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Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Redaksi  !!

Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet 

Indonesia Maju, pada saat memperingati Hari Guru 

Nasional (HGN ) tahun 2019.

Inti dari program tersebut adalah unit pendidikan yaitu 

sekolah, guru-guru dan muridnya punya kebebasan. 

Kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar 

dengan mandiri dan kreatif, maka beberapa kebijakan 

telah dilaksanakan, misalnya: Penghapusan Ujian 

Nasional ( UN ), dan penyederhanaan administrasi 

guru (RPP satu lembar). 

Program “Merdeka Belajar“ tidak lain adalah untuk 

mendongkrak mutu pendidikan di Indonesia yang 

selama ini masih memprihatinkan. Lihat saja, berapa 

ranking PISA Indonesia tahun 2019? 74, atau urutan 6 

terbawah dari 79 negara yang disurvei. Dari data 

tersebut saja, kita bisa menggambarkan betapa 

rendahnya kemampuan kognitif atau kecerdasan 

anak-anak Indonesia.

Daftar Isi

Lalu kemana arah pendidikan selama ini? Banyak yang berpendapat, selama ini pendidikan kita terlalu banyak 

memperhatikan aspek kognitif, dan kurang memperhatikan aspek afektif serta psikomotorik, sehingga karakter/ 

budi pekerti dan ketrampilan anak-anak kita sangat kurang, daya saingnya sangat rendah.

Program merdeka belajar bagi pesantren bukanlah hal baru, karena memang sejak awal berdirinya pesantren 

telah melaksanakan program merdeka belajar. Pondok Pesentren berdiri atas keinginan masyarakat, cita-cita 

dan harapan masyarakat, masyarakat yang membuat visi dan misi pesantren, kemudian disusunlah kurikulum 

sesuai dengan visi dan misi tersebut. Oleh karena itu, kurikulum pesantern yang ada di 

Indonesia sangat beragam, dan buku-buku yang dijadikan sebagai sumber belajar juga 

sangat bermacam-macam. Bahkan model dan cara belajarnya juga berbeda-beda. 

Pendanaan pembangunan pesantren dilaksanakan secara gotong royong oleh 

masyarakat, bahkan banyak yang melibatkan santri. Biaya pendidikan di pesantren 

juga ditopang oleh masyarakat. Maka pesantren sejak berdirinya memiliki 

kemandirian yang sangat kuat, dia memiliki kemerdekaan yang sangat tinggi, 

untuk berkreasi dan berinovasi dalam mendidik para santri. Maka ketika 

pemerintah membuka kran Merdeka Belajar, harus kita sambut dengan 

gegap gempita dan semangat untuk berkreasi dan berinovasi dalam 

mengembangkan bakat dan minat santri.

Sekali Merdeka tetap merdeka.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MERDEKA BELAJAR

Drs. H. M. Djohar, M.Pd
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Alhamdulillah Pondok Pesantren Modern Zam 

Zam Muhammadiyah (Selanjutnya disebut Zamzam 

Muhammadiyah) di tahun ke-14 mengembangkan 

kampusnya di desa Karanglo Kecamatan Cilongok 

B a n y u m a s ,  s e h i n g g a  s a a t  i n i  Z a m  Z a m 

Muhammadiyah memiliki 2 kampus; kampus 

pertama di desa Pernasidi untuk putra (program kelas 

sains) dan putri (program kelas Tahfizh, Bahasa, KMI 

dan Sains) dan kampus kedua di desa Karanglo untuk 

putra (program kelas Bahasa dan Tahfizh) dan 

rencana tahun mendatang akan ditambah dengan 

program kelas KMI- Insya Allah. 

P o n d o k  P e s a n t r e n  M o d e r n  Z a m  Z a m 

Muhammadiyah  berada di bawah Persyarikatan 

Muhammadiyah Cabang Cilongok Daerah Banyumas 

dan saat ini menempa� peringkat terbesar ke-2 dari 

Pesantren Muhammadiyah Se-Indonesia dengan 

jumlah santri 1886 di tahun 2021. Hal ini bisa 

terwujud –dengan izin Allah- dan  atas dukungan 

serta kerja keras persyarikatan Muhammadiyah, 

Penyelenggara, Badan Pembina dan Pelaksana di Zam 

Zam Muhammadiyah.

Di antara hal yang sangat membanggakan saat ini, 

setelah dibuka penda�aran santri baru pada tanggal 

18 Agustus 2021 untuk Tahun Pelajaran 2022/2023 

selama 2 pekan jumlah penda�ar santri baru Zam 

Zam Muhammadiyah menembus angka ratusan 

penda�ar; dan hal ini menjadi buk� bahwa antusias 

untuk memondokkan anak ke Pesantren sangatlah 

�nggi dan Zam Zam Muhammadiyah merupakan 

salah satu pilihannya.

Zam Zam Muhammadiyah dikelola dan diasuh 

oleh Asa�dz Alumni berbagai perguruan �nggi dalam 

dan luar negeri, di antaranya Universitas Imam Ibnu 

Su'ud (LIPIA), Universitas Al-Ahqaf Yaman, Universitas 

Al-Zaitunah Tunis, Universitas Internasional Afrika, 

UNS, UGM, UMP, UAD, UPI, UNNES, UNY, STIBA AR-

ROYAH dan berbagai pesantren di Indonesia.

Zam Zam Muhammadiyah terus berupaya 

menyelenggarakan pembelajaran dan pembinaan 

secara tatap muka selama pandemi Covid-19 

berlangsung dan juga secara online, sedangkan saat 

ini dengan –izin Allah- telah mendatangkan seluruh 

santrinya untuk menimba ilmu di pesantren dengan 

tetap menjaga protokol kesehatan, atas izin orang 

tua/wali serta dengan menyederhanakan beberapa 

kegiatan seper� KBM dimaksudkan menjaga kondisi 

kesehatan santri, asa�dz dan pegawai.

Pembelajaran tatap muka di masa Pandemi 

seper� sekarang terbilang sangatlah mahal; hal itu 

dikarenakan �dak semua sekolah, pesantren, 

l e m b a g a  p e n d i d i k a n  d a n  U n i v e r s i t a s 

menyelenggarakan program pendidikannya secara 

langsung. Jika pun harus menyelenggarakannya maka 

tentu dengan biaya yang sangat mahal. Di sisi lain, 

pembelajaran online dalam waktu yang sangat lama 

tentu akan membosankan anak, memberatkan orang 

tua/ wali, hasil kurang maksimal serta pendampingan 

terhadap anak yang sangat sulit dilakukan. Begitulah 

dilema pembelajaran saat pandemi berlangsung, 

sehingga akhirnya muncul tren dan kebutuhan untuk 

memondokkan anak untuk belajar di pesantren. 

Karena pesantrenlah tempat yang aman –insya Allah- 

untuk melaksanakan amanat pendidikan dan 

pembentukkan karakter yang islami. Pesantren lah 

solusi yang tepat untuk pendidikan saat ini, Zam Zam 

Muhammadiyah salah satu pilihannya.

 Baraka Allahu fiikum. *

ZAM ZAM MUHAMMADIYAH ITU PILIHAN
Oleh Arif Fauzi, S.Pd.I., Lc 

(Mudir PPM Zam Zam Muhammadiyah Cilongok)
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Pengembangan Pondok Pesantren Modern (PPM) 

Zam Zam Muhammadiyah di tahun ke 14 ini terus 

berjalan sebagai upaya peningkatan kualitas dalam 

pelayanan pendidikan sebagai satuan pendidikan 

berbasis pondok yang masuk dalam kategori Pondok 

Pesantren terbesar nomor 2 se Indonesia di 

lingkungan pendidikan Muhammadiyah. Kini selain 

ada gedung pondok putra dan putri di komplek pusat 

Desa Pernasidi, juga berhasil dibangun gedung II di 

Desa Karanglo, Cilongok.   

Direktur PPM Zam Zam, Ustadz Arif Fauzi, S.Pd.I., 

Lc., dalam sambutan peresmian gedung Abu Bakar As 

Shidiq Komplek Asrama Putra II PPM Zam Zam pada, 

Jum'at  (13/08/2021) menyampaikan bahwa 

bangunan berlantai �ga untuk 6 kelas dan asrama 

yang megah itu dibangun di atas area tanah seluas 

7098 meter persegi. Proses pengerjaan selama empat 

bulan yang berlangsung secara marathon di tengah 

masa pandemi Covid 19, sejak April hingga 

pertengahan Agustus 2021 dengan menelan total 

biaya sebesar Rp. 3.449.326.410,00. 

“Alhamdulillah di masa covid ini Ponpes Modern 

Zam Zam dengan bantuan segenap wali santri dan 

kaum muslimin dan dari unsur Pimpinan Cabang telah 

mampu membeli lahan kurang lebih 7000 meter 

persegi, dengan menghabiskan anggaran sekitar 1,3 

M lebih di masa Covid. ,” kata Ustadz Arif. 

Dijelaskan, jumlah luas tanah yang sudah 

dibebaskan totalnya 7.098 meter persegi. Lahan 

tersebut  berada di Desa Karanglo dan Desa Pernasidi 

Kecamatan Cilongok. Sedangkan rekap perolehan 

wakaf pesantren sebesar Rp. 675.717.001, 00. RAB 

Gedung dan Kamar Mandi Rp. 2.885.190.000, 00. 

Pembebasan di dua tempat itu sebesar Rp. 

1.397.375.000,00  dari sembilan pemilik lahan yang 

masing-masing orang kisaran luas tanahnya antara 2 

Angga dengan harga hingga sampai 24 Angga. Satu 

angga =  sekitar 70 meter persegi dengan harga yang 

bervariasi. Jumlah Total Luas: 101,4 angga =7098 M2. 

Sedangkan Pengeluaran Real Time pengembangan 

PPM Zam Zam Asrama Putra 2 di Desa Karanglo 

sejumlah Rp. 3.449.326.410,00.

“Mudah-mudahan semakin hari semakin bisa 

menunaikan amanah yang ada di Ponpes dan 

permohonan maaf selaku direktur jika belum bisa 

melaksanakan tugas sebaik mungkin. Kami juga 

senan�asa meminta dukungan dari Muhammadiyah 

untuk selalu bisa membakar semangat sehingga bisa 

mengembangkan kualitas pondok pesantren,” lanjut 

Ustadz Arif.

Setelah gedung Abu Bakar As Shidiq ini berdiri, 

kedepannya mudah-mudahan akan berdiri gedung-

gedung yang lain. Maka dari itu lanjut Mudir, 

b e r h a r a p  k e p a d a  F o r m a s i  u n t u k  i k u t 

mengembangkan Zam Zam melalui forumnya. 

Pesan PDM Banyumas

Gedung Abu Bakar Ash Shidiq Asrama 2 PPM Zam 

Zam Muhammadiyah di Desa Karanglo diresmikan  

oleh Ketua Pimpinan Daerah (PDM) Muhammadiyah 

B a n y u m a s ,  D r.  I b n u  H a s a n ,  M . S i .  D a l a m 

sambutannya, beliau menyampaikan ku�pan pesan 

para tokoh Persyarikatan Muhammadiyah, antara lain 

yang pernah disampaikan bapak Muhammadiyah 

Banyumas, KH. AK Anshori (alm.)  bahwa se�ap warga 

GEDUNG�ABU�BAKAR�ASH�SHIDDIQ,�
KOMPLEK�ASRAMA�PUTRA�II�SENILAI�3,4�M�

DIBANGUN�DI�MASA�PANDEMI
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Muhammadiyah harus mengembangkan organisasi 

dengan semangat kemandirian.  

“Saya teringat dengan pesan Pak Anshori, selaku 

guru besar kita di persyarikatan Muhammadiyah. 

Pe r t a m a  p e s a n  b e l i a u ,  k i t a  ke m b a n g ka n 

Muhammadiyah dengan penuh kemandirian. 'Aja  

seneng dewei, tapi lebih seneng mandiri' (Jangan 

suka diberi, tetapi lebih senang mandiri),” ungkapnya.

Selanjutnya, masih kata Pak Ibnu, Kedua 

sebagaimana pesan Bapak Malik Fadjar (alm.) bahwa 

agar se�ap warga Muhammadiyah ke�ka tengah 

membangun amal usaha Muhammadiyah, kuncinya 

harus di-thongkrongi (controlling). Dimaksudkan 

harus totalitas dan �dak setengah-setengah. “Bahasa 

di-thongkrongi itu mengandung makna totalitas yang 

�nggi sekali. Totalitas dalam waktu, totalitas dalam 

perha�an dan totalitas dalam berkontribusi. Syukur 

bisa totalitas 'menongkrongi' se�ap hari,” urainya. 

Ke�ga, sebagaimana pesan Prof. Dr. K.H. Haedar 

Nashir, M.Si., bahwa kini sudah waktunya para 

pengelola Amal Usaha Muhammadiyah untuk 

melayani umat ini dengan fasilitas yang layak. Bukan 

apa adanya. Dimaksudkan totalitas dalam fasilitas 

pelayanan. Keempat, masih pesan Profesor Haidar, 

agar kita sudah wajib hukumnya untuk meningkatkan 

prestasi akademik. Termasuk kemampuan menghafal 

al Qur'an itu adalah kemampuan akademik.

Salah satu wujud kesungguhan yang ditunjukkan 

para Pengelola, Dewan Pembina, Pimpinan Cabang, 

Pani�a dan Forum Komunikasi Wali Santri (Formasi) 

PPM Zam Zam dalam mewujudkan amal usaha itu, 

telah mengembangkan pembangunan PPM Zam Zam 

Asrama 2 di Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok, 

Banyumas, Jateng.  

Hadir dan memberi sambutan, Dewan Pembina 

sekaligus Ketua PCM Cilongok, Bapak Haji Casiwan 

HS. “Kepada pengelola harapan kami, apapun yang 

kita kerjakan dan kita laksanakan itu �dak boleh main-

main dan jangan dikerjakan secara setengah-

setengah,” pesan Pak haji Casiwan.

Ditegaskan, kemajuan Ponpes Zam Zam ini 

tentunya berkat Rahmat Allah, tetapi yang pas� juga 

hasil dari kerja keras semua fihak. Baik dari unsur 

Muhammadiyah dan terutama dari unsur pelaksana 

dalam hal ini direktur dan jajarannya. Tanpa kerja 

keras, tentu �dak akan seper� ini. Semoga kita tetap 

is�qomah menjalankan amanat dari wali santri dan 

menjalankan organisasi.

Sela in  Ketua Pani�a Pembangunan,   I r. 

Wahyudianto dan jajarannya juga hadir secara prokes 

tamu udangan antara lain Ustadz Mintaraga 

Emansurya, Lc., MA., unsur PC Muhammadiyah 

Cilongok, PRM dan PR Aisyiyah  Karanglo dan 

Ortomnya serta Kepala Desa Karanglo juga 

perwakilan asa�dz PPM Zam Zam. (h) 

Majalah Akhbar Zamzam
Nomer 4 / Vol 2 / Tahun 2021

7



B e l i a u  s e o r a n g  n o v e l i s 

terkemuka di Indonesia. Pernah 

dinobatkan oleh Harian Republika 

sebagai Tokoh Perubahan Indonesia 

2007. Pria kelahiran Semarang yang 

akrab dengan panggilan kang Abik. 

Sarjana lulusan Al - Azhar Universitas 

Kairo Mesir ini, namanya mulai 

berkibar melalui novel, Ayat - Ayat 

Cinta, hingga meraih gelar novelis 

nomor satu di Indonesia dari Insani 

Undip Award (2008). Sastrawan muda ini juga pernah 

dipercaya untuk duduk dalam dewan Asa�dz 

Pesantren Spriritual Nahdatul Ulama yang berpusat di 

Kairo. Kini beliau Ketua Lembaga Seni Budaya dan 

Peradaban Islam (LSPBI) MUI Pusat. Simak pe�kan 

wawancara mengenai Merdeka Belajar Ala Pesantren. 

Menurut Bapak, bagaimana konsep merdeka 

belajar?

Sebelum masuk ke konsep merdeka belajar. Ada 

satu hal pen�ng yang ingin saya sampaikan. Ada 

banyak is�lah yang muncul belakangan, tapi esensinya 

sudah ada sejak lama. Banyak juga ilmu yang sudah ada 

eksistensinya sejak lama, lalu dirapikan dan dinamai 

sebagai sebuah disiplin ilmu. Misal, ilmu tata bahasa. 

Ilmu ini, otoma�s ada, sejak bahasan itu ada dan 

digunakan. Bahasa apa saja. Lalu berkembang. Dan 

suatu ke�ka dianggap untuk dirapikan dan dijadikan 

sebuah disiplin ilmu. Contoh yang dekat dengan dunia 

pesantren adalah Ilmu Nahwu, Ilmu Tata Bahasa Arab. 

Sebenarnya orang-orang Arab sejak zaman Nabi Ismail 

a s .  d a n  b a h ka n  s e b e l u m nya ,  te n t u  s u d a h 

menggunakan tata bahasa yang presisi dan fasih saat 

berkomunikasi.  Sampai masa kegemilangan sastra 

Arab di zaman Jahiliyyah, menjelang diutusnya Nabi 

Muhammad saw sebagai nabi. Lalu puncaknya adalah 

ditandai dengan diturunkannya Al Qur'an. Al Qur'an 

adalah standar ter�nggi kefasihan berbahasa Arab. 

