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PENGANTAR PENULIS

Ini adalah buku biografi tidak resmi dari Drs. H. Musoli, seorang
pejuang Islam dan Indonesia, yang alhamdulillah masih berada di
tengah-tengah kita saat buku ini ditulis.

Disebut tidak resmi karena buku ini ditulis tanpa sepengetahuan
dan seizin beliau, karena saya sangat yakin beliau tidak akan
pernah membolehkan ceritanya ditulis dalam sebuah buku seperti
ini. Pak Musoli, demikian saya memanggilnya, adalah figur yang
jauh dari keinginan untuk tenar.
Seperti halnya buku-buku biografi yang lain, maka satu-satunya
alasan ditulisnya buku ini adalah untuk memberikan pelajaran bagi
orang-orang yang membacanya.
Sebelum beberapa orang menuduh buku ini adalah kultus individu
dan mengabarkan berita yang tidak patut, maka sedari sekarang
saya hendak membantahnya:
−

Banyak orang hebat memberikan pemikiran dan keteladanan
yang baik bagi masyarakat. Sayangnya, tidak sedikit cerita
keteladanan itu ikut hilang saat mereka meninggalkan dunia ini.
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Orang

memang

akan

meninggal

tetapi

pemikiran

dan

keteladanan seharusnya adalah warisan penting bagi anak,
murid, dan orang-orang yang lebih luas. Menulisnya dalam
sebuah buku adalah cara terbaik untuk menjaga agar warisan
itu bertahan lebih lama bahkan tersebar lebih luas manfaatnya.
−

Di antara murid-murid Pak Musoli, kami tidak menemukan
adanya perilaku yang mengarah kepada bentuk kultus individu
kepada beliau. Hubungan Pak Musoli dengan orang-orang di
sekitarnya adalah hubungan yang egaliter, santai, informal,
terbuka, dan tidak jarang beradu pendapat.
Bahkan mencium tangan beliau saat bersalaman pun tidak
banyak dilakukan, kecuali oleh penulis dan Alief Aulia Reza,
yang juga merupakan kontributor buku ini. Itupun lebih karena
kami berdua dibesarkan di lingkungan pesantren Jawa, dan
begitulah cara kami menghormati guru-guru yang telah
mendidik kami.

Bahan untuk penulisan buku ini digali dengan cara yang sederhana,
dari wawancara dengan rekan perjuangan dan orang kepercayaan
beliau, korespondensi dengan murid-murid beliau, membaca
tulisan-tulisan beliau yang sayangnya tidak terlalu banyak, dan
tentu saja memori penulis sebagai salah satu murid.

Buku ini pun kemudian disajikan dengan format yang sederhana,
dimana cerita dan keteladanan Pak Musoli
dalam

kategori-kategori

pembahasan,

langsung disusun

alih-alih

menyusunnya
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dalam sebuah cerita kronologis sebagaimana lazimnya buku-buku
biografi yang ada.

Buku ini menyajikan 6 hal utama, yaitu cerita singkat karya Pak
Musoli bagi Indonesia (Bab I), profil Pesantren Kepemimpinan
PPSDMS Nurul Fikri, sebagai salah satu proyek besar beliau dan
teman-temannya (Bab II), pemikiran dan gagasan Pak Musoli
tentang Islam dan Indonesia (Bab III dan IV), kiprah para murid
yang telah menimba pengetahuan dan pembinaan di Pesantren
PPSDMS Nurul Fikri (Bab V), dan juga karakter dan kehidupan
keseharian Pak Musoli (Bab VI).
Dengan metode penulisan seperti ini, semoga pembaca dapat
langsung mendapatkan saripati keteladanan Pak Musoli tanpa
harus mencari-carinya dalam cerita-cerita yang panjang.
Karena buku ini adalah biografi tidak resmi, maka buku ini tidak
mendapat verifikasi atau koreksi dari Pak Musoli sendiri. Materimateri dalam buku ini sepenuhnya merupakan pemahaman dan
ingatan penulis dan para kontributor atas ceramah, tulisan, dan
kiprah Pak Musoli dalam dunia perjuangannya.

Sebuah buku selalu menjadi pekerjaan banyak orang, karenanya
penulis menyampaikan terima kasih kepada istri dan anak-anak
penulis, yang telah mendukung, mendoakan dan membangun
kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Ayah mencintai kalian
semua.
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Terima kasih harus diberikan kepada para kontributor, yang tanpa
masukan mereka buku ini tidak akan pernah mampu dimulai.
Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bang Adji yang
menyunting buku agar lebih baik untuk dibaca, dan Bang Hanum
yang mendesain sampul dengan sangat indah dan meyakinkan.
Terima kasih kepada Mas Purba Purnama yang telah memberikan
pengantar sangat baik bagi buku ini. Lebih dari itu, keberhasilan
Mas Purba meraih gelar Doktor di bidang Kimia ikut menegaskan
bagaimana santri Pak Musoli seharusnya berkiprah dan berprestasi.

Semoga buku ini memberi manfaat bagi pembaca sebagaimana
niatan awal saat buku ini ditulis. Bagi para alumni dan santri
PPSDMS secara khusus, semoga buku ini dapat menjadi pengikat
silaturahim dan penjaga semangat, idealisme, dan pemikiran yang
dulu telah sama-sama dibangun di Asrama PPSDMS.
Yang terakhir dan yang terutama, semoga ikhtiar ini menjadi amal
sholih yang langgeng dan mendapat keridloan Allah SWT, amin.

Penulis
M. Iffan Fanani
Santri PPSDMS Angkatan 1 Regional Jakarta

vi

PENGANTAR
Purba Purnama Ph.D

Buku “Kiprah dan Pemikiran Drs. H. Musoli, Penerus H.O.S.
Tjokroaminoto Indonesia Moderen” ini menceritakan seorang tokoh
yang memperjuangkan sebuah cita-cita mulia demi bangsa dan
agamanya. Buku ini banyak memberikan pelajaran berharga
tentang

apa

yg

disebut

komitmen,

ketulusan,

keberanian,

kepemimpinan, kesabaran, ketahanan, dan makna terbesar dalam
kata “perjuangan” yang sesungguhnya.

Drs. Musoli, itulah nama beliau. Mungkin orang banyak tidak begitu
mengenal nama ini karena nama beliau memang tidak banyak
menghiasi media masa – media masa nasional. Namun, bagi kami
ketenaran bukanlah tolok ukur seseorang untuk dijadikan panutan
atau teladan. Bagi kami, keteladanan dapat diperoleh dari sebuah
kebaikan dan integritas yang ditunjukan secara tulus tanpa embelembel popularitas.

Saya adalah alumni angkatan pertama sebuah program beasiswa
PPSDMS (Program Pembinaan Sumber Daya Manusia Strategis)
yang beliau dirikan. Saya beruntung mendapat kesempatan
menjadi bagian dari Assabiqunal awwalun dari PPSDMS. Saya
mengenal beliau pertama kali pada saat masuk dalam lingkungan
vii

PPSDMS. Dua (2) tahun dalam perjalanan program pembinaan
PPSDMS membuat saya mengenal lebih jauh siapa beliau.
Sungguh, banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan dari
beliau, walaupun beliau tidak setenar para politisi nasional ataupun
ulama – ulama ternama di bangsa ini. Saya beruntung bisa
berinteraksi dengan beliau.

Kesan pertama saat bertemu beliau adalah adanya rasa hangat,
nyaman, dan tidak ada jarak. Seiring berjalannya program, makin
banyak pelajaran yang saya dapatkan dari beliau. Pendekatan
personal yang beliau miliki adalah pendekatan yang membuat
orang lain nyaman dan aman di dekat beliau. Selama program,
tidak jarang saya bermasalah dengan program-program padat
dalam asrama. Sebagian pengurus mengevaluasi masalah itu
melalui sudut pandang sebagai pengurus. Tapi beliau (Drs. Musoli)
memiliki opini berbeda. Beliau mencoba melakukan pendekatan
personal sehingga beliau bisa memahami kondisi riil yang saya
hadapi waktu itu. Sungguh sebuah pendekatan yang sangat baik
dalam kehidupan sosial.
Dalam PPSDMS, bagi saya beliau bukan sekedar pendiri atau
direktur. Beliau merupakan ayah kami dan guru kami yang tak
segan-segan turun untuk membantu menyelesaikan kesulitan yang
kami hadapi.
Ketulusan dan keikhlasan adalah sesuatu yang bisa dibilang mulai
langka dalam kehidupan masyarakat sekarang. Tapi dari beliau
saya dapatkan pelajaran ini. Tidak ada ambisi pribadi dalam proyek
PPSDMS yang beliau rintis. Do’a dan harapan beliau membangun
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proyek pesantren PPSDMS tidak lain mengharapkan terciptanya
Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Sebuah tujuan yang
sangat sederhana tapi mengandung banyak makna, perjuangan
yang sangat besar, dan pengorbanan yang tidak sedikit.
Keteladanan beliau memberikan kesan yang sangat mendalam.
Melalui diskusi-diskusi dan interaksi-interaksi dengan beliau, kami
mendapatkan sebuah contoh keteladanan yang tulus. Kami juga
belajar dari bagaimana beliau “meluluhkan” Didi (teman seasrama
kami) yang dulu dikenal urakan, komitmen dan integritas beliau
memimpin PPSDMS secara professional, dan lain sebagainya.
Pernah juga saya lihat pada masa kampanye, ketika terjadi
kemacetan sebagai efek dari kampanye, beliau tidak segan turun
dari mobilnya dan langsung berusaha sendiri mengurai kemacetan
yang terjadi.
Kesederhanaan dan kesahajaan tergambar dari penampilan beliau.
Mobil

pribadi

sekelas

kijang

kapsul,

desain

rumah

yang

disesuaikan atas dasar fungsinya, dana pakaian atau aksesoris
yang dipakai, sudah cukup untuk menggambarkan kesederhanaan
beliau padahal dari segi financial beliau mampu untuk tampil
secara mewah.

Cita-cita luhur beliau adalah sesuatu yang tidak bisa kami lupakan.
Sebuah impian mulia mewujudkan masa depan bangsa yang
bermartabat melalui kawah candradimuka PPSDMS. Dalam
program ini, peserta dibekali berbagai macam wawasan dan
pengetahuan yang komprehensif dari berbagai aspek (sosial,
ekonomi, politik, dan budaya) dan pemahaman ajaran Islam.
ix

Dari sini, beliau mengharapkan para alumni yang tercipta memiliki
integritas dan komitmen untuk membangun masa depan Indonesia
yang lebih baik dan mampu bersaing di pentas internasional.
Beliau tidak mengharap apapun dari program yang beliau rintis.
Beliau sadar, hasil dari program ini tidak akan terlihat dalam jangka
waktu 1 atau 2 tahun ke depan. Tapi, beliau optimis dalam 20-30
tahun mendatang, program ini akan memberikan kontribusi nyata
bagi perkembangan bangsa Indonesia.

Semoga buku ini bisa memberikan banyak manfaat dan inspirasi
bagi pembaca ataupun orang-orang yang tidak berinteraksi secara
langsung dengan beliau. Bagi alumni PPSDMS yang sudah
merasakan indahnya berinteraksi dengan beliau, semoga buku ini
bisa menjadi pengingat tentang “Idealisme Kami”, pengikat ikatan
silaturahim, dan penjaga semangat perjuangan dalam mewujudkan
masa depan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Semoga
semua usaha yang kita lakukan untuk bangsa Indonesia mendapat
kemudahan dan keridloan dari Allah SWT. Amiin yaa robbal alamiin.

Seoul, 19 Juni 2012 07.45 WKS
Santri PPSDMS UI.01.01
Purba Purnama Ph.D

x

DAFTAR ISI

Bab I

Kiprah Pejuang Pendidikan

1

Bab II

Pesantren Kepemimpinan: Mengukir

9

Masa Depan

Bab III

Kawah Candradimuka bagi Pemuda

11

Pesantren ini Bukan Lembaga Pelatihan

15

Tokoh dan Institusi dibalik Pesantren

21

Pak Musoli: Tokoh Utama

24

Penerus HOS Tjokroaminoto

27

“Sekolah Kepemimpinan” HOS

27

Tjokroaminoto
Penggambaran Visi Musoli

31

Berangkat dari Kegelisahan dan Tugas

33

Kemanusiaan
Perjuangan Berlandaskan Islam

37

Kepemimpinan adalah Isu Utama

41

Kepemimpinan yang Berkualitas Harus

44

Disiapkan
Bab IV

Pak Musoli: Gagasan dan Pemikiran

47

Pelajaran #1: Menyeimbangkan

48

Pemahaman Takdir
Pelajaran #2: Menjadi Spiritualis

61
xi

Pelajaran #3: Muslim Teknokrat,

65

Profesional, Terbuka, dan Moderat
Pelajaran #4: Kepemimpinan adalah

75

Kepedulian
Pelajaran #5: Menuju Persatuan Islam

81

Pelajaran #6: Transformasi dan

85

Kepemimpinan Terorganisir
Bab V

Kiprah Para Santri

96

Tidak Selalu Ideal Tapi Penuh

97

Pembelajaran

Bab VI

“Pak Musoli adalah Guru Kami”

105

Prestasi, Kontribusi, dan Integritas

106

Pak Musoli: Mendidik dengan

117

Kesederhanaan
Profesional, Antusias, dan Totalitas dalam

118

Berkarya

Bab VII

“Bisa Tampil di Stand Up Comedy”

121

Baik, Bersahaja, Sabar, dan Ramah

124

Pemahaman harus Diulang-Ulang

131

Penutup: Mendoakan

133

Kontributor Materi

134

Daftar Referensi

137

xii

I
KIPRAH PEJUANG PENDIDIKAN

Saat ini, sudah ada 5 TK Islam Terpadu dan 2 SD Islam Terpadu di
Kecamatan Pare, kota kelahiran kami (penulis), sebuah kota kecil
di Kabupaten Kediri, di kaki Gunung Kelud dan Gunung Arjuno.
Sekolah-sekolah Islam terpadu itu sekarang sudah menjadi tujuan
para orang tua untuk anak-anaknya, terutama orang tua yang
pernah mengenyam bangku kuliah di kota-kota besar.
Dahulu, sebagian dari kami belajar di SD Inpres, sedangkan
sebagian besar yang lain mengambil sekolah agama di madrasah
atau pesantren. Beberapa orang tua, yang menyadari pentingnya
keduanya, menyuruh anaknya pergi ke SD Inpres pada pagi hari
dan menuntut ilmu agama di pesantren pada sore harinya.

Sekarang ini, barangkali sudah ada ribuan sekolah Islam terpadu di
berbagai tingkatan di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah ini hadir
bagi orang tua yang mempercayai bahwa anak mereka bisa
sepintar Habibie dan akhlak sedekat nabi.
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Tidak banyak yang tahu bahwa Pak Musoli, seorang yang kurus
dan bersahaja itu, adalah salah satu sosok penting kemunculan
dan perkembangan sekolah Islam terpadu di seluruh Indonesia.

Bersama sahabat-sahabatnya di Yayasan Nurul Fikri, merekalah
yang awal-awal menggarap dan merealisasikan sekolah dengan
konsep memadukan pengetahuan umum dan karakter Islam dalam
pendidikan seperti yang ada dalam “sekolah Islam terpadu”
sekarang ini.

Dalam gagasan mereka, sumber daya manusia (SDM) unggul
adalah syarat mutlak bagi suatu bangsa untuk maju. SDM unggul
adalah

orang-orang

yang

memiliki

keseimbangan

dalam

kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang tercermin
dalam segenap tindakannya. Manusia unggul macam itu hanya
dapat dilahirkan melalui sebuah sistem pendidikan menyeluruh,
yang tak hanya mengutamakan satu aspek saja.

Sebenarnya kita tak bisa mengatakan Nurul Fikri sebagai yang
pertama kali memadukan ilmu umum dan ilmu agama dalam
pendidikan formal di Indonesia. Jauh sebelumnya, Muhammadiyah
telah

mengembangkan

perguruan-perguruan

dengan

model

terpadu seperti itu. Tetapi kita tak bisa pungkiri, Pak Musoli dan
teman-temannya di Nurul Fikri-lah yang membuat perpaduan ilmu
agama dan ilmu umum ini terkemas moderen, profesional, dan
pantas untuk dipasarkan sebagai produk unggul yang bersaing
dengan sekolah-sekolah umum yang difavoritkan.
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Bagi Pak Musoli dan sahabat-sahabatnya, gagasan sekolah Islam
terpadu bukanlah soal gagasan bisnis. Melawan logika bisnis yang
umum, mereka justru meyakini bahwa sekolah Islam terpadu harus
menyebar luas di seluruh Indonesia tanpa halangan, demi
kemajuan pendidikan dan kemuliaan akhlak anak Islam, yang juga
merupakan anak Indonesia.

Untuk itu, mulailah mereka melatih yayasan, organisasi, dan orangorang yang tertarik dengan konsep ini dan berniat membangun
sekolah yang sama. Semuanya diberikan oleh Pak Musoli dan
koleganya tanpa membebankan biaya paten, hak cipta, komisi,
atau biaya sejenisnya.
Dengan ketekunan dan kegigihan, Pak Musoli dan para sahabat
mereplikasi sekolah Islam terpadu yang sudah mereka rintis dan
kembangkan untuk diterapkan di daerah-daerah lain di seluruh
Indonesia.

Dalam

perkembangannya,

Pak

Musoli

dan

para

sahabat

menggagas pula pendirian Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT),
sebuah organisasi perkumpulan bagi sekolah-sekolah Islam
terpadu di seluruh Indonesia, yang memungkinkan mereka saling
berbagi dan bekerja sama. Saat buku ini ditulis, Pak Musoli duduk
sebagai anggota Dewan Pembina JSIT.
Kemunculan

dan

perkembangan sekolah

Islam

terpadu

di

Indonesia adalah salah satu guratan perjuangan Pak Musoli dan
para sahabatnya bagi Islam dan Indonesia.
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Sebenarnya, jauh sebelum mendirikan sekolah-sekolah Islam
terpadu, Pak Musoli dengan para koleganya di Nurul Fikri sudah
menjadi pahlawan bagi

remaja-remaja Islam yang hendak

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Melalui Bimbingan
dan Konsultasi Belajar (BKB) Nurul Fikri yang mereka dirikan
pertama kali, 20.000-an remaja telah mendapatkan bantuan
bimbingan belajar untuk berprestasi di sekolah maupun untuk
bersaing di ujian masuk perguruan tinggi.
BKB Nurul Fikri yang dirintis pada tahun 1985, sebelumnya disebut
Bimbingan Belajar (Bimbel) Nurul Fikri, hadir sebagai alternatif bagi
para remaja Islam saat itu. Kursus-kursus luar sekolah kemudian
tidak lagi menjadi monopoli siswa-siswa “berada” yang mampu
membayar guru private ke rumah. Mereka mampu memberikan
penawaran biaya bimbingan yang lebih murah, ditambah dengan
pendekatan agama Islam dalam sesi-sesi belajarnya.
Maka jika kita mendapati kampus-kampus besar di Indonesia,
seperti UI, IPB, ITB, UGM, sejak akhir tahun 1980-an sampai
sekarang banyak diisi mahasiswa religius, yang membaca Alquran
di sudut kampus, mengisi masjid dengan kegiatan dakwah,
berusaha berakhlak Islam, dan sebagian mahasiswi-nya berjilbab
rapi, maka Insya Allah itu salah satunya berkat kehadiran BKB
Nurul Fikri.
Yayasan Nurul Fikri kemudian berkembang lebih jauh lagi,
sebagian besar mereka berkiprah di dunia pendidikan, pelatihan,
dan pembinaan. Selain BKB dan sekolah Islam terpadu, mereka
mendirikan dan mengembangkan pesantren tahfidzul qur’an,
4

pesantren yatim, penerbit dan toko buku, lembaga kursus bahasa,
lembaga kursus terapan, dan lembaga pelatihan SDM. Sudah
puluhan ribu anak, remaja, dan pemuda mendapat manfaat
pendidikan, pelatihan, dan pembinaan dari Kelompok Nurul Fikri.
Pak Musoli dengan koleganya di Nurul Fikri adalah pejuang bagi
Islam dan Indonesia. Karya-karya mereka merupakan usaha untuk
turut mendidik dan membangun negeri ini, menjadi lebih sejahtera
dan bermartabat.

Pak Musoli sendiri dilahirkan di Jakarta, 54 tahun yang lalu, dari
sebuah keluarga Betawi, suatu latar belakang yang dianggap
banyak membentuk pribadi Pak Musoli yang terbuka dan humoris.
Disebutkan pula Pak Musoli adalah cucu dari KH. Muhammad
Tambih, seorang ulama Betawi tersohor yang tinggal di daerah
Bekasi, suatu latar belakang yang menjelaskan pula bagaimana
Pak Musoli memiliki minat yang sangat tinggi terhadap pendidikan
agama.

Pada tahun 1980, beliau menamatkan sarjana mudanya di Jurusan
Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA),
Universitas Indonesia. Lima tahun kemudian, beliau mendapatkan
gelar Doktorandus (Drs) di bidang Fisika Instrumentasi Nuklir, dari
Jurusan dan Universitas yang sama.
Pak Musoli mengawali dan menjalani kariernya di Badan Tenaga
Atom Nasional (BATAN), sebelum kemudian beliau memutuskan
keluar dan berfokus di BKB Nurul Fikri.
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Posisi terakhir beliau di BATAN adalah Eselon IV, Kepala Sub
Bagian Peralatan. Di BATAN inilah kemudian beliau juga
mendapatkan pengalaman pendidikan dan pelatihan di luar negeri,
seperti Training di bidang Instrumentasi Nuklir di Babha Atomic
Research Center, India (1983) dan Training di bidang Computer
Hardware di Batan Tenaga Nuklir Canada (1987).

Sembari bekerja di BATAN, beliau juga menjadi staf pengajar mata
kuliah Electronica dan Microprocessor pada Jurusan Fisika,
Fakultas

Matematika

dan

Ilmu

Pengetahuan

Alam

(MIPA)

Universitas Indonesia dan beberapa perguruan tinggai swasta.
Pada 1989, beliau akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari
status pegawai negeri sipil dan fokus mengembangkan Bimbingan
Belajar Nurul Fikri yang sudah dirintisnya.
Dari fakta-fakta ini, kita akan menemukan sosok Pak Musoli yang
komplet. Beliau adalah pejuang tetapi pada saat yang sama adalah
orang yang mandiri dalam ekonomi dan ikut menjadi perantara
sampainya rizki pada orang-orang di sekitarnya.
Keberhasilannya

mengembangkan

Kelompok

Nurul

Fikri

memberikan karunia yang besar bagi keluarganya dan ribuan
orang yang menggantungkan hidup di lembaga ini. Pak Musoli
adalah orang yang sangat berkecukupan, untuk tidak menyebutnya sebagai orang kaya.

Karena itulah, bagi sebagian orang, Pak Musoli juga dianggap
sebagai pengusaha sukses, yang mampu membangun bisnis6

bisnis menguntungkan dan menyerap banyak tenaga kerja dari
masyarakat.

Pak Musoli adalah pejuang Islam, walaupun pengetahuannya
tentang Islam tidak pernah diperolehnya dari bangku sekolah
agama resmi. Karenanya kita tidak akan mendapati Pak Musoli
yang pandai membaca kitab gundul, mengeluarkan dalil-dalil, atau
tangkas berbahasa arab.
Pelajaran agama yang mencerahkan pemikiran dan keyakinannya
justru diperolehnya dari kajian mingguan oleh ustadz-ustadz saat
beliau masih menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia.
Pun demikian, Pak Musoli sebenarnya jauh lebih tangkas dalam
menerjemahkan ajaran-ajaran Islam dalam tataran implementasi.
Melihat kiprahnya dan membaca pikirannya, kita tidak akan
menemukan

paradoks-paradoks

menyedihkan

yang

biasa

dinisbatkan pada perbedaan ajaran dan kenyataan dalam Islam
zaman sekarang.
Dalam kiprah Pak Musoli, kita akan menemukan Islam yang kaya,
Islam yang sederhana, Islam yang profesional, Islam yang disiplin,
Islam yang bersih, Islam yang damai, Islam yang ramah, dan Islam
yang moderen. Dalam pemikirannya pula, kita akan mendapati
Islam yang sesuai dengan nurani dan akal sehat.

Di tengah-tengah kesulitan kita untuk memformulasikan perpaduan
Islam dengan kehidupan moderen, maka gagasan dan kiprah Pak
Musoli sangatlah layak untuk kita baca.
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Kiprah Pak Musoli dapat kita lihat dari karya-karya yang beliau
lahirkan. Disana kita menemukan kesungguhan, profesionalitas,
antusiasme, dan kepedulian. Sedangkan pemikiran beliau, yang
sebenarnya juga dapat kita rasakan dari cara beliau bersikap, akan
banyak kita pelajari dari ceramah-ceramah yang beliau sampaikan,
utamanya ceramah di lingkungan Pesantren PPSDMS Nurul Fikri.
Buku sederhana ini adalah sedikit dokumentasi tentang kiprah dan
pemikiran Pak Musoli, terutama pada salah satu proyek besar
beliau mendirikan Pesantren Kepemimpinan, Program Pembinaan
SDM Strategis (PPSDMS), Nurul Fikri.
Kiprah beliau di lembaga-lembaga Nurul Fikri yang lain tentu saja
tidak kalah heroik dan penuh keteladanan, dan barangkali satu
buku lagi dan satu penulis lain yang lebih baik diperlukan untuk
mendomentasikan itu semua.

