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Pengembaraan bermula  

Catatan harian ini saya persembahkan kepada seluruh Pejuang Keadilan dimana saja kalian berada 

Semoga bisa menambah setitik semangat dalam berdakwah  

Salam Perjuangan dari Sang Pejuang 

Kritik Saran ke 08995064291/0856499453136 

Email : ariflaksono@yahoo.co.id 

Fb : pebriarif@yahoo.co.id 

 

Dakwah 

Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta 2007 

tur Demi kepentingan dakwah, silahkan diperbanyak dan disebarluaskan 

Jika kurang menarik, tidak dibacapun tidak apa-apa 
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Segala puji bagi Allah, 

Tuhan semesta alam yang begitu 

baiknya memberikan sepasang 

mata ini. Sepasang mata 

sederhana, namun begitu luar 

biasa manfaatnya. Dengan mata 

ini, kita bisa melihat betapa dunia 

ini masih sangat luas. Masih 

banyak tempat dan ilmu yang 

belum kita ketahui. Dengan mata 

ini, kita bisa melihat realita yang 

ada, membenturkan dengan 

idealita yang selama ini kita 

bangun. Dengan mata ini kita bisa 

bersyukur. Alhamdulillah, masih bisa melihat senyuman manis dari bunda, ayahanda, adik, kakak, 

keluarga, dan sahabat tercinta. Sungguh kenikmatan mata ini, sudah terlalu banyak dan tidak 

sebanding dengan ibadah yang telah kita lakukan. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat mata ini 

dengan sebaik-baiknya. 

Allah berfirman dalam QS. Al A’raf (7) : 179 yang artinya, ‘Dan sesungguhnya Kami jadikan 

untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak 

dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak 

dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga 

(tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang 

ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.’   

Tak lupa, shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad 

SAW, Sang pendobrak pintu kebatilan. Seseorang yang telah memberikan garis kehidupan dakwah 

yang jelas kepada kita. Semoga kita semua bisa terus istiqomah dalam meneladani beliau dan 

akhirnya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. InsyaAllah Amin. 

Sahabat-sahabatku semua, kira-kira pada Bulan April dan Mei lalu saya berpamitan untuk 

bisa berangkat ke Malaysia. Memang tidak semua saya pamiti, tidak semua orang juga tahu kalau 

saya berangkat kesana. Dan sekarang, saya sudah berada di Indonesia. Inilah saatnya saya 

memberikan beberapa baris tulisan sebagai bentuk pertanggungjawaban selepas mengikuti 

program 2 pekan di Malaysia. Saya rasa ini bukanlah sebuah tulisan ilmiah dengan segala data dan 

fakta yang akurat, namun hanya sebuah catatan perjalanan dan kumpulan kisah-kisah yang saya 

anggap menarik untuk disampaikan. Afwan jika banyak kalimat yang kurang berkenan maupun kisah 

yang agak narsis. Semoga dari kisah-kisah ini bisa memberikan tambahan pengalaman bagi rekan-

rekan. 

 

 

 

Adzan Subuh menggema dalam heningnya pagi di hari Kamis, 29 April 2010 

Menyemangati kami yang mulai lelah dengan perjalanan panjang Jogja-Jakarta 

Sekaligus mendesak bapak sopir untuk memacu angkot oranyenya lebih cepat 

Pagi itu terasa begitu berbeda 

Berbeda karena hari ini untuk pertama kalinya saya akan menginjakkan kaki di tempat yang dalam 

film Sang Murabbi, pemeran Ustad Rahmat menyebutnya ‘tempat jin buang anak’ 

Tempat itu adalah Islamic center Iqro’ 

 

Kulihat sebuah tangga hijau bersandar di samping masjid. Selangkah demi selangkah kunaiki tuk 

mencapai ruang utama shalat di lantai dua. 

Subhanallah, semangat itu tak pernah pudar. Semangat yang terus menggelorakan api perjuangan 

kader dakwah. 