Islam bersinar di jazirah Arab dan berkembang ke 

tempat-tempat yang �dak menggunakan bahasa Arab. 

Lalu muncul orang-orang yang keliru dalam membaca 

Al Qur'an yang berpotensi mengubah makna. Sahabat 

Ali bin Abi Thalib ra melihat fenomena ini berpikiran 

untuk meletakkan kaidah-kaidah tata bahasa Arab 

yang bisa dipelajari terutama oleh non-Arab. Maka ia 

memerintahkan Abu Aswad Ad Duali untuk menyusun 

kaidah tata bahasa Arab yang disebut ilmu Nahwu. 

Sejak itu ilmu Nahwu dikenal sebagai disiplin ilmu 

h i n g ga  s e ka ra n g .   M e s k i p u n 

esensinya sudah ada sejak bahasa 

Arab ada.

Demikian ilmu, konsep, gagasan 

atau is�lah yang lain. Termasuk 

konsep merdeka belajar. Konsep ini 

kan lagi ngetrend, seolah konsep 

baru. Terutama karena dicanangkan 

o l e h  M e n d i k b u d  t a h u n  l a l u . 

Sebenarnya esensi konsep merdeka 

belajar sudah ada sejak dulu. Ada 

yang sudah menerapkan secara konsisten, meskipun 

�dak dinamai merdeka belajar. Ada yang belum.

Menurut saya belajar itu pada asalnya memang 

harus merdeka, jika ingin maksimal mendapatkan 

ilmu. Tanpa kemerdekaan, maka “ruang” belajar 

menjadi sempit. Potensi terbaik �dak akan maksimal 

berkembang, karena �dak merdeka. Namun 

kemerdekaan dalam belajar �dak lantas menjadi 

konsep belajar sakpénaké déwé, tanpa arah yang jelas, 

kurikulum yang jelas. Bukan. Ada akar dalam 

pendidikan yang harus dijaga, di-ugemi, namun 

ran�ng dan dedaunan harus merdeka berkembang 

menyerap cahaya, agar menghasilkan buah terbaik. 

Begitu menurut saya.

Bagaimana konsep merdeka belajar menurut 

pandangan Islam?

Dalam Islam, belajar atau menuntut ilmu adalah 

keharusan, adalah kewajiban bagi se�ap muslim, baik 

laki-laki dan perempuan. Kewajiban itu bukan berar� 

kehilangan kemerdekaan. Justru kewajiban menuntut 

ilmu ini adalah bagian dari memerdekakan manusia 

secara sangat esensial dari memerdekakan manusia 

dari kebodohan. Tidak ada ajaran yang menekankan 

tentang kewajiban belajar, kewajiban menuntut ilmu, 

juga keutamaan menuntut ilmu, keutamaan berilmu, 

keutamaan mengajarkan ilmu, seper� yang diajarkan 

dalam Is lam. Bahkan Is lam melarang orang 

menyembunyikan ilmu.

Itu konsep ilmu tentang menuntut ilmu yang mes� 

difahami oleh se�ap muslim. Kedua, dalam Islam 

diajarkan memilih guru yang terbaik. Juga diajarkan 

e�ka atau adab dalam menuntut ilmu. Islam 

memberikan kemerdekaan se�ap murid untuk 

memilih gurunya, memilih sumber-sumber ilmu yang 

paling dipercaya. Terutama terkait ilmu agama. Maka 

dalam Islam ada sanad. Ada kriteria-kriteria guru, ada 

PESANTREN LEMBAGA PENDIDIKAN PALING MERDEKA
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e�ka menjadi guru, ada e�ka juga dalam proses belajar 

mengajar. Jadi jika ilmu adalah minuman yang 

diminum seorang murid, maka murid boleh memilih 

minumannya secara merdeka, dan boleh memilih 

gelas yang jadi wadahnya, boleh memilih sumber air 

yang menjadi minuman itu. Islam memberikan arahan 

agar murid memilih yang terbaik.

Untuk lokasi tempat belajar, �dak ada ketentuan di 

dalam ruangan atau di luar ruangan. Belajar bisa di 

mana saja. Sebab konsep Islam, hikmah adalah barang 

yang hilang dari orang beriman, di mana saja ia 

menemukannya maka ia berhak mendapatkannya. 

Meskipun demikian, �dak bisa dinafikan bahwa masjid 

adalah tempat paling barakah dalam menuntut ilmu, 

terutama ilmu-ilmu agama.

Islam juga �dak mengenal dikotomi i lmu 

pengetahuan. Semua ilmu datangnya dari Allah, 

selama itu mendatangkan manfaat untuk kebaikan 

dunia dan akhirat, seseorang boleh memilih secara 

merdeka ilmu yang ingin dia pelajari.

Bagaimana implementasi merdeka belajar ala 

pesantren?

Seb a g ia n  ko n s ep  m erd eka  b e la j a r  ya n g 

dicanangkan Mendikbud telah dilaksanakan sejak 

lama di pesantren. Bahkan sesungguhnya lembaga 

pendidikan di Indonesia yang paling merdeka secara 

kurikulum,  penyelenggaraan dan sebagainya adalah 

pesantren. Jika kita lihat sejarah Pendidikan, justru 

pesantren yang awalnya sangat merdeka kan 

di'rapi'kan oleh pemerintah, harus ikut kurikulum 

pemerintah. Padahal sejak awal berdirinya, jauh 

sebelum Indonesia merdeka, pesantren hadir sebagai 

lembaga pendidikan alterna�ve yang merdeka, 

sebagai an�tesa pendidikan yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang 

d i s k r i m i n a � f.  Pe s a n t r e n  m e r d e ka  d e n ga n 

kurikulumnya sendiri, diselenggarakan dengan cara 

yang juga merdeka, �dak selalu di kelas, bisa di gubug-

gubug di pinggir hutan atau sawah. Dan basisnya 

adalah kompetensi. Ar�nya, santri yang lulus adalah 

santri yang telah diuji langsung oleh kyainya, diuji 

kemampuannya secara langsung, baik baca kitabnya, 

maupun kemampuan lainnya. Santri yang lulus secara 

kompetensi dia diijinkan untuk mengajar kepada yang 

lebih yunior atau boleh pulang kampung untuk 

mengajarkan ilmunya ke tengah masyarakat. Jadi 

begitulah gambaran merdeka belajar ala pesantren 

kuno dulu. Pesantren modern seper� Gontor juga 

menerapkan kurikulum yang merdeka, dan kurikulum 

berbasis kompetensi. Hanya jujur saja, ke�ka 

pendidikan pesantren harus dikonekkan dengan 

industri, dengan standar 4.0 maka perlu perbaikan 

sana-sini. Atau mungkin kita harus punya rumus atau 

konsep sendiri yang merdeka yang �dak harus 

membeo konsep orang lain. Ke�ka kita bicara merdeka 

belajar, tapi seja�nya adalah sebuah konsep 

cangkokan dari konsep orang lain itu sesungguhnya 

sebuah kenaifan besar. Itu bukan merdeka belajar juga. 

Inilah tantangan kita bersama.

Berdasarkan pengalaman Bapak selama di 

pesantren, bagaimana saran Bapak untuk pesantren-

pesantren dalam menjalankan merdeka belajar?

Saran saya, untuk yang sifatnya akar dan dasar, 

pesantren �dak boleh goyah oleh model konsep-

konsep impor dari manapun datangnya. Misal, ada 

ilmu-ilmu yang sifatnya alat. Misal ilmu nahwu, sharaf, 

ushul fiqh, ushuluddin, matema�ka, bahasa Inggris 

dan lain sebagainya yang adalah ilmu dasar dan alat. 

Ar� ilmu-ilmu adalah kunci untuk membuka gudang 

ilmu, maka pesantren harus teguh dengan aturan-

aturan ilmu itu, jangan goyah.

Urutan-urutan ilmu yang harus dipahami oleh 

santri seper� yang dirumuskan para ulama yang dekat 

dengan Allah juga �dak boleh digerus oleh konsep 

apapun. Ilmu Tauhid adalah yang utama sebelum yang 

lain. Ya santri boleh merdeka memilih ilmu yang akan 

jadi spesialis mereka tapi ilmu-ilmu dasar tersebut 

�dak boleh diabaikan sama sekali. Itu ibarat akar. 

Pesantren harus se�a menanamkan ilmu-ilmu akar itu 

pada santri secara konsekuen.

Adapun i lmu-ilmu yang diperlukan untuk 

mengiku� perkembangan zaman, bolehlah pesantren 

mengiku� trend yang berkembang, termasuk metode 

dan konsep-konsep terbarunya.

Apakah dalam novel atau literasi yang Bapak tulis 

ada bahasan yang mengupas soal merdeka belajar?

Dalam novel-novel saya, kesadaran berilmu, 

kesadaran mencari ilmu adalah bagian pen�ng yang 

harus selalu ada. Mulai dari Ayat-Ayat Cinta, Ke�ka 

Cinta Bertasbih, Dalam Mihrab Cinta, Cinta Suci 

Zahrana, Api Tauhid, Merindu Baginda Nabi dan juga 

Kembara Rindu. Soal merdeka belajar juga dihadirkan 

secara eksplisit maupun implisit. Bisa dibaca novel 

saya Kembara Rindu, akan didapa� proses merdeka 

belajar yang dialami oleh tokoh utama Si Ridho. Di 

mana ia belajar bermacam hal  untuk bekal 

kehidupannya selama menjadi santri. Tidak hanya 

belajar menguasai isi kitab kuning juga belajar 

memelihara ikan, dan belajar mengelola masyarakat 

dengan melihat langsung apa yang diprak�kkan oleh 

kyainya. *
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Pondok Pesantren Modern (PPM) Zam Zam melalui program idaroh terus melakukan terobosan 

peningkatan amal usaha di bidang ekonomi sebagai upaya mewujudkan kemandirian pesantren. Beberapa 

kegiatan dilakukan untuk menopang keberlangsungan kewirausahaan serta mengembangkan ekonomi di 

lingkungan pondok. Sejak launching Air Minum Tilanta dengan nama 'Kangen Water Tilanta' pada September 

2019, kini kegiatan Unit Usaha Ekonomi Pesantrten PPM Zamzam selain koperasi, telah menambah dua jenis 

usaha yaitu Konveksi dan Bengkel Las Tilanta. Hal itu sebagaimana disampaikan Wadir Idaroh, Ustadz Heru 

Cokro, usai meninjau rumah produksi di Jl. Pernasidi sebelah barat lapangan Pernasidi.  

“Program ekonomi pesantren sebagai upaya merealisasikan mo�o PPM Zam Zam, yaitu mandiri, taqwa 

dan prestasi. Wujudnya berupa kegiatan wirausaha seper� koperaasi, produksi Air Mineral Tilanta yang kini 

telah memiliki dua alat produksi, kemudian usaha jasa las dan konveksi,” kata Ustadz Heru.

Dijelaskan, Konveksi Tilanta seuisai mengerjakan orderan seragam pakaian olah raga yang terdiri kaos dan 

celana sebanyak 500 stel, dengan mempekerjakan tenaga terdiri dari seorang tukang potong dan dua orang 

tukang jahit. Sedangkan untuk sablon dikerjakan di luar. Sementara untuk jasa Bengkel Tilanta terus 

berlangsung mengerjakan ranjang �ngkat  dari besi diawali sebanyak 150 unit dengan tenaga kerja sebanyak 2 

orang dilanjutkan dengan pengerjaan serupa dengan jumlah sesuai kebutuhan pondok. Diharapkan, lanjut 

Ustad Heru, dengan pengembangan unit usaha 'Tilanta 

Mineral Water'  baik di outlet produksi yang berada di 

pondok putra maupun yang di Karanglo dengan peralatan 

yang berkapasitas produksi lebih banyak, insya Allah mampu 

meningkatkan upaya kemandirian ekonomi pesantren. 

Staff Ekonomi, Ustadz Akmal Huda menjelaskan bahwa 

outlet yang di pondok putra hanya memproduksi dalam 

kemasan galon dan botolan. Sedangkan peralatan yang di 

Cikidang untuk memproduksi air kemasan galon dan gelas. 

Terkait Tim Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), 

Kabupaten Banyumas melaksanakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PPKM) di Pondok Pesantren 

Modern (PPM) Zamzam Muhammadiyah Cilongok. Ketua Tim Bapak Mastur Mujib, S.E., M.Si menyampaikan 

bahwa dalam kegiatan para dosen menyampaian materi Inovasi Produk, berupa prak�k kewirausahaan kepada 

peserta,i santri putri kelas 12, pada Sabtu, (27/02/2021). 

“Dalam prak�k kali para santri putri diajari cara mengemas hantaran pengan�n dan cara membuat masker 

dari kain perca yang melipu� mendisain, memotong hingga menjahitnya,” katanya menjelaskan. 

Para �m dosen yang ikut memberikan materi prak�k yaitu Ibu Fatmah Bagis, S.E., M.Si., dan Ibu Arini 

Hidayah, S.E. M.Si., serta beberapa mahasiswi yang ikut dalam 

kegiatan ini. Dijelaskan, program ini merupakan kelanjutan dari 

kegiatan yang sebelumnya pernah dilakukan Tim lain namun 

baru berupa teori. Contoh hasil prak�k para santri lalu 

diserahterimakan dari Ketua Tim kepada Kepala SMA MBS 

Zamzam, Ustadz Pandi Yusron, B.Sh., M.H. sebagai penutup 

kegiatan. (h) 

JASA BENGKEL LAS DAN KONVEKSI TILANTA 

PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN
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Pada era pandemi virus Corona  yang  sedang 

mewabah hampir di seluruh dunia, dan telah 

menghilangkan jutaan nyawa seper� sekarang ini, 

�dak menjadi halangan bagi santri untuk tetap 

berprestasi. Binpres tetap mengirimkan santrinya 

untuk mengiku� lomba yang masih bisa dilakukan 

dari jarak jauh. Tercatat selama pandemic ini, Binpres 

sudah mengirimkan santri untuk mengiku� lomba 

�ngkat kabupaten hingga �ngkat nasional.

Direktur PPM Zamzam Muhammadiyah Cilongok 

Ustadz Arif Fauzi, SPd.I., Lc., melalui Kabag Bina 

Prestasi (Binpres), Ustadz Ardina Yudha Dermawan 

S.Pd., mengatakan, kejuaraan yang diiku� santri baik 

lomba �ngkat kabupaten Banyumas, provinsi Jawa 

Tengah dan nasional melalui online. Kegiatan 

tersebut dilaksanakan mulai bulan November 2020 

sampai dengan April 2021. Dengan bangga kami 

persembahkan hasil lengkap raihan kejuaraan santri: 

Fauziah Fatkhi Rizki (Juara 2) Lomba Pencak Silat 

Virtual Tingkat Nasional. Dinda Hilda Khaeranimeraih 

(Juara 3) Lomba Pencak Silat Virtual Tingkat Nasional. 

Fauhaid Fadhil Al Arif (Juara1) Lomba Pencak Silat 

Virtual Tingkat Nasional. Ammar M. Jundy (Juara 2) 

Lomba Pidato Bahasa Arab 

Tingkat Nasional. Ahadian 

Aurora R A (Juara 3) Lomba 

Cerdas Cermat Agama Islam 

Tingkat Provinsi.  Muna 

Syarifah (Juara 1) Lomba 

Pidato Tingkat Nasional. 

Salsabila Maulida A (Juara 

2) Lomba Story Tall ing 

Tingkat Nasional. Muna 

Syarifah (Juara 3) Lomba 

B a c a  P u i s i  T i n g k a t 

Kabupaten. Atha Favian 

(Juara 2) Lomba Murotal 

Tingkat Kabupaten.

“Perolehan piala dan medali tahun 2021 ini cukup 

menurun karena sedikitnya lomba yang diadakan 

mengingat masih masa pandemi. Biasanya perolehan 

piala dan medali karena pada cabang olah raga 

seper� Popda, KOSN, Tapak Suci, dan lainnya. Namun 

demikian, semua cabang olah raga tersebut �dak 

diadakan karena terkendala pandemi yang masih 

mewabah,” urai Kabag Binpres, Ustadz Ardina. 

Tapi justru, lanjut beliau, prestasi kita di �ngkat 

nasional naik pesat karena kami ak�f mengiku� 

perlombaan yang diadakan pada �ngkat nasional. 

Juara dan piala adalah bonus dari sebuah kerja keras. 

Se�daknya dalam hidup harus ada yang dikenang, 

sesuatu yang dapat diceritakan kepada orang yang 

ditemui tentang keberhasilan-keberhasilan masa 

muda. 

Terakhir Ustadz Ardina Yudha mengatakan bahwa 

dengan perolehan 15 piala dan 6 medali yang di 

antaranya �ngkat nasional di tahun pandemi dengan 

keadaan serba daring ini merupakan prestasi hebat 

yang dipersembahkan oleh santriwan dan santriwa� 

PPM Zamzam Cilongok.  (Nanang Ra).

Iman, 
Imun, 
Prestasi
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Kegiatan Lomba Karya Tulis dan 

Seni (LKTS) Tahun Pelajaran -2020

2021 Pondok Pesantren Modern 

(PPM) Zamzam Muhammadiyah 

Cilongok kembali digelar. Ajang ini 

selain untuk menggali minat bakat 

sekaligus memacu semangat juga 

m e n y i a p k a n  s a n t r i  u n t u k 

mengiku� event/lomba karya tulis 

dan seni di level kabupaten, 

p r o v i n s i ,  d a n  n a s i o n a l .

