut dimakan para tetua adat dan pihak 

keluarga Nasrani. Dimakan juga oleh Muslim yang belum 

melepas tradisi adat suku Dani, " ujarnya. 

Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini 

menyebutkan, Islam mulai masuk ke Papua sejak tahun t 960 

saat Irian Barat bergabung dengan NKRI. Pada tahun t 980, 

populasi Muslim kian berkembang seiring banyaknya da'i 

yang ditugaskan mensyiarkan Islam. Kebanyakan da'i di Papua 

merupakan kiriman dari organisasi Rabithah Alam lslami. 
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Saat ini, populasi Muslim di kawasan pegunungan tengah 

mencapai 24.000 jiwa, 8.400 jiwa di antaranya berada di Distrik 

Wamena. Dari jumlah tersebut, hanya 1.300 jiwa penduduk 

asli. Sisanya merupakan pendatang atau muhajirin. 

Pada tahun 1984 sudah berdiri madrasah ibtidaiyah 

di kampung Muslim Distrik Walesi. Anak-anak Muslim 

disekolahkan di sana. Para da'i melakukan dakwah dari honai ke 

honai untuk memberikan pemahaman bahwa babi hukumnya 

haram, tidak hanya untuk dimakan tapi juga untuk dijadikan 

mahar. 

Honai adalah rumah adat tempat masyarakat berkumpul. 

Uniknya, honai untuk perempuan · terpisah dengan kaum 

adam. Ketika masyarakat berkumpul di honai, para ustadz 

memanfaatkannya untuk menyampaikan dakwah Islam secara 

perlahan. 

Distrik Walesi kemudian dijadikan sebagai Islamic 

Center. Sebelumnya, Walesi hanya sebuah desa yang ada di 

Distrik Wamena. Dakwah Islam didukung oleh beberapa orang 

pendatang yang sangat berjasa dalam menyebarkan agama 

Islam. 

Orang-orang yang berjasa itu antara lain Kolonel Dr. H. 

Mulia Tarmid (tentara), Abu Yamin (polisi), Hasan Panjaitan 

(Sekda), Piyen (Depag Rl), dan para da'i dari Rabithah Alam 

lslami seperti Ustadz Muslim, Ustadz Muhsin, dan Ustadz 

Walidan. 

"Penduduk asli yang beragama Islam di sana sudah paham 

bahwa babi dilarang dalam Islam. Mereka juga melaksanakan 

salat lima waktu," ungkap ayah dua orang putri dan satu putra 

ini. 
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Meski demikian, aturan adat yang mengharuskan babi 

sebagai mahar pernikahan masyarakat Muslim tetap dilestarikan. 

Masyarakat beranggapan, babi adalah seekor hewan yang 

disukai oleh Roh Animis karena dagingnya mengandung banyak 

lemak. 

Apabila yang dipersembahkan bukan babi, mereka 

meyakini akan ditolak Roh Animis. Roh Animis adalah sebutan 

untuk Dewa atau Tuhan dalam kepercayaan Animisme. 

"Kepercayaan ini sampai sekarang masih melekat. 

Penggunaan babi sebagai mahar perkawinan untuk mendapatkan 

'keridhaan' sang Roh Animis," ujar Adnan menerangkan. 

Bagi masyarakat di kawasan Pegunungan Tengah, Papua, 

babi tidak hanya dipandang sebagai hewan yang disenangi oleh 

dewa kepercayaan leluhur, tapi juga diyakini sebagai obat dan 

berdimensi pada status sosial serta ekonomi seseorang. 

"Kandungan lemaknya sering digunakan untuk keperluan 

pengobatan dan obat pengusir nyamuk. Maklum saja, 

masyarakat pada waktu itu lebih banyak menggunakan koteka 

dan tidak berbusana seperti sekarang, ·· kata pria kelahiran tahun 

1984ini. 

Di sana, harga babi jauh lebih mahal dari harga hewan 

lain. Harganya bisa mencapai Rp 10.000.000,- sampai Rp 

20.000.000,- per ekor. Dalam setiap perkawinan, mempelai 

laki-laki harus mempersiapkan tujuh ekor babi untuk caJon istri 

dan keluarganya. 
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ljtihad Transisi 
Di tengah kuatnya adat dalam kehidupan pribadi dan 

masyarakat Papua, Adnan memunculkan ijtlhad transisi bahwa 

babi dalam mahar perkawinan bisa diganti menjadi benda 

atau hewan yang halal seperti uang, sapi. atau kambing, yang 

nilainya sama dengan tujuh ekor babi. 