Meskipun demikian, tetap saja semoga satu buku sederhana ini
memberikan gambaran yang memadai bagaimana sosok pejuang
Islam itu berpikir dan bertindak.
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II
PESANTREN KEPEMIMPINAN:
MENGUKIR MASA DEPAN

======
Idealisme Kami

Betapa inginnya agar bangsa ini mengetahui
Bahwa mereka lebih kami cintai daripada diri kami sendiri

Kami berbangga ketika jiwa-jiwa kami gugur
Sebagai penebus kehormatan mereka
Jika memang tebusan itu diperlukan

Atau menjadi harga bagi tegaknya kejayaan,
kemuliaan, dan cita-cita mereka
Jika memang itu harga yang harus dibayar

Tiada sesuatu yang membuat kami bersikap seperti ini
Selain rasa cinta yang telah mengharu-biru hati kami
Menguasai perasaan kami,
Memeras habis air mata kami,
Dan mencabut rasa ingin tidur dari pelupuk mata kami
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Betapa berat rasa di hati kami
Menyaksikan bencana yang mencabik-cabik bangsa ini,
Sementara kita hanya menyerah pada kehinaan,
Dan pasrah pada keputusasaan
Kami ingin agar bangsa ini mengetahui,
Bahwa kami membawa misi yang bersih dan suci
Bersih dari ambisi pribadi
Bersih dari kepentingan dunia
Dan bersih dari hawa nafsu
Kami tidak mengharapkan sesuatu pun dari manusia
Tidak mengharapkan harta benda atau imbalan lainnya
Tidak juga popularitas
Apalagi sekedar ucapan terima kasih
Yang kami harapkan adalah
Terbentuknya Indonesia yang lebih baik dan bermartabat
Serta kebaikan dari Allah, Pencipta alam semesta
=======

Dengan terbingkai rapi dalam pigura sederhana, “Idealisme” itu
terpaku di beberapa sudut ruangan asrama yang mudah terlihat
oleh lalu lalang orang. Poster-poster “Idealisme” itu terpasang
kokoh seperti hendak menyapa berulang-ulang para penghuni dan
pengunjung asrama ini.
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Suasana kesungguhan tidak hanya datang dari poster itu. Asrama
ini sudah menghadirkan aura-aura perjuangan sejak dari pintu
masuknya. Tamu langsung disambut ruang perpustakaan dengan
tembok dari kaca. Buku-buku tersusun rapi dalam raknya, terlihat
jelas dari luar seakan mengingatkan manusia untuk membaca dan
membaca.

Foto-foto tokoh nasional yang pernah hadir di asrama ini
digantungkan di beberapa tempat. Dari foto itu, nampak mereka
sedang mengisi materi, ceramah, atau semacam diskusi bagi
penghuni asrama. Dokumentasi memperlihatkan kalau asrama ini
sering dikunjungi para pemimpin Republik.
Beberapa pemuda terlihat sedang membaca buku, sedangkan
beberapa yang lain mengobrol dengan asyik. Di pelataran parkir,
dua tim sedang bertanding futsal. Sepertinya pemuda-pemuda
asrama itu sedang mengisi waktu sorenya dengan kegiatankegiatan santai.

Ada 30 pemuda yang menghuni asrama ini. Mereka adalah
mahasiswa-mahasiswa Universitas Indonesia.

Kawah Candradimuka bagi Pemuda
Idealisme itu milik “Program Pembinaan Sumber Daya Manusia
Strategis” – Yayasan Bina Nurul Fikri, atau biasa disebut sebagai
PPSDMS NF saja. Dan gedung asrama itu adalah Gedung Asrama
PPSDMS NF yang berlokasi di Jakarta.
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Pemuda-pemuda yang sedang bermain bola atau membaca buku
di sore itu adalah penghuni Asrama PPSDMS NF. Karena
sebagian orang lebih suka menyebut asrama ini sebagai Pesantren
PPSDMS, para pemuda itu sering juga dipanggil sebagai “Santri
PPSDMS”.
Pesantren PPSDMS adalah pesantren pembinaan kepemimpinan
bagi para mahasiswa di Indonesia. Di pesantren yang didirikan
sejak tahun 2002 lalu ini, para santri mengikuti program-program
pembinaan pesantren yang sudah disiapkan oleh pengasuh,
sebagai

tambahan

diluar

kegiatan

utama

mereka

dalam

perkuliahan di universitas.
Seperti janji dalam Idealisme itu, pesantren ini ingin ikut membina
para pemuda/mahasiswa Indonesia, yang pada gilirannya mereka
akan mengangkat kemajuan bangsa dan rakyatnya.
Uniknya, pembinaan pemuda dalam Pesantren PPSDMS NF
difokuskan pada pengembangan kepemimpinan, baik dalam
tataran keyakinan, pengetahuan, maupun ketrampilan. Fokus ini
berangkat dari keyakinan para pendiri pesantren ini bahwa
kemajuan bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh kualitas
kepemimpinan yang dimilikinya di kemudian hari.
Pesantren ini bukan lembaga komersial. PPSDMS NF lebih
memilih untuk mengambil mahasiswa-mahasiswa terbaik dari
berbagai fakultas dan universitas, memberikan beasiswa bulanan,
dan kemudian mengasramakan mereka bersama-sama dalam satu
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tempat

untuk

mendapatkan

pembinaan

dan

pelatihan

kepemimpinan yang sistematis.

Para santri PPSDMS NF diseleksi dari mahasiswa-mahasiswi
tingkat 2 dengan kriteria yang ketat. Walaupun tidak mensyaratkan
prestasi akademik yang cumlaude, para calon peserta akan diuji
untuk melihat ketahanan mereka mengerjakan banyak tugas
penting, motivasi untuk berprestasi, dan idealisme untuk berbuat
kebaikan bagi masyarakat.

Dengan

visi

pengkaderan

kepemimpinan,
mahasiswa

yang

terpilih

menjadi santri PPSDMS NF
akan

digembleng

berbagai

dengan

pemahaman,

pengetahuan,
ketrampilan

VISI PPSDMS NF

para

dan
yang

relevan

dengan topik kepemimpinan.

“Melahirkan pemimpin-pemimpin
masa depan yang memiliki
pemahaman Islam yang
komprehensif, integritas dan
kredibilitas yang tinggi,
berkepribadian matang,
moderat, serta peduli

Di wilayah Jakarta, Pesantren

terhadap kehidupan bangsa dan

PPSDMS berlokasi persis di

negara.”

depan

Kampus

Universitas

Indonesia, Depok. Pesantren ini menampung 30 mahasiswa dan
30

mahasiswi

terpilih

dari

Universitas

Indonesia

untuk

mendapatkan pembinaan kepemimpinan selama 2 tahun.

Selain di Jakarta (Universitas Indonesia), PPSDMS NF telah pula
mengembangkan Asrama PPSDMS NF di 4 kota besar lainnya:
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− Kota Bogor

:

untuk mahasiswa Institut Pertanian
Bogor (IPB)

− Kota Bandung

:

untuk mahasiswa Institut Teknologi
Bandung

(ITB)

dan

Universitas

Padjajaran (Unpad)
− Kota Yogyakarta

:

untuk mahasiswa Universitas Gajah
Mada, Yogyakarta

− Kota Surabaya

:

untuk mahasiswa Institut Teknologi
10 Nopember Surabaya (ITS) dan
Universitas Airlangga (UNAIR)

Dengan sebaran di 5 kota,
PPSDMS

NF

mampu

membina

sekitar

220

RAGAM PROGRAM
PEMBINAAN PPSDMS NF

mahasiswa tiap angkatannya.

Sholat Malam, Sholat Wajib

Dan sampai saat ini, sudah

Berjamaah, Kajian Islam,

ada

Hapalan Qur’an, Tae-kwon-do,

sekitar

586

alumni

PPSDMS NF yang tersebar di
berbagai bidang profesi dan
juga negara.
Membina

Olah Raga, English Day,
Kursus Bahasa Inggris, Kajian
Islam Kontemporer, Kajian

para

dengan

pemuda
ketrampilan,

pengetahuan,
kepemimpinan

dan
yang

idiologi
baik

Fiqih, Training Pengembangan
Diri, Dialog Tokoh, Diskusi
Paska Kampus, Sharing Alumni,
Aksi Sosial, Apel Pagi, Lintas

adalah salah satu cara paling

Alam, Outbond, Training

menjanjikan untuk menjawab

Jurnalistik

kebutuhan

pemimpin

bagi

Indonesia.
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Oleh karenanya, para lulusan Pesantren PPSDMS NF, yang juga
merupakan lulusan universitas, diharapkan mampu bertransformasi
menjadi pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia, yang ikut
menyelesaikan problematika masyarakat dengan penuh kejujuran
dan kemampuan, dimanapun mereka berkiprah nantinya.

Pesantren ini Bukan Lembaga Pelatihan
“Manusia seperti kita ini dipisahkan oleh berbagai sekat, sebut saja
misalnya geografi, ras, agama, dan masih banyak lainnya. Dan
tahukah kalian, media itu bisa menyatukan kita melampaui sekatsekat yang ada. Lihat saja bencana Tsunami Aceh. Dalam
hitungan jam, kita semua bahu-membahu untuk menangulangi
salah satu bencana terdahsyat sepanjang sejarah itu,” begitulah
Ibu Nina M. Armando memulai percakapannya malam itu.

Ibu Nina M. Armando, Dosen Komunikasi Universitas Indonesia,
yang sekaligus pemerhati media nasional, sedang memberikan
wawasan dan pencerahan mengenai peran media massa bagi
karakter bangsa kepada para santri PPSDMS, pengurus, dan
alumni yang hadir.
“Jika kita bisa mendidik generasi kita agar melek media, melawan
media-media yang merusak, dan memproduksi konten-konten
media yang bagus dan bermanfaat, saya yakin karakter bangsa ini
akan bergerak menuju karakter bangsa hebat,” pesan Ibu Nina
Armando lebih lanjut.
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Malam itu adalah agenda kegiatan Dialog Tokoh di PPSDMS
Jakarta. Berinteraksi dan berdiskusi dengan Ibu Nina Armando,
tokoh media nasional, jelas menjadi kesempatan yang akan sulit
didapat kebanyakan mahasiswa, apalagi oleh mahasiswa tanggung
yang rata-rata baru duduk di Semester 3 ini.
Ibu Nina Armando menambah deretan
nama

tokoh

nasional

yang

pernah

memberikan inspirasi dan materinya di
Pesantren PPSDMS. Untuk menyebut
sebagian saja, beberapa tokoh yang
sempat mampir ke pesantren ini antara
lain adalah Jusuf Kalla, mantan Wakil
Presiden

Indonesia;

Widjoyanto,

Bambang

pimpinan

Komisi

Pemberantasan Anti Korupsi; Djoko
Santoso, Panglima TNI; Salim Segaf Al
Jufri,

Menteri

Sosial

RI;

Bapak Jusuf Kalla sedang
memberikan materi

Suharna

Surapranata, Menteri Ristek RI; Zuhal Abdul Kadir, mantan Menteri
Ristek RI; Hidayat Nurwahid, mantan Ketua MPR RI, Gumilar
Rusliwa

Somantri,

Rektor

UI;

Taufik

Ismail,

Budayawan;

Adiwarman Karim, Ekonom Syariah; Sandiaga S. Uno, Pengusaha
Nasional; Eep Syaifullah Fatah, Peneliti dan Pengamat Politk.
Dialog bersama Ibu Nina Armando itu baru berhenti pukul 22.00.
Seharusnya para santri PPSDMS itu sudah sangat lelah dan butuh
istirahat setelah seharian melakukan aktivitas perkuliahan di
kampus masing-masing. Tetapi mereka sepertinya sudah terbiasa
menjalani aktivitas yang padat di Pesantren PPSDMS.
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Lebih

dari

itu,

antusiasme

mereka

dalam berdiskusi menyiratkan adanya
semangat yang kuat dan keinginan yang
gigih. Disinilah salah satu keunikan
Pesantren PPSDMS.

Pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan
diskusi para tokoh mungkin saja bisa
didapat dengan mudah di luar institusi
PPSDMS,

tetapi

PPSDMS

NF

Panglima TNI, Bapak Djoko
Santoso, memberikan
wejangannya

bukanlah lembaga pelatihan yang menyediakan program-program
kursus kepemimpinan dan sejenisnya.

PPSDMS NF bergerak lebih jauh lagi dengan menyentuh idiologi,
semangat, dan idealisme para santrinya. Para pengasuh pesantren
ingin menyentuh emosi para
santri tentang pentingnya
kebaikan bagi masyarakat,
membangun pola pikir santri
yang

strategis,

membiasakan akhlak yang
mulia,

hingga

idealisme

tentang bangsa yang besar
dan beradab.

Latihan bela diri oleh para santri

Karena itu, diskusi-diskusi dengan para tokoh, dan berbagai
program pembinaan lainnya hanyalah stimulan-stimulan untuk
membangun emosi, semangat, dan idealisme itu.
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Kekuatan emosi, semangat, dan idealisme yang tertanam dalam
jiwa-jiwa para pemuda akan jauh lebih penting dari sekadar
ketrampilan dan pengetahuan tentang kepemimpinan.
Lebih dari itu, lazimnya rumah dimana para anggotanya tinggal,
para santri dalam pesantren kemudian menyatu menjadi keluarga
dengan idealisme yang sama. Fakta ini menjadikan PPSDMS
bukan hanya sebuah lembaga pembinaan, tetapi layak untuk
disebut sebagai keluarga besar.

Keluarga besar yang diharapkan akan terus bersatu, beridealisme
tinggi, dan berintegritas di kemudian hari, sebagaimana visi
pesantren yang dicita-citakan para pendiri dan pengurusnya.

Testimoni Tokoh
Kita butuh pemimpin-pemimpin muda yang kreatif dan inovatif, untuk
mengambil peran dari berbagai macam sisi-sisi kepemimpinan, apakah
itu dari sisi kepemimpinan ekonomi, teknologi, sosial, politik dan
sebagainya, yang dapat membawa lebih baik di masa depan. PPSDMS
memfasilitasi setiap cita-cita besar tersebut. (Jusuf Kalla - Wakil
Presiden RI, Periode 2004 – 2009)

Saya yakin para peserta PPSDMS adalah mahasiswa yang terbaik dan
melalui penggodogan di PPSDMS para peserta tersebut pada
waktunya nanti akan menjadi para pemimpin masa depan. (Dr. (HC)
Arifin Panigoro – Ketua Dewan Penyantun PPSDMS Nurul Fikri)
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Institusi seperti PPSDMS, yang menyiapkan generasi-generasi baru yg
memiliki kompetensi berstandar global dalam bidang apapun,
kepemimpinan yg kuat, dan pemahaman yang baik tentang Indonesia,
adalah institusi yg harus didukung secara total. (Anies Baswedan,
Ph.D – Ketua Yayasan Indonesia Mengajar, Dewan Penasehat
PPSDMS Nurul Fikri)

Saya cukup surprise ada suatu institusi yang mau merangkai dan
memfasilitasi pikiran-pikiran anak muda yang kritis. Sangat baik jika
PPSDMS semakin dikembangkan lagi, dibuka ranahnya. PPSDMS
adalah pabrik pemimpin masa depan. (Ganjar Pranowo – Politisi
Indonesia)
PPSDMS

telah

menghilangkan

rasa

pesimistis

saya

terhadap

regenerasi pemimpin dari generasi muda. (Prof. Ahmad Mansyur
Suryanegara – Sejarawan)

PPSDMS adalah salah satu lembaga yang diharapkan dapat
melahirkan inovator-inovator di kalangan generasi muda, yang dapat
menciptakan pembangunan Indonesia yang berbasis ilmu pengetahuan
untuk dapat bersaing dengan negara lain di dunia. (Prof. Zuhal Abdul
Kadir – Ketua Komite Inovasi Nasional, mantan Menristek)

PPSDMS merupakan secercah harapan bagi kepemimpinan Indonesia
masa depan. Saya berharap PPSDMS akan semakin baik dalam
pengelolaan dan pembinaan, semakin banyak peserta putra-putri yang
dapat ditampung, dan kualitas pembinaan pun harus semakin
meningkat. (Dr. M. Sohibul Iman – Politisi Indonesia, mantan Rektor
Universitas Paramadina)
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Kegiatan-Kegiatan PPSDMS

Kajian bersama Tokoh

Training Pengembangan Diri

Kursus Bahasa Inggris

Aktivitas Penyujian Jiwa

Aktivitas Apel Pagi

Kegiatan Sosial di Masyarakat
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Tokoh dan Institusi dibalik Pesantren
Pesantren ini bukan pekerjaan satu orang. Sepuluh tahun
perjalanannya adalah hasil karya ratusan atau bahkan ribuan
orang dan organisasi yang peduli dengan masalah bangsa dan
mengharap kepemimpinan yang lebih kompeten dan berintegritas
suatu hari nanti.
Beberapa nama yang aktif mengasuh dan mengembangkan
pesantren ini antara lain:
Dewan Pembina
− Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid,
MA
− Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin

Dewan Penyantun
− Dr (HC). Arifin Panigoro
− Laksamana Muda TNI (Purn)
Husein Ibrahim, MBA

− Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin

− Dr. Adhyaksa Dault, SH, MSi.

− KH. Dr. Muslih Abdul Karim

− Drs. M. Yusuf Asyari, Ak. MSi

− Prof. Dr. Zuhal Abdul Kadir

− Ir. Bambang Priantono, MT

− Drs. Kemal A. Stamboel, Psi,

− Farid Rahman, SE, Ak

MSM

− Bakhtiar Rakhman

− Arief T. Surowidjojo, SH, LLM

− Sandiaga S. Uno

− Dr. M. Shohibul Iman, M.Eng

− Albari, SH.

− Anies R. Baswedan, Ph.D
− Dr. Marwah Daud Ibrahim
− Dr. (HC) Ary Ginanjar Agustian

Para pembina dan penyantun memberikan kontribusi nyata dalam
ide, jaringan, dan pendanaan. Lebih dari itu, mereka juga
menyempatkan waktunya untuk memberikan materi dan inspirasi
kepada santri PPSDMS NF di seluruh Indonesia dalam berbagai
forum kegiatan.
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Laksamana

Muda

TNI

(Purn)

Husein

Ibrahim

merupakan

pensiunan “Jenderal” berbintang 2 dari Angkatan Laut. Semasa
aktifnya, Pak Husein sempat memimpin armada tempur dan
menjadi pejabat Departemen Pertahanan. Pak Husein juga sempat
aktif dalam pengelolaan SMA Taruna Nusantara, yang membuat
beliau memahami betul bagaimana pembinaan pemuda harus
dijalankan.
Kemal A Stamboel adalah salah tokoh profesional bisnis yang
disegani di Indonesia. Beliau sebelumnys memimpin perusahaan
konsultasi bisnis terkemuka PricewaterhouseCoopers di Indonesia.

Setelah berhenti dari PricewaterhouseCoopers Indonesia, Pak
Kemal ditunjuk menjadi komisaris di berbagai perusahaan BUMN
dan

swasta.

pemerintah

Secara

RI sebagai

bersamaan,

Beliau

Anggota Dewan

sempat

ditunjuk

Pengawas

Badan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias. Presiden
Indonesia juga menunjuk beliau sebagai Wakil Ketua Pelaksana
Dewan

Teknologi,

Informasi

dan

Telekomunikasi

Nasional

(DeTIKnas).

Sedangkan Arief T Surowidjojo merupakan penasihat hukum
ternama dan terkemuka di Indonesia. Dengan berbendera Firma
Lubis, Gani dan Surowidjojo, Pak Arief, demikian beliau biasa
dipanggil,

banyak

memberikan

konsultasi

hukum

kepada

perusahaan-perusahaan terkemuka.
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Pengalaman dan prestasinya dalam profesi menjadikan beliau
sebagai tokoh yang sangat disegani dan dihormati oleh koleganya.
Berbagai penghargaan sempat beliau terima sebagai bukti
pengakuan prestasi dalam pekerjaannya di bidang hukum tersebut.
Mereka bertiga, Pak Husein, Pak Kemal, dan Pak Arif, adalah
sebagian dari penasihat dan penyantun yang telah berjibaku
membangun pesantren PPSDMS ini. Mereka merupakan tokohtokoh Indonesia yang sudah berprestasi dalam dunia mereka.
Tidak berhenti di sana, mereka membaktikan prestasi mereka
kepada masyarakat Indonesia dengan ikut mendirikan Asrama
PPSDMS NF ini.
Diluar para tokoh tersebut, ustadz dan ustadzah secara rutin
memberikan pembekalan jiwa kepada para santri. Para ustadz dan
ustadzah juga mengharap para santri memiliki pemahaman agama
yang baik dan keyakinan yang mantap, yang akan membuat
mereka seteguh karang sampai hayat berakhir.

Termasuk di antara orangorang yang membaktikan
waktunya bagi pesantren
adalah

para

pengurus

pesantren.

Mereka

berjuang

mencari

pendanaan bagi beasiswa
dan

keseluruhan

biaya

Kegiatan Outbond Santri PPSDMS
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operasional

pesantren,

menyiapkan

menyediakan program-program

pelatihan,

pemateri-pemateri,
dan

bahkan juga

memberikan materi sendiri kepada para santri.

Para pengurus juga terus mengevaluasi perkembangan santri,
untuk memastikan mereka dapat mengikuti program dengan hasil
dan perkembangan yang terbaik.
Peran organisasi lain, baik yayasan sosial dan perusahaanperusahaan tidak kalah besarnya. Sebagian institusi yang ikut
mendanai pesantren ini antara lain adalah Medco, BNI Syariah,
BNI, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, JNE, BTS
Capital, Jaya Ancol, ZIS Indosat, Yayasan Paguyuban Ikhlas,
Baznas, Dompet Dhuafa Republika, Yayasan Dana Sosial Al-Falah,
Sampoerna Foundation, PKPU, Yayasan Karya Salemba Empat,
Yayasan M165, Yayasan Baitul Mal BRI, Yayasan Pendidikan
Medco, Mien R. Uno Foundation, Laznas Bank Syariah Mandiri.

Diluar itu, masih ada sekitar 800 individu dan organisasi lainnya
yang

ikut

pula

mendermakan

sebagian

hartanya

untuk

pengembangan Pesantren PPSDMS NF di seluruh Indonesia.

Pak Musoli: Tokoh Utama
Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para tokoh lainnya dan
organisasi pendukung, ada satu figur sederhana yang layak untuk
mendapat apresiasi bagi kemunculan pesantren PPSDMS NF ini.

Drs. Musoli, atau biasa dipanggil Pak Musoli saja, adalah tokoh
sentral pendirian dan perkembangan pesantren. Bersama para
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tokoh lain, Pak Musoli memimpin perjalanan dan perkembangan
pesantren ini.

Pak

Musoli

adalah

penggagas

pendirian

PPSDMS

NF.

Kegundahannya terhadap problematika
bangsa dan umat Islam membawa
beliau kepada keputusan dan keyakinan
untuk mendirikan sebuah pesantren
kepemimpinan.

Figurnya sangat sederhana, tubuh kurus,
dan penampilan yang bersahaja. Pun
demikian,

beliau

adalah

manusia

dengan segunung cita.

Bukan hanya penggagas pesantren,
tetapi

beliau

juga

penggerak

Drs. Musoli

operasional dan perkembangan PPSDMS NF sehari-hari. Pak
Musoli mengelola organisasi, mengarahkan para pengurus, dan
mengevaluasi program-program pembinaan. Beliau pun tidak
pernah lelah untuk mengajak pihak-pihak lain membangun
pesantren PPSDMS NF ini. Semua aktivitas penting ini banyak
bergantung pada sentuhan-sentuhan beliau.
Lebih dari itu semua, Pak Musoli adalah guru bagi semua pemuda
yang nyantri di Pesantren PPSDMS NF. Dengan kajian rutinnya di
pesantren dan interaksi yang hangat, beliau berada di tempat
istimewa dalam pikiran dan hati para santri.
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Ya, Pak Musoli memiliki sesi khusus di tiap-tiap asrama di seluruh
Indonesia untuk memberikan materi bertajuk “Kajian Islam
Kontemporer”. Jelas-jelas beliau mengatakan bahwa materi ini
harus beliau sendiri yang sampaikan, walaupun seiring semakin
banyaknya regional mau tidak mau beliau harus membaginya
kepada salah satu “letnan”-nya di PPSDMS.

Di waktu inilah Pak Musoli memberikan pemikirannya, menasihati,
dan menularkan visi kepada para santri. Dan di sela-sela sesi ini,
atau sebelum dan sesudahnya, Pak Musoli memberikan perhatian
yang personal, lucu, sederhana, dan menyentuh hati para santri.
PPSDMS NF mendapati Pak Musoli sebagai figur sentral bagi
perkembangan pesantren dan bagi perjalanan anak-anak muda
yang ingin tumbuh dan berkarya untuk masa depan pribadi dan
masyarakatnya.
*****
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III
PENERUS HOS TJOKROAMINOTO

“Sekolah Kepemimpinan” HOS Tjokroaminoto
Dalam

sebuah

diskusi

makan

malam

di

rumah

HOS

1

Tjokroaminoto ,
Soekarno

:

Berapa

banyak

yang

diambil

Belanda dari Indonesia?
Tjokroaminoto

:

VOC mencuri sekitar 1.800 gulden
dari tanah kita untuk memberi
makan Den Haag

Soekarno

:

Apa yang tinggal di negara kita?

Alimin

:

Rakyat tani kita yang mencucurkan
keringat mati kelaparan dengan
makanan segobang sehari

Musso

:

Kita menjadi bangsa kuli dan
menjadi kuli di antara bangsabangsa

Tjokroaminoto

:

Sarekat

Islam

bekerja

untuk

1

Tim Tempo, Tjokroaminoto: Guru para Pendiri Bangsa, Majalah
Tempo, Edisi 15-21 Agustus 2011, halaman 42-43
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memperbaiki

keadaan

dengan

mengajukan

mosi-mosi

kepada

pemerintah

Soekarno kemudian tumbuh dan berkembang menjadi tokoh
pergerakan

Indonesia.

Pada

Agustus

1945,

saat

usianya

menginjak 45 tahun, Soekarno memimpin rakyat memproklamirkan
Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sendiri.