“Melalui lomba ini sebagai upaya 

untuk menghimpun karya tulis terbaik menjadi 

sebuah buku dan menumbuhkan budaya literasi di 

lingkungan pondok pesantren, baik di unit SMP 

maupun SMA dan kelas khusus,” ungkap Penanggung 

Jawab lomba, Ustadz Pandi Yusron, B.Sh., M.H.

Dijelaskan Ustadz Pandi yang juga Kepala SMA 

MBS Zamzam, budaya baca tulis itu sendiri 

merupakan anjuran Allah Subahanahu wata'ala, 

sebagaimana termaktub dalam surat Al Qalam ayat 1. 

'Nun wa al-qalami wa ma yasturun.' Nun, demi qalam 

dan apa yang mereka tulis.' 

“Ayat tersebut merupakan petunjuk dan sumber 

inspirasi dunia mengenai pen�ngnya tradisi menulis 

untuk membangun peradaban. Menulis menuntut 

adanya ilmu, keterampilan, dan riset, sehingga 

kegiatan tulis menulis menjadi faktor terpen�ng 

dalam membangun peradaban manusia, terutama 

dalam rangka mendakwahkan ilmu pengetahuan ke 

seantero dunia. Dengan tulisan, ilmu yang kita miliki 

bisa ditularkan kepada generasi secara turun 

temurun, bahkan saat penulis sudah �ada, ilmunya 

masih hidup karena karya tulisannya dibaca oleh 

generasi-generasi berikutnya. Imam Muhammad bin 

Idris Al-Syafi'i misalnya, usianya 54 tahun, tapi 

keilmuannya lintas generasi karena karya-karya 

tulisnya yang begitu banyak dan bermanfaat. Oleh 

karenanya Imam Syafi'i pernah berpesan, al-'ilmu 

shaidun wa al-kitabatu qaiduhu: ilmu itu ibarat hewan 

buruan, dan menulis adalah tali pengikatnya,” 

paparnya mencontohkan. 

Adapun secara teknis menurut Ketua Pani�a LKTS 

2021, Ustadz Nanang Rahmat Hidayat, S.Pd. , M.Pd. , 

mengatakan bahwa LKTS tahun ini 

mengusung tema,  'Karakter 

Remaja Ideal dalam Menghadapi 

Peradaban Dig i ta l . '  Dengan 

sasaran peserta seluruh santri 

Po n d o k  Pe s a n t re n  M o d e r n 

Zamzam Muhammadiyah di unit 

SMP MBS Zamzam, SMA MBS 

Z a m za m  d a n  ke l a s  k h u s u s . 

Memperebutkan hadiah uang 

pembinaan total nilai tujuh juta 

lebih, piagam dan buku cetak hasil 

karya para pemenang atau karya terpilih,” rincinya.

Adapun tata cara dan syarat lomba dapat dibaca di 

brosur/ pamvlet yang telah dibagikan di �ap kelas 

ataupun di papan  dan medsos PPM pengumuman

Zamzam. Jenis lomba melipu� Ar�kel Bahasa 

Indonesia, Komik Bahasa Indonesia, Cerpen Inspira�f 

Bahasa Indonesia, Puisi Bahasa Indonesia, Puisi 

Bahasa Arab Kesesuaian, Puisi Bahasa Inggris, Poster 

dan Kaligrafi. 

Para juri selain para Asa�dz PPM Zamzam juga 

diambil dari luar pondok sesui kapasitas bidang yang 

dikuasai. Yaitu ustadz Sukirno, Lc., MA., Evy Nur 

Hidaya�, S.Pd., M. Noor Hidayat, S.Pd., Fitri Lilinawa�, 

S.Pd., Rina Rahmaw�, S.Pd., Erna Wahyu Wulandari, 

S.Pd., Rifqi Alfathul Adhim, S.Kom., Himawan Tri 

Utama., M. Rifa'i, Lc., Si� Suruurotun Nafiah (Navi)., 

Renita Rizky Amelia, S.Pd., Sahalal Ma'ruf, S.Pd., dan 

Se�adi Nurhakim, S.Pd. Sedangkan nama-nama 

pemenang silakan  dilihat melalui link YouTube 

Ponpes Zamzam Official.* (h)

LKTS 2021 

PACU CIPTAKAN BUDAYA LITERASI PESANTREN
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Konsep pembelajaran dalam ruang lingkup yang 

lebih luas, terlepas dari pembelajaran formal maupun 

semi-formal ternyata menjadi faktor penunjang 

terbentuknya dakwah Islam yang matang dan 

terarah. Bagaimana �dak, proses-proses dakwah 

yang Allah haturkan kepada para nabi dan rasul �dak 

pernah lepas dari yang namanya pembelajaran. 

Dimulai dari nabi Adam 'Alaihissalam yang diajarkan 

nama-nama benda oleh Allah (Al-Baqarah: 31), 

pembelajaran yang dilakukan oleh nabi Khidir 

'Alaihissalam kepada nabi Musa 'Alaihissalam atas 

perintah dari Allah (Al-Kahfi: 60-82), bahkan sampai 

perintah untuk membaca "Iqra'" (Al-Alaq: 1-5) yang 

Allah sampaikan kepada nabi Muhammad Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam. Semua itu �ada lain untuk 

memberikan kemerdekaan bagi akal dan ha� para 

nabi dan rasul itu dari belenggu kebodohan. 

Merdeka -dengan ar� kebebasan menentukan 

arah dan �dak bergantung pada sesuatu apapun- 

dalam belajar merupakan sebuah keniscayaan, 

dimana kemerdekaan itulah yang kemudian menjadi 

faktor penunjang dari kematangan wawasan, �dak 

terbatas pada nilai atau hambatan lain yang dapat 

memicu terbelenggunya akal pada taraf yang sangat 

terbatas. Lahirnya para ahli ilmu di masa nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam merupakan 

suatu gambaran buk� nyata bahwa kemerdekaan akal 

dalam belajar merupakan faktor paling pen�ng dalam 

proses terbentuknya wawasan yang luas. Sosok 

seper� Abdurahman bin 'Auf, Zubair bin Awwam, dan 

Utsman bin Affan yang dikenal sebagai ahli ekonomi. 

Ada juga sosok seper� Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu 

Musa Al-'Asy'ari, dll yang juga dikenal sebagai ahli 

tafsir. Serta masih banyak lagi ahli-ahli dalam bidang 

keilmuan yang lain. 

Di era modern seper� sekarang ini banyak sekali 

lembaga-lembaga baik formal maupun non-formal 

y a n g  ke m u d i a n  m e n g e m b a n g k a n  ko n s e p 

pembelajaran yang lebih futuris�k, hal ini tentunya 

bertujuan untuk menciptakan sumber daya insani 

yang lebih berbobot �dak hanya intelektualnya saja 

tapi juga spiritualnya. Terbentuknya moral yang baik 

juga merupakan bagian dari pencapaian ini. Sehingga 

�dak sedikit pembelajaran berbasis pesantren 

modern yang memiliki terget capaian dalam ranah 

intektual dan spiritual yang lebih berkualitas sesuai 

dengan perkembangan zaman.

Banyak wawasan dalam lingkup pesantren yang 

jarang diajarkan di lembaga-lembaga formal maupun 

non-formal  la in.  Hal  in i  tentu saja  sangat 

menguntungkan jika pendidikan di pesantren dijalani 

dengan penuh kesadaran dan kebebasan, ar�nya 

dengan lingkungan yang sangat mendukung 

ditambah tenaga pengajar seper� ustadz dan 

ustadzah yang selalu membersamai tentu saja 

menjadi celah untuk terus meningkatkan wawasan, 

�dak hanya terpaku pada pembelajaran di kelas, dan 

juga �dak terpaku pada halaqoh-halaqoh saja. 

Banyak sekali pihak yang diuntungkan dengan konsep 

pembelajaran seper� ini. Santri diuntungkan dengan 

banyaknya ustadz dan ustadzah dengan keahlian di 

bidang keilmuannya masing-masing, ustadz dan 

ustadzah diuntungkan dengan bertambahnya 

pengalaman dalam berinteraksi dengan berbagai 

macam individu dengan karakternya yang sangat 

bervariasi, hingga masyarakat luas yang juga secara 

�dak langsung ikut menyerap ilmu baik dari santri 

maupun ustadz dan ustadzahnya melalui interaksi 

sosial.

Maka sudah sepantasnya kesadaran dalam 

menuntut ilmu di pesantren harus selalu diupayakan 

dan dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya, �dak 

peduli berapa nilai yang akan dicapai, berapa 

penghargaan yang akan diraih, dan berapa pujian 

yang akan disanjungkan, karena yang terpen�ng 

adalah bagaimana caranya agar kualitas diri terus 

bertambah dan terus menempa diri menjadi pribadi 

merdeka untuk keberlangsungan peradaban 

masyarakat madani. *

Merdeka Belajar di Pesantren
Oleh: Shihab Wicaksono Ardhi
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Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Banyumas, 

Kombes Pol M. Firman L. Hakim, S.H., S.I.K., M. Si., 

beserta rombongan mengunjungi Pondok Pesantren 

Modern (PPM) Zamzam Muhammadiyah Cilongok, 

pada Rabu, (5/05/2021). Kehadiran Kapolresta 

beserta Komandan Kodim 0701/Banyumas Letkol Inf 

Candra, S.E, M.I.Pol, disambut oleh Direktur PPM 

Zamzam Ustadz Arif Fauzi, S.Pd.I., Lc., Pimpinan 

Daerah (PD) Muhammadiyah Banyumas, Ketua 

Pemuda Muhammadiyah Banyumas, Ketua Pimpinan 

Daerah Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Pimpinan 

Cabang (PC) Muhammadiyah Cilongok beserta 

perwakilan dari Organisasi Otonom (Ortom)-nya, dan 

Kepala SMA dan SMP MBS Zamzam Muhammadiyah 

Cilongok.

Dalam sambutannya, Pak Kapolresta mengajak 

kepada hadirin untuk senan�asa menyehatkan 

wilayah masing-masing. “Saudara-saudara kami yang 

ada di sini marilah sama-sama untuk menyehatkan 

wilayah kita. Kita sama-sama membangun Banyumas 

yang ada, yang kita tempa� sekarang ini. Besar 

harapan kami, apalagi di masa pandemi ini, mudah-

mudahan kehadiran kami di sini dapat membantu dan 

d a p a t  s a m a - s a m a  m e n g g e r a k k a n  u n t u k 

menyehatkan Kabupaten Banyumas,” himbaunya. 

Selain itu, Pak kapolresta juga mengingatkan perihal 

pesan-pesan dari pemerintah mengenai penangan 

covid salin itu kehadirannya bersama TNI untuk 

berbagi. “TNI dan Polri ada di sini. Kita adalah satu. 

Tugas kita bersama, bagaimana kita menyehatkan 

Banyumas ini dan bagaimana kita membangun 

sumberdaya bagi Banyumas. Sumber daya yang 

dimaksuda tak lain anak-anak kita, kalau anak-anak 

kita sehat, kitanya sehat, insya Allah Banyumasnya 

sehat,” tegasnya.

Sambutan juga disampaikan oleh Direktur PPM 

Zamzam Ustadz Arif Fauzi dan Ustadz M. Djohar, 

M.Pd., selaku PD Muhammadiyah Banyumas. (h)

KAPOLRESTA BANYUMAS KUNJUNGI PPM ZAMZAM CILONGOK
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(INFO PPM ZAMZAM) – Sebanyak 312 Santri 

putra-putri kelas IX Pondok Pesantren Modern (PPM) 

Zamzam Muhammadiyah Cilongok memanfaatkan 

liburan akhir Tahun Ajaran 2020/ 2021 dengan 

mengiku� Dauroh Tahizh Al Qur'an (menghafal al 

Qur'an). Kegiatan bertema, 'Membumikan Kalam 

Illahi di Bumi Per�wi,' ini dilaksanakan selama dua 

pekan sejak Selasa (1/6) dan akan berakhir 

–InsyaAllah-- pada Senin, (14/6/ 2021) bertempat di 

pondok putra dan putri. 

Ketua Pani�a, Ustadz Fachri Afifudin, S.Pd., 

menyampaikan bahwa Dauroh Tahfizh sebagai 

program tahunan merupakan salah satu ak�vitas 

terbaik yang harus dibiasakan bagi santri, terlebih di 

masa pandemi seper� era sekarang. “InsyaAllah 

kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang efek�f 

dalam usaha meningkatkan sekaligus sebagai 

moment untuk assessment perolehan hafalan 

peserta didik SMP MBS Zamzam Cilongok selama 

belajar di ins�tusi ini yakni berupa kegiatan Dauroh 

Tahfizh Al Qur'an. Sebab kegiatan tahunan ini 

merupakan serangkaian kegiatan yang dikemas 

dengan target terukur dan sistema�k serta dalam 

waktu yang rela�f singkat. Program ini juga 

menawarkan target dapat menghafal Al Qur'an dalam 

waktu tertentu,” ungkapnya.  

D i j e l a s ka n ,  l u l u s a n  S M P  M B S  Z a m za m 

Muhammadiyah Cilongok mempunyai kompetensi 

hafal 3 juz al qur'an. Untuk merealisasikan 

terwujudnya peserta didik yang berkompeten seper� 

yang dimaksud, SMP MBS Zamzam Muhammadiyah 

telah banyak melakukan kegiatan pembelajaran 

khususnya tahfizhul qur'an dengan metode 'Halaqah 

Tahfizhul Qur'an' yang dibimbing musyrif dan 

musyrifah. 

“Dauroh Tahfizh Al Qur'an SMP MBS Zamzam juga 

merupakan fasilitas kegiatan bagi santri untuk fokus 

menghafal  Al Qur'an. Sekaligus untuk menguji 

ketercapaian KKM peserta didik dalam menghafal Al 

Qur'an selama berada di pesantren,” kata khafizdah 

Ustadzah Kusnaeni, selaku Kepala Bagian Tahfihz 

Putri. 

Dalam kegiatan ini, para santri putra dan putri 

masing-masing dibagi menjadi 10 dan 12 kelompok 

dengan jadwal kegiatan �ga kali dalam sehari, 

melipu� Sesi 1 jam 05.00-06.30 WIB, Sesi 2 jam 08.30-

11.30 WIB dan Sesi 3 jam 5.30-17-00 WIB.

Ditambahkan, target standar 3 juz adalah untuk 

santri selain kelas Tahfizh. Jika mereka sebelumnya 

telah memenuhi target minimal, maka selama dauroh 

ini kesempatan untuk menambah hafalan sesuai 

kemampuan. Sedangkan khusus bagi kelas Tahfizh, 

target pertahun 5 juz. “Dari tahun pertama juz 30, 29 

1, 2 dan 3 untuk kelas VII. Pada tahun kedua juz  4, 5, 6, 

7 dan 8 untuk kelas VIII kemudian kelas IX  juz 9, 10, 

11, 12 dan 13. Target hafalan hingga kelas IX adalah 15 

juz,” urainya. (h)

Membumikan Kalam Illahi di Bumi Per�wi
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Merdeka belajar, salah satu wacana menarik untuk 

didiskusikan. Hal ini diawali penerapan merdeka belajar 

oleh Kemendikbud.  Konsepnya �dak terlepas dari 

pemikiran Ki Hadjar Dewantara (KHD). Dikatakan, 

pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau 

hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar 

dapat memperbaiki lakunya (bukan dasarnya) hidup dan 

tumbuhnya kekuatan kodrat anak dalam menuntun laku 

dan pertumbuhan kodratnya. Dalam proses “menuntun”, 

anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai 'pamong' 

dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak �dak 

kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang 

'pamong' dapat memberikan 'tuntunan' agar anak dapat 

menemukan kemerdekaan dalam belajar. 

Bentuk paling efek�f dan efisien dari merdeka belajar 

adalah sistem pondok pesantren (Ponpes). Bentuk 

pendidikan berasrama (Boarding School) seper� ponpes  

yang sudah ada jauh sebelumnya di Indonesia, Dalam 

asrama terjadi interaksi antara pamong (guru) dan murid 

(siswa) dalam sebuah pergaulan hidup bersama yang 

�dak hanya mengembangkan s is i  intelektual-

keterampilan. Tetapi, juga karakter budi peker�. 

Terjadilah proses penghayatan bersama tentang prinsip-

prinsip kebudayaan.

Pemikiran KHD dalam filosofi merdeka belajar, juga 

diterapkan di PPM Zam Zam (PPMZ) Cilongok, bahkan 

sebelum wacana itu ada dan akan direalisasikan. Terbuk� 

dari jadwal santri dalam 24 jam, semua sudah tertata rapi. 

Pembagian kelas serta pembelajaran wajib dan sunnah 

menjadi pilihan bagi santri. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemaksaan belajar bukanlah satu-satunya cara yang 

diterapkan dalam pesantren. Kebebasan belajar menjadi 

hak santri untuk menuntut ilmu. Pola pendidikan di PPMZ 

merupakan pendidikan yang paling sempurna jika dilihat 

dari berbagai aspek model pembelajaran. Selain 

menekuni keilmuan agama, hafalan dan lainnya, santri 

juga diberi kebebasan untuk berkembang sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk menekuni keilmuan umum di 

luar dari tanggung jawab ilmu agama.