Semangat untuk terus berjuang… 

Inilah untaian bait penyemangat itu wahai kawan 

 

Saya ingatkan ketika awal masa muasasi dimulai 

Ingat!, Qaalallahu Qaala Rasul, kembali pada ashsholah 

Komitmennya itu harus dibangun di atas dasar, kepada keaslian 

Jangan otak cerdas, kognitif maju, dengan panah-panah tetapi kosong hatinya, sombong terjadi, 

kebanggaan, bahkan sok 

Nggak bangga lagi dengan Islam, nggak bangga lagi dengan produk tarbiyah tapi bangganya 

dengan sana sana sana 

Termasuk menjadi-jadi tambah dungu, mentaklid cara-cara orang lain padahal belum tentu 

benar… 

 

 

 

Pengembaraan Dimulai 
 

Mengenang Sang Murabbi 
 

Gambar 1 
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Petualangan dimulai pada hari Kamis, 29 April 2010. Pada pukul 10.30 WIB, saya masih 

berada di dalam Bus Damri yang sedang menuju ke Bandara Internasional Soekarno Hatta 

Cengkareng. Di dalam bus, saya bertemu dengan Bapak Polman, ayah 2 orang anak yang hendak 

pergi ke Batam. Banyak hal yang kami perbincangkan, salah satunya adalah mengenai konsep 

pemisahan pusat bisnis dengan pusat pemerintahan di Indonesia. Jakarta dirasa sudah tidak layak 

lagi digunakan sebagai ibu kota Negara sebab permasalahan yang terjadi begitu kompleks. Jakarta 

yang juga mempunyai image sebagai pusat bisnis, membuat kota semakin padat dan kacau. 

Sehingga, solusi yang mungkin bisa ditawarkan adalah memisahkan ibu kota pemerintahan dengan 

kawasan bisnis seperti yang dilakukan Malaysia. Malaysia telah membangun sebuah cyber city yang 

digunakan khusus sebagai pusat pemerintahan, kota itu bernama Putrajaya. Diskusi pun berakhir 

ketika kami telah sampai di bandara dan harus berpisah menuju terminal maskapai masing-masing. 

 

 

Alhamdulillah, 

pukul 15.00 kami sudah 

berada di dalam Air Asia, 

“Everybody Can Fly”. Hmm…, 

emang benar kata AA Gym, 

pramugari-pramugarinya 

memiliki ‘keterbatasan’, 

keterbatasan pakaian 

maksudnya -..-“ (jangan 

dibayangkan!, eh… malah 

dibayangin, jangan..!). Untuk 

sesi ini, saya hanya bisa 

menulis, “Secara naluri, saya 

tidak bisa membohongi mata 

ini. Ya!, sebagai seorang 

lelaki saya tertarik ^^. Tapi, 

akhlaqku sebagai seorang muslim menghalangi itu semua.” Asttaghfirullah….T.T saya sarankan bagi 

para ikhwan, menikah dulu sebelum naik pesawat ^_^lebay. 

Penerbangan yang mendebarkan (kayak naik angkot, kopling pesawat sampai terdengar 

^^), Alhamdulillah pukul 16.44 kami sudah menginjakkan kaki di Kuala Lumpur International Airport. 

Subhanallah, kami disambut dengan hangat oleh Pak Cik Salleh Kassim, Dosen Teknik Sipil UTM, Pak 

Cik Shahrin Mohammad, Dekan Fakultas Teknik Sipil UTM, dua orang ikhwan bernama Mohammad 

Anas dan Muhammad Irfan Bin Shahrin, anaknya Pak Cik Shahrin dan seorang akhwat, anaknya Pak 

Cik Salleh, lupa namanya, kayaknya seumuran saya. Kami segera menuju ke asrama mahasiswa UTM 

Kuala Lumpur dengan bus resmi UTM. Nah, disepanjang jalan, kami disuguhi dengan alunan musik 

Indonesia. Mau tahu lagunya siapa? Eh, ternyata lagunya Inul, “Para penonton, bapak2, ibu2, semua 

yang ada disini…goyang lagi yuuk….” -.- dasar. Tapi, saya rasa itu bukan keinginan ikhwah disana, 

tetapi memang supirnya aja yang suka dengan lagunya Inul Daratista. Sebelum menuju asrama 

mahasiswa, kami singgah dulu di Masjid Abdul Samad untuk melaksanakan Shalat Jamak Ta’kir 

Duhur dan Asar. Masjid ini memang terbilang megah dan besar. Bisa dibilang setingkat lebih baik 

dibandingkan dengan Masjid Kampus UGM. 