Tiga puluh tahun sebelumnya, Soekarno adalah remaja yang
bersekolah di Hogere Burger School, Surabaya. Perjalanan
hidupnya akan banyak diwarnai oleh masa remajanya ini, tetapi
bukan saat di sekolah, justru saat dia berada di rumah Haji Oemar
Said (HOS) Tjokroaminoto, Bapak Kos dimana dia tinggal.
Selain Soekarno, ada beberapa remaja lain yang indekos di rumah
Tjokro, demikian beliau dipanggil. Mereka adalah Alimin, Musso,
Soeherman

Kartowisastro,

Semaoen,

Sekarmadji

Maridjan

2

Kartosoewirjo, dan beberapa yang lain .
Malam itu, anak-anak muda tersebut sedang makan malam
bersama Tjokroaminoto, Bapak Kos mereka, ditemani diskusi
hangat tentang politik.
HOS Tjokroaminoto, sang Bapak Kos itu bukanlah orang
sembarangan. Beliau adalah pemimpin Sarekat Islam, organisasi
massa dan politik terbesar para era penjajahan Hindia Belanda.
2

Ibid., 43
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Tjokro menjadi pribumi langka saat itu. Langka karena dia adalah
orang terpelajar, terdidik, dan berpemikiran maju di zaman dia
hidup, melebihi pribumi kebanyakan.

Salah satu pemahaman dan keyakinan Tjokro yang menonjol
adalah adanya kesetaraan antar manusia, bahwa manusia
diciptakan dengan harkat dan martabat yang sama, tidak ada yang
lebih baik atau lebih tinggi dibanding yang lain. Keyakinan inilah
yang kemudian mengantarkannya berjuang menyadarkan rakyat
tentang hak atas kemerdekaan dan melepas diri dari penjajah.

Menurut Anhar Gonggong, Sejarawan Indonesia, Tjokroaminoto
adalah salah satu figur terpenting pada awal tampilnya gerakan
membangun kesadaran menuju manusia bermartabat merdeka
3

bernama Indonesia .
Tjokroaminoto

berjuang

melalui

jalur-jalur

diplomasi

dan

pengadilan pemerintah Belanda untuk mewakili kepentingan
rakyatnya.
Tjokroaminoto juga membangkitkan kesadaran rakyat melalui
tulisan-tulisan di surat kabar dan orasi-orasi politik dalam rapat
akbar Sarekat Islam di berbagai daerah. Melalui aktivitasnya yang
terakhir, Tjokroaminoto dikenang oleh rakyat Indonesia sebagai
orator ulung, pembakar jiwa, tokoh panutan, bahkan dianggap
sebagai Sang Ratu Adil yang dijanjikan itu.

3

Ibid., 79
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Ribuan orang akan rela bersusah payah mendatangi rapat akbar
dimana

Tjokroaminoto

akan

memberikan

orasinya.

Karena

kharismanya ini, Belanda menjulukinya sebagai “Raja Jawa Tanpa
Mahkota”.
=====

Kamar-kamar kos yang disewakan Tjokroaminoto untuk para
pelajar di Surabaya sejatinya bukan jenis kamar yang layak huni.
“Kamar-kamar itu tanpa jendela, pengap, dan juga gelap”, kata
Soekarno kepada Cindy Adams penulis Otobiografinya.
Tetapi rumah Tjokroaminoto menawarkan hal yang tidak akan
ditemui di tempat lain. Rumah Tjokroaminoto dipenuhi dengan
buku-buku penting yang membuka cakrawala pemikiran anak
muda yang indekos di situ. Di rumah inilah Soekarno mengenal
tulisan-tulisan penting seperti Buku Karl Marx, Friedrich Engels,
Jacques Rousseau, Voltaire, dan majalah Vogue dan Nugget
terbitan Amerika.
Tjokroaminoto adalah orang penting dalam pergerakan. Karenanya,
rumah beliau seringkali disambangi tokoh-tokoh lain, rekan
seperjuangannya.

Dari

sinilah

kemudian

para

anak

kos

Tjokroaminoto juga ikut bersentuhan dengan KH. Ahmad Dahlan, A.
Hassan, Fakih Hasyim, Mas Mansyur, dan Tan Malaka.

Diskusi dengan Tjokroaminoto dan tokoh-tokoh pergerakan lain
memberikan porsi penting terhadap pola pikir anak-anak muda di
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rumah Tjokroaminoto. Anak-anak muda itu kemudian tumbuh
dengan pemikiran yang lebih maju dari zamannya.

Anak-anak muda di rumah Tjokroaminoto itu kelak adalah
pemimpin-pemimpin penting yang mewarnai Republik ini. Soekarno
menjadi

proklamator

kemerdekaan

dan

kemudian

menjadi

Presiden pertama Republik ini. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo
kemudian menjadi pejuang kemerdekaan berbendera gerakan
Islam, sampai kemudian beliau mencoba mendirikan Negara Islam
Indonesia. Alimin dan Musso menjadi pentolan Partai Komunis
Indonesia, partai yang sempat “melawan” penjajah Belanda
dengan

keras

sebelum

kemudian

tercatat

melakukan

pemberontakan-pemberontakan subversif pada masa pemerintah
RI pasca kemerdekaan.

Kader-kader lain Tjokroaminoto di Sarekat Islam juga bertumbuh
menjadi tokoh-tokoh penting Republik. Abdul Malik Karim Amrullah
(Hamka), kadernya di kursus politik anggota pemula Sarekat Islam,
kelak menjadi ulama tersohor di Indonesia dan Asia Tenggara.
Walaupun

mereka

berbeda-beda

dalam

jalan

dan

idiologi

perjuangan, sejatinya mereka adalah tetap murid Tjokroaminoto,
Bapak Pergerakan Indonesia.

Penggambaran Visi Musoli
Keinginan Pak Musoli dengan Pesantren PPSDMS NF-nya dapat
dimengerti secara lugas dengan memahami Tjokroaminoto dan
sekolah kepemimpinan di rumah kos-nya.
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Sekolah kepemimpinan di rumah Tjokroaminoto adalah visualisasi
nyata dari cita-cita Pak Musoli dengan Asrama PPSDMS-nya.
Dengan mengadopsi pendekatan Tjokroaminoto-lah Pak Musoli
ingin merealisasikan kaderisasi kepemimpinan nasional yang dia
harapkan untuk Indonesia pada masa depan.

Asrama PPSDMS digagas untuk menjadi sekolah kaderisasi
kepemimpinan bagi pemuda. Sekolah yang menularkan semangat,
idealisme, inspirasi, dan pengetahuan kepada pemuda-pemuda
Indonesia, persis seperti yang dilakukan Tjokroaminoto kepada
anak muda yang indekos di rumahnya.
Sebagaimana

Tjokroaminoto

yang

menyadari

pentingnya

kaderisasi pemimpin rakyat, Musoli juga memahami pentingnya
pemuda dan takdir mereka untuk mewarisi nasib bangsa di
kemudian hari.

Visualisasi Sekolah Kepemimpinan itu bukan mimpi di siang bolong.
Visualisasi itu justru hendak melanjutkan cerita sukses yang sudah
pernah diukir oleh sekolah kepemimpinan para pendiri bangsa
hampir 100 tahun yang lalu.

Soekarno dan rekan-rekan perjuangannya adalah produk nyata
dari sebuah sekolah kepemimpinan milik HOS Tjokroaminoto.
Sedangkan sekolah kepemimpinan Pak Musoli adalah (Insya Allah)
sekolah bagi pemuda-pemuda untuk Indonesia masa depan.
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Berangkat dari Kegelisahan dan Tugas Kemanusiaan
Dalam

salah satu sambutannya di sebuah buku berjudul
4

“Regenerasi Kepemimpinan Bangsa” , Drs. Musoli berujar dengan
menyitir pidato Presiden Amerika Serikat, Barack Obama:
“Betapa memprihatinkan. Kita hidup di sebuah dunia, yang
dihuni 6,75 milyar anak manusia – 230 juta di antaranya
adalah warga Indonesia –, yang penuh riuh rendah. Namun,
suara yang kita dengungkan dari angkasa bukanlah nyanyian
merdu yang disenandungkan paduan suara perdamaian.
Bukan pula teriakan kegemberiaan kanak-kanak yang
bertanding olah raga persahabatan.

Gema suara merdu dan gembira itu memang ada, tetapi
nyaris tidak terdengar, karena dikalahkan oleh jerit warga
yang kelaparan hingga menemui ajalnya. Lebih nyaring lagi
teriak kesakitan korban sipil yang tertembus peluru nyasar
atau terkena muntahan bom dalam sebuah perang dan
konflik domestik yang tak jelas ujung pangkalnya. Dunia
yang panik dan luka parah akibat pendemi yang belum
diketahui obatnya. Dunia yang penuh problema..”

Ini adalah kegelisahan Pak Musoli yang terutarakan dalam satu
kesempatan. Dalam berbagai ceramahnya di depan para santri
PPSDMS, Pak Musoli berulangkali menyampaikan kegelisahan
yang sama. Kegelisahan karena manusia belum mampu hidup

4

Musoli, Regenerasi Kepemimpinan Bangsa, PPSDMS Nurul Fikri,
Agustus 2009, halaman viii
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dengan saling menghargai, berdamai, mensejahterakan, dan juga
memartabatkan.

Apa yang digelisahkan Pak Musoli adalah kondisi aktual bangsa
Indonesia secara umum dan keadaan umat Islam pada khususnya.
Kemiskinan rakyat yang masih luas, transportasi publik yang buruk,
pendidikan masyarakat yang tidak berkarakter, persatuan rakyat
yang rapuh dan bahkan cenderung mudah untuk dibakar menjadi
konflik luas, ormas-ormas Islam yang mudah mencaci maki, hingga
pemikiran dan perilaku beragama yang seringkali tidak masuk akal
dan nurani sehingga secara tidak langsung berdampak pada pola
kehidupan umat yang buruk dan tidak berkualitas.
Apa yang dipikirkan Pak Musoli adalah sangat faktual. Mari kita
melihat data empirisnya dari UNDP dalam paparan Prof. DR. Amin
Aziz, salah satu cendekiawan Islam Indonesia, dalam buku beliau
Pesan untuk Tuhan: Membangun Kembali Karakter Bangsa.

Tabel: Perbandingan Negara Muslim dan Negara Non-Muslim
dalam indikator-indikator kualitas hidup
Indikator

Negara

Negara Non-

Muslim

Muslim

1,43 milyar

3,27 milyar

5.043

30.177

Tingkat ketimpangan pendapatan

42.07

38.09

Index kualitas SDM

0.66

0.81

Tingkat kematian bayi (per 1000

48.50

20.66

Jumlah Penduduk
Rata-Rata Pendapatan per Kapita
(USD)

ibu melahirkan)
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Tingkat harapan hidup

58.16

65.83

Tingkat pencapaian pendidikan

10.29

16.92

APBN untuk riset dan

0.27

0.92

pengembangan
Sumber: UNDP (2009) dalam Amin Azis (2012)

Dari data di atas, terlihat bahwa negara-negara dengan mayoritas
penduduk muslim tidak memiliki keunggulan dalam satu indikator
sekalipun terhadap negara-negara dengan mayoritas penduduk
non-muslim.
Di negara-negara muslim, pendapatan rakyatnya 6x dibawah
pendapatan rakyat negara non-muslim. Pendapatan di negara
muslim

juga

tidak

merata

(baca:

tidak

berkeadilan)

jika

dibandingkan dengan pemerataan pendapatan di negara nonmuslim.

Jumlah adik-adik bayi kita yang meninggal saat dilahirkan 2x lebih
tinggi dibandingkan di negara-negara non-muslim. Harapan hidup
kita juga lebih rendah. Pendidikan kita lebih buruk. Dan upayaupaya kita untuk mengembangkan penelitian dan inovasi jauh lebih
rendah dibanding negara-negara non-muslim, yaitu 0,27 dibanding
0,92.

Jika dielaborasi lebih lanjut lagi, kita akan kembali menemukan
negara-negara muslim yang dipenuhi oleh masalah-masalah lain
seperti korupsi, konflik sosial, konflik horizontal, dan kriminalitas.
Semua masalah ini menjadi indikator kepada rendahnya kualitas

35

kehidupan atau kesejahteraan umat Islam, termasuk Indonesia
dalamnya.

Masalah-masalah

ini

juga

secara

tidak

langsung

akan

merendahkan martabat Islam dan mengguncang keimanan bagi
orang-orang yang rapuh jika para pemikir Islam tidak mampu
memberikan pemahaman yang baik kepada umat, dan umat Islam
sendiri tidak mampu segera bangkit dan memberikan bukti bahwa
janji-janji Allah SWT tentang kemenangan Islam itu adalah benar.

Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT,
“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi seluruh alam”
(Alquran, Surat Al-Anbiya’, Ayat 107)
“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan
mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah....”
(Alquran, Surat Ali ‘Imron, Ayat 110)
Pak Musoli adalah sosok yang tidak henti-hentinya memikirkan
kondisi umat ini. Kamiludin, salah satu santrinya yang sedang studi
di Arab Saudi, mengatakan “Hari itu adalah hari Arafah saat musim
haji tahun 2009. Saya lagi berada di Padang Arafah, dan banyak
orang-orang yg menitipkan doa kepada saya. Biasanya mereka
minta didoakan agar diberikan kesehatan, segera mendapat jodoh,
banyak rizki, karir bagus.”
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SMS dari Pak Musoli datang pula ke telepon seluler Kamil. Beliau
juga menitipkan doa. Tapi doa yang beliau titipkan berbeda dari
kebanyakan SMS yang datang, “Doa untuk pemberantasan korupsi
di Indonesia”.
SMS itu sangat singkat, namun kalau kita analisa sangat
mencerminkan sesuatu yang ada di benak beliau. Ketika orang lain
menitipkan doa yang sebagian doa itu hanya untuk dirinya dan
keluarganya, beliau berfikir untuk yang lebih besar. Sungguh saya
tersentak, inilah pola pikir pemimpin yang jauh melihat kedepan.
Saya masih simpan SMS beliau itu,” kata Kamil lebih lanjut.

Kegelisahan-kegelisahan inilah yang kemudian mendorong Pak
Musoli melakukan aksi-aksi dalam tataran yang lebih konkret.

Perjuangan Berlandaskan Islam
Saat mempelajari kiprah Pak Musoli, maka kita akan memahami
bahwa pemikiran Pak Musoli adalah pemikiran yang sarat dengan
warna Islam. Pak Musoli menjadi orang yang memiliki landasan
Islam kuat dalam setiap sikap yang diambilnya.
Pak Musoli juga merupakan pribadi yang yakin bahwa konsep
Islam dapat memberikan solusi efektif atas berbagai problematika
keduniaan yang sedang dialami anak manusia di bumi ini.
Dari pemahaman yang beliau miliki, manusia diciptakan oleh Allah
SWT untuk berkarya. Setiap masalah yang dimiliki manusia,
sebagaimana yang beliau gelisahkan, tetap harus diselesaikan
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dengan ikhtiar manusia sebagai awalannya, terutama melalui
ikhtiar-ikhtiar

perubahan

yang

bersifat

individual.

Karena

perubahan-perubahan besar akan selalu diawali oleh perubahan5

perubahan individual . Dilandasi satu ayat Al-Qur’an:
“......Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan
suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka
sendiri....”.
(Alquran, Surat Ar-Ra’d, Ayat 11)

Segala masalah yang dialami oleh Bangsa Indonesia, seperti
kemiskinan, kriminalitas, kebodohan, terorisme, dan masalahmasalah kesejahteraan lain, akan mulai teratasi dengan usahausaha konkret bangsa Indonesia untuk bergerak dari masalahmasalah itu. Dalam kata lain, Bangsa akan tetap berada dalam
keterpurukan jika masyarakat tidak mengambil upaya sadar untuk
berbenah memperbaiki keadaannya sendiri.

Dalam berbagai kajiannya, kita dapat menemukan Pak Musoli
sebagai pribadi yang optimis dan empiris.
Pak Musoli boleh gundah gelisah dengan berbagai masalah
bangsa, tetapi kegelisahan itu tidak pernah mengurangi sifat
optimismenya, khususnya terhadap kebangkitan bangsa ini.
Optimisme bahwa kita dapat bergerak dari masalah-masalah
bangsa. Optimisme bahwa orang-orang Indonesia dapat bangkit,
bekerja, berintegritas, untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi.
5

Ceramah di Masjid Darussalam, Griya Tugu Asri, Depok, 26 Agustus
2007
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Bagi Pak Musoli, manusia diciptakan oleh Allah SWT memang
dilengkapi dengan ujian dan cobaan, termasuk dalam bentuk
masalah, konflik, dan bencana. Tetapi Pak Musoli juga memiliki
keyakinan bahwa sepantasnya manusia harus berusaha menjalani
kehidupan di dunia ini dengan kesejahteraan dan kerukunan,
karena manusia telah dilengkapi dengan akal pikiran dan petunjukpetunjuk kehidupan sebagaimana termaktub dalam agama (baca:
Al-Qur’an dan As-Sunnah), sebagaiman agama hadir untuk
memberikan kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Pak Musoli mengutip hadits Nabi Muhammad SAW, yang
barangkali juga mendasari keyakinannya atas apa-apa yang
6

hendak diperjuangkannya untuk mengatasi problematika umat itu ,
“Simaklah baik-baik. Setiap mukmin bersaudara satu dengan
yang lain dalam Islam. Berlakulah saling menghormati dan
melindungi

harta

sesama

kalian.

Seorang

Mukmin

diharamkan mengambil harta orang lain tanpa meminta ijin
terlebih dahulu kepada pemiliknya.
Perhatikanlah, janganlah kalian saling bunuh sepeningggalku.
Berpegangteguhlah

kalian

semua

pada

tali

ukhuwah

islamiyah. Aku harus meninggalkan dunia ini dan aku
tinggalkan

kepada

kalian

Kitabullah

(Al-Qur’an)

dan

Sunnahku sebagai pedoman bagi kalian. Dengan berpegang
pada keduanya maka kalian tidak akan tersesat.”

6

Musoli, Op. Cit., xxi
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Hadits yang merupakan pidato perpisahan Rasulullah SAW
beberapa waktu sebelum beliau meninggal itu memang menjadi
pesan pamungkas bagi manusia. Pesan agar manusia saling
menghargai, menghindari saling bunuh, dan memegang Al-Qur’an
dan Assunah sebagai pedoman hidup.
7

Dalam salah satu ceramah , Pak Musoli menyampaikan bahwa
Islam hadir untuk memberi petunjuk kehidupan manusia yang
berkualitas. Untuk menuju kesana, manusia harus menciptakan
masyarakat madani yang biasanya dicirikan dengan:
−

Religious Society (Masyarakat yang religius)

−

Institutional Society (Masyarakat yang institusional)

−

Constitutional Society (Masyarakat yang konstitusional)

−

Intellectual Society (Masyarakat yang terdidik)

−

Peaceful Oriented Society (Masyarakat yang cinta damai)

−

Egalitarian Society (Masyarakat yang egaliter)

−

Justice Society (Masyarakat yang berkeadilan)

−

Technology Oriented Society (Masyarakat yang berorientasi
pada teknologi)

Islam juga mengajarkan bahwa manusia adalah hamba Allah SWT
yang terbaik. Hidup menyembah Allah SWT, mulia, sejahtera,
rukun adalah tugas dari manusia, yang dijanjikan akan dibalas di
hari pembalasan nanti dalam bentuk surga yang abadi.

7

Materi ceramah Temu Alumni PPSDMS NF, Desember 2007
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Kepemimpinan adalah Isu Utama
Dengan kesadaran akan pentingnya kerja, sebagaimana yang
dijanjikan oleh Allah SWT, maka pertanyaan pentingnya adalah
bagaimana umat dan bangsa ini dapat mengentas dari kubang
keterpurukan itu?
Kompleksnya masalah

yang dialami dan saking dalamnya

keterpurukan bangsa ini menciptakan kebingungan tentang mau
dimulai dari mana perbaikan-perbaikan harus dilakukan untuk
Indonesia? Pertanyaan ini adalah tahapan penting, termasuk bagi
Pak Musoli, figur yang kita bicarakan saat ini.

Para pemikir dan orang-orang yang peduli dengan bangsa memiliki
keyakinan yang berbeda-beda, terutama karena latar belakang
mereka yang tidak sama. Secara sektoral mereka mengajukan
kebangkitan teknologi, kebangkitan ekonomi, penegakan hukum,
toleransi masyarakat, pemerataan kesejahteraan, pemberantasan
korupsi atau juga kemajuan pendidikan sebagai resep kebangkitan
bangsa. Gagasan yang sangat beragam memang.

Disinilah orisinalitas gagasan dan keyakinan Pak Musoli muncul.
Pak Musoli berpandangan bahwa masalah yang dialami bangsa
Indonesia merupakan masalah multidimensi, yang tidak bisa diatasi
8

dengan pendekatan yang parsial dan sektoral .
Masalah

multidimensi

harus

diatasi

dengan

pendekatan

multidimensi pula, dan itu hanya bisa dilakukan dengan adanya
8

Musoli, Op. Cit., 75
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kepemimpinan yang bervisi, kuat/decisive, berintegritas, dan
memiliki kekompakan dalam setiap sektor kepemimpinan yang ada.

Menurut beliau, pemimpin adalah mercu suar bagi rakyatnya,
seperti halnya mercu suar bagi kapal-kapal di lautan. Mercu suar
9

akan memberikan sinyal kemana perjalanan itu harus diarahkan .
Kepemimpinan-lah yang akan menentukan putih-merahnya bangsa
ini. Mereka yang akan mengarahkan perjalanan bangsa ini.
Perjalanan menuju kejayaan atau malah kebangkrutan.

Pemimpin adalah inspirasi bagi orang-orang, mereka memberikan
gambaran yang jelas bagaimana negara dan umat Islam ini harus
bergerak dan bekerja.

Karena kedudukannya di sebuah tempat yang mudah terlihat,
maka pemimpin adalah media terbaik bagi keteladanan akan
kebaikan-kebaikan untuk masyarakat. Keteladanan baik yang
ditunjukkan oleh para pemimpin adalah pesan kuat bagi orangorang untuk mengikutinya.
Pemimpin memiliki otoritas, kewenangan, dan legitimasi untuk
mengambil keputusan-keputusan penting yang berdampak luas
bagi masyarakat. Pemimpinlah yang akan memutuskan bagaimana
perekonomian kita dijalankan, bagaimana sistem kesehatan kita
dikelola, atau bagaimana hukum kita ditegakkan. Pemimpin dapat
mendorong

terciptanya

jutaan

lapangan

kerja

baru

atau

membangun lembaga pendidikan terbaik bagi anak bangsa.

9

Musoli, Op. Cit., xv
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Demikianlan peran pemimpin ini diyakini sangat penting. Meskipun
demikian, tidak banyak pihak yang terjun menyiapkan kaderisasi
kepemimpinan bangsa.

Hal ini diutarakan oleh Pak Musoli dalam wawancaranya dengan
10

sebuah media massa , “Saya pikir teman-teman yang lain sudah
banyak berkiprah membangun negeri ini. Mereka bergerak di
bidang sosial, pendidikan dasar, kesehatan dan lainnya. Tapi saya
lihat ada satu komponen yang kurang mendapat perhatian,
padahal menurut saya ini adalah hal yang subtansial, yaitu
kepemimpinan masa depan.”
“Masalah kepemimpinan ini yang saya pikir masih kurang direspon.
Ini pula yang mendorong saya dan teman-teman untuk membentuk
Program Pembinaan Sumber Daya Manusia Strategis (PPSDMS
Nurul Fikri), sebagai laboratorium pembentukan para pemimpin
masa depan,” Pak Musoli menjelaskan.

“Jika kita ingin memperbaiki kehidupan 220 juta warga negara
Indonesia, saya pikir terlalu berat untuk diselenggarakan oleh
sebuah lembaga. Karena itu, kita memilih untuk mengembangkan
kepemimpinan yang tidak biasa. Apakah itu 10 tahun, atau bahkan
25 tahun, atau bahkan 50 tahun lagi hasilnya baru terlihat, itu tidak
jadi masalah. Yang penting kita sudah menyiapkannya,” Pak
Musoli memberikan penjelasan bahwa proyek ini adalah proyek
11

jangka panjang .

10

Tabloid Depok Post, Edisi 20, 2008 dalam Musoli, Regenerasi
Kepemimpinan Bangsa, PPSDMS NF, 2009, halaman 74
11
Ibid, 75
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Kepemimpinan yang Berkualitas Harus Disiapkan
Nabi Muhammad SAW diakui sebagai manusia agung, pemimpin
terbesar yang pernah ada di muka bumi. Walaupun dirinya adalah
nabi dan rasul yang mendapat petunjuk langsung dari Allah SWT,
Muhammad SAW tetaplah seorang anak manusia yang menjalani
kehidupannya dengan normal.

Kepemimpinan

Muhammad

SAW

juga

menghadapi

isu

penghianatan, kemiskinan, kebodohan, dan perselisihan, persis
seperti isu-isu yang dialami oleh pemimpin kekinian atau malah
lebih sulit. Karena fakta inilah, mempelajari kepemimpinan
Muhammad SAW adalah cara yang baik untuk mengambil
pelajaran, bagaimana beliau memimpin dan bagaimana pula beliau
mencapai tingkat kepemimpinan yang agung dan masyhur tersebut.

Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, bahkan Ibunya
juga meninggal dunia saat dia masih berusia 6 tahun. Hidup tanpa
kedua orang tua jelas bukan urusan yang mudah, apalagi pada
suatu lingkungan arab yang keras. Untungnya dia masih memiliki
kakek,

Abdul

Mutholib,

dan

paman,

Abu

Tholib,

yang

membesarkannya. Tetapi dia tetap saja tidak bisa bermanja-manja
atau juga hidup bermewah-mewah, hal yang mungkin bisa
dilakukannya jika Ayah dan Ibunya masih ada.
Pada usia remaja, Muhammad SAW menjalani kehidupan sebagai
penggembala kambing dan juga pedagang barang-barang milik
pamannya. Dalam rangka berdagang itu pula, Muhammad SAW
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mendapat

pembelajaran

untuk

menyelami

pengalaman

internasionalnya, yaitu ke negeri Syam, untuk pertama kali.

Di masa remaja, Muhammad adalah figur yang hanif. Dia mampu
mengendalikan dirinya dengan baik di tengah-tengah gemerlap
kejahiliyahan yang digeluti oleh bangsa Arab saat itu. Pemuda
Muhammad justru bertafakur saat pemuda-pemuda sebayanya
berpesta dan bermabuk-mabukan sebagaimana kekhasan budaya
saat itu. Karenanya, Muhammad dianggap sebagai pemuda yang
paling bisa dipercaya oleh masyarakatnya saat itu, dia pun dijuluki
“Al-Amin” – “The Trustwortiest Person”.