Melalui Bagian Bina Prestasi (Binpres) PPMZ 

mengena lkan  kepada  santr i  adanya  keg iatan 

esktrakurikuler (ekskul) lebih dari 21 pilihan. Melalui 

program ini santri diberi kebebasan untuk memilih ekskul 

sesuai keinginannya. Upaya mengembangkan prestasi 

santri, para pendidik juga mengakomodir semua kegiatan 

ekskul, perlombaan dan pelaksanaan lainnya dari mulai 

persiapan, bimbingan hingga sampai pelaksanaan. Se�ap 

santri boleh berpar�sipasi ak�f dalam se�ap perlombaan 

sesuai kompetensi dan kesiapan mengiku�nya.

Merdeka belajar merupakan 

peluang memberikan kesempatan 

belajar secara bebas dan nyaman 

kepada siswa untuk belajar dengan 

tenang, santai dan gembira tanpa stres dan tekanan 

dengan memperha�kan bakat alami yang mereka punyai, 

tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai 

suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan 

mereka. Dengan demikian masing-masing mereka 

tumbuh dan berkembang sesuai  potens i  dan 

kemampuannya. Kondisi lingkungan PPMZ yang nyaman, 

juga sangat mendukung santri untuk belajar dengan 

santai dan gembira. Pola pengajaran para pendidik, yang 

menggunakan sistem “among” juga membuat santri 

merasa berada di lingkungan rumah sendiri. 

Dalam sistem among, guru memiliki �ga fungsi 

utama. Di depan, ia menjadi teladan. Di tengah, menjadi 

pemberi semangat. Di belakang mengama� kemajuan 

para murid. Iniliah filosofi KDH yang sangat pas diterapkan 

dalam pola pengasuhan di PPMZ. Selain di kelas, sistem 

“among” ini juga diterapkan di kamar santri dengan 

m u sy r i f /  m u sy r i fa h nya .  S a nt r i  d a p at  l e l u a s a 

mengungkapkan segala hal dengan musyrif/ musyrifah, 

seka l igus  menjad i  pembimbing  dan pendid ik 

sebagaimana orang tuanya di rumah. Se�ap hari, mereka 

selalu mendapatkan nasehat dan bimbingan bagaimana 

hidup bersama dengan karakter teman yang berbeda- 

beda. 

Suatu hal yang langka pula, bahwa di PPMZ pada 

jenjang SMP, santri diarahkan pada jurusan - jurusan yang 

berbasis pada lifeskill. Mereka langsung masuk pada kelas 

sesuai bakat, minat dan kemampuannya, yaitu kelas 

tahfidz, IPA, IPS dan bahasa. Kebijakan ini tentu selangkah 

lebih maju, dibandingkan pondok pesantren lain yang 

masih menggunakan sistem regular.   Kegiatan 

p e m b e l a j a ra n  te r ka i t  j u r u s a n  te rs e b u t  j u ga 

dimaksimalkan dengan model pembelajaran konstekstual 

dimana santri dapat terjun langsung dalam kegiatan 

prak�kum yang lebih nyata.

Prak�k merdeka belajar di PPMZ merupakan pola 

pendidikan yang sangat efek�f untuk mengantar 

keberhasilan pendidikan sesuai visi dan misi PPMZ,  agar 

anak terampil, mandiri, dan juga membantunya peka 

terhadap lingkungan dan tuntutan zaman serta bertaqwa 

sebagai landangan hakiki. Nilai - nilai itu sangat 

mendukung masa depan santri untuk memiliki kesadaran 

diri tentang kemerdekaan dan kemartabatan. Semoga 

PPMZ selalu berkomitmen dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan yang merdeka. *

POLA PENDIDIKAN IDEAL DI  PPM ZAM ZAM
Oleh: Mistina Hidayati, S.Pd. 

Guru SMP Negeri 1 Banyumas / Wali Santri Putri 8F
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Kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet 

Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim menurut 

hemat saya sangat relevan untuk saat ini. Yang 

esensial dalam pendidikan kita adalah tercapainya 

tujuan yang telah dalam Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2003 yaitu mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, krea�f, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokra�s serta 

bertanggung jawab.

Dengan mengacu kepada Tujuan Pendidikan Nasional 

itu pesantren menentukan tujuan ins�tusional 

(lembaga/ pondok pesantren) masing-masing. 

Rumusan dan redaksinya mungkin berbeda antara 

satu pondok dan pondok yang lain, namun 

substansinya sama saja. 

Kontens pendidikan dan metodologi pembelajaran 

juga bisa saja beragam. Bahwa ada kompetensi 

khusus yang menonjol pada masing-masing pondok, 

itu hal biasa dan sah-sah saja sebagaimana yang 

terjadi di sekolah umum (non pesantren). Hal ini 

biasanya dipengaruhi  oleh l ingkungan dan 

kompetensi penyelenggara pendidikan setempat baik 

itu kiyai maupun tenaga pendidik lainnya. 

Disamping kompetensi keagamaan secara kogni�f 

(teori) melalui pembelajaran ulum diniayah, secara 

afek�f (sikap dan perilaku) pesantren memberikan 

bimbingan dan tuntunan nyata kepada para santri 

untuk mencapai keimanan dan ketaqwaannya. 

Untuk menancapkan akhlakul karimah misalnya, 

metode pembelajarannya bisa dilakukan di luar kelas 

dengan berinteraksi sosial melalui kerja bak� 

bersama masyarakat sekitar pondok dan kegiatan 

bak� sosial membantu warga yang �dak mampu. 

Untuk aspek kemandirian dan ketrampilan, para 

santri dibimbing untuk melakukan usaha sesuai 

dengan minat dan bakatnya masing-masing. Hal ini 

sangat pen�ng menurut saya agar �dak terkesan 

bahwa lulusan pondok hanya bisa mengaji dan 

memimpin doa. 

Yang berbakat di bidang tabligh misalnya, akan sangat 

bagus kalau dibekali dengan kemampuan komunikasi 

modern supaya dakwahnya dapat diterima dan 

dinikma� oleh masyarakat modern. 

Demkian pula ketrampilan tata boga, tata busana, 

pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. 

Dengan kurikulum ekstra kurikuler semacam itu 

diharapkan suasana pesantren lebih hidup dan 

dinamis. *

Merdeka Belajar ala Pesantren

Ust. Jasiman, Lc
(Anggota DPR Prov. Jateng Fraksi PKS) 
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“Menyeramkan,”  kata i tu 
banyak terbersit di pikiran anak-
anak atau bahkan orang dewasa 

ke�ka mendengar proses pendidikan di pondok pesantren. 
Ke�ka diceritakan kepada mereka yang �dak atau belum 
pernah mengiku� pendidikan di lembaga pendidikan 
pondok pesantren. Kondisi bagaimana terpisah dengan 
orangtua tercinta, �dak boleh membawa alat komunikasi 
handphone, tanpa ada fasilitas televisi di kamarnya, se�ap 
hari ada tagihan hafalan, kajian-kajian, beratnya bangun di 
seper�ga malam, menahan kantuk yang luar biasa.

Berbagai macam pandangan ataupun perasaan 
tersebut tentunya �dak berlaku bagi para santri yang 
datang ke lembaga pendidikan pondok pesantren yang 
memiliki niat yang kuat bahwa menuntut ilmu merupakan 
kewajiban bagi seorang muslim dari ayunan hingga liang 
lahat. Santri datang dengan perasaan gembira dan 
menikma� tentang pen�ngnya menuntut ilmu.

Merdeka Belajar (MB) adalah program kebijakan baru 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia (Kemdikbud RI) Kabinet Indonesia Maju, Nadiem 
Makarim. Kebijakan Merdeka Belajar di antaranya Ujian 
Nasional (UN) digan�kan oleh Asesmen Kompetensi 
Minimum (AKM) yang terdiri dari (1) Literasi dan numerasi; 
(2) Survey Karakter; (3) Survey Lingkungan Belajar.

Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, 
tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta 
memahami konsep di baliknya. Untuk kemampuan 
numerasi, yang dinilai bukan pelajaran matema�ka, tetapi 
penilaian terhadap kemampuan siswa/ santri dalam 
menerapkan konsep numeric dalam kehidupan nyata. 
Survey karakter, bukan sebuah tes melainkan pencarian 
sejauh mana penerapan asas-asas Pancasila oleh siswa/ 
santri.

Menurut Nadiem, kata “Merdeka Belajar” paling tepat 
digunakan sebagai filosofi perubahan dari metode 
pembelajaran yang terjadi selama ini di sekolah-sekolah. 
Sebab esensi dalam Merdeka Belajar adalah kemerdekaan 
berpikir, kemandirian, dan kemerdekaan bagi lingkungan 
pendidikan, menentukan sendiri cara terbaik dalam proses 
pembelajaran. Kebijakan Merdeka Belajar member 
kemerdekaan se�ap satuan pendidikan berinovasi. Konsep 
ini harus menyesuaikan kondisi dimana proses belajar 
berjalan, baik sisi budaya, kearifan, sosio-ekonomi maupun 
infrastruktur.

Masih dalam kerangka Merdeka Belajar, Sumber Daya 
Manusia (SDM) di masa depan dituntut memiliki 
kompetensi global dan perilaku yang sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila melipu� : (1) 
Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan 
berakhlak mulia; (2) Memiliki kemandirian; (3) Bernalar 

kri�s; (4) Berkebhinekaan global; (5) Bergotong royong; (6) 
Krea�f. Khusus berkaitan dengan pelajar yang harus 
memiliki kemandirian yaitu pelajar yang bertanggung 
jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi pelajar mandiri 
memiliki elemen kunci mandiri terdiri dari kesadaran akan 
diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri.

Poin-poin kebijakan Merdeka Belajar tersebut sudah 
�dak asing bagi lembaga pendidikan pondok pesantren. 
M e r d e k a  B e l a j a r  a l a  p e s a n t r e n  s u d a h 
mengimplementasikan jauh sebelum muncul kebijakan 
Merdeka Belajar dari Kemdikbud. Salah satu contoh 
keunggulan system pendidikan pesantren di antaranya, 
sebelum santri mengiku� kegiatan pembelajaran di sekolah 
yang dimulai pukul 07.00 s.d. selesai, sebelumnya santri 
sudah melaksanakan beberapa ak�vitas seper� Shalat 
Tahajud, Shalat Subuh berjamaah, menghapal Al-Qur'an 
(tahfizh) dan sebagainya. Setelah kegiatan sekolah, is�rahat 
dan Shalat Ashar, selanjutnya santri mengiku� kegiatan 
pembinaan asrama, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan bina 
prestasi dan lain-lain. Setelah Shalat Maghrib, santri 
mengiku� kegiatan tahfizh, ta'lim, Shalat Isya, dilanjutkan 
kegiatan penguatan bahasa, belajar terpimpin ataupun 
mandiri, prak�k berpidato, dan kegiatan pengembangan 
diri lainnya.

Jadwal belajar di pondok pesantren dalam 24 jam 
sudah terjadwal dengan baik seper� kegiatan tersebut di 
atas, termasuk tentang pembagian kelas, jadwal pelajaran 
sudah tersusun dengan baik. Terdapat mata pelajaran 
agama yang bersifat wajib, seper� tafsir, hadits, aqidah, 
bahasa Arab, fiqih dan sebagainya. Tetapi juga mata 
pelajaran seper� PPKn, Bahasa, Matema�ka, Fisika, Biologi, 
Kimia, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, Penjaskes, Pendidikan 
Seni.

Sistem pendidikan pesantren yang 24 jam dan sudah 
mengimplementasikan konsep Merdeka Belajar ala 
pesantren sangat mendukung terbentuknya karakter dan 
akhlak santri  yang mulia,  mela�h kemandir ian, 
kepemimpinan, dan tanggung jawab selain itu juga 
menggabungkan bakat dan minat serta memberikan 
keseimbangan antar Iman dan Takwa (Imtak) dan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) bagi para santri.

Santri datang ke pondok pesantren dengan perasaan 
gembira dan bahagia, dengan suasana Merdeka Belajar ala 
Pesantren, suasana lingkungan yang mendukung dan 
terbangun dengan baik sehingga terbentuk lingkungan 
belajar sesuai kebutuhan, �dak lagi sebagai momok yang 
menakutkan. Lembaga pendidikan pondok pesantren akan 
berkontribusi besar dalam menyiapkan Sumber Daya 
Manusia Indonesia di masa depan yang memiliki 
kompetensi global dan berakhlak mulia. 

Nasrumminallahi wa fathun qariib.

SISTEM KEPONDOKAN 
IMPLEMEMNTASI KONSEP MERRDEKA BELAJAR

Drs. Tohar, M.Si

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
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Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Perkenalkan saya wali dari salah satu santri di Pondok Pesantren Modern Zam Zam. Di sini saya ingin 

menyampaikan apresiasi mengenai perkembangan Pembelajaran di Pondok Pesantren Modern Zam Zam.

Di usianya yang ke-13 Pondok Pesantren Modern Zam Zam benar-benar telah membuktikan bahwa 

kegiatan pembelajarannya sudah semakin bagus. Banyaknya alumni yang diterima di Perguruan Tinggi Favorit 

baik di dalam maupun luar negeri dalam setiap kelulusannya. Banyak juga yang diterima di jalur bea siswa. 

Apalagi pada tahun pelajaran 2020/2021 untuk jenjang SMA sudah memiliki 4 Jurusan yang sebelumnya hanya 

ada 2  jurusan yaitu IPA dan IPS, namun sekarang sudah tambah lagi ada Jurusan KMI (Kulliyat Al-Mu'alimin 

AL-Islamiyah) dan jurusan bahasa.

Saya mengenal Pondok Pesantren Modern Zam Zam dari angkatan ke-5. Tepatnya ketika saya menitipkan 

anak saya yang pertama masuk pada tahun Pelajaran 2013/2014. Kemudian tahun pelajaran 2017/2018 saya 

titipkan lagi anak kedua masuk di angkatan IX. Dari sinilah saya dapat mengatakan perkembangan 

pembelajaran di Pondok Pesantren Modern Zam Zam luar biasa. Dari tahun ke tahun santrinya semakin 

bertambah, tidak hanya dari wilayah Banyumas saja tetapi sudah tingkat Nasional, karena santri datang dari 

berbagai daerah. 

Secara pribadi saya merasa puas menitipkan anak di Pondok Pesantren Modern Zam Zam. Karena di 

samping mendapatkan pembelajaran secara kemandirian anak juga dibekali dengan kegiatan yang mengandung 

unsur pendidikan. Baik di pembelajaran Instrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Sehingga secara tidak 

langsung anak tidak hanya dibekali pengetahuan dan ketrampilan tetapi juga penguatan karakter. Alhamdulillah 

semua itu ada di Pondok Pesantren Modern Zam Zam. Apalagi setelah saya membaca majalah Akhbar Zamzam 

edisi 2, salah satu Ustadz menyampaikan bahwa Pondok Pesantren Modern Zam Zam Muhammadiyah 

Cilongok menjadi Pondok Muhammadiyah terbesar ke-2 se-Indonesia. Itulah bukti bahwa Pondok Pesantren 

Modern Zam Zam semakin berkembang ke arah yang lebih maju. Saya yakin bahwa Pondok Pesantren Modern 

Zam Zam komit dengan Visi dan Misinya.

Pesan saya teruslah berkarya dan berkarya demi tercapainya cita-cita bangsa dan negara pada umumnya dan 

santri pada khususnya. Saya hanya bisa berdoa untuk Pondok Pesantren Modern Zam Zam semoga semakin 

berkualitas baik dari segi akademik maupun kepondokan.

Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan semoga apa yang kita harapkan bisa terlaksana. Terima kasih 

dan mohon maaf atas salah dan khilaf saya.

Wssalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Ibu Suswati Chasanah
Wali Santri Kelas X Bahasa 1
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Sharing Umi Waheeda: 
Jadilah Khadijah Millenial 

Kehadiran Pengasuh Pondok Pesantren Al 

Ashriyyah Nurul Iman, Umi Waheeda ke Pondok 

Pesantren Modern (PPM) Zamzam Muhammadiyah, 

pada Senin, (8/03/2021) di aula pondok putri, salah 

satunya untuk berbagi (sharing) pengalaman dan 

m em b er ika n  m o � va s i  tenta n g  p en� n gnya 

penanaman jiwa kewirausahaan bagi para santri. 

Dimaksudkan, kelak para santri selepas mondok, 

kuliah, nikah, mereka bisa hidup mandiri dengan 

menjalankan usaha atau berbisnis hingga menjadi 

kaya raya. Dalam berbisnis kuncinya harus dikelola 

secara amanah, sidik dan fathonah.  

“Sekalipun seorang mempunyai kekayaan, punya 

gunung emas, tetapi kalau �dak bisa memenej, �dak 

bisa dikelola secara amanah, fathonah dan sidik, 

maka semuanya akan habis. Just like Indonesia,” 

ujarnya dengan sedikit sindiran.  

Diingatkan bahwa untuk membangun atau 

menghancurkan suatu bangsa, baik Indonesia 

ataupun negara mana saja kuncinya ada �ga. 

“Pertama, bangsa itu akan hancur atau rusak maka 

yang paling pertama disalahkan ibunya. Kedua para 

guru dan ke�ga pemerintah. Begitu juga ke�ka ada 

anak bermasalah, jangan jauh-jauh mencari orang 

yang salah, jangan cari ayah, tetapi cari saja ibunya. 

Sebab ibu pendidik pertama. Pokok kesalahan yang 

kedua ada pada para guru. Dalam hal ini para guru 

yang �dak sidik, �dak fatonah dan �dak amanah. 