 

 

Jum’at, 30 April 

2010. Pada hari ini kami 

melakukan dua kunjungan 

formal ke CASE (Centre for 

Advanced Software 

Engineering) UTM dan BATC 

(Business and Advanced 

Technology Centre) UTM 

atau biasa dikenal dengan 

Razak School. Ada satu hal 

yang bisa dipelajari dari 

BATC, yakni Piramida 

Program Akademiknya. BATC 

membuat Piramida Program 

Akademiknya sebagai 

berikut.  

Dapat kita lihat dengan jelas bahwa Academic 

Knowledge justru diletakkan paling bawah. Padahal, 

sebagai seorang mahasiswa UGM, saya masih 

merasakan bahwa UGM meletakkan poin ini pada 

posisi paling atas. Nah, ketika saya tanyakan kepada 

Ketua BATC, kenapa Piramidanya seperti itu, beliau 

menjelaskan bahwa yang diperlukan oleh mahasiswa 

sekarang justru kemampuan untuk memecahkan 

masalah secara cepat dan kreatif. Sehingga kami 

meletakkan Out of The Box Thinking pada poin 

teratas.  

 

 

 

Ada satu hal yang membuat kami tertarik. Disepanjang koridor dekat taman UTM KL, kami 

banyak menemui poster yang digantung di atas koridor, subhanallah, sungguh berani, poster 

Problem solving and out of 
the box thinking

Leadership and team 
working

High technical competence

Academic knowledge

Bus Damri dan Bapak Polman  
 

Every Body Can Fly 
 



Jom Tutup Aurat!!! 
 

Every Body Can Fly 
 

Problem Solving and Out of The Box Thinking  
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tersebut berisi ajakan untuk menutup aurat dan menghindari pacaran. Jujur, belum pernah saya 

temui ajakan seberani itu di UGM. 

 

 

 

 

 

 

 Setelah acara indoor, kami diajak 

menikmati mudahnya transportasi Kuala Lumpur. 

‘Touch and Go’. Hanya dengan membayar sekitar 

1RM (senilai Rp 3000,-) di loket, kita akan 

mendapatkan sebuah kartu perjalanan. 

Masukkan kartu ke mesin, pintu otomatis 

terbuka dan kartu kita ambil kembali. 

Tunggu sejenak, masuk monorail dan 

dengarkan petugas stasiun berbicara, 

jangan sampai stasiun yang dituju 

terlewat. Setelah sampai, masukkan 

kembali kartu, pintu otomatis terbuka, 

dan bersiap-siaplah berbelanja di kota.   

 Pada acara outdoor ini, kami 

‘dilepaskan’ disebuah kawasan 

berbelanjaan bernama Petaling Street dan Mall Mydin. Petaling Street adalah nama sebuah 

gang dengan lebar sekitar 10m dan panjang sekitar 300m yang sudah didesain untuk 

kawasan perdagangan nonpermanen. Kebanyakan barang yang diperdagangkan adalah 

asesoris dan souvenir khas Malaysia. Ada juga di beberapa titik menjajakan makanan dan 

minuman. Ada satu hal yang menarik di kawasan ini. Para Pramuniaga atau penjaga kiosnya 

adalah orang-orang yang secara tampang lebih layak main di film-film gangster China 

daripada menjadi penjaga kios. Tampangnya sangar, rambut dicat menyala, telinga 

beranting-anting, badan bertato, celana belel, wah, pokokmen buat orang takut untuk 

mendekati kiosnya. Saya jadi berfikir, bagaimana mungkin dagangannya laku kalau yang 

jaga senyum pun tak ada. Ini 

menyalahi kaidah Michael Dell, 

pendiri dan CEO Del Computer 

yang menempatkan pelanggan 

di titik pusat model bisnis. Kata 

Dell, “Sejak awal, seluruh bisnis 

kami, mulai dari desain sampai 

manufaktur dan penjualan, 

dipusatkan pada 

mendengarkan pelanggan”. 