Kisah kehebatan Muhammad untuk menyatukan suku-suku Arab
dalam pembangunan kembali Ka’bah adalah contoh nyata
bagaimana

masa muda

beliau

diisi

dengan

latihan-latihan

kepemimpinan yang nyata dan sulit.
Cerita masa kecil dan masa remaja Muhammad SAW adalah cerita
tentang

penumbuhkembangan

karakter

kepemimpinan.

Kepemimpinan bukanlah proses yang ujug-ujug. Kepemimpinan
adalah proses yang disemai dari awalnya. Dan ketika kesempatan
itu ada, karakter kepemimpinan sebenarnya telah ada jauh
sebelumnya.
Sejarah

Muhammad

SAW

menjadi

contoh

terbaik

dalam

memahami bagaimana kepemimpinan itu harus disiapkan, disemai,
dan dilatih sejak dini. Begitulah Pak Musoli dan para koleganya di
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PPSDMS membangun keyakinan akan arti pentingnya usaha yang
12

sedang mereka lakukan di PPSDMS .

Pak Musoli berkeyakinan bahwa kepemimpinan yang tangguh akan
muncul jika para calon-calon pemimpin melatih dirinya dengan
disiplin yang ketat, dan itu bisa dilatih dalam suatu sistem yang
baik.
Masalah-masalah keumatan terjadi dalam multidimensi. Diperlukan
para pemimpin tangguh untuk mengangkat kehidupan umat
kepada tingkat yang lebih tinggi lagi, bukan orang lemah yang tidak
memiliki kekuatan untuk memimpin umat.
Karena pemahaman bahwa kepemimpinan yang sukses adalah
sebuah proses yang panjang, maka nasihat sederhana Musoli
kepada para santrinya bahwa calon pemimpin adalah pemudapemuda yang mampu memimpin, melatih, dan mendisiplinkan
dirinya sendiri dengan baik. Sebagai bagian dari proses itu,
pemuda harus memberikan perhatian kepada hal-hal kecil yang
dianggap remeh, seperti membersihkan kamar mandi atau
merapihkan kamar tidur. Pemuda yang tidak mampu merapihkan
kebutuhannya sendiri

tidak memiliki potensi untuk menjadi
13

pemimpin besar di kemudian hari .

12
13

Ibid, 50-51
Ibid, 10
46

IV
PAK MUSOLI: GAGASAN DAN PEMIKIRAN

“Sosok pemimpin masa depan adalah perpaduan manusia baik
dengan kemampuan yang baik. Mereka memiliki integritas dan
kredibilitas”

14

(Musoli)

Pak Musoli adalah seorang ayah, karenanya beliau mampu
menasihati dengan baik. Pak Musoli adalah guru, karenanya beliau
mengajari para santri banyak hal. Pak Musoli seorang ustadz,
karenanya beliau juga sering berbicara tentang pelajaran-pelajaran
agama seperti tafsir Alquran, tauhid, keikhlasan, akhlak, atau
sejarah nabi. Pak Musoli juga merupakan profesional dan
pengusaha, karenanya beliau mampu berbicara dengan baik
tentang meniti karier atau membangun usaha yang sukses.
Tetapi mencermati kiprah beliau di PPSDMS, maka kita akan
mendapati

pelajaran-pelajaran

beliau

yang

lebih

menonjol.

Pelajaran ini tentu sangat berkaitan dengan pengembangan diri

14

Ibid, 75
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para pemuda Islam, terutama dikaitkan dengan kepemimpinan
yang harus mereka warisi suatu hari kelak.

Pelajaran #1: Menyeimbangkan Pemahaman Takdir
Api selalu memiliki sifat dasar yang panas dan membakar. Karena
sifatnya, api dapat mendidihkan air dan dapat pula membakar
barang-barang tidak tahan api di sekitarnya.

Jika tidak dikendalikan, api juga berbahaya bagi properti dan
keselamatan manusia. Oleh karenanya, perusahaan atau pabrik
yang

moderen

memiliki

seperangkat

pencegahan

dan

pengendalian bahaya kebakaran.
Dengan kesadaran dan pemahaman mereka yang baik tentang
bahaya

api,

mereka

mendesain

tata

ruang

yang

aman,

memisahkan material rawan api dari sumber panas dan api,
menginstalasi jaringan listrik dengan rapi, menyediakan fire
extingushers, memasang fire alarm dan sprinklers, termasuk
memberikan

pelatihan

bagi

karyawan

tentang

pencegahan,

pengendalian, dan pemadaman kebakaran api.
Perusahaan

yang

tidak

memiliki

sistem

pencegahan

dan

pengendalian yang baik terhadap bahaya kebakaran memiliki
kemungkinan terbesar untuk mengalami kerusakan lebih hebat
saat risiko bahaya itu terjadi.
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Sifat dasar, manfaat, dan bahaya api adalah contoh perilaku alam
dan kehidupan yang hendak diajarkan Pak Musoli kepada para
santrinya.

Pak Musoli mengajarkan, api yang panas dan membakar adalah
Takdir Kauniyah Allah SWT bagi alam semesta. Tidak peduli api di
Amerika Serikat, api di Eropa, api di Jawa, api di rumah orang
sholeh, api di rumah orang jahat, api di masjid, atau api di gereja,
akan

selalu memiliki sifat panas dan membakar. Kita yang

menyentuh api akan kepanasan atau juga terbakar.
Takdir Kauniyah adalah kehendak Allah SWT atas alam dengan
proses kejadian yang nyata, empiris, terpola, terukur, tetap,
universal, dan memiliki hukum sebab-akibat. Selain api yang panas,
Allah SWT juga menetapkan antara lain gravitasi bumi yang
menarik benda untuk jatuh, siklus air dari air laut menuju air laut
kembali, penghantaran panas dari suhu tinggi ke suhu rendah,
hingga kepastian bahwa air akan mendidih pada suhu 100 derajat
15

celcius dengan tekanan 1 atm .
Banjir bandang akan dialami manusia jika hutan-hutan digunduli
dan daerah resapan air ditutup secara permanen. Lingkungan
hidup akan rusak jika polusi-polusi industri tidak dikelola dan
dikendalikan. Korupsi akan merajalela jika tata kelola pemerintahan
tidak dikembangkan. Kriminalitas akan terus meningkat jika hukum
tidak ditegakkan. Dan kemiskinan akan datang jika manusia tidak
15

Musoli dalam Kajian Islam Kontemporer, PPSDMS Regional Bandung,
12 Desember 2008, dalam
http://nana7mulyana.wordpress.com/2009/01/12/kosep-takdir/, diakses
pada 9 Juli 2012, pukul 07.08
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hendak berkarya. Ini semua adalah contoh dari konsep Takdir
Kauniyah.

Apa yang disampaikan oleh Pak Musoli juga bersumber dari
Alquran, Surat Al-An’am, ayat 99
“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu Kami
tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka
Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang
menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir
yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai
yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan
pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa.
Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak.
Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan
Allah) bagi orang-orang yang beriman.”
(Alquran, Surat Al-An’am, Ayat 99)

Dari ayat ini, rizki yang Allah SWT turunkan berupa buah-buahan
diawali dengan kemunculan air hujan. Tumbuhan yang dihidupkan
pun berproses, dari bertumbuh, berdaun, berbunga, berbuah, dan
seterusnya. Demikianlah kehidupan itu diatur oleh Allah SWT.

Penekanan yang hendak disampaikan oleh Pak Musoli, Allah SWT
memang yang mendatangkan banjir, tetapi manusia mungkin
mendahuluinya dengan penggundulan hutan. Rejeki memang dari
Allah SWT, tetapi kekayaan itu bisa berawal dari usaha yang keras
dan kemiskinan itu mungkin diawali dari rasa malas. Kepintaran
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memang anugerah Allah SWT, tapi dia barangkali diawali dari
ketekunan dan sebaliknya kebodohan bisa hadir karena kemalasan.

Kemudian, apakah api bisa beranomali dari sifatnya yang panas
menjadi yang dingin? Sifatnya yang membakar menjadi yang
bertumbuh? Api akan tetap panas dan membakar kecuali Allah
SWT menentukan takdir yang lain, yang kemudian disebut sebagai
Takdir Ghoibiyah, sebagaimana perintah Allah SWT kepada api
yang hendak membakar Nabi Ibrahim AS,
“Wahai api! Jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim”
(Alquran, Surat Al-Anbiya, Ayat 69)
Pada cerita Nabi Ibrahim ini, api berubah menjadi dingin dan
menyelematkan Nabi Ibrahim karena Takdir Ghoibiyah-nya Allah
SWT.
Takdir Ghoibiyah adalah kehendak Allah SWT terhadap makhluk
ciptaannya dengan proses yang ghoib dan diluar kemampuan
analisis manusia. Contoh lainnya, manusia tidak bisa memilih
orang tua yang melahirkannya, jenis kelamin yang digunakannya,
atau waktu dan cara kematian yang dikehendaki.
Termasuk pula dalam Takdir Ghoibiyah ini adalah anomali-anomali
alam yang tidak terjawab secara nalar, atau hukum sebab akibat
yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sunatullah, seperti
mukjizat-mukjizat yang diterima oleh para nabi dan rasul Allah
SWT – Api Ibrahim yang mendingin, bayi Isa yang berbicara, atau
tongkat musa menjadi ular.
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Bahwa api yang semula panas menjadi dingin adalah kehendak
Allah SWT. Ini sudah diluar nalar manusia dan karenanya tidak ada
kebutuhan untuk membahasnya lebih lanjut, kecuali percaya saja
bahwa Allah SWT memang maha berkehendak dan maha
mencipta.

Memang tidak jarang berbagai upaya yang sudah diambil oleh
manusia tidak mendatangkan hasil yang diharapkan. Panen gagal,
bonus tidak keluar, atau perusahaan bangkrut. Disinilah rahasia
takdir ghoibiyah Allah SWT.

Kejadian-kejadian diluar hukum sebab-akibat itu memang kuasa
Allah SWT sebagai perwujudan dari Takdir Ghoibiyah. Dari sinilah
kemudian kebutuhan untuk berdo’a dan bermunajat kepada Allah
SWT itu muncul. Pada bagian berikutnya, kita akan mendapati
bagaimana Pak Musoli adalah juga sosok yang sangat spiritualis.
Diluar Takdir Kauniyah dan Takdir Ghoibiyah, manusia dihadapkan
pula pada Takdir Syar’iyah. Takdir ini adalah ketentuan Allah SWT
tentang amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia dan
balasan-balasan yang dijanjikan atas setiap amal tersebut. Dasar
takdir ini adalah ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Alquran
dan Assunnah.
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Pendefinisian Takdir

MAA- ARODALLAHU BINA

SIFATNYA NYATA
(Al Qur-an dan As Sunnah)

MAA- ARODALLAHU MINNA

SIFATNYA NYATA
(Sunnatullah dalam alam semesta)

MAA- ARODALLAHU BIL KAWN

TAKDIR
GHOIBI
TAKDIR
SYAR’I

A T-TA Q D IR

SIFATNYA GHOIB
(Kehendak ALLAH yang Ghaib)

TAKDIR
KAUNI
Sumber: Musoli, Materi Ceramah “Syumuliyatul Islam”
Pembagian konsep Takdir Kauniyah, Ghoibiyah, dan Syariyah tidak
banyak dilakukan dalam kalangan umat islam secara luas.
Walaupun ulama dari sejak zaman dahulu sudah sangat detil
memperdebatkan konsep takdir ini, tetapi lebih dalam pendekatan
Jabariyah, Qodariyah, dan Ahlu Sunnah Waljamaah.

Jabariyah ialah sebuah pemahaman yang meyakini semua yang
terjadi di dunia ini adalah atas taqdir Allah yang tidak dapat
diganggu gugat. Karena itu kewajiban manusia adalah menyerah
saja atau tidak perlu berusaha. Pemahaman ini juga sering disebut
dengan fatalisme.
Sedang Qadariyah justru berkebalikan dengan Jabariyah. Menurut
pemahaman Qadariyah, manusia harus berusaha dan berusaha.
Dan kalau usahanya itu gagal, itu karena kesalahannya sendiri.
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Kedua konsep ini dianggap menyalahi konsep Islam yang
sebenarnya. Para ulama arus utama, yang kemudian menisbatkan
diri

dalam

pemahaman

ahlu

sunnah

waljamaah

kembali

meluruskan bahwa Islam mempercayai takdir Allah SWT dan juga
menganjurkan usaha manusia untuk mengejar takdir baiknya. Allah
SWT memang berkehendak tetapi manusia juga harus berusaha.
Selaras dengan penjelasan Sahabat Rasullah SAW, Ali bin Abu
16

Tholib ,
“Tawakal bukanlah kepastian yang disertai kemalasan. Tawakal
adalah mengaitkan segala sesuatu kepada musabab, Allah SWT,
seraya menetapi sebab, karena bersandar hanya kepada sebab
adalah syirik sedangkan meninggalkan sebab berarti menyalahi
syariat.”
Konsep yang diajarkan Pak Musoli dengan Takdir Ghoibiyah,
Syar’iyah,

dan

Kauniyah

sebenarnya

adalah

bagian

dari

pemahaman Ahlu Sunnah Waljamaah yang diajarkan ulama-ulama
pada umumnya. Tetapi dengan penekanan yang berbeda.

Mengapa demikian? Menurut Pak Musoli, mengutip Syekh
Muhammad Al Ghozali, ulama besar Al Azhar Mesir, walaupun
umat Islam banyak mengaku berfaham ahlu sunnah waljamaah,

16

Dr. Musthafa Murad, Kisah Hidup Ali bin Abi Tholib, Zaman, 2012,
halaman 28
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sejatinya mereka cenderung berfaham Jabariyah secara sadar
17

maupun tidak sadar, diakui atau tidak diakui .

Ini dibuktikan dari cara umat Islam yang cenderung merespon
peristiwa-peristiwa

sunatullah dengan

pendekatan

ghoibiyah.

Mereka "menyalahkan" takdir Tuhan atas kemiskinan yang
menerpanya. Memandang kegagalan adalah takdir tuhan sebagai
penyebabnya, dan tidak ada usaha manusia yang menjadi
penyebabnya.

Persis

seperti

orang

Jabariyah

memandang

kehidupan.
Karena pemahaman yang cenderung Jabariyah ini pula, umat
Islam biasanya sangat menggemari teori konspirasi, dan kemudian
menyalahkan orang-orang barat yang dianggap mengkonspirasi
kemunduran Islam.
Kekeliruan dalam memahami takdir ini berkontribusi banyak
terhadap kemunduran umat Islam. Terutama sekali dalam bentuk
kegagalan umat Islam menguasai sumber-sumber kekuatan di
dunia, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, atau perekonomian,
yang pada

akhirnya

membuat orang Islam sangat bergantung

kepada orang-orang non-Islam yang justru telah menguasai
sumber-sumber kekuatan itu dengan baik.
Sunatullah-sunatullah yang ditakdirkan oleh Allah SWT adalah
kewajiban yang harus dijalani oleh manusia dengan cara terbaik.
Dan itu juga merupakan takdir tuhan. Sedangkan kepercayaan
17

Muhammad Al-Ghazali, Studi Kritis atas Hadits Nabi: antara
Pemahaman Tekstual dan Kontekstual, Mizan, 1989, Halaman 196
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terhadap Takdir Ghoibiyah adalah bentuk penyerahan hasil yang
diharapkan kepada Allah SWT, penguasa alam semesta.
18

Seperti kata Sayyidina Ali bin Abu Tholib kembali ,
“Nikmat Iman tidak dirasakan hingga seorang menyadari bahwa
apa yang menimpanya tidak mungkin salah, dan apa yang tidak
menimpanya memang tidak akan menimpanya”

Menurut Pak Musoli, kita sering melewatkan ayat-ayat Alquran
yang

sebenarnya

mengajarkan

konsep

Kauniyah

sebagai

pasangan dari konsep Ghoibiyah. Selain dalam Surat Al-An’am,
Ayat 99, Alquran telah banyak mengisahkan cerita-cerita tentang
bagaimana Takdir Kauniyah itu dijalani, bahkan oleh para nabi dan
orang-orang sholeh/sholehah, yang seringkali distigmakan secara
buta sebagai orang sakti, memiliki kekuatan indra keenam, atau
menguasai alam ghaib.

Ingatkah kita bagaimana respon Bunda Maryam tatkala didatangi
Malaikat Jibril untuk membawa kabar bahwa Allah SWT akan
memberikannya seorang putra dari rahimnya sendiri. Maryam
sendiri adalah wanita sholihah, mengisi hari-harinya dengan
mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Tetapi kabar itu tetap mengejutkannya dan merusak nalar manusia
yang memang diberikan kepadanya. Merasa tidak yakin dengan
kabar itu, Maryam justru mempertanyakan balik kabar dari Malaikat
Jibril, “Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal
18

Dr. Musthafa Murad, Op. Cit.
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aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun?" Ini adalah
pertanyaan yang mengguncang.

Bahkan Maryam yang wanita sholihah itu berani bertanya kepada
Allah SWT karena kabar itu sungguh tidak masuk akal. Dalam
pikirannya, seorang anak seharusnya lahir dari rahim wanita yang
telah melakukan hubungan suami istri atau lebih tepatnya saat sel
sperma laki-laki membuahi sel telur wanita. Padahal sampai saat
itu, tidak ada satu laki-lakipun yang pernah menyentuhnya.
“(Ingatlah), ketika para malaikat berkata: "Wahai Maryam!
Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu
tentang sebuah kalimat (firman) dari-Nya (yaitu seorang putra),
namanya Almasih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia
dan akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada
Allah)
(Alquran, Surat Ali ‘Imran, Ayat 45)
“dan dia berbicara dengan manusia (sewaktu) dalam buaian dan
ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang
saleh."
(Alquran, Surat Ali ‘Imran, Ayat 46)

Dia (Maryam) berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan
mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang
menyentuhku?” Dia (Allah berfirman), “Demikianlah Allah
menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak
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menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!”
Maka jadilah sesuatu itu.
(Alquran, Surat Ali ‘Imran, Ayat 47)
Satu scene kejadian saaat Bunda Maryam mempertanyakan kabar
Malaikat Jibril ini menjadi suatu petunjuk bahwa kita sebagai
manusia memang diberi akal untuk menerjemahkan sunatullahsunatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai Takdir
Kauni-nya.

Sampai kemudian Allah SWT menjawab Bunda Maryam melalui
Malaikat Jibril juga,
Dia (Allah berfirman), “Demikianlah Allah menciptakan apa yang
Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia
hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu.
(Alquran, Surat Ali ‘Imran, Ayat 47)

Setelah jawaban ini, Bunda Maryam tidak lagi merespon. Pada titik
ini, Bunda

Maryam

sudah memahami Takdir Kauni

yang

seharusnya dijalaninya tidak berlaku lagi dan dia sedang bergerak
menuju Takdir Ghoibiyah, ketentuan Allah SWT yang diluar
sunatullah. Allah mampu melakukannya karena bagi-Nya hanya
cukup berkata “Jadilah!” maka jadilah dia.
Demikian pula pada kisah Nabi Zakaria AS saat menerima kabar
bahwa dia yang sudah berumur 100 tahun dan istrinya yang
mandul akan segera mendapatkan anak.
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Dia (Zakaria) berkata: “Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah
dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa
dalam berdo’a kepada-Mu, ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir
terhadap kerabatku sepeninggalanku, padahal istriku seorang
yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu,
yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya’qub; dan
jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai.”
(Alquran, Surat Maryam, ayat 4-6)
Zakaria

kemudian

mempertanyakan

bagaimana

dia

bisa

mendapatkan anak, padahal usianya telah senja dan istrinya pun
mandul.
Allah berfirman “Hai Zakaria, Kami memberi kabar gembira
kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang
Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.
menciptakan orang yang serupa dengan dia. Dia (Zakaria) berkata:
“Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak,, padahal
istriku seseorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya
sudah mencapai usia yang sangat tua.” Tuhan (Allah) berfirman:
“Demikianlah.” Tuhanmu berfirman: “Hal itu adalah mudah bagi-Ku;
dan sungguh engkau telah Aku ciptakan kamu sebelum itu,
padahal (pada waktu itu) engkau belum berwujud sama sekali.”
(Alquran, Surat Maryam, ayat 7-9)
Kisah Zakaria juga merupakan kisah penggunaan nalar atau
pengakuan Takdir Kauniyah oleh para nabi. Walaupun mereka nabi,
mereka tetaplah manusia yang memahami adanya sunatullahsunatullah yang harus dijalankan. Tetapi kemudian mereka juga
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faham, ketika sunatullah tidak (perlu) bekerja, maka Allah SWT
adalah maha pencipta, yang itu bisa dilakukan-Nya dengan mudah.
Pak Musoli tidak sedang mengajarkan Qodariyah. Pak Musoli
hanya ingin mengembalikan pendulum umat yang cenderung
Jabariyah menuju ke titik pertengahannya. Dan itu hanya bisa
dilakukan jika umat Islam memahami dalil-dalil naqli dan aqli
tentang Takdir Kauniyah dan Takdir Ghoibiyah.

Dalam kajiannya, Pak Musoli juga menyadari bahwa kajian tentang
takdir memang sangat rumit. Kajian tentang topik ini seringkali
berakhir hanya pada kebingungan, keraguan, dan ketidakjelasan.
Tidak jarang banyak penuntut ilmu yang gila karena gagal
mencapai pemahaman yang lurus dan memuaskan.

Mempercayai takdir adalah salah satu rukun iman. Sedangkan
rukun iman adalah hal-hal pokok yang harus diyakini oleh setiap
orang beriman. Menurut Pak Musoli, karena takdir merupakan
salah satu bagian rukun keimanan, maka seharusnya kita memiliki
pemahaman yang baik terhadap konsep takdir ini.
Karena pentingnya, konsep takdir harus diformulasikan dengan
sederhana dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang
beriman. Karena iman yang kuat berangkat dari pemahaman yang
baik. Tanpa pemahaman yang baik dan benar, maka iman tidak
akan kokoh dalam hati dan pikiran orang. Inilah urgensi memahami
19

konsep takdir .
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Musoli dalam Kajian Islam Kontemporer, PPSDMS Regional Bandung,
12 Desember 2008, dalam
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Bagi para santrinya, Pak Musoli mengatakan bahwa konsep takdir
adalah topik penting bagi para pemimpin dan calon pemimpin.
Cara mereka memahami takdir akan mempengaruhi kesuluruhan
tindakan dan pikiran mereka sebagai manusia dan sebagai
pemimpin. Karena pentingnya, maka para pemimpin dan calon
pemimpin harus memahami konsep takdir dengan lurus dan
gamblang.

Pelajaran #2: Menjadi Spiritualis
Banyak sekali persoalan hidup yang tidak bisa kita selesaikan
sendiri kecuali meminta pertolongan kepada Allah SWT. Itulah
salah satu pesan yang sering diulang-ulang Pak Musoli kepada
para santrinya.

Berdoa dan berdzikir kepada Allah SWT dalam pengertian
harfiahnya adalah cara kita meyakini kekuasaan Allah SWT dan
untuk meminta pertolongan ghoibiyah Alllah SWT.
“Sungguh, Kami telah menguji mereka (orang musyrik Mekah)
sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika
mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari.

Tetapi mereka tidak mengecualikan dengan mengucapkan Insya
Allah.

http://nana7mulyana.wordpress.com/2009/01/12/kosep-takdir/, diakses
pada 9 Juli 2012, pukul 07.08
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Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika
mereka sedang tidur.

Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.”
(Alquran, Surat Al-Qalam, Ayat 17-20)
Disinilah uniknya Pak Musoli. Beliau dikenal sering mengulangngulang materi Takdir Kauniyah, sampai orang yang tidak
mengenalnya dengan baik akan menuduh beliau berfaham
Qodariyah. Tetapi tidak demikian adanya, upayanya menjelaskan
Takdir Kauniyah adalah keperluan untuk menarik pendulum
pemahaman umat menjadi lebih berimbang antara kauniyah dan
ghoibiyah. Lebih dari itu, Pak Musoli sebenarnya adalah figur yang
sangat “spiritualis”.

Jika indikator spiritualitas adalah kebaikan dan keteladanan bagi
masyarakat, maka keseluruhan kiprah dan akhlak Pak Musoli
sebagaimana dijelaskan buku ini menjadi bukti bahwa beliau
sangat dekat dengan perintah-perintah Allah SWT untuk berbuat
manfaat bagi masyarakat luas.
Jika indikator spiritualitas adalah ritual-ritual agama, maka kita
akan mendapati Pak Musoli sebagai pribadi yang menjalankan itu
semua.
Sebagai santrinya, kami mendapati Pak Musoli selalu menjadi
imam sholat yang baik. Ditengah-tengah kesibukannya dalam
perusahaan, yayasan dan lembaga dakwah lainnya, beliau tetap
menyempatkan diri untuk menghapal ayat-ayat Alquran. Karenanya,
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kami mendapati beliau sering menggunakan ayat-ayat di luar Juz
29 dan 30 saat menjadi imam sholat. “Ketrampilan” yang biasanya
tidak banyak dimiliki oleh orang-orang sibuk.

Selesai sholat beliau juga akan memimpin dzikir dan doa bersama,
bermunajat meminta pertolongan atas kesulitan-kesulitan hidup
dan juga mengharap keridloan atas setiap amal yang dijalankan.
Dzikir adalah kebiasaan yang tetap beliau jalani dengan khusuk di
tengah aktivitas yang sangat padat.

Apa yang beliau lakukan selaras dengan firman Allah SWT,
“Dan jika mereka mendustakan engkau (setelah engkau beri
peringatan), maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah
didustakan pula. Dan hanya kepada Allah segala urusan
dikembalikan”
(Alquran, Surat Fatir, Ayat 4)

Semua beliau lakukan karena keyakinan mendasar bahwa Allah
SWT lah yang akan melapangkan dan memudahkan setiap urusan
kita di dunia,
“Katakanlah, ‘Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa
saja yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa saja yang
Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui’”
(Alquran, Surat Saba’, Ayat 36)
“Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada
manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya; dan apa yang
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ditahan-Nya maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya
setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana”
(Alquran, Surat Fatir, Ayat 2)

Dalam suatu kesempatan, Pak Musoli kembali menasihati kami
untuk bangun malam, mendirikan sholat, dan bermunajat kepada
Allah SWT. “Doakanlah istri dan anak-anak kita. Ingat wajah istri,
doakan dia agar menjadi sholihah dan menjadi ibu yang teladan.
Tatap

wajah

anak-anak,

doakan

agar

mereka

tumbuh

sholeh/sholehah, pintar, dan sehat. Mengharaplah kepada Allah
SWT dengan penuh perasaan dan emosi.”