Ke�ga ada pemerintah,” tegasnya. 

Menurut calon doktor yang pernah mendapat 

beasiswa di Universitas Oxford Inggris, piawai Bahasa 

Inggris dan Sastra Inggris, dalam ceramahnya 

menekankan urgensi seorang ibu dalam pendidikan 

anak. Sebab anak saleh merupakan bagian dari �ga 

u n s u r  y a n g  d a p a t 

menyelamatkan nasib se�ap 

jiwa di alam kubur sebelum 

akhirnya menjalani tahapan 

ke h i d u p a n  s e l a n j u t nya 

hingga hari kiamat. 

“Pertama  anak saleh 

yang mendoakan kedua 

orang tuanya. Kedua Ilmu 

yang bermanfaat. InsyaAllah 

para ustadz/ ah dapat itu, ke�ka mengajar santri 

dengan ikhlas. Lalu para santri mengajarkan ilmu 

kepada orang lain sehingga menjadi amal yang 

pahalanya �dak terputus. Seper� mengajarkan ilmu 

kewirausahaan yang kelak diprak�kan para santri 

kemudian mendapatkan rizki yang khalalan thayibah 

wal barokah. Semua itu menjadi rangkaian amal 

saleh,” urainya. 

Menurut muslimah kelahiran Singapura yang 

dibesarkan di Queens Town dan hidup di lingkungan 

modern serba ada ini, dirinya jika sharing di berbagai 

tempat, pesantren dan lainnya selalu mengajak para 

santri dan wanita pada umumya agar senan�asa 

meneladai sepak terjang istri Rasulullah, Khadijah.  

“Para wanita jadilah sosok-sosok seper� 

sayyida�na Khadijah millenial. Wanita kaya raya yang 

punya tanah seper�ga Makkah, seorang pengusaha, 

konglomerat dan seorang bangsawan. Itulah yang 

menjadi pendamping Rasulullah shalallahu 'alaihi 

wassalam. Islam �dak mungkin menjadi seper� ini, 

tanpa perjuangan dari sayyida�na Khadijah. Kemana 

saya pergi, saya ingin, para santri, murid saya, wanita 

Indonesia dan wanita muslimah di dunia harus 

menjadi sayyida�na Khadijah millenial. Wanita yang 

bisa mengorbankan segalanya untuk Islam. Kaya raya, 

berpendidikan, smart, intelegent, crea�f, fatonah, 

amanah dan siddik,” panjatnya penuh op�mis.

Diakunya pula bawha �dak mudah bagi orang 

k a y a  m e m a n a f a a t k a n 

hartanya untuk kepen�ngan 

fi  s a b i l i l l a h .  H a l  i t u 

mengingatkan kepada pesan 

Abah sebutan Umi kepada 

alm. Syeh Habib Seggaf 

suaminya. Ke�ka menjelang 

wafatnya, yang berpesan 

b a h w a  b e l i a u  � d a k 

m e n i n g ga l ka n  w a r i s a n 

kecuali wakaf. (h)
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PKDTM IPM PPM ZAM ZAM PUTRI

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) salah satu 

O rga n i s a s i  O to n o m  M u h a m m a d i ya h  ya n g 

merupakan gerakan islam, dakwah ama ma'ruf nahi 

mungkar di kalangan pelajar, berakidah Islam dan 

bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di dalam 

IPM sendiri terdapat bidang Perkaderan yang 

mempunyai beberapa tugas pen�ng, salah satunya 

adalah kegiatan mengkader para pelajar atau bisa kita 

sebut dengan Pela�han Kader Taruna Mela� (PKDTM) 

Pe l a� h a n  Ka d e r  Ta r u n a  M e l a�  ya n g  a ka n 

dilaksanakan kali ini adalah �ngkat 1. Tidak hanya 

memiliki 1 �ngkatan saja, namun ada Taruna Mela� 2, 

Taruna Mela� 3, dan Taruna Mela� Utama. Acara 

Taruna Mela� 1 diadakan oleh se�ap PC IPM dan 

dilaksanakan di ran�ng atau sekolah masing-masing. 

Tujuan PKDTM 1 ini adalah agar teman-teman Pelajar 

Muhammadiyah dapat menjadi kader yang baik, 

walaupun dengan kondisi pandemi seper� saat ini, 

dan semoga semangat juang kita sebagai seorang 

pelajar tetap ada bahkan terus bertambah. 

Pada Sabtu-Minggu (27-28 Maret 2021) telah 

terlaksana kegiatan Taruna Mela� 1 di Pondok 

Pesantren Modern Zam Zam Muhammadiyah 

Cilongok, Dengan Jumlah peserta 215 dari pelajar 

SMP kelas 8 dan pelajar SMA kelas 11 yang belum 

pernah mengiku� TM1. Pada acara TM-1 yang 

dilaksanakan PC IPM Cilongok ini, diketuai oleh Ulli 

Yuniar� dari PC IPM Cilongok, ada pula IOT (Imam Of 

Training), MOT (Master Of Training), ASMOT (Asisten 

Master Of Training), MOG (Master Of Game) yang 

bertugas  membantu para pemater i .  Acara 

pembukaan TM-1 dilaksanakan ba'da Dhuhur di 

halaman Gedung Fadhilah yang dibuka oleh Wadir 

riayah putri Ustadzah Shofiana Hikmah, S.Pd.I. dan 

dilanjutkan dengan acara orientasi oleh salah satu 

Ipmawa� PC IPM di halaman tersebut. 

Setelah kegiatan orientasi, para peserta diarahkan 

untuk masuk ke ruangan yang telah dibagi. Ruangan 

dibagi menjadi 7 untuk SMP dan 1 ruangan is�mewa 

untuk kelas 11 SMA. Acara dilanjut perkenalan 

ASMOT kepada para peserta, kemudian peserta 

mengisi soal yang diberikan oleh pani�a berkaitan 

tentang pengetahuan ke-IPM-an. Dalam kegiatan TM-

1 ini seluruh materi disampaikan kepada para peserta 

oleh Ipmawa� dari Cabang dan Daerah. Materi yang 

d i s a m p a i k a n  a n t a r a  l a i n ;  k e i s l a m a n , 

Kemuhammadiyahan, Manajemen, ke-IPM-an, Be A 

Good Student In Pandemic Era, dan Retorika. 

Ipmawa� yang bertugas atau yang biasa kita sebut 

sebagai pemateri memasuki ruangan yang telah 

tersediakan sesuai dengan terjadwal, didalam 

ruangan pemateri memberikan penjelasan dari 

materinya agar para peserta dapat memahaminya. 

Peserta TM-1 ke�ka materi berlangsung para peserta 

diarahkan untuk mengisi pretest (sebelum) dan 

pos�est (sesudah) agar memiliki pandangan sebelum 

dijelaskan dan sesudah dijelaskan dan untuk 

mengukur pemahaman para peserta terhadap materi 

yang akan maupun sudah disampaikan. Pada hari 

kedua, diadakan kegiatan senam pagi, kemudian 

dilanjutkan kegiatan berdiskusi bersama para MOT 

dan ASMOT,  tujuannya untuk mengulas materi yang 

telah didapatkan. Para peserta juga diberikan 

kesempatan untuk menyampaikam kesan dan 

pesannya. 

“Kegiatannya bikin seneng, walaupun lelah tapi 

dapat terbayarkan dengn ilmu, para pematerinya juga 

sabar banget ke�ka kita ngantuk, pokoknya makasih 

ilmunya,” kata salah seorang peserta. Setelah 

berdiskusi para peserta mengiku� kegiatan 

penutupan yang di dalamnya diberikan  mo�vasi bagi 

seluruh peserta. “Saya tunggu di IPM, saya tunggu 

per juangan temen-temen di  IPM dan bisa 

melanjutkan perjuangan kami di IPM dan Ortom 

setelah IPM. Semoga temen temen bisa melanjutkan 

perkaderan di IPM, �dak sampai di TM-1 saja ya, 

semangat! “ kata Ulli Yuniar�. Semoga apa yang 

disampaikan dari ketua pani�a dapat kita pelajari. 

Tetap semangat untuk para Kader muda, Jangan 

pernah menjadi Kader yang Keder. Lanjutkan 

perjuangan kalian, mari berjuang bersama. Nun 

walqolami wama yasturun. (Ratna Dewitasari)

'Memasi�an Pelajar sebagai Kader Intelektual yang Unggul Di Era Pandemi' 
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SEMUSIM: 

Menjadi muslimah seja� memang �dak mudah. 

Muslimah seja� ibarat permata, dibentuk di bawah 

kuatnya tekanan hingga akhirnya menjadi batu yang 

sangat indah. Menjadi seorang muslimah seja� memang 

penuh dengan rintangan dan ujian, tetapi ke�ka semua 

sudah terlewa� insya Allah kemuliaan yang didapat �dak 

hanya di dunia tetapi juga di akhirat.

Muslimah Seja� adalah sosok mulia di saat jutaan 

wanita terhina di dalam kubangan hawa nafsu, maksiat, 

fitnah duniawi dan angkara. Ke�ka para wanita 

berbangga mengumbar aurat dan syahwatnya, ia tampil 

memesona dengan syari'at jilbab-Nya. Ia adalah 

anugerah ilahi bagi seluruh wanita di bumi ini. 

Pribadinyapun pancaran indah dari beningnya sabda 

junjungan. Dan jiwa-jiwanya adalah jiwa pendidik dai 

teladan dan mujahid militan.

Ada yang mengatakan, wanita bisa dikatakan 

Muslimah seja� apabila ia menjadi sosok yang mulia saat 

jutaan wanita terhina. Ia tetap bertahan dalam syariat 

Islam, ke�ka para wanita berbangga mengumbar 

syahwatnya. Akhlak wanita teladan ialah menjaga 

kehormatan. Akan tetapi, sangat disayangkan. Faktanya 

sedikit sekali seorang muslimah yang mampu meraih 

prestasi gemilang sebagai Muslimah seja�. Tapi, �dak 

ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik dan 

berusaha mendapatkan gelar kemuliaan itu. Oleh karena 

itu bagian taujih ponpes modern  zam-zam putri se�ap 

tahunnya ru�n mengadakan seminar kemuslimahan atau 

kajian keputrian untuk para santriwa�. Pada tahun 2021 

acara seminar kemuslimahan tersebut bertepatan 

dengan hari besar Islam Isra Mi'raj 1442 H. Kegiatan 

SEMUSIM diisi oleh Ibu Nisa  (Seminar Kemuslimahan) 

Islami, M.Pd.I. sebagai pemateri, dengan mengangkat 

tema, 'Muslimah Ceria, Muslimah Sehat, Muslimah 

Seja�'. 

Pemateri memberikan tausiyah dengan bahasa 

kekinian, mudah dipahami dan fun bagaimana menjadi 

muslimah yang ceria namun tetap santun, �dak 

berlebihan, �dak tabaruj, serta tetap menjaga iffah, izzah 

dan marwah seorang perempuan. Dan bagaimana 

menjadi muslimah yang sehat, baik sehat secara jasmani 

dan ruhaniyahnya dengan menjalankan kehidupan 

sesuai dengan tuntunan rasul. Pemateri mengatakan 

bahwa keputusan para orang tua untuk memondokan 

putra putrinya di pesantren sangatlah tepat dan 

beruntung. Sebab, lingkungan pesantren merupakan 

sarana pendidikan yang representa�ve dalam upaya 

pembentukan karakter dan penanaman akhlak serta 

adab santriwa� khususnya untuk menjadi muslimah 

yang sebenar-benarnya. Karena semua kegiatan yang 

ada di dalam  pesantren, baik kegiatan dalam keseharian 

atau kegiatan lainnya, semuanya terdapat pembelajaran 

bagi para santri, baik secara langsung atau �dak 

langsung, untuk menempa fisik, ha�, mental, pemikiran 

mereka agar menjadi kuat dan kokoh. Dengan bermacam 

ujian yang harus dihadapi selama berada di pesantren, 

semuanya sebagai satu upaya agar para santri mampu 

memahami dirinya dan memiliki kekuatan moral yang 

baik, sehingga dapat tumbuh menjadi sosok-sosok 

wanita yang dirindukan surga, tutur bunda Nisa Islami. 

“Jadilah sosok-sosok yang menyerupai putri 

kesayangan seper� Fa�mah putri Rasulullah, tumbuhlah 

sebagai remaja sesuci Maryam, dan menjadi isteri se�a 

seper� Khadijah,” tuturnya lagi memo�vasi.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan mau'idzhoh hasanah kepada para 

santri putri agar semakin memahami bagaimana menjadi 

seorang muslimah yang berkarakter, ceria, sehat dan 

muslimah seja� atau muslimah yang sebenar-benarnya, 

serta terhindar dari jerat-jerat maksiat milenial masa kini 

yang rentan sekali dilakukan oleh anak muda masa kini, 

para kaum hawa khususnya. Acara semusim ini juga 

disiarkan secara langsung melalu akun Instagram IPM 

Ponpes Zam Zam putri agar santriwa� yang masih daring 

di rumah juga bisa menyaksikan dan mengambil 

pelajaran dari kegiatan seminar ini yang disampaikan 

oleh bunda Nisa Islami. Semoga Alloh senan�asa 

melindungi para santriwa� dan kita semua dari fitnah-

fitnah dunia serta kemaksiatan, aamiin. Wallahu a'lam 

bishawab. 

Perempuan merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang penuh 

dengan keis�mewaan. Begitu banyak keis�mewaan yang dimiliki 

seorang perempuan, sampai-sampai dalam Al-Quran terdapat satu 

surat yang mengandung nama perempuan, yakni surat An-Nisa. 

Perempuan juga memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan 

se�ap orang. Perlu kita ketahui bersama, bahwa perempuan shalihah merupakan sebaik-baiknya perhiasaan dunia, 

seper� dalam hadits berikut yang ar�nya, “Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan 

dunia adalah wanita shalihah.” (HR. Muslim).

Muslimah Ceria, Muslimah Sehat, Muslimah Sejati.
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HIKMAH ISRA MI'RAJ: 
MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR 

Menjadi orang berhasil dan hebat niscaya harus 

menempuh ujian berat. Seper� proses pembuatan 

senjata tajam oleh seorang pandai besi (empu), 

bermula dari sepotong besi. Ia membakar logam di 

dalam bara api, lalu ditempanya berulang kali, 

dibakar lagi, dicampur dengan baja berkualitas, 

hingga sampai pada proses finishing atau tahapan 

ringan, benda tajam itu digerenda, dihaluskan dan 

terus diasah. Hasilnya menjadi sepotong senjata 

tajam yang bisa bermanfat untuk banyak hal. 

Begitulah cara Drs. Agus Sumbodo, Analis Pengendali 

Mutu Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, ke�ka 

memberikan asupan semangat belajar kepada para 

santri dalam Seminar Mo�vasi bertema 'Hikmah 

Perjalanan Agung dalam Meningkatkan Kualitas 

Belajar'. Pada sesi pertama para santri telah diberikan 

tuntunan cara memandang sebuah permasalahan 

yang dihadapi selama menjalani proses belajar di 

pesantren, disampaikan oleh Pengasuh Pondok 

Pesantren Modern (PPM) Zamzam Muhammadiyah 

putra, Ustadz M. Noor Hidayah, S.Pd., melalui materi 

berjudul, 'Hadiah Terindah dari Allah Melalui Isra 

Mi'raj'.  Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kabag 

Syuun Thullab PPM Zamzam yang berlangsung pada 

Kamis, (11/03/2021), di Aula Komplek Perguruan 

Muhammadiyah Cabang Cilongok. 

Melalui materi berjudul 'Meningkatkan Mo�vasi 

Belajar untuk Meraih Kesuksesan', Pak Sumbodo 

menegaskan, katanya, “bila kau tak tahan lelahnya 

belajar, maka kau harus menahan perihnya 

kebodohan.” Untuk itu, para santri dipahamkan 

bahwa hakikat kelelahan selama proses belajar di 

pesantren, kelak akan berbuah berkah manakala 

semua ak�fitas belajar didasari dengan rasa ikhlas 

beribadah hanya karena Allah Subhanahu wata'ala 

sebagai modal melakukan semangat perubahan 

dalam diri. Cara menyikapi perubah itupun harus 

secara utuh baik melalui �ndakan, pola pikir serta 

sikap. 

“Hakikat semangat belajar sebenarnya sudah 

diajarkan oleh junjungan nabiyullah Muhammad 

shalallahu'alaihi wasallam, melalui hadis yang in�nya 

dijelaskan bahwa se�ap jejak langkah menuju majlis 

ilmu itu merupakan jalan menuju kebahagiaan hakiki. 

'Barangsiapa yang berjalan menuntut ilmu, maka 

Allah mudahkan jalannya menuju Surga. (Al hadis),” 

urainya.

S e b e l u m n y a ,  U s t a d z  N o o r  l e b i h  d u l u 

mengingatkan kembali kepada peserta tentang kisah 

Isra Mi'raj nabi Muhammad shalallahu'alaihi 

wasallam. Salah satu pelajaran yang wajib diambil 

yakni, peris�wa itu terjadi sebagai cara Allah 

subhanahu wata'ala untuk menghibur hamba 

terkasih-Nya. Sebab saat itu baginda Nabi tangah 

berada di masa kesedihan (amul huzni).   