Dikatakan transisi sebab hal itu hanya untuk sementara. 

Akhirnya tetap, agar masyarakat Muslim berpatokan pada 

syariah Islam dalam melaksanakan pernikahan termasuk dalam 

hal pemberian mahar. 

ljtihad transisi tersebut mendapat dukungan dari kalangan 

Muslim yang berpendidikan dan generasi muda. Semen tara para 

tokoh adat yang lahir sekitar tahun 1940-an masih bersikukuh 

mengharuskan penggunaan mahar babi dalam perkawinan. 

Dalam Islam, mahar atau mas kawin memang bukan 

merupakan syarat dan rukun nikah, tetapi memiliki kedudukan 

yang amat penting. 

Dalam AI-Qur'an disebutkan, "Berikanlah maskawin 

(mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian 

dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan 

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, 

maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 

yang sedap lagi baik akibatnya." (Qs. An-Nisa' [4] : 4). 

Oleh karenanya, menurut penyandang gelar Magister 

Hukum Islam ini, mahar yang diberikan harus sesuai dengan 

tuntunan syariah, yaitu halal dari segi bentuk, zat, dan sifatnya. 

Dalam Islam, mahar juga tidak harus mahal dan tidak 

boleh memberatkan calon suami. 
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Karena itu pula, peraih juara harapan 3 Lomba Karya Tulis 

llmiah Bagi Penghulu Tingkat Nasional 201 7 ini tidak pemah 

patah arang. Bagi laki-laki yang akrab disapa Ustadz Adnan ini 

pantang bersurut untuk terus memberikan pemahaman tentang 

syariah Islam kepada masyarakat. 

Adnan yang menjadi Kepala KUA Distrik Wamena yang 

mewilayahi 5 kabupaten ini juga medirikan majelis taklim untuk 

berdakwah. Majelis taklim yang ia bentuk bernama Asaauda' 

AI-Wamena. jamaahnya terdiri dari orang tua dan anak-anak. 

"Aihamdulillah, ibu-ibu dan anak-anak perempuan sudah 

mulai ada yang mau memakai hijab, " tuturnya. 

Lebih dari itu, secara perlahan masyarakat Muslim disana 

juga mulai meninggalkan tradisi penggunaan babi sebagai 

mahar perkawinan. Bagi Adnan, mengubah sebuah keyakinan 

yang telah mendarah daging tidaklah mudah. Dibutuhkan 

kesabaran ekstra dan strategi yang jitu dalam berdakwah. [] 
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Saat itu, tunggangannya terjebak di 
tengah hutan. Ia terpaksa menginap 
lantaran tidak ada pertolongan. Ia benar

benar dikepung, bukan hanya oleh hutan 
dengan ribuan jenis pohon-pohon 
raksasanya, tetapi juga binatang-binatang liar 
yang entah berapa banyak jumlahnya siap 
menerkam seketika. Tak ada yang bisa 
dilakukan, kecuali pasrah kepada Zat yang 

memerintahkan dakwah kepadanya. Matanya menerawang ke 
tengah belantara. Terlihat jelas bekas-bekas kebakaran hutan dan 
pohon-pohon menjulang bak raksasa. 

------------------~------------------

ltulah sepenggal kisah perjuangan Penghulu dan Penyuluh 
Agama Islam yang dapat Pembaca seksamai dalam buku ini. 
Kisah lain dari berbagai pelosok negeri yang tak kalah hebatnya 
secara apik dituangkan dalam bahasa bertutur yang nikmat. 

Buku ini berisi tentang pengabdian para Penghulu dan Penyuluh 
Agama Islam dari berbagai daerah di tanah air. Melalui buku ini, 
Pembaca diajak untuk menyelami perjuangan para abdi negara 
itu dalam melayani umat di sudut- sudut negeri. 

DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 
KEMENTERIAN AGAMA Rl 