Mari kita simak bagaimana beliau memberikan pesan kepada para
santri dan alumni dalam suatu kesempatan, terutama kaitannya
dalam kehidupan berspiritual, “Refleksi yang mendalam atas tugastugas berat kepemimpinan itu perlu ditanamkan kepada generasi
yang sedang menggali potensi kepemimpinan dalam dirinya.
Misalnya, dalam program seperti muhasabah dan qiyamul lail, itu
saat yang tepat untuk melakukan perenungan yang mendalam
tanpa diintervensi dengan kesibukan duniawi. Sebagian calon
pemimpin juga harus rajin melakukan puasa sunnah, demi
merawat

kepekaan

dientaskan.”

terhadap

nasib

rakyat

yang

harus

20

Menjelaskan kutipan dari Pak Musoli dalam pembuka bab ini,
“Sosok pemimpin masa depan adalah perpaduan manusia baik
dengan kemampuan yang baik. Mereka memiliki integritas dan
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kredibilitas,” maka integritas bagi pemuda dapat didorong dengan
kebiasaan spiritual yang intens. Seperti firman Allah SWT,
“'....Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan
mungkar...”
(Alquran, Surat Al-Ankabut, Ayat 45)

Dalam firman Allah SWT yang lain dalam Surat Al-Maidah ayat 35,
disebutkan bahwa keberuntungan yang akan diperoleh manusia
bisa diperoleh dengan 3 pendekatan, yaitu bertakwa, berjihad, dan
mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Jika jihad bisa kita artikan sebagai bekerja atau berusaha, maka
Allah SWT juga mensyaratkan manusia untuk mendekat kepadaNya, berdzikir, berdoa, bermunajat, karena yang demikian ini yang
akan mendatangkan keberuntungan.

Pelajaran #3: Muslim Teknokrat, Profesional, Terbuka,
dan Moderat
Pelajaran berikutnya yang ditekankan oleh Pak Musoli adalah
mengenai

pentingnya

umat

Islam

untuk

menguasai

ilmu

pengetahuan dan ketrampilan yang relevan.
Keyakinan ini adalah bagian tidak terpisahkan dari pemahaman
tentang adanya Takdir Kauniyah, sebagaimana dalam Pelajaran #1
beliau. Perubahan nasib, kemajuan, kesejahteraan, kemerdekaan
umat Islam haruslah diinisiasi dengan pendekatan-pendekatan
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yang kauniyah, dan sesudahnya Allah SWT pasti akan membantu
dengan ketetapan ghoibiyah yang memudahkan.

Krisis ekonomi dalam negara haruslah diatasi dengan pendekatan
ekonomi berbasis teori dan empirik yang kuat. Krisis ekonomi tidak
bisa diatasi dengan kebijakan ekonomi yang serampangan. Oleh
karenanya, sebagian pemuda-pemuda Islam, sebagai penerus
kepemimpinan negara, haruslah mempelajari dan menguasai ilmu
ekonomi dengan baik. Dengan ilmu tersebut, mereka harus mampu
merumuskan kebijakan ekonomi yang mensejahterakan rakyat.

Para pemuda yang terjun di bidang politik juga harus membekali
dirinya dengan ilmu kebijakan publik yang memadai. Kompetensi
yang otoritatif memungkinkan mereka memiliki basis yang baik
dalam merumuskan kebijakan, bahkan jika itu tidak populer.
Obrolan politik kesana-kemari seperti layaknya obrolan di “warung
kopi” bukanlah ciri dari pemuda unggul yang hendak mewarisi
kepemimpinan apalagi hendak menciptakan negara dan umat
Islam yang maju.
Masalah hukum adalah masalah yang tak kalah kusut di berbagai
negara berpenduduk mayoritas muslim. Para pemuda dengan latar
belakang sarjana hukum harus mampu menguasai ilmu-ilmu
hukum dengan baik. Para pembuat dan pemutus hukum yang tidak
berilmu jelas akan mendatangkan ketidakadilan dan kerusuhan.

Para pemuda yang hendak membangun perusahaannya sendiri
juga harus membekali diri dengan ketrampilan berwirausaha yang
memadai, apakah itu dalam bentuk explicit knowledge maupun
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tacit knowledge. Dengan cara ini, para pebisnis diharapkan dapat
menumbuhkan usaha lebih besar lagi sehingga memberikan
manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Bencana alam
bagaimana

memang adalah takdir

mitigasi

meminimalkan

bencana

korban

dan

itu

kerugian

Allah

dapat

SWT. Tetapi

dilakukan

adalah

domain

agar
ilmu

pengetahuan manusia. Itulah mengapa negara maju seperti
Jepang lebih mampu meminimalkan korban dan kerusakan pada
bencana gempa dan tsunami yang mereka alami. Mereka
menyiapkan desain bangunan “tahan” gempa, menyiapkan area
evakuasi korban yang aman, sistem deteksi dini, hingga tim rescue
dan pemulihan yang tanggap. Demikianlah seharusnya umat Islam
menjalani kehidupan yang diamanahkan oleh Allah SWT.

Di bidang teknologi, umat Islam Indonesia atau bahkan global tidak
mampu bersaing dengan orang-orang non-Islam. Kita hanya
menjadi pengguna akhir atas produk-produk teknologi tinggi negara
lain. Mengingat teknologi adalah kunci daya saing negara dan juga
penting bagi perkembangan kehidupan manusia untuk lebih efektif,
efisien, dan sejahtera, maka penguasaan teknologi menjadi
keharusan bagi para pemuda Islam.

Penguasaan

teknologi

ini

mengandung

makna

mampu

menggunakan teknologi-teknologi yang penting bagi kehidupan
keseharian dan yang lebih penting juga mampu mencipta
teknologi-teknologi baru yang bermanfaat bagi kehidupan.
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Mahasiswa-mahasiswa dari jurusan teknologi tidak boleh menyianyiakan kesempatan pendidikan yang mereka miliki. Teknologi
adalah ilmu yang tidak bisa didapat atau dibaca di sembarang
tempat, karenanya tidak banyak pemuda-pemuda yang menguasai
bidang penemuan teknologi apalagi menekuninya. Indonesia dan
umat Islam secara khusus membutuhkan lebih banyak pemuda
yang menguasai teknologi dengan baik.
Pemahaman dan penguasaan atas ilmu dan ketrampilan yang
diperlukan adalah pengertian dari Muslim yang Teknokrat. Para
pemuda Islam yang hendak mewarisi kepemimpinan umat harus
menjadi Muslim yang Teknokrat, karena kita menghendaki para
pemimpin

mampu

menyelesaikan

masalah-masalah,

dan

merumuskan kebijakan dengan pendekatan yang lazim dan
rasional, bukan pendekatan serampangan tanpa dasar ilmu dan
bukti empiris.
Muslim yang Teknokrat dapat dicapai dengan pendidikan, pelatihan,
dan pengalaman yang relevan. Karenanya, memiliki ketekunan dan
konsistensi dalam bidang yang digeluti adalah cara terbaik untuk
membangun diri menjadi Muslim yang Teknokrat.

Dalam satu kesempatan Pak Musoli juga menganjurkan kepada
para santrinya untuk berkunjung ke negara-negara luar negeri.
Apakah itu untuk sekolah, magang, pelatihan atau sekadar
travelling.

Mengunjungi negara lain mendukung sikap keterbukaan, terutama
untuk melihat bagaimana negara yang lebih maju dan disiplin
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membangun apa yang mereka capai. Mengunjungi negara lain
akan mendorong pemuda untuk mengenal dunia internasional dan
kemudian mengambil inspirasi positif bagi pengembangan pribadi.

Tetapi itu semua adalah pemicu-pemicu yang praktis. Menurut Pak
Musoli lebih lanjut, ada tahapan yang lebih penting bagi seorang
pemuda untuk menuju Muslim yang Teknokrat. Pemuda haruslah
memiliki pemahaman Islam yang benar dan jelas.
Islam sebagai Jalan Hidup
Islam sebagai jalan hidup (manhaj) memiliki 3 karakterisktik, yaitu
jalan hidup yang komprehensif, jalan hidup yang seimbang, dan
21

jalan hidup yang memudahkan .

Karakter Islam

Sumber: Musoli, Materi Ceramah “Syumuliyatul Islam”
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Musoli, Materi Ceramah Syumuliyatul Islam
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Islam memberikan panduan hidup yang komprehensif. Ajaranajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, meliputi
dimensi “panjang”, “lebar” dan “dalam”.

Dimensi “panjang” mengandung makna bahwa Islam memberikan
panduan dalam rentang waktu vertikal, yang meliputi kehidupan
manusia sejak kelahiran sampai kematiannya.
Dimensi “lebar” mengandung makna bahwa Islam memberikan
panduan dalam rentang horizontal, meliputi kehidupan manusia di
rumah, di pasar, di masjid, di jalan, di pekerjaan, dalam hubungan
dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan keluarga

dan

segenap manusia sekitarnya, muslim maupun non muslim bahkan
dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati.

Dimensi “dalam” mengandung makna bahwa Islam memberikan
panduan yang berkaitan dengan “kedalaman” kehidupan manusia,
yaitu mencakup tubuh, akal, ruh, atau meliputi lahir dan batin, serta
ucapan, perbuatan, dan niatnya
Islam adalah agama yang moderat, memang sudah dasarnya
demikian.

Penjelasan

Pak

Musoli,

Islam

mengajarkan

keseimbangan antara ruh dan jasad, akal dan hati, dunia dan
akhirat, teori dan praktek, alam ghaib dan kasat mata, kebebasan
dan tangggung jawab, individu dan kelompok, ittiba’ dalam ritual
agama dan ibtida’ dalam ilmu pengetahuan baru.
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Tetapi seringkali umat Islam gagal memahaminya sehingga
mereka menjalani kehidupan yang ekstrem, yang ujungnya menjadi
dzolim, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang di sekitarnya.

Islam adalah juga jalan hidup yang memudahkan. Yaitu yang
memberikan kemudahan, keringanan, dan kelapangan bagi umat
manusia.

Islam

tidak

menghendaki

cara-cara

yang

berat,

menyusahkan, apalagi membahayakan manusia.

Iman – Islam – Ihsan
Islam adalah jalan kehidupan yang selamat bagi manusia. Ini
bukan hanya retorika. Islam, melalui Alquran dan Assunah,
memiliki panduan yang baik sekali bagi manusia dalam menjalani
kehidupannya di dunia.
Selain 3 karakteristik Islam di atas, Islam juga memberikan
formulasi penting bagaimana Rukun Iman, Rukun Islam, dan Ihsan
22

memberikan arahan penting bagi muslim .
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Musoli, Materi Ceramah Syumuliyatul Islam
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Bangunan Islam

Rukun Ihsan

Kualitas Moral
dan Operasional

Rukun Islam

Landasan
Operasional

Rukun Iman

Landasan Moral
1

Sumber: Musoli, Materi Ceramah “Syumuliyatul Islam”

Rukun Iman dan Rukun Islam sudah sering dibahas dalam
berbagai kajian. Rukun Iman dapat diibaratkan sebagai pondasi
moral/keyakinan untuk setiap perilaku kita dalam kehidupan dunia.
Sedangkan Rukun Islam adalah basis operasional yang paling
mendasar tentang bagaimana seseorang bisa disebut sebagai
muslim, ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji.
Tetapi kita seringkali menjadi minimalis. Sebagian dari kita hanya
mampu menghapal Rukun Iman dan Rukun Islam. Sebagian yang
lain mampu menunaikannya, tetapi tidak sedikitpun memahami-nya
apalagi memberikan impact yang positif bagi kehidupan pribadi
maupun masyarakat.

Sikap beragama yang minimalis menjadikan iman dan agama
kurang terasa manfaatnya, dan jika tidak terjaga maka habislah
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keimanan itu semua. Oleh karena itu, muslim harus membukabuka kembali untuk menemukan satu aspek penting lain bagi sikap
keberagamaan dan kehidupannya, selain Rukun Iman dan Rukun
Islam.
Bagian penting yang lain Itu adalah Ihsan. Ihsan akan menentukan
seberapa besar manfaaat keimanan dan keislaman dan seberapa
konsisten keimanan dan keislaman itu dapat dipertahankan.
“’Wahai Muhammad...., terangkan kepadaku tentang Ihsan.’ Jawab
Rasulullah SAW: ‘Mengabdilah kamu kepada Allah SWT seakanakan kamu melihat Dia. Jika kamu tidak melihat Dia,
sesungguhnya Dia melihat kamu’”
(Hadits riwayat Imam Muslim)
“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat Ihsan atas segala
sesuatu. Maka jika kamu membunuh hendaklah membunuh
dengan cara ihsan. Dan jika kamu menyembelih maka sembelihlah
dengan cara ihsan, dan hendaklah menajamkan pisau dan
menyenangkan (menenangkan dan menentramkan) hewan
sembelihan tersebut.”
(Hadits riwayat Imam Muslim)

Pada cendekiawan muslim mendefinisikan Ihsan sebagai kerja
ikhlas (beramal mencari keridloan Allah SWT), kerja keras
(mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki), kerja cerdas (berbuat
dengan landasan ilmu), dan kerja tuntas (beramal hingga selesai).
Secara umum, Ihsan berkaitan erat dengan profesionalitas,
kesempurnaan, atau kinerja terbaik.
73

Menurut Pak Musoli, kalau Rukun Iman kita ibaratkan sebagai
pondasi dan Rukun Islam kita ibaratkan sebagai bangunannya,
maka Ihsan merupakan atapnya.
Dalam sebuah bangunan yang utuh, atap berfungsi sebagai
pelindung terhadap hujan dan panas. Menjaga agar bangunan itu
tetap lestari. Tak lekang dan tak lapuk. Tak retak dan tak berlumut.
Begitu pula halnya dengan Ihsan (perbuatan baik yang berkualitas).
Dia merupakan pelindung bagi bangunan keIslaman seseorang.
Jika ia berbuat Ihsan, maka amal-amal Islamnya akan tetap
terpelihara dan bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama.

Berangkat dari pemahaman ini, maka sikap profesional dalam
ibadah dan kehidupan keseharian sebenarnya adalah perwujudan
keimanan dan keislaman yang kuat. Dan itu juga resiprokal, sikap
profesional dalam ibadah dan kehidupan adalah cara terbaik untuk
merawat keimanan dan keislaman, karena semakin baik ibadah
dan pekerjaan itu dijalankan, maka dia akan mendatangkan
manfaat terbaik bagi manusia, dan pada gilirannya semakin yakinlah kita bahwa Allah SWT telah memberikan petunjuk atau jalan
terbaik (dalam Islam) bagi umat manusia.
Maka profesionalitas sebenarnya dan seharusnya menjadi bagian
tidak terpisahkan dalam diri seorang muslim. Profesional dalam
ibadah maupun dalam hidup keseharian lainnya.
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Dengan pemahaman Islam yang benar inilah yang memungkinkan
para pemuda lebih terbuka dan berkembang menjadi lebih maju
terhadap

ilmu

pengetahuan,

kemajuan

peradaban,

dan

kesejahteraan.

Pelajaran #4: Kepemimpinan adalah Kepedulian
Suatu malam, Khalifah dan Amirul Mukminin, Umar bin Khathab
menjumpai seorang janda miskin yang sedang “memasak” batu,
upaya yang hanya bisa dia lakukan untuk menenangkan anakanaknya yang sedang kelaparan hebat.

Khalifah Umar sangat perih. Tanpa pikir panjang, Khalifah Umar
bergegas menuju Baitul Mal dan memanggul sendiri sekarung
gandum untuk keluarga janda miskin itu.

Kewibawaan dan ketegasan Khalifah Umar saat itu sudah sangat
disegani oleh para sahabat nabi dan rakyatnya, bahkan juga
ditakuti oleh musuh-musuhnya di Kekaisaran Romawi maupun
Persia. Tetapi tetap saja, Umar bukan hanya tentang kewibawaan
atau kekuasaan. Umar tidak menyuruh anak buahnya untuk
membawakan karung gandum atau juga menyuruh keluarga janda
miskin itu datang sendiri ke lembaga resmi seperti Baitul Mal.
Sebagai pemimpin, Umar sendiri yang membawakan makanan itu
kepada rakyatnya.
Inilah yang juga berulang-ulang ditanamkan Pak Musoli kepada
para santrinya. Kepemimpinan adalah kepedulian.
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Pak Musoli faham bahwa model kepemimpinan dapat berkembang
sesuai dengan tantangan zaman. Seorang pemimpin mungkin
bukan orang yang paling kuat fisiknya, seperti singa yang paling
perkasa di rimba, masa itu sudah lewat. Seorang pemimpin
barangkali juga bukan orang yang paling ahli dalam bidangnya
atau juga orang yang paling kaya dalam komunitasnya.

Tetapi pemimpin sejati akan memiliki karakter yang abadi
sepanjang masa. Pemimpin sejati akan senantiasa menggunakan
seluruh kekuatannya untuk melindungi kelompok yang paling
lemah. Pemimpin sejati juga akan membelanjakan harta yang
dimilikinya dan juga harta publik untuk mencukupi sebesar-besar
23

kebutuhan rakyatnya .

Pemimpin terbesar di dunia, Nabi Muhammad SAW, adalah
pemimpin yang dekat dengan kaum dhuafa dan anak-anak yatim.
Kedekatan

beliau

tidak

kebijakan dan sedekah.

hanya

dalam

Tetapi dalam

bentuk

pengambilan

scene yang paling

menyentuh, beliau menyuapi sendiri makanan untuk seorang kakek
pengemis renta dan buta dipinggir jalan yang biasa dilewatinya.
Ketika Rasulullah SAW meninggal dan Sahabat Abu Bakar
menggantikannya, Kakek itu langsung sadar kalau itu bukan
Rasulullah yang biasa menyuapinya. Rasulullah melakukannya
dengan lebih lembut dan penuh sentuhan.

Pada kisah lain, Ammar bin Yasir mengatakan bahwa suatu ketika
seorang pengemis datang kepada Ali bin Abi Thalib. Saat itu,
23

Musoli, Op. Cit., 4
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Sayyidina Ali sedang melakukan Salat Sunah. Disinilah uniknya,
Sahabat Ali justru menghentikan sholat sunahnya, dan kemudian
dia melepaskan cincinnya dan memberikannya kepada pengemis
itu (HR. Thabrani).
Kemuliaan hati Ali bin Abi Thalib ini kemudian diabadikan dalam
Alquran,
Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orangorang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan
zakat, seraya tunduk (kepada Allah).
(Alquran, Surat Al-Ma’idah, Ayat 55)
Muslim terbaik dalam ayat ini adalah muslim yang bergerak
menjadi penolong atau penyelamat bagi saudara-saudaranya,
dimana

dia

melengkapi

dirinya

dengan

ketekunan

sholat

(keshalihan vertikal) dan juga sangat peduli kepada orang-orang
tidak beruntung di sekitarnya (keshalihan sosial). Inisiatif menjadi
penolong

atau

penyelamat

adalah

bagian

dari

inisiatif

kepemimpinan.
Bahkan dalam ayat 56-nya, umat yang memiliki ciri-ciri pemimpin
seperti ini (shalih vertikal dan shalih sosial) dijanjikan oleh Allah
SWT akan mendapatkan kemenangan. Dalam konteks moderen,
kemenangan bisa mengandung arti kesejahteraan, kemandirian
ekonomi, dan kemerdekaan.
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Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang
yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut
(agama) Allah itulah yang menang.
(Alquran, Surat Al-Ma’idah, Ayat 56)
Beginilah seharusnya para pemimpin. Kepedulian mereka tidak
hanya dalam retorika. Kepedulian itu berwujud dalam tindakan
yang sangat nyata, dari tingkat kebijakan sampai pada tingkat
individual, kronik

kepedulian

yang paling sederhana tetapi

seringkali justru yang paling menyentuh.

Hidup ini sebentar saja. Kesempatan menjadi pemimpin bukanlah
kesempatan untuk menikmati fasilitas, kekayaan atau hanya pujipujian. Kesempatan menjadi pemimpin adalah untuk mewujudkan
kepedulian, kepada kebenaran, kebaikan, dan kesejahteraan
masyarakat luas.
Mari kita tengok kembali tulisan Pak Musoli dalam Majalah bulanan
24

PPSDMS yang berangkat dari Alquran Surat Al-‘Asr ,
“Demi masa
Sungguh manusia berada dalam kerugian
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan
serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati
untuk kesabaran”
(Alquran, Surat Al-‘Asr)
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Menurut Pak Musoli berdasar atas tafsir surah ini, ada empat fase
jalan keselamatan bagi manusia. Pertama, keselamatan ada bagi
orang-orang yang beriman. Yaitu beriman kepada Allah SWT,
beriman kepada Malaikat-Nya, beriman kepada kitab-kitab-Nya,
beriman kepada para nabi dan rasul-Nya, beriman kepada hari
akhir, dan beriman kepada qada’ dan qodar Allah SWT atas
manusia. Diluar keimanan ini, tidak ada jalan keselematan.
Kedua, keimanan seseorang ternyata bukan menjadi syarat
tunggal keselamatan manusia. Keimanan tersebut menuntut amal
sholih sebagai pembuktiannya. Amal sholih merupakan indikator
sesungguhnya dari keimanan.
Iman dan amal sholih merupakan dua hal yang saling berkaitan.
Orang yang beriman tanpa amal sholih, jadilah ia dalam golongan
orang maghdub. Sementara itu, suatu amal tanpa keimanan,
sekalipun sangat banyak menggunung, maka jadilah amal-amal
tersebut seperti anai-anai yang beterbangan, sia-sia.

Dari dua fase menuju keselamatan manusia ini, nampak bahwa
Iman

saja

tidak

keimanannya

cukup.

dalam

Manusia

bentuk

haruslah

amal.

Dalam

membuktikan
kehidupan,

kepemimpinan adalah peluang untuk beramal dengan tingkatan
tertinggi. Tapi peluang itu akan pergi begitu saja jika pemimpin
tidak

mampu

mengisinya

dengan

amal-amal

nyata

bagi

kesejahteraan rakyat.

Kepedulian yang hendak dibangun oleh pemimpin haruslah
kepedulian yang otentik. Kepedulian itu memang datang dari nilai79

nilai positif yang dimiliki para pemimpin, yang tulus dilakukan, dan
bukan merupakan upaya pencitraan untuk membangun popularitas.

Allah SWT bisa mengenali kepedulian yang ikhlas dan kepedulian
yang berpamrih kotor. Yang ikhlas akan diterima dengan baik dan
menjadi pemberat bagi amal kebaikan menuju surga. Yang kotor
hanya merupakan kemusyrikan dan mendatangkan murka Allah
SWT.
Uniknya orang-orang di sekitar kita biasanya juga faham mana
kepedulian yang “palsu” dan kepedulian yang otentik. Jika
demikian

adanya,

kepemimpinan

adalah

kebohongan

yang

merusak jika kepedulian yang mereka tampilkan tidak otentik.

Kepedulian yang otentik tidak bisa dibuat. Dia datang dari
pemahaman yang baik, keyakinan akan nilai yang kuat, dan juga
latihan-latihan yang intens sejak dini.

Oleh karena itu, para pemuda harus membiasakan dirinya dengan
amal-amal shalih sejak dini. Mereka harus membiasakan diri
bersedekah justru saat penghasilan belum melimpah. Mereka
harus sibuk beramal-amal kebaikan. Mereka harus terbiasa
membantu teman-teman dan orang-orang di sekitar mereka.
Para pemuda harus menyuarakan kebenaran dengan lantang.
Para pemuda harus setia pada kejujuran dan kebenaran. Para
pemuda harus membela orang-orang lemah. Ini semua karena
karakter kepemimpinan adalah proses persemaian, bukan proses
sulap menyulap.
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Pelajaran #5: Menuju Persatuan Islam
Muslim dengan keimanan yang kuat, teknokrat, terbuka, peduli dan
moderat, sebagaimana yang ditekankan oleh Pak Musoli dalam
Pelajaran #1 sampai dengan Pelajaran #4 di atas adalah investasi
penting bagi terciptanya persatuan Islam, kondisi yang sekarang
masih jauh dari kenyataan.

Pelajaran ini berangkat dari keprihatinan yang mendalam tentang
perpecahan di antara umat dan negara Islam sendiri. Sekarang ini,
sesama muslim mereka bisa saling mengolok, mencaci maki,
mengkafirkan, bahkan juga membunuh.
Perpecahan di antara umat Islam menjadi masalah yang semakin
kusut dan melelahkan. Waktu dan tenaga kita sudah habis untuk
saling sikut di antara saudara sendiri. Kita masih jalan di tempat,
atau mungkin justru mundur, dengan topik-topik bicara kita yang
masih seputar menyalahkan orang lain pada hal-hal yang tidak
prinsip bagi akidah dan keimanan kita sebagai muslim.
Kita masih sibuk berdebat apakah fotografi haram atau halal,
padahal orang barat sudah mampu memotret isi perut kita. Kita
masih sikut-sikutan membahas hukumnya obat-obatan kimiawi,
padahal orang barat sudah mampu menyediakan obat bagi TBC,
Malaria, HIV, Kanker dan penyakit berat lainnya.

Kita sudah sangat lelah membahas penentuan awal dan akhir
puasa ramadhan yang selalu berbeda setiap tahun, padahal orang81

orang di luar sana sudah mampu merancang dengan yakin visi dan
program kerja organisasi mereka sampai 25 tahun ke depan.