“Dengan kesedihan yang dialami baginda Rasul, 

kemudian terjadi peris�wa Isra dan Mi'raj. Dalam 

peris�wa itu Allah menunjukkan pelajaran bahwa 

segala apa yang ada di bumi itu tampak kecil, 

termasuk segala permasalahan yang ada di bumi. Jadi 

kalau santri merasa ada permasalahan di pondok, itu 

jangan dianggap sebagai masalah besar. Itu belum 

seberapa, masih kecil banget. Jadi �dak perlu bikin 

lemas, putus asa, lalu ingin pulang meninggalkan 

pondok,” ujarnya mengingatkan.

Ketua pani�a, Ustadz Daffa Akram Anas, 

mengatakan bahwa kegiatan khusus untuk santri 

PPM Zamzam putra ini digelar secara offline bagi 

santri yang  sudah di pondok maupun secara virtual 

bag i  santr i  yang  mas ih  berada  d i  rumah. 

Diselenggarakan dalam rangka memperinga� Hari 

Besar Islam, Isra Mir'raj Nabi Muhammad Sallallahu 

A'laihi Wassalam tahun 1442 H. Seminar dipandu 

oleh dua moderator yakni Ustadz Wahyu Kholif 

Romadhon  dan  Ustadz Hasan Sidik Pribadi, S.Pd. dan 

bagi masyarakat luas,  bisa disimak melalui channel 

Youtube: Ponpes Zamzam Official. (h)
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Muhadhoroh  atau kemampuan mengekpresikan 

gagasan tentang ajaran Islam di hadapan public 

melalui kompetensi berpidato. Kemampuan tersebut 

tentunya memerlukan sebuah interaksi yang baik 

antar public speaker dengan pendengarnya.

Kewajiban mendakwahkan agama bukan hal yang 

baru bagi umat Islam, merupakan kewajiban dasar 

manusia untuk selalu mengabdi kepada kebenaran. 

Kondisi sekarang yang begitu komplek dan manusia 

merupakan makhluk sosial yang hidup di tengah-

tengah komplesitas system kemasyarakatan yang 

terus berubah dan terus berkembang dari masa ke 

masa yang akan mempengaruhi pola piker manusia. 

Oleh Karena itu tugas dan kewajiban dakwah dalam 

sejarah Islam bukan suatu yang dipikirkan sambil lalu, 

melainkan yang sejak semula diwajibkan bagi 

pengikutnya, seper� yang tersirat dalam Al- Qur'an 

surat an-Nahl ayat 125.

Sains dan teknologi serta kemajuan zaman yang 

�dak mengindahkan norma-norma agama dan 

menimbulkan dampak yang kurang baik bagi 

masyarakat, menyebabkan manusia sekarang 

mengalami dekadensi moral yang menyebabkan 

krisis insani. Maka untuk mengembalikan nilai-nilai 

tersebut diperlukan adanya da'i dan mubaligh yang 

handal dan berkualitas serta menguasai bagaimana 

cara berkhitabah yang baik dan benar, yaitu memiliki 

pengetahuan yang banyak. Mempunyai keahlian 

(sk i l l )  da lam berdakwah sehing ga  mampu 

menyampaikan dan menjelaskan ajaran Islam dalam 

situasi apapun.

Dan karena alasan di atas juga, maka di acara 

Closing Muhadhoroh kali ini kita telah mengangkat 

tema “MENYOKONG GERLAP REALITAS MELALUI 

KREATIVITAS “

Realitas harus kita hadapi, diusungkannya tema 

ini memiliki tujuan atau maksud agar kita dapat 

menghadapi realitas dengan kre�vitas yang kita miliki 

dikarenakan krea�vitas adalah hal yang tak terbatas, 

penutupan muhadhoroh kali ini bukan hanya perihal 

mereka yang berkhotbah dengan suara lantang di 

hadapan audience, tapi perihal kami semua yang 

telah bahu- membahu mempersiapkan dan mengisi 

acara ini dengan berbagai krea�vitas masing-masing 

individu menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi.

Adapun tampilan pada acara tersebut melipu�, 

Pidato, Tilawah Al-qur'an, Drama musical, Nasyid, 

Fashion Show, dan beberapa intermezzo lainya. 

Pada Ahad, 11 April 2021 PPM Zam Zam 

melaksanakan kegiatan penutupan muhadhoroh 

secara offline dan online melalui streaming via 

youtube. Diadakanya closing muhadhoroh secara 

online adalah untuk meng-improve bakat santriwa� 

kepada khalayak umum dan wali santri di rumah. 

Adapun pelaksana kegiatan ini yaitu seluruh 

santriwa� PPM Zam Zam Putri. Closing Muhadhoroh 

dilaksanakan di halaman gedung Fadhilah, pukul 

20.00 WIB. Acara tersebut dihadiri oleh mudir, wadir, 

para kabag, asa�dz PPM Zam Zam, serta tamu 

undangan.

Direktur PPM Zam Zam Cilongok, Ustadz Arif 

Fauzi, S.Pd.I., Lc., menutup acara tersebut.

“Bismilahirahmanirahim, dengan mengucap 

basmalah maka kegiatan muhadhoroh PPM Zam Zam 

Cilongok resmi ditutup,” ucap Direktur. Semua orang 

Pada dasarnya bisa berbicara di depan umum, 

modalnya Cuma satu yaitu niat dan berla�h. "If all my 

talents and powers were to be taken from me by some 

unscrutable Providence, and I had my choice of 

keeping but one, I would unhesita�ngly ask for be 

allowed to keep the Power of Speaking, for through it I 

would quickly recover all the rest." -Daniel Webster

"A wise man speaks because he has something to 

say; a fool because he has to say something." – Plato.  

Keep language arround the world, From language to 

the world ! (Almeida Sukma Larasa� /IPM PIP)

MENYOKONG GERLAP REALITAS MELALUI KREATIVITAS
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Adanya bencana alam gempa bumi, tanah 
longsor, dan banjir di beberapa ��k NKRI, 
mengundang empa� dan simpa� dari banyak 
kalangan, tak terkecuali Pimpinan Ran�ng IPM 
Zam Zam Putra.  GSPB (Gerakan Santri Peduli 
Bencana) adalah nama kegiatan yang mereka 
adakan untuk penggalangan dana kali ini. Dan 
juga merupakan cabang dari kegiatan Gerakan 
Santri Berbagi yang telah diadakan sebelumnya.

“Ha� kami tergerak untuk mengadakan 
kegiatan ini, ditambah adanya surat edaran dari 
Pimpinan Pusat IPM untuk melakukan aksi 
galang dana turun jalan, membuat kami lebih 
bersemangat." kata Ketua PR IPM Zam Zam Putra 
periode 2020-2021, Bintang Anugrah.

Ak�vis IPM Zam Zam itu juga mengatakan 
dari aksi ini, kita diajarkan untuk bagaimana 

selalu peduli, tolong menolong, dan membantu 
meringankan beban dari korban bencana alam 
melalui kontribusi secara nyata. Ia juga berharap, 
aks i  tersebut  dapat  menggerakan dan 
membangkitkan semangat para santri dalam 
merespons se�ap musibah yang terjadi.

Kegiatan penggalangan ini dilakukan secara 
turun jalan tepatnya di sekitar kawasan lampu 
lalu lintas Ajibarang serta membuka donasi 
melalui transfer rekening yang dibuka selama 
dua minggu, yakni dari tanggal 8-22 Februari 
2021. Setelah dana terkumpul selanjutnya 
diserahkan ke pihak LazizMu Zam Zam untuk 
disalurkan kepada korban bencana alam yang 
membutuhkan.

“Alhamdulillah terkumpul uang sejumlah Rp. 
2.529.700,00. Uang tersebut kami serahkan ke 
pihak LazizMu untuk disalurkan kepada yang 
membutuhkan. Kami ucapkan Jazaakumullah 
Khairan kepada semua pihak yang terlibat dalam 
lancarnya kegiatan ini. Semoga mendapat 
ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan 
bagi para korban bencana diberi kesabaran dan 
ketabahan atas musibah yang menimpa 
mereka.” ujar Bintang. 

GSPB
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P o n d o k  P e s a n t r e n  M o d e r n  Z a m  Z a m 

Muhammadiyah mengadakan acara sosialisasi studi 

lanjut ke Turki bekerja sama dengan Pimpinan Cabang 

Is�mewa Muhammadiyah (PCIM) Turki, Sabtu 

(23/01/2021) pukul 16.00 WIB. Kegiatan ini dilakukan 

untuk memberikan gambaran kepada santri tentang 

pendidikan dan studi lanjut di Turki. Sosialisasi ini juga 

bertujuan memo�vasi santri Pondok Pesantren 

Modern Zam Zam agar menjadi generasi bertolabul 

ilmi dan dapat mencapai sebuah prestasi. 

Acara yang digelar melalui aplikasi zoom dan live 

s t r e a m i n g  y o u t u b e  i n i  d i i k u �  o l e h 

santriwan/santriwa� jenjang SMP dan SMA MBS Zam 

Zam. Direktur Pondok Pesantren Modern Zam Zam, 

Ustad Arif Fauzi, S.Pd.I.,Lc., dalam sambutannya 

berharap, Pondok Pesantren bisa melanjutkan proses 

kaderisasi santri menjadi mahasiswa atau pengajar 

yang dapat membawa kebaikan untuk negeri dan 

Bangsa Indonesia. 

Ada �ga pembicara pada webinar ini, pembicara 

pertama yaitu Ustad Syamsul Hidayat Daud (Ph.D 

Student of Eskisehir Osmangazi University) Beliau 

dosen di UMMataram dan Ketua PCIM Turki, Ustad 

Syamsul Hidayat Daud membahasa tentang beasiswa 

YTB. Beasiswa YTB adalah beasiswa penuh oleh 

Kementrian Luar Negeri Turki. Beasiswa ini 

menawarkan kuliah dalam berbagai bidang untuk 

jenjang S1, S2, S3, dan riset (peneli�an).

Pembicara kedua yaitu Ustad Haydar Syihabuddin 

(Ketua Majelis Tabligh, Tarjih, dan Kader PCIM Turki) 

Beliau membahas tentang beasiswa TDV. Beasiswa 

TDV adalah beasiswa dari Kementrian Agama Turki 

yang menawarkan studi S1 jurusan Illahiyat (Islamic 

Student) atau SMA Imam Ha�p.

Pembicara ke�ga adalah Herliandi (Majelis 

Pustaka dan Informasi PCM Turki) membahasa Tips 

kuliah di Turki dengan biaya mandiri. Herliandi 

menyampaikan, bagi santri yang sudah berusaha 

untuk mendapatkan beasiswa tetapi belum lulus, 

jangan berkecil ha� karena bisa tetap belajar di Turki 

dengan biaya mandiri. “Perlu diketahui untuk biaya 

mandiri di Turki bisa dibilang �dak mahal, bahkan 

biaya hidup di Turki lebih murah daripada kuliah di 

Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia”, Kata Herliandi. 

(WN)

Sosialisasi Studi Lanjut Ke Turki
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Sikap malas, lemahnya kesadaran terhadap 
waktu dan kebiasaan atau jiwa hidup santai pada 
seseorang akan berimplikasi pada sikap 
sembrono (acuh tak acuh) dalam bekerja, kurang 
peduli terhadap proses hasil kerja yang bermutu, 
suka memandang enteng bentuk-bentuk kerja 
yang dilaksankannya, kurang sungguh-sungguh 
dan �dak teli�, �dak efisien dan efek�f, dan 
kurang memiliki dinamika dan komitmen yang 
�nggi terhadap pekerjaanya.
Jika sikap semacam itu melekat pada diri 
Musyrif/ Musyrifah maka yang akan terjadi 
adalah akan kurang dalam memberikan makna 
keteladanan bagi pengembangan wawasan, 
sikap dan mental yang religious bagi para santri 
binaannya dan kepada masyarakat pesantren itu 
sendiri.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 
pengembangan mutu SDM, maka program HRD 
di bawah kewadiran Ri'ayah baik putra maupun 
putri, mengadakan Program Kajian Mingguan 
yang wajib diiku� oleh  para Asa�dz/ ustadzaat 
(Musyrif/ Musyrifah) demi meningkatkan etos 
kerja dalam diri mereka.
Materinya : Ri'ayah Putra terdiri dari Tsaqofah 
Islamiyah (Minggu I), Bahasa Arab (Minggu II), 
Tahsin Al-Qur'an (Minggu III). Sedangkan Ri'ayah 
Putri terdiri dari TazkiyatunNafs (Minggu I), 
Akhlak (Minggu II), Fiqih Wanita (Minggu III), 
Tahsin Al- Qur'an dan Bahasa (Minggu IV). 
Harapannya dengan adanya program tersebut, 
akan menumbuhkan sikap keteladanan yang 
baik bagi diri Musyrif/ Musyrifah kepada santri 

binaannya, menjaga harga diri dan kehormatan, 
serta ikhlas dalam bekerja atau bekerja karena 
mencari keridhoan Allah SWT.*

MENINGKATKAN ETOS KERJA PARA MUSYRIF
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Para Asa�dz baik pendidik dan tenaga kependidikan 

Pondok Pesantren Modern (PPM) Zam Zam 

Muhammadiyah Cilongok secara berjamaah 

mendatangi Puskesmas 2 Cilongok di Desa Ja�saba 

Kecamatan Cilongok untuk melakukan vaksinasi  

Covid-19, sebagai satu upaya (ikh�yar) tetap hidup 

sehat dan imun terhadap penularan virus Covid-19. 

Pelaksanaan  vaksinasi ada dua tahap. Pada tahap 

pertama dilaksanakan pada Senin (14 Juni 2021) dari 

jam 07.30 sd 10.00 WIB di Puskesmas 2 Cilonghok. 

Ratusan karyawan PPM Zamzam memenuhi 

himbauan pemerintah melalui surat dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten Banyumas yang disampaikan 

oleh Direktur Pondok PPM Zamzam, Ustadz Arif Fauzi, 

S.Pd.I., Lc melalui Kabag TU dan Kepala Sekolah SMP 

dan SMA MBS Zam Zam yang dishare di grup WA 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

Baik tenaga kependidikan maupun pendidik SMP dan 

SMA MBS Zam Zam  menda�ar  melalui link yang 

dishare oleh masing-masing bagian satuan 

pendidikan. Data Pengajuan vaksinasi Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan SMA Muhammadiyah Zam Zam 

yang di share oleh Kepala SMA  MBS Zam Zam, ustadz 

Pandi Yusron, B.Sh., M.H pada Kamis, (10 Juni 2021) di 

grup Tenaga Kependididikan PPM Zam Zam.  

“Monggo ustadz/ ustadzah bisa mengisi link ini untuk 

pengajuan pelaksanaan vaksinasi PTK SMA MBS Zam 

Zam. Data ditunggu paling lambat besok  pagi jam 

07.30 WIB untuk disetorkan ke Dinkes melalui 

Puskesmas Cilongok 2,” tulisanya. 

Dalam link tertera kolom iden�tas yang harus diisi, 

Nomor urut, nama, jenis kelamin, Jenis pekerjaan, 

Nomor HP dan alamat KTP.  Sebulan berikutnya, 

pelaksanaan Vaksinasi tahap kedua pada Senin (12 

Juli 2021). Para asa�dz kembali datang secara 

berjamaah mau sendiri-sendiri ke Puskesmas 2. 

Tampak di ruang tunggu para ustadz/ ustadzah 

berbaur dengan masyarakat yang sama-sama 

menunggu antrian untuk mengambil nomor 

penda�aran vaksin, tentunya dengan tetap 

mematuhi protocol kesehatan. Semoga Allah 

senan�asa menganugerahi kesehatan dan segala 

ikh�ar yang dilakukan bernilai ibadah hanya kepada 

Allah. Aamiin. (h)

VAKSINASI IKHTIAR SEHAT 
PARA ASATIDZ PPM ZAM ZAM
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Salah satu pilar iman yakni percaya adanya 

makhluk ghaib. Sebagai manusia, kita sering menjadi 

obyek incaran kejahatan syetan dan bala tentaranya. 

Segala perilaku kejahatan dan berbagai �ndakan yang 

menjauhkan manusia dari ridha Allah serta 

mendekatkan kepada laknat Alloh itu pekerjaan 

syetan. Makhluk itu bentuknya bisa jin dan manusia. 

Hal itu disampaikan Ustadz Abu Alvin ke�ka 

menyampikan tausiyah pengenalan Ruqyah Syar'i di 

hadapan santri kelas 7 Pondok Pesantren Modern 

(PPM) Zamzam Muhammadiyah putra, pada Senin, 

(17/09/2020) di pondok putra. 

“Ruqyah menjadi sarana pengobatan dan 

penyembuhan untuk mengusir gangguan jin atau 

setan tersebut,” kata Ustadz Alvin. 

Selanjutnya Ustadz Alvin menjelaskan bahwa 

dalam syariat Islam dikenal dua macam ruqyah, yaitu 

ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Ruqyah 

syariyah yaitu ruqyah yang benar menurut syariat 

Islam di antaranya dengan cara membacakan ayat Al-

Qur'an, sebagaimana di antara nama surat Al-Fa�hah.  

Ar-Ruqyah itu meminta perlindungan kepada Allah, 

zikir dan doa dengan maksud menyembuhkan sakit. 

Secara bahasa syariat, ruqyah merupakan doa dan 

bacaan-bacaan yang mengandung permintaan tolong 

dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 

untuk mencegah atau mengoba� bala dan penyakit. 