(dikutip dari Buku What The 

Best CEOs Know Bab 2 Hal. 51). 

Tapi, walaupun begitu, kami 

  Antara ‘Touch and Go’ dengan ‘Gangster’ Petaling Street  

 

 

Gambar 6 

 

Gambar 8 

 

Gambar 7 

 



ariflaksono@yahoo.co.id 5 
 

tetap memberanikan diri untuk mendekat dan membeli souvenir khas Malaysia. Saya hanya 

mencukupkan diri dengan 18 gantungan kunci seharga @ 1RM. Kemudian kami menuju Mydin Mall, 

kalau di Jogja mungkin sebesar Ramai Mall Malioboro. Biasa aja… 

  

 

 

 Oiya, ada satu lagi yang terlupa. Disepanjang jalan, banyak sekali kami menemukan etnis 

China dan India. Komposisi antara melayu, china, dan india pun hampir berimbang. Yang sangat 

aneh adalah, masing-masing etnis tersebut seakan-akan memiliki dunianya sendiri. Orang China 

pake bahasa China, baca koran China, nonton TV China, pemainnya dari China pula, sekolah di 

sekolah China. Yang India juga begitu. Padahal kewarganegaraannya Malaysia. Pakaiannya pun 

sangat berbeda, orang China ni yang kebanyakan memakai baju model ‘yang atas dibawahin, yang 

bawah diatasin’, astaghfiruullah… menggoda iman… hiii…. Etnis China inilah yang kebanyakan 

menguasai perekonomian. Sedangkan etnis India tidak begitu mencolok (karena memang warna 

kulitnya lebih gelap, he3x ^^). Kebanyakan etnis india bekerja sebagai pekerja kasar. Keadaan diatas 

sangat berbeda dengan keadaan di Indonesia. Walaupun etnis China juga lumayan banyak, tapi 

setidaknya mereka sangat dekat dengan kita. Memakai bahasa Indonesia, sekolah di tempat yang 

sama, dan cukup akrab dan toleran dengan etnis melayu. OK 

 Jalan-jalan yang melelahkan, entah kenapa kami disuguhi dengan dunia yang sangat 

berbeda. Baru pertama kali ke Kuala Lumpur, langsung diajak ke pusat perbelanjaan. Seakan 1 hari 

itu, kami menjadi bukan seperti kader dakwah. Fyuhh…, but, insyaAllah semua ada hikmahnya. Lets 

go… 

     

 

 Sabtu, 1 Mei 2010. Hari yang penuh 

ukhuwah. Di hari ini, pukul 10.10, kami bertemu 

dengan ikhwah Kuala Lumpur yang tergabung 

dalam KONSIS (lupa keepanjangannya^^). Forum 

ini dimulai dengan pembukaan oleh MC 

Muhammad Syahril, dilanjutkan dengan tilawah 

oleh Yusuf, Mahasiswa Psikologi IIUM, sedikit 

perkenalan dari M. Radhi, Mas’ul KONSIS Kuala 

Lumpur, dan taujih dari Ustad Imran, Dosen 

Bahasa Arab di IIUM (International Islamic 

University of Malaysia) atau yang biasa dikenal 

dengan UIA (Universiti Islam Antarabangsa). Beliau menyampaikan taujih mengenai ukhuwah. 

Afwan, tidak saya catat secara detail, namun satu kalimat yang saya ingat adalah bahwa ‘ukhuwah 

adalah anugrah Allah Ta’ala bagi insan yang bertaqwa dan shalih’. 