Kita sibuk berdebat tentang hukumnya membuat dan menonton
film atau tontonan lain, padahal orang-orang barat sudah masuk ke
kamar-kamar rumah kita, mencuci otak anak-anak kita dengan
tayangan televisi yang mengguncang iman atau juga merusak
moral.
Kita masih repot sekali membicarakan qunut dan masalah-masalah
cabang lainnya, padahal Singapura, negara tetangga dekat kita
saja berulang kali menyiarkan prestasi penting, seperti penemuan
obat-obatan,

teknologi

baru,

pertumbuhan

ekonomi

yang

meningkat, hingga kualitas universitas yang terus menaik.

Perpecahan, perseteruan, olok-olok benar-benar menguras energi
kita dan menjauhkan kita dari aktivitas-aktivitas penting bagi
manusia.

Sedihnya, demokrasi yang semakin terbuka justru tidak membuat
umat Islam berlomba-lomba dalam meraih prestasi. Yang ada
keterbukaan itu semakin membakar api perpecahan karena
memperebutkan kekuasaan dan sumber daya. Dari sinilah darah
saudara mereka sendiri pun dapat ditumpahkan.
Persatuan adalah agenda penting umat Islam. Karenanya ini
menjadi agenda penting pula para pemimpin Islam, dari kelompok
manapun itu, di manapun kiprah mereka, dan bagaimanapun
pemahaman mereka.
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Pak Musoli menekankan bahwa pemuda yang religius, teknokrat,
terbuka, dan moderat akan memiliki pemahaman yang baik tentang
hal-hal mana yang penting dan mana yang perlu dikesampingkan
dalam hubungan antar sesama muslim.
Mereka

akan

sangat

bijak

dalam

menyikapi

perbedaan.

Perbedaan-perbedaan pendapat hanya akan dianggap sebagai
bunga rampai ilmu pengetahuan dan tidak sampai membawanya
kepada tataran emosional apalagi pengelompokan.

Mereka akan merangkul orang-orang yang tidak sefaham dengan
sentuhan yang lembut. Mereka akan berusaha keras mencari titik
temu karena persamaan-persamaan yang dimiliki sebenarnya jauh
lebih banyak dan lebih berharga dibanding perbedaan yang ada.
Mereka juga faham bahwa masalah-masalah umat Islam yang ada
tidak bisa diselesaikan sendirian. Masalah yang kompleks dan
multidimensi itu memerlukan gabungan para ahli, para pakar, para
pemikir, dan para profesional dari berbagai bidang. Oleh karenanya,
mereka akan merangkul semua pihak dan bersungguh-sungguh
membangun kekompakan bagi kemajuan Islam.

Pak Musoli juga semakin heran dengan perpecahan di antara umat
Islam ini. Bahkan negara-negara Eropa yang tidak memiliki basis
idiologi kuat saja mampu mengesampingkan perbedaan dan
25

bersama-sama menyatukan diri dalam Uni Eropa .
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Walaupun persatuan mereka sangat diuji oleh krisis ekonomi
belakangan ini, Uni Eropa, yang sebenarnya adalah kumpulan
negara-negara, mampu menjelma menjadi kekuatan tunggal yang
sangat besar.
Mereka (Eropa) mencoba mencapai titik temu, kebersamaan dan
sinergis dalam membangun Parlemen Eropa, Pertahanan Eropa,
Ekonomi Eropa, Mata Uang Eropa dan Konstitusi Eropa

Uni Eropa memiliki jumlah “warga negara” mencapai hampir 500
juta jiwa. Data geografis yang menunjukkan peluang sekaligus juga
tantangan.

Ironisnya, umat Islam masih belum bisa menyatukan kepentingan
bahkan dalam sebuah event seperti haji yang sebenarnya sangat
monumental dan idiologis. Haji adalah momentum persatuan umat
Islam. Jutaan orang dari berbagai suku dan negara datang pada
saat yang sama, di tempat yang sama, dengan tujuan yang sama.
Mereka memenuhi panggilan Allah SWT. Hajatan Haji yang
sedemikian besar sebenarnya adalah potensi persatuan Islam, baik
26

dalam kepentingan ekonomi maupun politik .

Dalam kepentingan ekonomi, Hajatan Haji seharusnya memberikan
peluang bagi pertumbuhan ekonomi banyak negara Islam, bukan
hanya negara Arab Saudi yang sekarang menguasai wilayah tanah
suci tersebut.

26
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Sebut saja industri-industri terkait hajatan Haji, ada tour dan travel,
garmen, makanan dan minumam, telekomunikasi, hotel, asuransi,
jasa kurir dan kargo, perlengkapan tenda, teknologi informasi,
merchandise, dan juga hewan ternak. Semuanya adalah industri
yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan ibadah haji.
Di bidang politik, haji mengumpulkan 3 jutaan umat Islam di seluruh
dunia. Pada ritual tertentu, berbagai media televisi menyiarkannya
ke seluruh dunia agar dapat dinikmati oleh kaum muslim lain yang
tidak sedang bepergian ke sana.

Suasana kekuatan Islam sangat terasa disana. Momen-momen
seperti ini sebenarnya sangat baik untuk dimanfaatkan bagi
penyeruan kesatuan Islam dan kerjasama antar negara Islam.

Islam memiliki banyak pekerjaan rumah dalam usaha menyatukan
umat. Dan ini menjadi tugas pemimpin-pemimpin, bagaimana
mereka memberikan keteladanan dan kebijakan yang mendukung
ke arah sana.

Pelajaran #6: Transformasi dan Kepemimpinan
Terorganisir
Pak Musoli adalah figur yang sangat terbuka. Karenanya, untuk
urusan-urusan keduniawian, beliau tidak segan-segan belajar dari
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keberhasilan yang sudah dicapai orang-orang non-muslim, salah
27

satunya dari Serikat Jesuit .
Serikat Jesuit, dalam buku Heroic Leadership karya Chris Lowney,
diceritakan sebagai perkumpulan keagamaan yang didirikan pada
tahun 1540 oleh 10 orang sederhana tetapi dengan visi yang maju.
Awalnya mereka mengisi perkumpulan dengan kegiatan-kegiatan
keagamaan dan peningkatan ilmu pengetahuan.
Serikat Jesuit bertahan sampai sekarang, sampai lebih dari 450
tahun kemudian. Dalam perkembangannya, Serikat ini banyak
mengembangkan

aktivitasnya

dalam

dunia

pendidikan

dan

pembinaan.

Serikat Jesuit diklaim sebagai organisasi paling berpengaruh di
dunia. Dalam perjalanan abad dan tempat, para anggota atau
kadernya adalah orang-orang kepercayaan Monarki-Monarki Eropa,
Kerajaan Ming di Cina, Shogun di Jepang, dan Mughol di India.

Serikat Jesuit diklaim sebagai sumber inovasi dunia, kader-kader
mereka adalah “pemimpin” dunia dalam berbagai bidang. Dalam
perjalanannya menuju 500 tahun, Serikat Jesuit dikatakan telah
memiiliki 21 ribu kader profesional yang memimpin 2 ribu institusi di
lebih dari 100 negara.
Kader-kader mereka yang menonjol telah menjadi pemimpin
negara-negara, antara lain Presiden Amerika Serikat, Presiden
27

Musoli, Materi Ceramah pada Temu Alumni PPSDMS, 8 Desember
2007
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Mexico, Presiden Perancis, dan Presiden Cuba. Sebagian yang
lain adalah tokoh-tokoh di dunia hukum dan politik, seperti hakim
agung, anggota kongres, dan senator.

Para alumni mereka berprofesi di berbagai bidang, sebagai
pendidik, ahli bahasa, ahli agama, diplomat, ahli astronomi, dan
aktivis HAM. Para kader Serikat Jesuit juga tampil sebagai atlet
berprestasi dan terkenal, penulis legendaris, pemusik, dan aktor
peraih Academy Award.

Dalam kajiannya, Pak Musoli menyoroti bahwa untuk mencapai
keberhasilan itu semua, Serikat Jesuit melakukan upaya-upaya
yang nyata untuk merubah kadernya menjadi pemimpin-pemimpin
di bidang yang akan mereka tekuni.

Serikat Jesuit merubah para kadernya dalam 4 pilar fokus
kepemimpinan, yaitu Kesadaran Diri, Kecerdasan dan Fleksibilitas,
Cinta Kasih, dan Heroisme.

Dalam kajian ini, Pak Musoli hendak menekankan bahwa untuk
menguasai dunia dalam panji dan kerahmatan Islam, maka umat
Islam juga harus melakukan upaya-upaya nyata dan sistematis
untuk menyiapkan kepemimpinan yang berpengaruh dan sukses,
seperti upaya-upaya yang dilakukan oleh Serikat Jesuit.
Islam harus melakukan gerakan yang mengkader para pemudanya,
dan membina mereka dengan aspek religi dan kompetensi yang
kuat. Dan gerakan itu harus dilakukan secara sadar, sistematis,
dan tidak sporadis.
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Gerakan Islam itu haruslah gerakan yang bercita-cita besar.
Gerakan Islam itu haruslah gerakan yang akan memberikan
pengaruh luas bagi masyarakat. Gerakan Islam yang ingin
menguasai dunia dan kemudian menebar kerahmatan di atasnya.
Para pemuda, kader kepemimpinan Islam, haruslah memahami
bahwa proses-proses yang mereka jalani adalah proses yang
bervisi, bukan hanya mengalir begitu saja tanpa arah yang jelas.
Proses

yang

mereka

tempuh

adalah

perjalanan

menuju

kebangkitan umat.
Proses-proses yang akan mereka tempuh adalah proses yang
berat tetapi memang harus dilakukan. Proses-proses itu adalah
proses penggembelengan yang akan membentuk mereka menjadi
pemuda tangguh dan bisa diandalkan di berbagai bidang.
Selain Serikat Jesuit, Pak Musoli juga sering menampilkan prestasi
Turki dalam melakukan transformasi kepemimpinan Islam yang
28

damai .
Turki melakukan transformasi keIslaman yang sistematis dan
terukur. Pada tahun 1970-an, Gerakan Islam merekrut dan
membina pelajar dan mahasiswa yang cerdas untuk ditempatkan
di rumah mereka tanpa biaya.

Gerakan-gerakan Islam membina para kadernya dengan prinsipprinsip
28

perjuangan

penting,

yaitu:

Non

konfrontatif

dan

Ibid.
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keteladanan; Gerakan Islam harus jauh dari logika revolusi frontal
dan memilih pola perjuangan jangka panjang; Tidak menjadikan
pengambilalihan kekuasaan sebagai program prioritas dalam
jangka pendek; dan sebagaimana Alquran, mereka menganjurkan
perubahan secara bertahap.
Para kader gerakan Islam di Turki tersebut kemudian disebar ke
institusi-institusi strategis, seperti lembaga sipil negara, kepolisian,
dan militer. Semuanya dalam rangka merintis kepemimpinan Islam
di negara Turki.

Buah dari serangkaian proses pembinaan yang panjang tersebut
mulai dituai sekarang. Partai Islam telah memenangkan pemilu di
sana dan kadernya telah menjadi Presiden dan Perdana Menteri.
Penerimaan masyarakat dan militer terhadap Islam juga telah mulai
membaik yang membuat kerja-kerja Islam menjadi lebih bisa
dilakukan. Di atas itu semua, Turki sedang menuju negara yang
lebih maju dibawah kepemimpinan kader-kader Islam.

Dengan pelajaran dari Turki ini, Pak Musoli ingin kembali
menunjukkan bahwa transformasi kepemimpinan harus dilakukan
dengan organisasi yang rapi dan tidak serabutan, bahkan juga
pelan-pelan jika memang itu harus dilakukan.
Kompetensi para pemuda harus disiapkan agar mereka memimpin
dengan cermat. Jaringan-jaringan kepemimpinan harus dibangun
agar kepemimpinan itu kokoh.
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Pesantren PPSDMS yang diasuhnya mengambil strategi yang
sama dengan apa yang telah dilakukan di Turki ini.

Pemuda Islam, calon pemimpin bangsa perlu diarahkan kepada
tiga sektor kehidupan, yaitu Sektor Privat, Sektor Publik, dan
Sektor Ketiga (lihat Grafik dibawah). Sektor Privat adalah wilayahwilayah seperti perusahaan swasta, BUMN, perusahaan sendiri,
dan kekuatan ekonomi lainnya. Sektor Publik mencakup institusi
legislatif, eksekutif, dan yudikatif, termasuk dalamnya adalah para
pendidik di institusi pendidikan milik negara. Sedang Sektor Ketiga
adalah Institusi Non-Pemerintah seperti partai politik, lembaga
29

swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, atau yayasan .
Para pemuda itu harus menapaki jenjang karir secara konsisten
dalam setiap sektor yang digeluti. Seiring dengan waktu, mereka
harus bergerak secara vertikal, menaiki jenjang karier yang ada di
sektor-sektor

tersebut,

sesuai

dengan

kemampuannya,

kecenderungan, dan kesempatan yang tersedia.

Mobilitas vertikal diperlukan karena dengan mobilitas inilah para
kader Islam akan tampil menjadi pemimpin-pemimpin di institusi
dimana mereka berkiprah. Amanah kepemimpinan adalah peluang
terbaik untuk berkontribusi besar bagi masyarakat luas.

29

Musoli, Materi Ceramah Program Pengenalan Kampus STEI SEBI, 10
September 2007
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Mobilitas Pemuda Islam

SDM
STRATEGIS
UMAT

Sumber: Musoli, Materi Ceramah Program Pengenalan Kampus
STEI SEBI, 10 September 2007
Menurut paparan Pak Musoli. Dalam Sektor Privat, mobilitas
vertikal pada prinsipnya adalah perjuangan menuju kemandirian
ekonomi yang akhirnya memunculkan kekuatan ekonomi umat.
Kekuatan ini secara langsung sangat berpengaruh terhadap
kekuatan politik dalam perumusan kebijakan publik.

Di sektor ini, para muslim seyogyanya tampil menjadi pengusahapengusaha sukses, yang menguasai pasar dan menyerap tenaga
kerja. Mereka adalah pengusaha yang menerapkan praktik-praktik
bisnis yang baik. Mereka turut serta membangun kemandirian
ekonomi Indonesia.
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Di sektor ini pula para kader Islam harus tampil menjadi pemimpinpemimpin perusahaan, Direktur, CEO, General Manager, Manager.
Dalam Sektor Publik, mobilitas vertikal sesuai dengan tangga
kompetensi dan karier yang ada di sana. Di sektor ini, semakin ke
atas, keberadaan calon pemimpin akan semakin strategis dalam
mempengaruhi, memutuskan, atau menerjemahkan kebijakan
publik.

Para pemuda harus mengembangkan kemampuannya sehingga
layak menjadi pemegang-pemegang posisi penting dalam lembaga
pemerintahan. Profesi dosen dan guru harus ditekuni dengan baik
sehingga mereka mampu menjadi pendidik yang menginspirasi dan
mencerdaskan anak-anak dan pemuda Indonesia di bawahnya.
Dalam Sektor Ketiga, mobilitas vertikal adalah dalam rangka
mengembangkan

institusi

non-pemerintah

yang

mampu

mengoptimasikan potensi masyarakat. Menapaki mobilitas vertikal
dalam sektor ini bisa dalam bentuk kemunculan tokoh yang
mempengaruhi kebijakan publik.

Para pemuda harus mengembangkan LSM dan yayasan dengan
penuh integritas, LSM dan yayasan yang bermanfaat positif bagi
masyarakat. LSM harus dikembangkan menjadi organisasi yang
sehat yang memungkinkan para pemuda hebat mau membangun
karier di sana. Karena pada dasarnya, Sektor Ketiga ini sama
pentingnya dengan dua sektor lainnya.
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Berangkat dari pemahaman ini, para pemuda tidak perlu merasa
rendah atau ragu-ragu dengan karier yang mereka jalani. Mereka
harus menatap ke depan bahwa lapangan-lapangan di mana
mereka berkiprah adalah fungsi penting bagi kemajuan negara ke
depannya.
Untuk menuju kepada pengisian 3 sektor ini, Pesantren PPSDMS
Nurul Fikri membangun pendekatan yang terformulasi dengan baik
agar mudah difahami oleh para santrinya atau juga pemudapemuda yang lain.

Area Kiprah Pemuda Islam
Jenis

Bentuk

Misi

Motif Karakteristik

Publik

Legislatif
Eksekutif
Yudikatif

Kesejahteraan
seluruh warga
negara

Nonprofit

•Mengelolala kebijakan
•Regulasi
•Mendorong persamaan
•Mencegah eksploitasi
•Mendorong kohesi
sosial

Private

Perusahaan,
BUMN/BUMD,
Swasta,
Koperasi

Kesejahteraan
pemilik usaha,
pengelola, dan
kustomer

Profit

•Fungsi ekonomi
•Fungsi Investasi
•Orientasi profit
•Promosi kemandirian

Sektor
ketiga

Partai Politik,
Lembaga
Sosial
Keagamaan,
NGO, LSM,
Yayasan
Dll.

Kesejahteraan
yg blm bisa diisi
oleh pelayanan
yg diberikan oleh
publik dan
swasta.

Kesinam
bungan

•Fungsi sosial
•Kerja Voluntir
•Mendorong TJ individu
•Mendorong masyarakat
•Mdrg komitmen u/
mensejahterakat org lain

Sumber: Musoli, Materi Ceramah Program Pengenalan Kampus
STEI SEBI, 10 September 2007
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Ada 10 karakter pemuda yang Insya Allah akan menjadi modal
30

penting bagi perkembangan diri di masa depan :
√

Islam sebagai Paradigma: mereka memahami Islam sebagai
jalan hidup yang menyeluruh bagi setiap aspek kehidupan
manusia.

√

Kualitas Pribadi: Mereka selalu mengembangkan kapasitas
kepemimpinan, dan antara lain berkiprah secara aktif dalam
berbagai kegiatan amal dan organisasi.

√

Wawasan yang Luas dan Komprehensif: Mereka memiliki
wawasan

yang

luas

dan kuat. Mampu menyampaikan

pemikirannya dengan baik untuk memberikan pengaruh yang
positif bagi masyarakat luas.
√

Prestasi Akademik: Para pemuda harus memiliki kompetensi
akademik yang baik, karena kemampuan akademik adalah
salah satu kredibilitas penting mereka di masyarakat.

√

Persiapan

Pengembangan

Profesi: Mereka melakukan

usaha-usaha untuk mengembangkan karier profesi mereka ke
depan,

dengan

menambah

pengetahuan,

meningkatkan

ketrampilan, dan juga membangun jaringan-jaringan sosial.
√

Kemampuan Komunikasi: Mereka mampu menulis opini
dengan baik. Mereka mampu berbicara di depan publik dengan
lancar. Dan mereka mampu berkomunikasi dalam bahasa
dunia (bahasa Inggris) dengan baik.

√

Ibadah dan Penyucian Jiwa: Mereka menjaga ritual-ritual
ibadah

wajib

dan

sunnah.

Mereka

menjaga

diri

dari

kemaksiatan. Mereka menjaga moral mereka dari cacat.
30

10 Aspek Pembinaan PPSDMS dalam
http://pendaftaranppsdms.org/kriteria-keberhasilan/, diakses pada 9 Juli
2012, pukul 16.29
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√

Nasionalisme dan Kepedulian Sosial: Mereka mencintai
negaranya. Mereka bangga menjadi rakyat Indonesia. Mereka
tidak mengolok-olok bangsanya sendiri. Dan mereka beraksi
secara nyata bagi rakyanya.

√

Fisik yang Sehat dan Kuat: Para pemuda itu harus sehat
badannya. Mereka kuat, berstamina tinggi, dan tidak mudah
lelah. Semuanya demi kerja-kerja kebaikan yang memang
melelahkan dan seringkali mengambil waktu yang sangat lama.

√ Apresiasi Seni dan Budaya: Para pemuda itu memiliki
estetika yang tinggi. Mereka menghargai karya seni yang
berkualitas dan inspiratif. Mereka mampu mengenali seni dan
budaya yang membangun peradaban manusia.
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V
KIPRAH PARA SANTRI

“Nanti akan lahir pemimpin-pemimpin berakhlak mulia. Ada
kesufian pada dirinya, ada pula kesederhanaan dalam hidupnya.
Mereka adalah orang-orang brilian yang mampu berpikir strategis,
juga memiliki kemampuan manajerial yang bagus dan visioner”

31

(Musoli)

=====
Membandingkan aktivitas kaderisasi yang dilakukan Pak Musoli
dengan aktivitas yang dilakukan HOS Tjokroaminoto dapat
dilakukan. Mereka memiliki visi yang sama dan pola pendekatan
yang mirip. Tetapi membandingkan murid Tjokroaminoto dengan
murid Pak Musoli jelas masih merupakan tindakan yang tidak
sopan dan ngawur.
Murid-murid Pak Musoli masih pemuda-pemuda yang baru lulus
kuliah. Yang paling senior pun baru memulai karier sekitar 8 tahun

31

Musoli, Op. Cit., Halaman 75
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yang lalu. Sebagian besar dari mereka bahkan masih belum
selesai dengan urusan pribadinya sendiri.
Tapi disinilah tantangan yang dimiliki oleh Pak Musoli dan
pengurus Pesantren PPSDMS NF lainnya. Walaupun mereka
sadar bahwa buah dari program pembinaan ini mungkin baru akan
dirasakan rakyat Indonesia 20 tahun lagi, mereka dituntut untuk
tetap

memiliki indikator

yang

jelas

mengenai

keberhasilan

pembinaan anak muda.

Tidak Selalu Ideal Tapi Penuh Pembelajaran
Habibi Yusuf Sarjono menjadi santri PPSDMS NF pada periode
2004

–

2006.

Masa

dimana

dia

juga

menjalani

masa

perkuliahannya di Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik,
Universitas Indonesia.

Saat ini Habibi, demikian dia biasa dipanggil, adalah seorang abdi
negara

di

Kementerian

Perindustrian,

Pemerintah

Republik

Indonesia. Sebelumnya, Habibi sempat menerima beasiswa dari
Universitas Pertahanan untuk mengikuti program master (S-2) di
universitas tersebut.
Di masa mahasiswanya, Habibi dikenal sebagai salah satu aktivis
kampus, yang memimpin organisasi kerohanian Islam di Fakultas
Teknik UI. Habibi adalah aktivis mahasiswa yang penting di UI
pada masanya.
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Bagi Habibi, secara jujur Pesantren PPSDMS NF tidak selalu
menawarkan situasi yang ideal bagi penghuninya. Programprogram yang padat tidak jarang meruntuhkan prestasi akademik
yang

sudah

dicapai.

Itu

terjadi

terutama

pada

awal-awal

keikutsertaan, barangkali karena proses adaptasi yang belum
32

efektif .
Seperti halnya keluarga besar, konflik antar sesama santri
seringkali juga tidak terhindarkan. Konflik dan persaingan selalu
saja menghasilkan ketidaknyamanan, apalagi dengan sesama
saudara di bawah satu atap. “Beberapa hal sebenarnya remeh,
tetapi terkadang juga mengesalkan,” kata Habibi. “Baju, jaket,
sarung yang sudah lama hilang di PPSDMS, eh tahu-tahu ketemu
di kampus lagi dipake teman sekamar,” lanjut Habibi.

Tapi menurut Habibi, di atas semua ketidakidealan tersebut,
PPSDMS adalah bentuk kebersamaan dalam berproses, “Di
PPSDMS tidak selamanya indah, tidak bisa bikin kita ideal. Tapi
semua santri dalamnya memang sedang berproses dan belajar,
untuk mencapai visi dan mimpi, apa adanya,” kata Habibi. “Kami
menemukan diri kami apa adanya. Tidak dibuat-buat. Berproses
bersama, bersaing, bertumbuh, berantem, menjadi dewasa,”
lanjutnya.
“Dalam PPSDMS, kami diajarkan banyak hal, banyak sekali.
Terutamanya adalah tentang visi kepemimpinan, kepercayaan diri,
pemahaman Islam yang komprehensif dan moderat.” Kata Habibi.

32

Dari Twit @habibiyusuf, 15 Maret 2012
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Karena santri PPSDMS berangkat dari mahasiswa dengan jurusan
yang berbeda-beda, Habibi merasa wawasannya bertambah luas
dalam berbagai bidang, apakah itu ekonomi, hukum, politik, sejarah,
maupun kesehatan masyarakat. Keragaman inilah yang membuat
para santri terkondisikan untuk memiliki pemahaman yang utuh
dan komprehensif atas setiap isu, problematika, ataupun berbagai
alternatif solusi yang ada. Ini adalah salah satu cara bagaimana
kepemimpinan multidimensi terbentuk dan terlatih di antara para
kader pemimpin, persis seperti cita-cita Pak Musoli dalam pendirian
“sekolah kepemimpinan” ini.

“Singkatnya bagi saya, berproses bersama PPSDMS layaknya
connecting the dots, draw them as your own picture of life.”, kata
Habibi menutup cerita pengalamannya menimba ilmu di PPSDMS.

Berbagai latihan ketrampilan seperti yang disediakan PPSDMS
memang dapat diperoleh dari forum-forum lain. Tetapi bagi para
santrinya,

PPSDMS

lebih

dari

sekadar

lembaga

pelatihan

ketrampilan, PPSDMS lebih merupakan institusi pembangun pola
pikir, sumber inspirasi, dan penular idealisme.
Dari pembinaan PPSDMS lah para santri mengaku mendapatkan
pencerahan hidup yang lebih memuaskan, salah satunya adalah
Achmad Zaky Syaifudin, alumni PPSDMS Regional Bandung, yang
sekarang menjadi pengusaha di bidang teknologi informasi.
“Saat

SD, aku

hidup

dalam

lingkungan desa.

Pemikiran-

pemikiranku otomatis cenderung tertutup sebatas pada lingkungan
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desa itu saja. Kemudian datanglah masa SMP dan SMA, dimana
aku tinggal di Kota Solo. Paradigmaku terbuka lebih luas dalam
memandang kehidupan ini, ternyata hidup ini tidak sekecil yang kita
bayangkan,” kata Zaky, demikian dia biasa dipanggil.

Zaky menjelaskan bagaimana PPSDMS memberi arti bagi
kehidupannya, “Saat kuliah di ITB, lagi-lagi pemikiranku berubah
menjadi lebih luas lagi. Sampai kemudian aku diterima di PPSDMS
Nurul Fikri, mereka lebih luas lagi membangun cara berpikirku,
bahwa kita memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi bagi
masyarakat dan bangsa Indonesia. PPSDMS telah mengajak aku
berpikir lebih dalam tentang bagaimana memandang berbagai
persoalan bangsa ini, mulai dari pendidikan, sosial, budaya,
teknologi, dan politik.”