“Dengan demikian, lanjutnya, Ruqyah melipu� 

upaya pencegahan dan pengobatan. Sedangkan 

Ruqyah Syirkiyah adalah usaha pecegahan dan 

pengobatan yang biasa diprak�kkan para dukun. 

Dikenalnya dengan is�lah jampi-jampi, mantra yang 

menggunakan jampi-jampi, rajah dan jimat,” 

tegasnya.

PENGENALAN RUQYAH SYAR'I DI PPM ZAMZAM
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Bagi siswa atau santri 

proses belajar di era pandemi 

ini  tetap harus berjalan 

mela lu i  dar ing/  onl ine . 

Konsep ini sangat baik sekali 

k a r e n a  m e m a n g  y a n g 

n a m a n y a  b e l a j a r  t i d a k 

terhalang oleh waktu dan 

t empa t  b i sa  d i l akukan . 

Apalagi di era pandemi saat 

ini termasuk juga dengan 

kemajuan teknologi. Siswa 

atau santri bisa belajar dengan 

guru tidak hanya melalui 

komunikasi langsung tetapi 

melalui online atau daring 

sehingga Kami sangat senang 

ternyata Ponpes Zam Zam 

dengan adanya musibah 

C O V I D - 1 9  i n i  t i d a k 

mengha lang i  dan  t idak 

mengurangi semangat belajar, 

meningkatkan pengetahuan 

b a g i  p a r a  s a n t r i  b a i k 

pengetahuan umum maupun 

a g a m a .  A p a l a g i  d a r i 

Bapak/Ibu gurunya mendapat dukungan keluarga 

besar dari Ponpes Zam Zam.

Secara umum dukungan Kemenag dalam 

mewujudkan merdeka belajar di pesantren, 

Alhamdulillah selama pandemi ini ada beberapa 

program atau bantuan yang telah disalurkan ke 

lembaga pendidikan keagamaan yaitu Ponpes, TPQ 

maupun Madin, bak bentuknya material maupun 

financial. Secara khusus, dalam upaya mewujudkan  

Merdeka Belajar yang dilaksanakan di pesantren 

dalam hal ini Ponpes Zam Zam, salah satunya dengan 

pemberian bantuan masker, face shield bagi asatidz, 

karyawan maupun santri. Saya teringat pada waktu 

Ponpes Zam Zam mengalami kebakaran satu lokal, 

sehingga tempat tidur santri banyak yang terbakar, 

kemudian kami dari Kemenag memberikan bantuan 

sebagai bentuk kepedulian social. Selain itu secara 

pribadi pun kami memiliki komunikasi baik dengan 

personal pimpinan. Jadi bukan hanya dukungan materi 

tetapi dukungan moral pun kami telah berikam 

KANDEPAG DUKUNG PENERAPAN MERDEKA BELAJAR  
semacam itu secara seimbang 

dan saling melengkapi. 

Saya sangat berterima 

kasih kepada Ponpes Zam 

Z a m  d a l a m  r a n g k a 

m e n i n g k a t k a n  k u a l i t a s 

pendidikan santri/ siswa baik 

formal maupun kepondokan. 

Apalagi ditambah dengan 

pendidikan bahasa yang 

sangat kompleks yaitu bahasa 

Arab, Inggris dan Perancis. 

Insya Allah ke depan akan 

selalu mencetak generasi 

yang hebat.

Harapan kami, pertama 

agar penerapan merdeka 

belajar yang sejatinya di 

Ponpes  Zam Zam te lah 

d i t e r a p k a n  i t u  d a p a t 

dimanfaatkan oleh santri 

dengan sebaik-baiknya. 

Kedua, agar pengelola Ponpes 

Zam Zam senantiasa dapat 

m e n i n g k a t k a n  k u a l i t a s 

p e m b e l a j a r a n .  K e t i g a , 

melalui bantuan dari Kemenag dapat menambah tali 

silaturahmi. Tingkatkan terus  proses pembelajaran di 

masing-masing kelas.

Terkait penerapkan merdeka belajar itu sendiri 

saya berpesan, agar senantiasa disiplin, baik asatidz, 

santri dan masyarakat pondok sehingga akan 

mencapai keberhasilan yang diinginkan. Selain itu 

pihak pengelola dan asatidz harus bertanggung jawab 

untuk mewujudkan target-target yang dijanjikan 

sesuai visi dan misinya. Dengan perpaduan ilmu yang 

diajarkan baik pengetahuan umum dan kepondokan, 

sehingga dapat melahirkan para alunus santri atau 

generasi muda yang berilmu pengetahuan; generasi 

yang berakhlak islami yang hormat kepada para 

asatidz, ulama dan tokoh-tokoh agama; selain itu 

menjadi generasi yang memiliki keterampilan yang 

memadai.  Dalam istilah banyumasan, 'dadi wong 

kudu pinter lan bener.' Tidak sekadar 'bener ning ora 

pinter.' ( Setiadi Nurhakim)

Drs. Aksin Aedi, M.Ag
(Kadepag Kab. Banyumas)
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1.  Muslimah Syar'i Wear

SMA

1st Champion: Jihan Halwa (10 IPA 4) ;  2nd 

Champion: Putri Kamila (10 IPA 3); 3rd Champion: 

NailaSalsabila (10 IPS 3).

SMP

1st Champion: Aulia Putri (9G), 2nd Champion: 

FilzaSalsabila (7k), 3rd Champion: NaufaSyahidah 

(7J).

2. Tar�l Al-Qur'an

SMA

1st Champion: Diva Naran D H (12 IPA 2), 2nd 

Champion: Afnan AfiyatulAzhar (12 IPA 2), 3rd 

Champion: Mafaza Nurul (10 KMI 2).

SMP

1st Champion: Maisha Althafun (8F), 2nd 

Champion: MunaSyarifa (8G), 3rd Champion: Maya 

Dayuningsih (8J).

3.  POSTER

SMA

1st Champion: Intan Nur Hidayah (10 MIPA 4), 2nd 

Champion: ReszaRosmaya (12 IPS 3),  3rd 

Champion: Devi Les�ani (10 IPS 3).

SMP

1st Champion: Marsha Putri (8G), 2nd Champion: 

Ar�kaRahma (9I), 3rd Champion: NailaMeydina 

(7G).

4.  MOVIE DUBBING (GROUP)

 1st  Champion:12 IPA 2, 2nd  Champion: 10 IPA 4, 

KOVIZ-20
“Zam-Zam 2020 Virtual Compe��on”

3rd Champion: 10 KMI 2, 

Most popular: 12 IPS 3

5.  MAGRAM (GROUP) 

1st Champion: 9G, 2nd Champion: 8K, 3rd Champion: 

9J, Most Popular : 9K

6.  GOLDEN ORATOR

SMA

Rista Samara (arabic), Nurissyifa Dian (english), Ummu 

Ngilmi (indonesia) 

SMP

Faradila Nadine (arabic), A�abayun Dianggie (english), 

Aghista Kafi Ghefira (indonesia)

7.  SHORT VIDEO about TS

SMA

1st Champion: Shefia Salsabila (10 KMI 2), 2nd 

Champion: Fita Agus Triyani (12 IPS 3),  3rd Champion: 

Irfani Hanifah (10 IPA)

SMP

1st Champion: Aghista Kafi (9F), 2nd Champion: Keysa 

Kireina (7G), 3rd Champion: Elma Azizah (8F).

8. HW'S YELLING CONTEST (GROUP)

Best: 7H,  Excited: 10 KMI 2, Crea�ve: 10 IPS 3, 

Compact: 10 IPS 2, Interes�ng: 8K

Hopefully with this virtual compe��on we can increase 

the spirit of crea�vity and achievement of students and 

train them to compete with others, so that they can have 

high compe��veness with teenagers their age out there.

SALAM SPORTIVITAS! BRAVO!

Make Solidarity of Spor�vity as Priority. The Covid-19 corona virus pandemic has 

disrupted a series of ac�vi�es. From the economy, educa�on, to religion is shaken by 

this deadly virus. As a result of the Covid-19 pandemic, almost no fes�ve events were 

held at Pondok, such as the usual class mee�ngs held a�er the end-of-year exams. An 

idea was created that is a virtual compe��on through the Instagram applica�on, in 

this way we will not create a crowd and par�cipants can s�ll pay a�en�on to health 
thprotocols. Registra�on has been open since December 14 , 2020 and is followed by the en�re force. Branches of the 

race contested include; Muslimah Syar'i Wear, Poster with theme 'Quaran�ne2', tar�l Al-Qur'an, Mading Instagram, 

Golden Orator, Movie Dubbing, Yelling HW Contest, and Short Video about TapakSuci.

stOn the 31  December the race officially closed, and it was the job of the judges to judge the work of the 
stpar�cipants. At the beginning of the new year, January 1 , 2021 we announce the winners of the race. We 

congratulate the winners as follow;

By: Aura Hasna Rahmawa�
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Pendidikan pesantren diharapkan mampu 

menjadi pembeda dengan pendidikan umum. 

Barangkali ini harapan umum yang tersemat di benak 

orang tua santri. Memesantrenkan anak bagi 

sebagian besar orang tua masa kini bisa jadi prestasi. 

Pe n u l i s  m e n d a p a�  b e b e ra p a  te m a n  ya n g 

mengatakan, ”Wah hebat sekali anakmu, mau masuk 

pesantren.” Tapi bagi kita yang  memiliki anak nyantri, 

bukan satu hal mudah juga menjaga spirit pesantren 

hidup dalam sanubari santri dan orang tua. 

Penulis ingin mengupas dua sisi. Pendidikan 

bukan sekadar apa yang diajarkan. Pendidikan sangat 

luas cakupannya. Ke�ka di pesantren, santri jauh dari 

gadget, santri dibiasakan diri bangun pagi dan 

terjadwal beribadah. Sejak masuk SMP, bagi yang 

kelas 9 berar� telah 3 tahun pendidikan ini 

melembaga. Kebiasaan bangun pagi, baca quran dan 

berbagai kegiatan ritual keagamaan menjadi jantung 

pembelajaran santri. Pertanyaannya, apakah santri 

melakukan hal yang berulang selama 3 tahun ini 

dengan senang ha�? Tidak mudah menjawab 

pertanyaan ini, seper� halnya �dak mudah bagi kita 

orang tua selalu menjadi contoh yang baik bagi 

putra—putrid kita. 

Penulis mendapa� banyak hal sulit mendidik 

santri di rumah, hal ini sama sulitnya dengan 

manajemen pesantren memutuskan melakukan 

pendidikan di kampus santri. Orang tua �dak terbiasa 

mendidik anak dengan berbagai pelajaran. Orang tua 

�dak terbiasa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh 

santri. Kita para orang tua harus jujur. Apa yang ingin 

dilakukan anak kita tentu kita harus terlebih dahulu 

melakukannya. Bagi orang tua yang sibuk dan �dak 

sempat ngaji, tentu bukan perkara mudah untuk 

meminta anaknya ngaji, bagi yang �dak terbiasa 

sholat malam bukan barang mudah meminta anak 

kita sholat malam. Bagi orang tua yang selalu �dak 

pernah berempa� pada anaknya, bukan perkara 

mudah untuk menjadikan anak kita mau dan suka rela 

melakasanakan agenda pesantren. 

Tentu ada gap, antara keinginan orang tua dengan 

apa yang dialami orang tua ke�ka melihat anaknya 

lepas dari pesantren. Santri di rumah yang shock 

culture, mendapa� berbagai kemewahan fasilitas dan 

waktu membuat santri menjadi terlena. Bukan �dak 

mungkin santri yang rajin di pesantren �ba-�ba 

menjadi malas di rumah. Tentu ini dis�mulasi banyak 

hal, terutama keberadaan gadget dan game pas� 

akan jadi alas an utama. Belum lagi waktu yang luang 

karena sebagian besar orang tua sibuk bekerja. 

Ditambah dengan teman-teman SD yang pas� akan 

mengajak untuk bermain. Dan yang paling menjadi 

persoalan tanpa kita sadari adalah kebiasaan hidup 

kita, sebagai orang tuanya. Pertanyaan kri�snya, 

apakah kita sudah menjadi contoh hidup bagi anak-

anak kita? Ini persoalan pelik karena se�ap pribadi 

berbeda dalam kebiasaan beragama.

Tulisan ini penulis buat untuk membantu 

membuat kita lebih bijaksana, kita sebagai orang tua 

tentu punya harapan besar terkait masa depan 

pendidikan anak kita. Tetapi kita tentu juga harus 

paham kesulitan pesantren memutuskan untuk 

masuk atau �dak. Malam (Sabtu, 20.23 WIB) ini 

penulis sangat berbahagia, santri kembali bisa belajar 

di pesantren. Tentu tetap berharap semua protocol 

kesehatan berjalan semes�nya. Inilah equilibrium di 

mana gap antara keinginan orang tua dan manajemen 

pesantren terjadi. Semoga anak-anak kita tumbuh 

menjadi pemimpin bangsa ini di masa depan. 

Pemimpin yang amanah dan berakhlakul karimah. 

Realitas Pendidikan Daring, 
Gap Antara Kenyataan & Harapan

Penulis : Sularto *

*Penulis adalah orang tua santri Luhung Ezar Dilar Desworo, Penulis Buku Koperasipreneur, 
Pemimpin Redaksi www.klikbmi.com dan www.beritakoperasi.co
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Beberapa waktu yang lalu tepatnya pada tangal 11 

Desember 2019,Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

menjelaskan empat perubahan yang “cukup 

ekstrem” dalam system pendidikan di Indonesia yang 

dikenal dengan sebutan “Merdeka Belajar ”. 

Penjabaran konsep merdeka belajar menimbulkan 

banyak pro dan kontra memberikan gambaran bahwa 

saat ini konsep perbaikan system pendidikan di 

Indonesia telah out of the box. Adapun program 

tersebut melipu� perubahan pada kebijakan terkait 

Ujian Nasional (UN) bahwa tahun 2020 merupakan 

pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya., Rencana 

P e l a k s a n a a n  P e m b e l a j a r a n  ( R P P )  y a n g 

disederhanakan, dan Peraturan Penerimaan Peserta 

Didik Baru (PPDB) menggunakan Zonasi dengan 

kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi 

ke�mpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

“Dipaksa, terpaksa, biasa, bisa, luar biasa”. 

Sekilas mungkin kalimat itu adalah kalimat 

yang biasa, hanya bisa lewat dan hilang. 

Namun bagi santri, kalimat tersebut adalah 

hal luar biasa apalagi bertahun-tahun 

mengenyam pendidikan pesantren 

dengan berbagai perjuangan dan 

kenikmatan ilmu yang luar biasa. 

Bayangkan sa ja ,  ke�ka awal 

pertama memasuki  pondok 

pesantren dengan sekelumit 

kegelisahan ha� meninggalkan 

rumah, orang tua, dengan 

dunia baru, tanpa teman yang 

d i k e n a l ,  � d a k  a d a  T V, 

handphone, serta musik yang 

biasa didengar di rumah, 

�ba-�ba harus berada di 

tempat yang penuh dengan 

hiruk pikuk kegiatan yang 

telah terjadwal selama 24 

jam. Semuanya menjadi 

hal menyeramkan jika 

d i c e r i t a k a n  k e p a d a 

mereka yang �dak pernah mengenyam pendidikan 

pesantren. Namun, selanjutnya hal tersebut adalah 

nikmat luar biasa ke�ka dilewa� dengan berbagai 

kesabaran menuntut ilmu, serta penuh ikhlas. 

Kenikmatan ilmu bisa kita lihat setelah keluar dari 

pesantren, begitupun hikmah yang bisa diambil dari 

berbagai kehidupan yang ditemui pasca mengenyam 

pendidikan pesantren. Namun, kisah perjuangan di 

pesantren, kenikmatan dalam se�ap waktu yang 

sudah berlalu tetaplah akan menjadi cerita indah.

Jika beberapa pecan lalu merdeka belajar adalah 

salah satu wacana yang menarik diskusi kalangan 

pendidikan akibat penerapan merdeka belajar oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka 

sebelum wacana itu ada dan akan direalisasikan, 

pesantren sudah menjadi corong penerapan 

merdeka dalam belajar. Bagaimana �dak, jika kita 

menilik jadwal pesantren dalam 24 jam, semua sudah 

tertata rapi, pembagian kelas serta jadwal KBM, 

ekskul, menjadi pilihan semua santri dalam belajar. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemaksaan belajar 

bukanlah satu-satunya cara yang diterapkan 

dalam pesantren. Kebebasan belajar menjadi 

hak santri untuk menuntut ilmu.

Pola pendidikan pesantren, �dak akan 

kita temui di sekolah manapun. Bahkan 

pada penilaian pendidikan nomor 1 di 

dunia yang menerapkan pendidikan 

kontekstual.  Sebab pesantren 

menerapkan dualism pendidikan 

yang kini siap secara sains dan 

agama bisa bersaing secara 

g l o b a l .  D a l a m  h u b u n g a n 

tersebut, pesantren merupakan 

p e n d i d i k a n  y a n g  p a l i n g 

sempurna bagi penulis. Jika 

dilihat dari berbagai aspek 

m o d e l  p e m b e l a j a r a n . 