Dari PPSDMS Nurul Fikri, Zaky menemukan pencerahan tentang
betapa besar potensi manfaat dirinya bagi orang lain. Terlebih dia
sudah dianugerahi banyak kelebihan dari Allah SWT dalam bentuk
kecerdasan dan pendidikan terbaik di negeri ini. PPSDMS
membangun pola pikir Zaky agar bersikap lebih idealis, tidak
pragmatis, tidak egois, dan mengarahkan visi hidupnya menuju
33

kepada hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat luas .

Mengenali visi hidup, sebagaimana yang disampaikan Zaky,
adalah modal yang sangat berharga bagi anak muda. Mengenali
visi hidup berarti mengenali arah-arah yang harus dijalani dalam
33

M. Iffan Fanani dan Muhammad Ichsan, “Sukseskan Mudamu: Strategi
Sukses 17 Mahasiswa Berprestasi Indonesia”, Rumah Pembelajar, 2011,
halaman 232
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kehidupan, suatu arahan yang seringkali tidak dimiliki oleh
sebagian besar pemuda.
Bagi para alumni PPSDMS angkatan awal, M. Nuryazidi dianggap
sebagai salah satu “produk” terbaik PPSDMS. Dulunya Didi, nama
sapaan dia, adalah anak muda yang cenderung “urakan”,
semaunya, dan punya kebiasaan merokok yang buruk. Mungkin
kebiasaan ini bawaan Didi yang pernah hidup di jalanan Ibukota
Jakarta. Kebiasaan ini kemudian terus terbawa sampai awal-awal
kami tinggal di Asrama PPSDMS. Karenanya, saat itu Didi adalah
salah satu peserta yang sering mendapat teguran dari pembina.

Tetapi itu dulu. Nasihat dari para guru dan ustadz, inspirasi dari
para tokoh yang dihadirkan, dan latihan kedisiplinan yang
dikembangkan ternyata mampu merubah secara pelan dan pasti
sikap-sikap “urakan” yang dimiliki Didi. Didi adalah figur yang paling
sukses merubah dirinya sejak diterima dan keluar Asrama
PPSDMS Nurul Fikri. Sekarang Didi bekerja sebagai pegawai Bank
Indonesia, institusi strategis bagi Indonesia dan tempat kerja yang
diidamkan banyak pemuda.
Pengalaman Didi ini menggambarkan bagaimana PPSDMS
membantu pengembangan dirinya kepada pribadi yang lebih baik.
Terkadang motivasi internal memang tidak cukup kuat untuk
melawan kemalasan atau ketidaktahuan pemuda. Pada keadaan
demikian, faktor eksternal mungkin akan sangat membantu untuk
membangun

semangat,

memberi

inspirasi,

meningkatkan

pengetahuan, dan memfasilitasi berbagai pelatihan ketrampilan
yang penting bagi pengembangan individu.
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Beginilah penuturan Didi pada salah satu media sosial yang dia
34

miliki tentang pengalamannya belajar di PPSDMS ,
“Dulu, PPSDMS adalah sebuah singkatan yang tidak ada apaapanya. Tapi jangan tanya sekarang, karena PPSDMS saat ini
adalah nama besar. Alumninya sudah banyak yang jadi orang
besar Ada yang juara lomba essay tingkat dunia, ada yang
sudah bertemu Obama, ada yang sudah punya paten dunia
dan sederet prestasi gemilang lain yang diukir oleh para
peserta program ini.

PPSDMS adalah nama program, nama panjangnya adalah
Program Pembinaan Sumber Daya Manusia Strategis. Dalam
satu kalimat, program ini dapat diartikan sebagai sistem
pembinaan mahasiswa potensial selama dua tahun yang
dilakukan secara holistik baik, spirituil, moriil dan idiil untuk
mencetak pemimpin masa depan.

Segala puji milik Allah yang telah mengguratkan garis takdirku
untuk ikut larut dalam program pembinaan yang mulia ini. Aku
adalah

angkatan

pertama

dari

regional

pertama. Pilot

project kata orang kantoran atau asabiquunal awwalun kata
kyai pesantren. Meskipun angkatan kami ada 20 anak namun

34

Nuryazidi, PPSDMS, dalam
https://www.facebook.com/notes/mohammadnuryazidi/ppsdms/174445972645769, diakses pada 9 Juli 2012, pukul
23.55
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di foto angkatan kami yang sering dipajang oleh pengurus
PPSDMS cuma ada 19 anak.
‘Lho foto Kakak kok nggak ada?’ tanya isteriku.

‘Kakak lagi boker waktu foto session,’ jawabku pendek.
Terserah orang mau bilang apa, bagiku PPSDMS bukanlah
sekedar program beasiswa mahasiswa. PPSDMS adalah
kampus keduaku di Depok setelah UI. Aku belajar banyak
materi penting yang diberikan oleh narasumber atau tokoh
yang dihadirkan oleh pengurus. Jujur, aku bukan peserta
teladan yang rajin mencatat dan selalu aktif dalam diskusi. Aku
bahkan lebih sering tidur atau menggambar kartun sewaktu
sesi materi.

Meski demikian, aku selalu berusaha untuk hadir dalam setiap
sesi materi yang telah dipersiapkan oleh pengurus, “Pokok’e
teko ndhisik,” semboyanku waktu itu. Masalah materinya
masuk ke otak atau ndak,itu urusan belakang. Setelah sesi
materi, aku titipkan ilmu kepada Allah dan berdoa semoga ilmu
itu bisa aku manfaatkan saat dibutuhkan.

Bukan hanya materi tentang kepemimpinan, pengembangan
diri, atau “panah-panahan” ala tarbiyah yang aku pelajari di
PPSDMS, tapi juga belajar kembali tentang solidaritas dan
pentingnya jejaring. Di asrama, aku bergaul dan bergumul
dengan mahasiswa-mahasiswa terbaik dari 12 fakultas di UI.
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Aku punya teman-teman yang datang dari hampir seluruh
nusantara, dari Aceh sampai Sorong.
Ada tawa dan tangis, ada sedih dan gembira, ada marah dan
canda, ada cinta tapi tidak ada benci.”

Pengalaman lain dirasakan oleh Arip Muttaqien, alumni PPSDMS
Jakarta, angkatan 2, yang baru saja menyelesaikan studi S-2 di
Perancis, atas beasiswa Pemerintah sana. “Di PPSDMS saya
mengenal banyak teman. Syukurnya, mereka adalah teman-teman
yang lebih pintar dari saya. Dengan cara ini, pikiran saya jadi
terbuka untuk terus berubah menjadi lebih baik lagi. Saya
35

termotivasi untuk terus belajar,” kata Arip .

Lingkungan yang terkondisikan memacu orang untuk terus berbuat
terbaik. Seperti pepatah, para santri PPSDMS sedang berlombalomba dalam kebaikan.
Menurut Arip, PPSDMS dengan para santri yang beragam ibarat
sebuah perpustakaan besar. Para santri dapat “membaca”
berbagai jenis pengetahuan, dengan cara yang mudah karena
pengetahuan itu ada di antara teman-teman satu asrama.

Seperti halnya Habibi, Arip memandang PPSDMS dengan sangat
rendah hati tapi juga optimis. Menurutnya PPSDMS tidak menjamin
kesuksesan masa depan para santrinya. Tetapi, PPSDMS adalah
35

Arip Muttaqien, Testimonial PPSDMS 6, dalam
http://aripmuttaqien.com/testimonial-ppsdms-6/, diakses pada 9 Juli 2012,
pukul 16.54
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kesempatan

luar

biasa

bagi

para

pemuda,

untuk

terus

mengembangkan diri.

“Pak Musoli adalah Guru Kami”
Bagi para alumni, PPSDMS adalah episode kehidupan mereka
yang penting. Bagi mereka pula, Pak Musoli adalah figur sentral
dari episode itu.
“Entah peserta lain, tapi bagiku tokoh sentral dalam PPSDMS
adalah Drs. Musoli. Saat itu, aku adalah mantan anak jalanan yang
penuh dengan semangat pemberontakan. Darah mudaku berada
pada titik didih tertinggi. Namun, di hadapan Pak Musoli aku takluk.
Kharisma Pak Musoli mungkin tidak sebesar tokoh-tokoh lain yang
sering dihadirkan oleh pengurus PPSDMS. Tapi aku tidak butuh
kharisma untuk luluh.

Pak Musoli punya cara sendiri untuk

menjatuhkan hatiku,” begitulah Didi mengutarakan kesannya
tentang Pak Musoli.
“Guru kami tercinta, Ustadz KH. Musoli, adalah tokoh utama
megaproyek Pesantren PPSDMS ini. Beliau sosok pejuang, dai,
syaikh, bapak, dan motivator bagi para pemuda seperti kami,” kata
Habibi memberikan penekanan pentingnya peran Musoli bagi
PPSDMS dan para santri.
“Beliau mengajarkan kepada kami tentang Islam yang moderat,
akidah yang lurus, keikhlasan dalam berjuang dan berkorban,”
tambah Habibi.
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Kepada Habibi dan semua santri PPSDMS yang lain, Pak Musoli
mengajarkan bahwa pemimpin bukan tentang menjadi ketua
organisasi atau kelompok. Tetapi pemimpin adalah tentang
integritas, watak, dan kearifan perbuatannya.
Arip

Muttaqin

juga

menambahkan,

“Pak

Musoli

adalah

penyemangat luar biasa bagi pemuda-pemuda”. Semangat itu
beliau tularkan melalui antusiasme, kegairahan, pemikiran, dan
juga keteladanan dalam berprestasi.
Bagi Soleh Nurzaman, seorang alumni PPSDMS yang sekarang
sedang mengambil program Doktoral bidang Ekonomi Islam di
IIUM, Malaysia, Pak Musoli lebih dari sekadar guru atau ustadz.
Baginya, Pak Musoli seperti halnya ayah yang telah membantunya
banyak hal, termasuk membantunya dalam usaha untuk mencari
dan melamar gadis yang sekarang menjadi pasangan hidupnya.

Prestasi, Kontribusi, dan Integritas
Lapangan-lapangan kontribusi dan karya tersedia luas bagi para
pemuda. Di lapangan nyata inilah mereka harus berjuang
memberikan kontribusi bagi masyarakat.
Para santri Pak Musoli sedang berusaha menjaga idealisme dan
integritasnya dan membangun karir yang baik dimana saja mereka
sedang berjuang sekarang ini.
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Abdi Negara: Melayani Negara dengan Bangga
Awidya Santikajaya (Awid), 29 tahun, adalah seorang diplomat
muda, Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia, yang telah
mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam berbagai negosiasi
internasional dengan negara-negara sahabat.
Karena prestasinya, Awid dianugerahi beasiswa untuk melanjutkan
studi di program Master of International Relations, di The Paul H
Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) Johns
Hopkins University, Amerika Serikat.

Sebelum menjadi diplomat, Awid
adalah

mahasiswa

Fakultas

Ekonomi, Universitas Indonesia
(FEUI), yang telah menorehkan
banyak

prestasi,

merupakan

santri

dan

juga

PPSDMS

regional 1 angkatan ke-2.

Awidya Santikajaya

Awid adalah penerima anugerah Alumni FEUI Terbaik dalam
bidang penulisan akademik. Selain menjuarai beberapa Kompetisi
Penulisan Ilmiah Nasional. Awid juga penulis lebih dari 30 artikel
tentang ekonomi dan politik yang dimuat di berbagai media
nasional, seperti ”The Jakarta Post”, ”Media Indonesia”, dan ”Jawa
Pos”.
Selama menjadi mahasiswa, Awid adalah salah satu Asisten
Dosen di FEUI. Awid juga aktif dalam berbagai kegiatan atau
organisasi kemahasiswaan. Sebelum lulus, Awid adalah Ketua
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Badan

Perwakilan

Mahasiswa

(Lembaga

Legislatif

Kemahasiswaan) FEUI. Semuanya diraih oleh Awid dengan tetap
mempertahankan prestasi akademiknya. Pada 2006, Awid lulus
dengan predikat cumlaude dari FEUI.

Selain Awid, beberapa nama santri juga miniti karier di lembaga
pemerintahan, di antara mereka adalah:
-

M. Nuryazidi, yang sedang meniti karier di Bank Indonesia
melalui Program PCPM.

-

Umar Badarsyah, seperti halnya Awidya, dia juga meniti karier
di Kementerian Luar Negeri RI.

-

Habibi Yusuf Sarjono, yang sedang membangun masa depan
di Departemen Perindustrian, RI.

-

Yanuar Agung Anggoro dan Dito Dwi Yanto, yang berkarier di
Sekretariat Negara, RI.

-

Yogi Alwendra, berkarier di Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral. Saat buku ini ditulis, Yogi sedang melanjutkan
studi S-2 di University of Melbourne.

-

Ahmad Firmansyah, berkarier di Badan Pemeriksa Keuangan

-

Akhda Afif Rasyidi, bekerja di Kementerian Komunikasi dan
Informatika, RI

Pendidik dan Peneliti: Menuju Kemajuan Bangsa
Purba Purnama nama lengkapnya, tetapi dia biasa dipanggil
“Purba” atau “Pur” saja. Saat ini Purba adalah Doktor bidang Kimia
dari Korea Institute of Science and Technology (KIST) – University
of Science and Technology (UST) Korea Selatan, melalui program
International Research and Development Academy (IRDA).
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Kuliah Strata-1 (S-1) diselesaikan oleh Purba dalam waktu 3,5
tahun dengan predikat cumlaude (IPK 3.65 dari skala 4.00). Purba
juga merupakan wisudawan terbaik Fakultas MIPA UI pada tahun
2004. Semasa kuliah S-1, Purba mendapat bermacam beasiswa
prestasi seperti Beasiswa PPSDMS Nurul Fikri, Beasiswa Bank
Mandiri, Beasiswa ETOS, Dompet Dhuafa, Republika, Beasiswa
Indofood, dan Beasiswa PPA.
Saat di Korea Selatan, Purba juga
menjadi

peneliti

Research
banyak

Center,
meneliti

di

Biomaterial

KIST.

Purba

tentang

bahan

kimia sebagaimana latar belakang
pendidikan dia.

Beberapa prestasi sudah diraihnya
saat kuliah dan menjadi peneliti di
Korea Selatan ini. Tahun 2010

Purba saat menerima anugerah
“Outstanding Researcher” dari
UST, Korea Selatan

kemarin, Purba adalah peraih “Otstanding Research Award” di UST.
Sampai buku ini ditulis, Purba juga telah mencatatkan namanya
sebagai pemegang 1 hak paten di Amerika Serikat dan 2 hak paten
di Korea Selatan. Ketiganya adalah hasil penelitian Purba dalam
modifikasi biopolymer polilaktida dan pemanfaatan teknologi
superkritis karbondioksida.
Purba, tidak sendirian. Banyak sekali santri PPSDMS yang sedang
membangun masa depan nya di dunia akademisi dan penelitian,
antara lain:
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-

Budiman Mahmud, seorang dosen sosiologi di lingkungan
Universitas Indonesia.

-

Chifrul Syaichudin, seorang guru di sekolah dasar Islam
terpadu di Surabaya.

-

Alief Aulia Rezza, kandidat Doktor bidang Ekonomi Sumber
Daya Alam di Norwegian School of Economics.

-

M Soleh Nurzaman, seorang dosen di FEUI, juga kandidat
Doktor bidang Ekonomi Islam dari IIUM Malaysia.

-

Muhammad Subhan, guru SMP dan SMA Islam Terpadu Nurul
Fikri.

-

Hanan Khunaifi, juga seorang guru madrasah ibtidaiyah di
Magelang, Jawa Tengah

-

Andy Tirta, kandidat Doktor bidang Teknik, di Yeungnam
University, Korea.

-

Shofwan Albanna, kandidat Doktor di bidang ilmu sosial, di
Ritsumeikan University, Jepang.

-

Oce Madril, peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi, Universitas
Gajah Mada.

Aktivis Sosial: Menyapu Masalah Masyarakat
Saat para pemuda lain sibuk mencari pekerjaan, Goris yang
merupakan alumni ITB dan alumni Pesantren PPSDMS NF,
Regional Bandung, Angkatan 2, justru kembali ke desa tempat
kelahirannya di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bersama pemudapemuda Garut lainnya, Goris mendirikan yayasan sosial, Yayasan
Asgar Muda, untuk berkiprah membangun Kabupaten Garut dan
masyarakatnya.
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Apa yang dilakukan Goris bersama Asgar Muda? Mereka
melakukan banyak hal, dari yang sederhana hingga sesuatu yang
sangat kompleks. Pada awalnya Asgar Muda mengadakan
supercamp, semacam pelatihan dan pembinaan, bagi pelajarpelajar Garut agar lebih bersaing dalam menghadapi ujian masuk
perguruan tinggi.
Asgar Muda memberikan beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa
asli Garut. Asgar Muda juga sempat mengadakan pameran
teknologi untuk merangsang minat pengetahuan anak-anak muda
Garut. Event ini bahkan sempat menghadirkan Menteri Riset dan
Teknologi (Menristek), RI, saat itu. Asgar Muda juga mengadakan
pengenalan internet kepada anak-anak di desa.
Dalam bidang kewirausahaan, mereka mengawali penelitian akar
wangi,

yang merupakan potensi daerah Garut, agar bisa

menggunakan gas bumi, daripada BBM, sebagai sumber energi
penyulingan. Sebuah penelitian yang akan menurunkan biaya
produksi minyak akar wangi secara signifikan jika berhasil
direalisasikan.
Asgar Muda juga mendorong kemunculan wirausaha-wirausaha
baru. Berbagai pelatihan kewirausahaan, program pendampingan,
dan program pemasaran produk, diadakan bagi usaha kecil dan
menengah (UKM) di Kabupaten Garut, termasuk juga mereka
berhasil

mendirikan

BMT

Asgar

Muda

untuk

mendukung

pembiayaan bagi UKM-UKM ini.
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Goris

adalah

sosok

mengumpulkan

penting

rekan-rekannya,

dibalik

Asgar

membangun

Muda.

Dia

idealisme,

mengembangkan jaringan, dan menyuarakan ide besar ini agar
mendapat dukungan dari masyarakat luas.

Kiprah Goris Mustaqim (Goris) membangun kewirausahaan sosial
di

Kabupaten

Garut

mengantarkannya
berbagai

pada

penghargaan

dari

pihak dalam negeri maupun luar
negeri.

Goris ditunjuk menjadi Delegasi
Indonesia (Indonesian Climate
Champions)
tentang

dalam

COP

15

Perubahan

Iklim

di

Goris bersama Presiden AS,
Barack Obama

Copenhagen, Denmark, yang diselenggarakan oleh UNFCCC.
Goris sempat pula dinobatkan sebagai “Icon 2010” oleh Majalah
Gatra, yaitu tokoh muda yang dianggap memberikan perubahan
dan teladan bagi bangsa Indonesia.
Salah satu penghargaan yang mungkin tidak bakal dia lupakan
adalah undangan untuk menghadiri Presidential Summit on
Entrepreneurship, 26 – 27 April 2010, di Gedung Ronald Reagen,
Washington DC, Amerika Serikat, dengan tuan rumah Presiden
Amerika Serikat, Barack Husein Obama sendiri.
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Presidential Summit on Entrepreneurship adalah acara yang
digagas oleh Presiden Barack Obama, sebagaimana janjinya pada
waktu kunjungan kenegaraan ke Mesir, Juni 2009, untuk
memfasilitasi kemungkinan kerjasama antara Amerika Serikat
dengan pemimpin bisnis, yayasan, dan pengusaha-pengusaha
yang berasal dari komunitas Islam di seluruh duniai.

Ada sekitar 200 tokoh bisnis, yayasan, dan pengusaha, dari
berbagai negara komunitas muslim, yang diundang pada summit
tersebut, dan Goris adalah salah satunya. Dari Indonesia, selain
Goris, diundang pula 9 orang lain yang merupakah tokoh-tokoh
nasional dari lingkungan pengusaha dan aktivis sosial.

Selain Goris Mustaqim, ada banyak nama lain di ikatan alumni
PPSDMS yang berkarya di sektor ketiga ini, mereka antara lain
adalah:
-

Arip Muttaqin, Agung Firmansyah, dan Mansyur Ridho, yang
ketiganya merupakan pengurus Yayasan Indonesia Mengajar.

-

M Hasan Asyari, yang bekerja di lingkungan Sekretariat
ASEAN.

-

M Faisal Karim, M Husni Mubaroq, dan Muhammad Kholid,
yang ketiganya berkarir sebagai tenaga ahli di anggota DPR RI.

-

Zulfadhli Nasution, beraktivitas di UNAIDS.

-

M Solihin Fikri, yang berkarya di Putra Sampoerna Foundation.

-

Hudzaifah Hanum, yang mengabdikan dirinya di Pesantren
PPSDMS NF.
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Pengusaha dan Profesional: Mengembangkan Kemandirian
Ekonomi Indonesia
Achmad Zaky Syaifudin adalah pemilik dan Managing Director
Suitmedia, sebuah perusahaan penyedia
jasa teknologi informasi yang didirikannya
pada tahun 2009 lalu.
Pemuda yang rendah hati ini adalah
alumni ITB dan juga alumni Pesantren
PPSDMS Nurul Fikri.
Saat ini Suitmedia menyediakan 4 jasa inti,

Achmad Zaky Syaifudin

yaitu Technology Service, Web Interactive,
Mobile Platform, dan Digital Strategy.
Dalam Technology Service, Suitmedia telah menangani masalahmasalah teknis teknologi informasi di berbagai perusahaan besar,
misalnya

dalam

pengembangan

arsitektur

software

atau

peningkatan kinerja software.
Dalam Web Interactive, Suitmedia mengembangkan web-web
interaktif bagi perusahaan-perusahaan, dengan memadukan aspek
teknologi dan visual art. Dalam Mobile Platform, Suitmedia
mengembangkan aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam platform
mobile devices (mobile phone). Sedangkan dalam Digital Strategy,
Suitmedia

memberikan

jasa

konsultasi

pengembangan

dan
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penerapan

strategi

perusahaan

yang

memanfaatkan

perkembangan teknologi informasi dan media sosial.
Tercatat Suitmedia telah memberikan jasa kepada berbagai
perusahaan besar di Indonesia, seperti Bank Mandiri, Samsung,
Telkomsel, Bakrie Telecom, Bisnis Indonesia, dan Recapital.
Salah satu karya Suitmedia, www.bukalapak.com, tercatat menjadi
situs e-commerce Indonesia dengan pertumbuhan yang signifikan.
Karena prestasinya,
modal

dari

Batavia

www.bukalapak.com mendapat suntikan
Incubator,

sebuah

perusahaan

yang

memberikan fasilitas pendanaan dan bimbingan manajemen
kepada

perusahaan-perusahaan

baru.

Investasi

ini

adalah

pengakuan pihak luar atas kinerja Zaky dan teman-temannya yang
cemerlang dalam suitmedia.

Hasil kerja terbaru Zaky dan tim-nya dalam Suitmedia adalah
www.hijup.com, sebuah online mall yang mengkhususkan dirinya
pada produk-produk busana muslimah. Saat ini, bisa dibilang,
HijUp.com adalah online mall terbesar untuk busana muslimah
dilihat dari koleksi produk dan hasil penjualan bulanan-nya. Visi
HijUp.com adalah menjadi online mall busana muslim terbesar di
dunia.

Zaky adalah contoh alumni PPSDMS yang berani tampil sebagai
pengusaha. Selain Zaky, ada nama-nama seperti:
-

Fauzan Zidni yang mendirikan Amalina Picture, sebuah film
production house.

-

Faisal, yang memiliki bisnis besar di bidang obat-obatan herbal.
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-

Wahyu

Hermanto

yang

mendirikan

Alfath

Property,

perusahaan pengembangan properti di Indonesia.
-

Dani Setiawan, seorang pengusaha agrobisnis.

-

Edwin Nofsan Naufal, pemilik Excellent Institute, sebuah
lembaga bimbingan belajar besar di wilayah Banten.

-

Triaji Nugroho, yang berkecimpung di bisnis makanan.

Selain para pengusaha ini, para alumni PPSDMS banyak
berkecimpung sebagai profesional di berbagai perusahaan. Mereka
antara lain berada dalam fungsi insinyur, akuntan, pengelola
keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, auditor, konsultan
hukum, di perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri
teknologi informasi, pertambangan, perminyakan, energi lain, jasa
keuangan, jasa hukum, otomotif, dan perbankan.
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VI
PAK MUSOLI: MENDIDIK DENGAN
KESEDERHANAAN

Para santri memiliki pengalaman dan kesan sendiri dalam interaksi
mereka dengan Pak Musoli. Pengalaman dan kesan itulah yang
menempatkan Pak Musoli ada dalam hati para santrinya, dengan
segala kelebihan dan kekurangan yang beliau miliki.

Perilaku atau akhlak keseharian beliau adalah penentu penting
bagaimana cita-cita dan gagasannya terwujud dalan tataran
implementasi. Para “tangan kanannya” bukanlah pekerja kasar
yang hanya menuruti perintah, demikian pula para santrinya
bukanlah para pendiam yang takut di hadapan gurunya, sebaliknya
mereka juga merupakan orang-orang terpelajar yang bahkan
sangat baik pemikiran dan ucapannya.

Jika Pak Musoli mampu mendekati mereka, tentulah Pak Musoli
bukanlah orang yang hanya pandai berkata-kata, tetapi lebih
merupakan

orang

yang

mampu

memberikan

keteladanan,

kegembiraan, motivasi, nasihat dan juga sapaan yang menyentuh
hati.
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Lebih dari itu, kehidupan dan perilaku individual Pak Musoli penting
untuk diketahui, mengingat informasi ini akan memberikan
penjelasan tentang seberapa kuat Pak Musoli mampu menularkan
pemikirannya pada para santri.

Kesemua cerita dalam bab ini bukanlah puja-puji tidak perlu
apalagi sebuah bentuk kultus. Cerita-cerita ini adalah dokumentasi
keteladanan, terutama untuk diambil pelajaran bagi para pemuda
Islam, tentang bagaimana keseharian dan akhlak seorang muslim
yang telah berjuang dengan gigih bagi agama dan bangsanya.

Profesional, Antusias, dan Totalitas dalam Berkarya
Pak Musoli terbukti sukses memimpin Kelompok Nurul Fikri
menjadi lembaga pendidikan tersohor di Indonesia. Karenanya,
Pak Musoli pastilah memiliki sederet pengalaman yang membuat
beliau tahu persis perilaku profesional macam apa yang harus
dimiliki organisasi agar tumbuh besar dan bertahan dalam waktu
yang lama.

Pak Musoli adalah pemimpin yang visioner. Beliau tahu kemana
organisasi yang dipimpinnnya hendak di bawa. Beliau memiliki citacita besar atas setiap proyek keumatan yang sedang digagas
bersama teman-temannya.
“Pak Musoli cukup tegas memaksa kami mengganti lembaran
panduan dan susunan acara yang sudah tercetak sampai ratusan
buku. Semuanya hanya gara-gara ada salah penulisan pada satu
baris acara, yang jam pelaksanaan ditulis tidak akurat sesuai
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dengan rencana yang sudah ditetapkan,” kata Bang Adi Wahyu
Adji, salah satu Manajer PPSDMS, menceritakan Pak Musoli yang
detil dan perfeksionis.

Menurut Pak Musoli, informasi waktu yang tidak akurat itu bisa
saja dihapus dengan tipex atau ditimpa dengan kertas kecil. Cara
itu juga akan menghemat biaya dibanding harus mencetak ulang.
Tapi jika itu dilakukan, profesionalitas dalam diri PPSDMS akan
otomatis hilang saat itu juga. Organisasi akan menjadi mudah
menoleransi ketidakakuratan atau ketidaksiapan.

Pak Musoli seringkali menekankan detil-detil pekerjaan. Pekerjaan
harus diselesaikan dengan meminimalkan cacat atau kesalahan.
Jika itupun terjadi, maka itu adalah kesalahan tidak terhindarkan
dan harus menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan masa yang akan
datang.
Ketepatan waktu, yang juga menjadi karakteristik profesionalitas
kerja, juga menjadi ciri khas Pak Musoli. Karakter ini juga beliau
“paksakan” kepada para pengurus lain dan santri-santri PPSDMS.
Menurut beliau, cara kita menghargai waktu menjadi ukuran
kesungguhan kita untuk mencapai prestasi dan karya bagi
masyarakat.

Setelah menentukan untuk mengerjakan sesuatu, kita akan
mendapati Pak Musoli sebagai orang yang sangat kuat dan gigih
untuk menjalaninya.
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Kata Budiman Mahmud, “Beliaulah yang menggagas program
Pekan Kepemimpinan Nasional dalam kurikulum PPSDMS. Idenya
adalah mengumpulkan tokoh-tokoh nasional untuk kemudian
berbagi dengan peserta PPSDMS selama satu periode tertentu.
Kemudian beliau tidak hanya mengusulkan. Bagaimana beliau
bekerja siang malam untuk mengawasi jalannya tim bekerja, beliau
turun langsung melakukan penggalangan dana, chanelling dan
membuka jaringan ke segala penjuru, sampai-sampai beliau sakit
dan masuk rumah sakit.”

Ya, ini memang sudah menjadi rahasia kami semua. Beliau pasti
akan masuk rumah sakit jika terlalu lelah dan terlalu memikirkan
hal-hal yang ada dalam pikirannya. Sejak mendirikan PPSDMS
tahun 2002, setidaknya sudah 5 kali beliau masuk rumah sakit
untuk dirawat.

Saking semangatnya, bahkan raut muka beliau pun bisa sangat
berseri-seri

penuh

antusias

ketika menceritakan

pekerjaan-

pekerjaan besar yang sedang dirintisnya.

Jika kita mendapati suatu rapat bersama Pak Musoli, maka bisa
kami yakinkan bahwa Pak Musoli pastilah menjadi orang yang
paling antusias dalam rapat itu. Karena pembawaan ini pula, para
santri PPSDMS memandang pak Musoli mampu menyalurkan
energi positif yang turut membangkitkan semangat orang-orang di
sekitarnya.

Beliau selalu bersemangat dengan pekerjaan-pekerjaan besar
yang sedang dilakoninya. Di PPSDMS NF, beliau tidak digaji sama
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sekali, semua pekerjaan yang sangat menyita waktu beliau itu
sepenuhnya diwakafkan kepada pesantren. Lebih dari itu, tidak
banyak orang yang tahu, bahwa setiap bulan Pak Musoli
sebenarnya masih menginfaqkan sebagian hartanya ke pesantren,
sampai belasan juta per bulannya. Uniknya, infaq itu beliau
laporkan sebagai donasi orang-orang lain, misalnya tokoh terkenal,
agar

ikut

memberikan

“teladan”

bagi

orang-orang

yang

membacanya.
Bahkan jika pesantren PPSDMS memerlukan dana besar untuk
menambal kebutuhan, lebih sering Pak Musoli juga ikut turun
tangan dengan hartanya sendiri. Ini adalah bagian dari totalitas
perjuangan beliau.

“Bisa Tampil di Stand Up Comedy”
"Ustadz Musoli bisa kita bawa ke panggung stand up comedy di
televisi. Beliau akan mengalahkan comedian-comedian yang ada
disana," kata Bustanul, salah seorang santri beliau di Bandung.

Kata Kamiludin, santri PPSDMS yang sekarang melanjutkan S-2 di
KAIST, “Ustadz Musoli memiliki kemampuan humor yang sangat
tinggi,

beliau

mampu

mengaitkan

nilai-nilai

Islam

dengan

kehidupan sosial untuk diterjemahkan dalam perilaku sehari-hari.
Kalau beliau ceramah, pendengar dibuat ingin ‘terus, terus, dan
terus menyimak. Tanpa terasa waktu sudah berlalu.”

Tidak bisa dipungkiri, karena humor-humor inilah kajian-kajian
keIslaman yang digawangi Pak Musoli memiliki daya tahan yang
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lebih lama. Walaupun tidak jarang juga, humor tetap tidak mampu
mengobati kebosanan dan kelelahan karena durasi pengajian yang
terlalu lama.

Mengingat topik-topik yang disampaikan cenderung berat, Pak
Musoli akan gagal mendapat perhatian jika terus-menerus
membuat kening peserta berkerut. Melalui humorlah Pak Musoli
hendak menyampaikan isu-isu sosial, mengkritik pendapat orang,
atau menjawab perdebatan.
Dengan humor pula kadang-kadang Pak Musoli mentertawakan
dirinya sendiri. Suatu keberanian yang tidak bakal dimiliki
kebanyakan orang kecuali orang yang memiliki kerendahan hati
dan memahami kelebihan, kelemahan, dan hakikat kehidupan yang
dijalaninya.
"Wahai Fulan, jangan bersandar selain kepada Allah SWT, karena
itu kemusyrikan" tiba-tiba Pak Musoli menegur salah satu peserta
PPSDMS, teman kami. Awalnya kami terperangah, tapi selanjutnya
seisi ruangan pecah oleh tawa yang ramai.
Mungkin karena kelelahan, si Fulan memutuskan untuk bersandar
di dinding persis di belakang dia, suatu inisiatif yang tidak
diinginkan Pak Musoli sejak awal dari para santrinya.
Pak Musoli sedang menegur Fulan. Tetapi itu tidak dilakukannya
dengan gejolak amarah, sehingga tidak mempermalukan santrinya
sendiri di depan banyak orang. Beliau cukup melakukannya
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dengan humor, kebijakan yang sangat tinggi, apalagi ditengah
forum yang luas.
"Di Indonesia ini, aktivitas tidur saja sudah dibilang pekerjaan. Tak
percaya? 'Dia tuh kerjaannya tidur'", kali ini Pak Musoli ingin
mentertawakan

isu

sosial

yang

menghinggapi

masyarakat.

Kebiasaan malas, tidur-tiduran, tidak pergi bekerja adalah penyakit
masyarakat yang harus dihindari bahkan juga diberantas. Dan
kemalasan itu pantas diolok-olok, kira-kira begitulah tafsir kami
atas guyonan yang dilontarkan.
Pada isu lain, "Siapa bilang Jepang lebih hebat dari Indonesia?”
“Coba tanya mereka, berani nggak orang-orang Jepang itu menaiki
atap KRL yang mereka bikin sendiri. Kita orang Indonesia aja
berani kok naik atap KRL bekas mereka," kali ini beliau sedang
memprihatinkan perilaku masyarakat kita yang tidak pernah disiplin
bahkan jika kedisiplinan itu untuk keselamatan nyawa mereka
sendiri.

Beliau juga sering heran dengan perdebatan umat Islam yang
sebenarnya

sangat

tidak

substansial,

“Jika

ulama

lain

membolehkan, ulama ini mengharamkan dzikir berjamaah usai
sholat. Terus mereka berantem. Padahal tidak usah dzikir, main
basket sehabis sholat aja boleh kok.” Bagi beliau perdebatan yang
bersifat cabang ini lagi-lagi sangat menguras energi. Dan daripada
kita terlibat dalam perdebatan itu, maka Pak Musoli lebih suka
menimpalinya dengan humor yang menyegarkan.
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Bagaimana beliau memandang senandung musik? Senandung itu
boleh, apalagi senandung yang mendekatkan diri kepada Allah
SWT. “Yang tidak boleh itu Trio Macan. Satu macan aja sudah
buas apalagi ini tiga macan.” Ya, Trio Macan saat itu memang
sedang tenar di masyarakat, sedihnya Trio Macan ini cenderung
menggunakan aksi-aksi seronok saat tampil.
Pak Musoli banyak “dikelilingi” tokoh bergelar Doktor, baik dalam
rangka silaturahim, diskusi, atau membahas agenda keumatan.
Pada beberapa momen beliau mampu mentertawakan diri sendiri
di hadapan para Doktor itu, “Kalau saya tidak ambil program
Doktoral, lha ujian dari Allah saja sudah banyak, eh minta
ditambahin ujian dari manusia”.

Sejujurnya, mendengarkan Pak Musoli mentertawakan diri sendiri
sebenarnya adalah refleksi bagi kami-kami juga. Beliau yang sudah
banyak berbuat amal kebajikan bagi masyarakat ternyata masih
sangat sederhana memandang dirinya sendiri.

Baik, Bersahaja, Sabar, dan Ramah
Pak Musoli adalah orang yang menyenangkan dan menyentuh,
kurang lebih demikianlah testimoni orang-orang yang sedang atau
pernah berada di sekitarnya.

Pada suatu waktu beliau sedang makan malam bersama Dr.
Boenjamin Setiawan, atau yang biasa dipanggil Dr. Boen.
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Dr. Boen adalah pendiri PT Kalbe Farma, Tbk., perusahaan
farmasi terbesar di dunia, yang kemudian ikut mengantarkan Dr.
Boen sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Sebelum
makan malam itu, Dr. Boen menyampaikan inspirasi dan
pemikirannya kepada kami, alumni dan santri PPSDMS.
Yang membuat kami tersentuh, saat melihat ada 3 alumni yang
akan berpamitan pulang, Pak Musoli lantas bergegas berdiri
meninggalkan meja

tempat

makan

dan

Dr.

Boen.

Beliau

menghampiri kami, bercanda sebentar, dan mengucapkan terima
kasih atas kehadiran kami.

Padahal, dalam situasi seperti itu, Pak Musoli memiliki segala
prasyarat untuk sekadar melambaikan tangan. Ada Dr. Boen di
depan

beliau.

Tetapi

beliau

justru

keluar

ruangan

dan

menyempatkan menemui kami sekitar 5 menit.
Beliau adalah orang yang sangat sederhana, kemana-mana lebih
suka menggunakan transportasi publik, seperti kereta, ojeg, dan
bus. Makan pun dalam keadaan normal dipenuhi oleh beliau di
warung-warung biasa, bukan restoran mahal, padahal beliau
memiliki segalanya untuk masuk ke sana.

Karena gaya hidup yang bersahaja pula, jam tangan beliau adalah
jam tangan ‘cina” yang biasa dijajakan orang di pasar dan mall
seharga

Rp.

35

ribuan

saja.

Baru-baru

ini

saja

beliau

menggunakan jam tangan yang lebih baik, itupun juga karena
pemberian dari salah satu koleganya.
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Bang Adi Wahyu Adji, atau Bang Adji, adalah salah satu Manajer
PPSDMS. Kesan Bang Adji, Pak Musoli adalah orang yang mampu
menasihati orang dengan cara terbaik. Suatu ketika Pak Musoli
melihat kalau pengurus-nya di PPSDMS mulai suka membaca
surat kabar pada saat jam kerja.
Karena tidak hendak menimbulkan perbincangan yang terlalu
serius, karena masalah ini sebenarnya memang bisa diselesaikan
dengan cara sederhana, Pak Musoli hanya menitip pesan kepada
karyawan Office Boy PPSDMS untuk tidak mengeluarkan surat
kabar sampai waktu istirahat.

Sejak saat itu pengurus PPSDMS semakin faham bahwa Pak
Musoli memang menginginkan pesantren ini dikelola secara serius,
dan itu diawali dengan kemampuan pengurusnya bersikap
profesional dalam waktu dan aktivitas kerja, termasuk untuk tidak
membaca surat kabar pada jam kerja.
Bagi para pengurus pesantren PPSDMS yang lain, Pak Musoli
lebih dari sekadar atasan. Beliau lebih merupakan ayah atau kakak
yang membimbing mereka dan tidak jarang membantu kebutuhankebutuhan mereka yang penting dan mendesak.

Pak Musoli mendapat karunia dari Allah SWT dalam bentuk rezeki
yang lapang. Dari kenikmatan yang dimilikinya, Pak Musoli juga
tidak segan-segan meminjamkan dana pribadi beliau sendiri untuk
membiayai pembelian dan pembangunan rumah para pengurus
yang telah banyak membantunya di pesantren.
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“Kita cicil tiap bulan uang Pak Musoli itu, tapi kalau lagi tidak ada
uang ya kita ngomonglah ke beliau, bulan ini tak bisa nyicil dulu.
Beliau tidak pernah keberatan, yang penting bagi beliau kita harus
ksatria meminta izin untuk menangguhkan pembayaran pada
tempo tertentu,” kata salah seorang pengurus tentang kebaikan
hati Pak Musoli.
Biar tidak melebihkan dan tidak pula mengurangi, berikut ini kami
tampilkan saja testimoni beberapa alumni PPSDMS tentang Pak
Musoli, yang kami dapat dari korespondensi atau wawancara.

============
Muhammad Kamiludin

“Bapak Musoli, kalau dengar kata ini bikin kangen saja, Bertemu
dengannya, terpancar cahaya sumringah, senyum, dan menatap
setiap orang yang disapanya. Nah, Saya mempunyai banyak
pengalaman berkesan dengan beliau terutama saat saya menjadi
peserta PPSDMS.”
“Saat saya berkunjung ke rumah beliau bersama Refi Kunaefi,
waktu itu liburan musim panas dan pulang ke Indonesia. Pak
Musoli mempersilahkan saya untuk datang ke rumahnya setelah
subuh. Sungguh sangat sederhana sekali, penyambutan dengan
senyum khas sudah memikat hati, beliau mengangkat teh sendiri,
beliau memang kharismatik dan memposisikan setiap orang yang
di hadapannya sangat berharga.”
127

“Beliau terbiasa dengan menanyakan hal tentang keluarga kami,
keadaan detailnya, dan ternyata masih ingat dengan sifat-sifat
yang saya miliki dan keinginan pribadi saya.”

“Tahun kemarin, saat saya sudah menikahpun beliau masih
sempat bercanda melalui SMS lebaran “lebaran tahun ini beda kan
Akh. Kamil?” Sungguh luar biasa, Bagaimana berkomunikasi
dengan lawan bicara seperti ini sungguh memikat dan sangat tulus,
bukan dibuat-buat. Ditambah lagi beliau memanggil istrinya yang
kurang lebih: ‘Bu, ini ada Kamil nih, baru datang dari Saudi, bawain
oleh-oleh buat Ibu, wah ada kurma, ini itu, dan seterusnya’.”
Sungguh, bagaimana cara komunikasi beliau itu memposisikan
bahwa setiap orang yangg hadir di depannya adalah orang spesial.
Perilaku inilah yg sering dilakukan Rasulullah terhadap

istri,

keluarga terdekat, dan umatnya, sebagaimana dicatat dalam
sejarah.”
“Beliau juga hidup sangat sederhana, walau penghasilan atau
kekayannya melimpah, beliau selalu bilang ‘makan kan tetep 3 kali
Mil’.” “Dalam interakasinya, beliau murah senyum dan ramah
terhadap setiap orang.”
============
Alief Aulia Reza

“Beliau memiliki kemampuan yang baik untuk ‘menyentuh’ banyak
hati. Santri-santri PPSDMS yang jumlahnya banyak dengan latar
belakang dan perilaku yang berbeda semuanya menaruh hormat
yang besar ke Pak Musoli. Contoh lain adalah bagaimana orang128

orang seperti Pak Kemal, Pak Husein Ibrahim, atau Pak Arif, yang
tentunya adalah orang-orang hebat pada skala nasional kerap kali
menyebut Pak Musoli sebagai ‘guru saya’, tanpa terlihat maksud
untuk berbasa-basi.”

Dari interaksi dan pengamatan saya, salah satu alasan mengapa
beliau

bisa

diterima

oleh

banyak

orang

adalah

karena

Pak Musoli ini antara perkataan dan perbuatannya seiring (to lead
by example). Ketika beliau mengajarkan kesederhanaan, beliau
sendiri

sangat

sederhana. Seingat

saya,

penampilan

Pak Musoli selalu standar, kemeja putih dan celana hitam. Buat
beliau, fungsi lebih dominan daripada tampilan.
Contoh lain adalah mobil pribadi dan mobil kantor yang
kebanyakan adalah kijang kapsul. Poin ini jadi lebih kuat karena
beliau sendiri orang yang kaya, dan lebih penting lagi, karena
beliau juga seorang politisi.
============
M Nuryazidi

Aku punya cerita dengan Pak Musoli di sebuah pagi. Dan pagi itu
adalah pagi yang sepi. Sebagian besar teman-temanku lagi kuliah.
Hari itu kebetulan jadwal kuliahku siang. Aku mulailah kegiatan
paling menyebalkan sebagai bujangan, mencuci. Aku mencuci
sambil mendengarkan musik keras-keras. Pagi itu aku putar kaset
lagu India bajakan yang aku beli di Blok M. Meski ndak tau artinya,
semangat musik India lumayan bisa menjadi supporter sewaktu
aku mencuci.
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“Jeglek!”
Tiba-tiba suara musik India berhenti. Aku langsung berteriak dari
kamar mandi, “Woii.. siapa yang matiin lagunya?” Tidak ada
jawaban. Setelah mencuci busa sabun, aku pun menghambur ke
tape Polytron kesayanganku. Aku melongok ke pintu dan melihat
punggung Pak Musoli melangkah menjauhi kamarku.
Pak Musoli tidak marah. Padahal beliau sangat berhak marah.
Udah pagi-pagi berisik, lagu India pula. Aku tertegun. Kalau saja
Pak Musholli marah pagi itu, mungkin pandanganku pada sosok
beliau akan jauh berbeda. Dari kejadian pagi yang sepi itu, Pak
Musholli mulai menitipkan satu rasa di ruang hatiku, rasa kagum.

Rasanya tidak akan pernah selesai tulisan ini jika bercerita tentang
Pak Musoli. Tentang keikhlasan, tentang kesederhanaan, atau
tentang keteladanan beliau, masing-masing perlu bab tersendiri
untuk menulisnya.

Beliau sering mengunjungi saya di Batam, karena beliau sering
datang ke Batam untuk mendampingi Pak Menteri. Pertemuan
dengan

Pak

Musoli

selalu

membawa

kehangatan

karena

pembawaan beliau yang hangat dan low profile. Dulu saya yang
paling bandel dan bikin pembicaraan di rapat pengurus tidak
pernah merasa canggung untuk bergaul dan mendekat ke beliau.

Disinilah kelebihan Pak Musoli. Egaliter!. Kita tidak pernah
menutup mata posisi beliau di birokrasi yang lumayan tinggi dan
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peran beliau di partai yang cukup signifikan. Tapi Pak Musoli bisa
menampilkan sosok yang sederhana dan tidak berjarak dengan
siapapun yang bergaul dengan beliau.

Pemahaman harus Diulang-Ulang
Bagi sebagian besar santri PPSDMS yang baru datang ke asrama,
kajian yang diajar Pak Musoli akan bergerak menuju rasa
membosankan. Rasa itu muncul bukan tanpa alasan. Pak Musoli
sudah mengulang-ulang materi yang sama, bahkan sejak 2
pertemuan sebelumnya. Mendengar hal yang sama sampai lebih
dari 3 kali tentu saja sangat mengesalkan.

Bahkan Pak Musoli juga sempat dikeluarkan dari daftar ustadz
sebuah masjid gara-gara berkali-kali mengulang materi pengajian
yang sama. Kesannya beliau tidak memiliki bahan materi kajian.

Dari pengakuan Muhammad Ichsan, salah satu pengurus yang
biasa menggantikan beliau, “Pak Musoli bukan tidak tahu itu.” Pak
Musoli sebenarnya tahu para santri membicarakan materinya yang
diulang-ulang.
Padahal, dengan penuh kesadaran dan kesengajaan beliau
mengulang-ngulang materi tersebut. Menurut Pak Musoli, ada
hikmah yang kuat mengapa sholat wajib harus dilakukan sebanyak
5 waktu per hari dan 17 rakaat per hari. Setiap rakaatnya hampir
mengharuskan bacaan sholat yang sama persis.
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Pada umumnya, kita mengulang-ngulang bacaan yang sama
selama hampir 17 kali per hari. Ini adalah cara yang efektif untuk
memahami sholat, mengendapkan makna, dan menguatkan
idiologi.

Mengulang materi kajian memiliki maksud yang sama dengan
mengulang-ngulang sholat. Agar pemahaman itu mengendap kuat
dalam pemikiran dan keyakinan para santri, maka materi-materi
kajian itu harus diulang-ulang. Bahkan jika mereka sampai hapal
pun maka itu lebih baik.

Pada akhirnya, bagi para alumni, kedalaman materi Pak Musoli
biasanya baru akan dirasakan saat para santri memasuki bulanbulan pertengahan sampai bulan-bulan akhir mereka ada dalam
asrama.

Semakin

sering

mendengar

dan

semakin

lama

berinteraksi pada akhirnya membuat para santri semakin faham
apa maksud-maksud dari materi yang Pak Musoli sampaikan.
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VII
PENUTUP: MENDOAKAN

Pak Musoli adalah manusia biasa, yang tidak lepas dari kesalahan.
Oleh karena itu, cara terbaik untuk membantu Pak Musoli adalah
memberikan do’a kepada beliau agar beliau istiqomah (konsisten)
dalam perjuangan, integritas, dan idealisme. Semoga Pak Musoli
terjauh dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT sampai
beliau dipanggil-Nya.
Selain berdoa, maka orang-orang di sekitar Pak Musoli haruslah
menjadi orang yang berani memberikan masukan dan penjagaan
bagi beliau, yang memberikan nasihat pada jalan-jalan yang benar.
Itu adalah cara yang baik bagi orang-orang yang mengaku
menyayangi Pak Musoli.

Semoga buku ini bermanfaat, amin.
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di
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Kementerian Perindustrian RI. Beliau juga
alumni program S-2 Universitas Pertahanan.

Arip Muttaqin

Alumni PPSDMS NF, Regional Jakarta,
Angkatan

ke-2.

Sekarang

berkarya

di

Yayasan Indonesia Mengajar. Beliau adalah
lulusan S-2 dari Perancis.
M Soleh Nurzaman

Alumni PPSDMS NF, Regional Jakarta,
Angkatan

ke-1.

Sekarang

sedang
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mengambil

program

Doktoral

di

IIUM

Malaysia. Beliau mengambil S-2 di Monash
University.
Azman Muammar

Alumni PPSDMS NF, Regional Jakarta,
Angkatan ke-1. Sekarang bekerja sebagai
profesional di Jakarta. Beliau melanjutkan S2 di Taiwan.

Kurnia Fitra Utama

Alumni PPSDMS NF, Regional Jakarta,
Angkatan ke-1. Sempat menerima beasiswa
S-2 dari Ausaid. Sekarang beliau adalah
Manajer Sumber Daya Manusia di sebuah
perusahaan agrobisnis.

Abdi Nugroho

Alumni PPSDMS NF, Regional Jakarta,
Angkatan

ke-1.

Sekarang

berkarya

di

sebuah perusahaan minyak asing.
Yogi Alwendra

Alumni PPSDMS NF, Regional Bandung,
Angkatan ke-2. Sekarang adalah staf di
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, RI.

Bustanul Mulyawan

Alumni PPSDMS NF, Regional Jakarta,
Angkatan ke-2. Sekarang beliau adalah
pengusaha di bidang agrobisnis.

Widiyanto

Alumni PPSDMS NF, Regional Jakarta,
Angkatan
mengabdikan

ke-1.

Sekarang

dirinya

di

beliau
Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), RI.
Ahadiyat

Alumni PPSDMS NF, Regional Jakarta,
Angkatan ke-1. Sekarang beliau adalah
profesional di perusahaan otomotif nasional.

Budiman Mahmud

Alumni PPSDMS NF, Regional Jakarta,
Angkatan ke-1. Sekarang beliau adalah
dosen di lingkungan Universitas Indonesia.
135

Ari Try Purbayanto

Alumni

PPSDMS

NF,

Regional

Bogor,

Angkatan ke-3. Sekarang beliau adalah
pengusaha di bidang agrobisnis.
M Nuryazidi

Alumni PPSDMS NF, Regional Jakarta,
Angkatan ke-1. Sekarang beliau berkarya di
Bank Indonesia.

Muhammad Kamiludin

Alumni PPSDMS NF, Regional Jakarta,
Angkatan

ke-3.

Sekarang

adalah

mahasiswa S-2 di KAUST Saudi Arabia.
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