Pendidikan di pesantren �dak 

hanya diberi keilmuan agama, 

santri diberikan kebebasan 

untuk menekuni keilmuan 

umum di luar dari tanggung 

jawab ilmu agama. Dalam 

Metode Pendidikan Ala Pesantren

Menuju Merdeka Belajar atau Belajar Merdeka?
Oleh: Shofiana Hikmah, S.Pd.I
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konteks ini, selain kewajiban menghafal Al-Quran dan 

mengkaji kitab-kitab, santri diberikan kebebasan 

untuk memilih pengembangan so� skill di sela-

selawaktu yang bisa dimanfaatkan untuk belajar serta 

mengasah bakat yang dimiliki. Ar�nya, santri �dak 

hanya dicetak sebagai kaum sarungan, yang paham 

ilmu agama berikut tafsir dan hadistnya saja, 

melainkan keilmuan di berbagai bidang, seper� 

bahasa, teknologi, matema�ka, sains, menjadi 

kombinasi yang sepadan dengan keilmuan agama 

yang dimiliki.

Di masa depan, santri sudah dipersiapkan menjadi 

dokter, ilmuwan matema�ka, ilmuwan fisika, 

ilmuwan teknologi yang tetap berpegang teguh pada 

ajaran Islam yang didapatkan di pesantren. Kombinasi 

tersebut, lengkap didapatkan di pesantren selagi 

benar-benar dimanfaatkan oleh santri. Disamping itu, 

jika dalam perkuliahan terdapat pengabdian 

masyarakat, tentunya santri sudah menerapkan sejak 

awal system pembelajaran itu. Sebab pengabdian 

adalah final dari keilmuan yang dijalankan selama di 

pesantren. Pengabdian terhadap bangsa dan negara, 

masyarakat, orang tua, khususnya kepada Allah 

AWT. Ar�nya,  santr i  sudah  d i tuntut  untuk 

betransformasi menjadi dewasa sebelum waktunya.  

Ini membuk�kan kesigapan pesantren dalam 

mendidik, membimbing serta mengajarkan santri 

ilmu kehidupan agar bisa menempatkan dirinya 

sesuai peran yang disandangnya ke�ka bersama 

dengan masyarakat. Berada di tengah-tengah 

masyarakat �dak lantas menjadi manusia yang paling 

benar, namun memen�ngkan maslahat untuk 

kerukunan antar umat yang beragam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa 

merdeka belajar yang dimaksud adalah kebebasan 

berfikir. Kebijakan belajar mandiri yang di kemukakan 

oleh Nadiem adalah Program Peneli�an Programme 

for Internasional Student Assesment (PISA) 2019. 

Untuk mendorong konsep belaja rmandiri Nadiem 

Makarim mempunyai sebuah keinginan menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan tanpa dibebani 

dengan skor atau nilai yang telah ditentukan. Jika 

Nadiem Makarim menekankan pada filosofi 

pembangunan kapasitas SDM untuk bisamemenuhi 

kebutuhan pasar kerja, jasa dan peluang usaha. Maka 

merdeka belajar di pesantre nmenekankan pada 

pembentukan karakter muslim sholih/ sholihah yang 

memiliki kemandirian dalam mengembangkan 

pengabdiannya denganmemanfaatkanilmu yang 

telah diperolehdari para kiyai/ ustad/ ustadzah 

selama di pesantren supaya dapat diterima oleh 

masyarakat luas nan�nya. Karena perbedaan tujuan 

dan filosofis pendidikan inilah yang membuat sekolah 

dan pesantren jauh berbeda, bisa dilihat dari segi 

proses atau hasil akhirnya. Wallahua'lambisshawab. 

(*)

Cilongok, 17 April 2021
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Ustadz adalah seorang pendidik yang berada 

dalam lingkungan pesantren yang merupakan salah 

satu organ pen�ng sebuah pesantren ( islamic 

boarding school ) terutama di pondok pesantren 

modern zam zam muhammadiyah cilongok .ia 

menjalankan peran sebagai musyrif ( pembimbing ) 

sekaligus murobbi( pendidik ) bagi santri hampir 

dalam segala hal dikehidupan pesantren. 

Dipondok pesantren modern zam zam ustadz dan 

m u sy r i f  m e m i l i k i  t a n g g u n g  j a w a b  u t a m a 

mendampingi santri menghafal al quran. selain itu 

ustadz dan musyrif juga dituntut untuk menjadi 

qudwah atau teladan dalam hal ilmu dan akhlak. 

ustadz dan musyrif juga dituntut berperan sebagai 

orang tua penggan� bagi santri dalam hal-hal 

tertentu yang mengajari santri basic skill, seper� 

berbicara yang baik, mandi dengan bersih ,adab 

makan ,minum dan sopan santun , bisa dikatakan 

ustadz adalah ujung tombak pendidikan pesantren.

Ustadz dan musyrif memang memiliki peran yang 

cukup besar dalam mewarnai dan membentuk jiwa 

dan karakter santri, mengingat peran yang cukup 

pen�ng tersebut, maka pondok pesantren modern 

za m - za m  m u h a m m a d i ya h  b e r u s a h a  te r u s 

mencanangkan bentuk-bentuk perha�an terbaik bagi 

para ustadz dan musyrifnya

Untuk menjadi pondok pesantren terbaik, 

tentunya dengan melakukan up grade konpetensi 

ustadz dan musyrif secara teratur sama pen�ngnya 

dengan mendidik santri itu sendiri karena yang 

menjadi salah satu tujuan pesantren bukan mencari 

ustadz yang hebat akan tetapi  menciptakan ustadz 

yang hebat sebagaimana tujuan pesantren memiliki 

target lulusan terbaik seper� hafal alquran, memliki 

ilmu syariat yang baik, fasih berbahasa arab , inggris 

dan berakhlak mulia.

Salah satu bentuk perha�annya adalah adanya 

program asa�dz riayah yaitu kajian pembinanan ru�n 

yang dilaksanakan se�ap sabtu pagi setelah sholat 

shubuh, menjadi program wajib seluruh asa�dz 

riayah terutama ustadz musyrif,kajian tersebut  

membahas tema yang berbeda dalam se�ap 

pekannya, pekan pertama materi tentang taskiyatun 

nafs ( konsep penyucian jiwa ) diisi langsung oleh 

direktur pondok pesantren modern zamzam 

muhammadiyah yaitu ustadz Arif Fauzi Spd.i Lc, 

tujuannya untuk membentuk ruhiyah ustadz dan 

musyrif agar selalu meluruskan niat dan muhasabah 

dir i  ,  menjal in danmengokohkan ukhuwah, 

menambah keilmuan yang menjadi kebutuhan dasar 

ustadz dalam membimbing santri, pekan kedua 

materi tentang tahsin Al quran Bersama ketua bagian 

tahfidz ustadz Jamal Al Afghani al Hafidz untuk 

memperbaiki bacaan dan menambah hafalan ustadz, 

dan pekan ke�ga bersama wakil direktur tarbiyah 

ustadz Pandi Yusron, B.Sh., M.H. mengkaji kitab 

Akhlak berbahasa arab sehingga dengan memahami 

dan mengaplikasikanya ustadz dapat menjadi 

qudwah hasanah atau teladan yang baik bagi santri 

dalam menuntut ilmu dan bersosial  dipesantren 

maupun diluar pesantren, sekaligus ustadz dapat 

mengembangkan bahasa arab baik lisan dan tulisan 

yang menjadi bahasa harian santri dipesantren. 

Tujuan dasar diantara program-program asa�dz 

pondok pesantren modern zam-zam muhammadiyah 

adalah membentuk ruhiyah,  mengeratkan dan 

mengokohkan tali ukhuwah dan silaturrami, 

menambah wawasan dan pengetahuan keislaman 

dalam segala bidang, serta dapat mengaplikasikan 

ilmu yang didapat dan menularkan akhlak yang baik  

kepada santri dan masyarakat.
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Under the roof of this boarding house I was silent
Can be said to be a self-prison
Place where my soul clashes
About the turmoil of teenagers who restless

This is where the story embark
Through various kinds of whack
About those points that must be done
As well as those feeling lose

I once choked
because there are many dilemma
Which makes my soul torn apart
What a complicated part

Water of heaven flows so swi�ly
Slowly, the world turns to fade
My passion only knees to the Lord
Of course it's not as easy as I imagined

Indeed �red
Some�mes, I also want to give up
But I believe it will be wonderful ahead
Of course it will be a blessed

I have met many souls who are hard-hearted
Greedy and unstoppable 

I see this white buildings again, lined up firm to the sky
As a signal for me to stand up
The place where I grow my all

THE MATTER OF INTENTION

Nayla Edenine Qohar

By Nayla Edenine Qohar

Brebes, 12 March 2021

Farida Yumna Nabilah
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Doute sur tout avenir
Une lanterne conduit à des aversions 
Essayer de rejeter toute réalité
Mais la lanterne force le cœur à con�nuer 
Tenir tous les fardeaux indésirables

Au début je n'aimais pas être comme
Au début, je déteste bouger sur un million de rêves 
Pensez toujours aux rebondissements de la vie
Nan loin de tout ce qui est cher
Commencez à vous déplacer avec une charge 
stressée 

Agita�on agitée drainant
Déplacé par des amis comme des nuages 
ombragés pendant la journée 
Le crépuscule vient apporter de la beauté
Le chant des Écritures libère le cœur de l'esclavage 
un problème 
La brise nocturne encourage l'âme à se conver�r 
au puissant

Suivez toutes les commandes 
Maintenant tout n'est pas lourd
L'âme et le corps sont voués à l'ignorance 
Illumine comme une lanterne
Parce que l'ordinaire peut vaincre les ténèbres 

L'op�misme roule le pessimisme
Ignorez les paroles de ceux qui perpétuent 
l'esclavage 
Acceptez toute contrainte de bonté pour la liberté
Les résultats ne seront pas mauvais pour ceux qui 
ont raison 
Forcé ... obligé ... ordinaire ... pouvoir ... 
extraordinaire

FORCÉ
Par: Akmal Faizul Haq

Suatu lentera datang menuntun pada hal tak 
disuka 
Berusaha menolak segala realita
Namun lentera memaksa ha� tuk terus 
menerpa 
Menerpa segala beban tak disuka

Mula tak suka menjadi suka
Mula benci beranjak pada sejuta mimpi 
Selalu terbenak lika liku kehidupan 
Nan jauh dari segala yang tersayang 
Mulai beranjak dengan beban tertekan

Resah gelisah yang menguras tenaga
Tertepis oleh kawan bagai awan menaungi 
dikala siang 
Senja datang membawa keelokan
Lantunan ayat suci memerdekakan ha� dari 
perbudakan sebuah problema 
Semilir angin malam mendorong jiwa 
bermunajat pada yang kuasa

Menekuni segala perintah 
Kini semua �daklah berat
Jiwa raga abdikan pada ke�daktahuan 
Menerangi bagai lentera
Karena biasa bisa mengalahkan kegelapan 

Op�mis menggulung kepesimisan
Abaikan kata mereka yang mengononkan 
perbudakan 
Terimalah segala paksaan kebaikan demi 
kemerdekaan 
Hasil pun tak akan jahat bagi mereka yang 
memang benar 
Dipaksa...terpaksa...biasa...bisa...luar biasa

TERJEMAHNYA
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Menulis merupakan ak�fitas 

piker yang membutuhkan berbagai 

m a c a m  p e n g e t a h u a n  d a n 

pemahaman, sehingga ak�fitas 

menulis dapat disebut sebagai 

ak�fitas krea�f. Menulis bagi 

sebagian orang merupakan 

kegiatan yang sukar dilakukan 

karena perlu meluangkan banyak waktu dan pikiran, serta 

menguras emosional. Tetapi sebagiannya lagi gemar 

menulis karena dengan menulis seseorang dapat 

menyampaikan gagasan, ide yang brilian untuk disajikan 

kepada khalayak.

Nanang Ra,  seorang pemuda kelahiran Banyumas 

yang  menapak lahir pada Desember, 27 tahun silam. 

Lulusan Magister Bahasa dan Sastra Indonesia ini sedang 

mengabdikan dirinya sebagai pengajar di Ponpes Modern 

Zam Zam Muhammadiyah. Sesuai penuturannya, dirinya 

sudah banyak menulis sejak duduk di bangku sekolah 

menengah pertama.

Kemampuannya terus dikembangkan di bangku 

perkuliahan, sehingga saat ini dirinya sudah menerbitkan 

lima buku bersama, yaitu buku berjudul 'Zulmat' yang 

merupakan buku kumpulan cerpen,' Memaknaimu Tak 

Semudah Mengucapkan'  yang merupakan buku 

kumpulan mo�vasi tentang cinta, 'Thank You 2020' yang 

merupakan buku kumpulan cerita sempanjang tahun 

2020, 'Antara' yang merupakan buku kumpulanp uisi, dan 

'Cerita di Bawah Hujan' yang merupakan buku kumpulan 

cerpen.

Dua karya di antaranya mendapatkan nominasi 

sebagai penulis terbaik, yaitu buku yang berjudul Zulmat 

dan Antara, sedangkan buku yang berjudul Thank You 

2020 menyabet nominasi sebagai penulis terfavorit versi 

penerbit buku terkait.

Menurutnya keberhasilan ini merupakan buah dari 

kerja keras dan kegigihannya. Tulisan-tulisan yang banyak 

ditolak oleh media dan penerbit �dak dipedulikannya. 

Justru dijadikan sebagai mo�vasi untuk terus bergerak 

maju.

Dirinya mengu�p sebuah peribahasa Jawa yang sangat 

terkenal, yaitu “Ajining diri saka lathi, ajining raga saka 

busana”. Lathi berar� lidah atau ucapan, seper� halnya 

berbicara, baginya menulis juga harus baik, menulis harus 

bijak, sehingga tulisan yang dibaca khalayak bukan hanya 

menghibur di waktu luang, tetapi harus memiliki nilai 

pendidikan, ar�nya tulisan harus menyampaikan 

pembelajaran bagi pembaca. Sehingga tulisan dapat 

menjadi citra diri bagi penulisnya, sebab penulis yang baik 

tentu akan menuliskan kebaikan dan kebenaran.

Kemudian dirinya memberikan �ps menjadi manusia 

yang gemar menulis adalah dengan berla�h berulang-

ulang, ar�nya �dak perlu takut memulai menulis, �dak 

perlu takut member gagasan, atau �dak perlu takut karya 

yang baru saja selesai ditulis justru �dak bagus. 

Sebaliknya, menjadi penulis harus bisa tak acuh terhadap 

kri�kan orang lain, justru jadikan kri�kan tersebut sebagai 

bekal untuk membuat tulisan yang bagus. Dengan kata lain 

menjadi penulis harus bermental baja.

Hal yang paling sukar dalam menulis adalah 

menentukan ide atau gagasan utama. Mencari ide adalah 

dengan melihat kepada diri sendiri, galilah potensi diri 

yang dapat diterima orang banyak, misalnya kejeniusan, 

semangat mengejar karir, atau semangat mendapatkan 

gelar pendidikan di samping keuangan yang sedang sulit. 

Jadikan ide itu menjadi karya cerpen misalnya, atau jika 

terlihat banyak pengalaman hidupmu jadikanlah novel, 

atau jadikanlah tulisan mo�vasi supaya banyak orang 

dapat bersemangat menjalani hidup.

Jika masih saja sulit, cobalah untuk melihat lingkungan 

sekitar. Galilah potensi ide yang mungkin orang lain suka, 

misal tentang ibu yang begitu gigih membesarkan 

anaknya, bisa saja ditulis menjadi puisi atau cerpen yang 

dapat menginspirasi. Jika masih saja buntu, cobalah untuk 

melihat pontensi yang lain, misal di lingkungan tempat 

�nggal terdapat mitos yang turun temurun, bisa juga 

dijadikan cerpen atau novel misteri. Jika belum  juga 

menemukan ide di sekeliling tempat �nggal maka cobalah 

imajinasikan diri sendiri bisa terbang dan memiliki 

kekuatan super, seper� cerita Harry Poter atau 

Superman.Terpen�ng dalam mencari ide adalah dengan 

menajamkan sudut pandang. Ubahlah objek atau 

permasalahan kecil menjadi cerita yang seakan-akan 

memiliki alur dan permasalahan yang pelik, sehingga saat 

orang membaca menganggap cerita yang disajikan adalah 

cerita yang menarik dan dianggap pen�ng.

Setelah mendapatkan ide yang bri l ian dari 

perenuangan panjang, maka selanjutnya ciptakanlah 

masalah. Semakin pelik masalah akan membuat pembaca 

penasaran. Ceritakanlah dengan alur yang seimbang, 

ar�nya jangan menceritakan dengan tulisan yang 

melompat-lompat karena akan membingungkan. 

Kirimkan karya-karyamu ke majalah,  majalah atau media 

online, juga kirimkanlah ke penerbit buku. Seringlah ikut 

event menulis bersama yang diadakan penerbit buku 

untuk mengembangkan kemampuan.

“Menulislah, karena menulis akan menjadikan 

manusia berumur panjang, sebab akan dikena ldan 

dikenang,” pungkasnya menyudahi perbincangan. 

(Mansur H).

MENJADI PRIBADI GEMAR MENULIS

Nanang Ra
Cerpenis

Majalah Akhbar Zamzam
Nomer 4 / Vol 2 / Tahun 2021

47



Majalah Akhbar Zamzam
Nomer 4 / Vol 2 / Tahun 202148



Majalah Akhbar Zamzam
Nomer 4 / Vol 2 / Tahun 2021

49





COVER 3

Belakang Dalam
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Belakang Luar