Setelah taujih, acara dilanjutkan dengan penjelasan mengenai dakwah kampus di IIUM 

oleh Dr. Azizah, teman sekamar Ustad Imran (maksudnya, istrinya Ustad Imran ^^). Ternyata sama 

persis dengan di UGM. Ada majelis syuro, rihlah, ambil peran di ospek, gini, gitu, gito…(lebih 

lengkapnya silahkan lihat di file presentasi Dakwah Kampus UIA.ppt dan filmnya juga. Kereeen….). 

Sesi selanjutnya makan…. ^_^ (skip) 

Setelah kenyang dengan 

ukhuwah (baca : makan), sesi dilanjutkan 

dengan perkongsian (bahasa Malaysianya 

diskusi) dengan mahasiswa dari UTM, 

IIUM, dan Taylor University. Dari UTM 

diwakili oleh Khairul Nidzam, mahaiswa 

jurusan Arsitektur. Dari IIUM diwakili oleh 

Ahmad ‘Atif, jurusan Psikologi, anak Brunei 

Darussalam sedangkan dari Taylor diwakili 

oleh Abdullah Munir, jurusan lupa. Kita 

mulai dengan IIUM. Dakwah di IIUM 

sungguh sangat berbeza (bahasa 

Melayu, China, dan India 


 

Sebuah Perkongsian 4 Universiti 


 

Sebuah Perkongsian 4 Universiti 


 

Gambar 9 

 

Gambar 10 

 

Gambar 11 
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malaysianya berbeda, ^^). Di IIUM, objek dakwahnya adalah mahasiswa yang tidak hanya kaya 

(1bulan mendapatkan beasiswa 3000RM atau senilai Rp 9 jt) tetapi juga hafidz, faham agama. “nah, 

dibandingkan mereka, kami ni apa?”, begitu kata ‘Atif. “tapi kami juga heran, mereka adalah orang 

yang faham agama, hafidz lagi, tapi jika sholat berjamaah, kami yang disuruh jadi imam.” Kata ‘Atif. 

“silahkan syeikh, anta saja Syeikh yang jadi imam”, kata ‘Atif menirukan perkataan teman-temannya 

di IIUM. “saya bingung, kenapa bisa seperti itu, tapi saya rasa, akhlaq dan kedekatan kepada 

Allahlah yang menjadi bekalnya”. Alhamdulillah ya ikhwah, kita di UGM ini obyek dakwahnya gak 

neko-neko. Ngadain acara dengan snack pas-pasan masih lumayan banyak yang datang. Gak ada 

snack pun gak pa2. Tapi jika di IIUM, sudah biasa mereka mengadakan acara di hotel bintang 5 yang 

untuk biaya makan saja, sekali makan per orang 50RM (1RM = Rp 3 rb, jadi 50RM = 150 rb). 

Mantabz  

Untuk dakwah di Taylor University belum begitu banyak berkembang kerana masih dalam 

tahap permulaan. Sangat wajar kerana mayoritas mahsiswanya adalah etnis China dan India Non 

Muslim. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Abdullah Munir dan kawan-kawan boleh (bahasa 

Malaysianya bisa) membentuk satu kelompok yang beranggotakan Non Muslim untuk mempelajari 

Islam. Subbhanallah…, tak ada liqo’ Muslim, liqo’ Non Muslim pun jadi. Sedangkan dakwah di UTM, 

insyaAllah nanti akan saya jelaskan…^_^ 

 

Acara dilanjutkan dengan pusing-pusing (jalan-

jalan). Entah mengapa, kami selalu diajak jalan-jalan ke 

pusat perbelanjaan. Kali ini kami diajak ke sebuah bazar di 

sekitar Masjid India dan Mall Sogo. Kami dipersilahkan pergi 

sendiri-sendiri dan harus berkumpul di depan Mall Sogo 

paling lambat pukul 20.00 WM (Waktu Malaysia). Saya, 

Arwyn, dan ditemani oleh Abdullah Munir memilih untuk 

pergi ke Masjid India dulu atas usul dari saya karena 

memang salah satu tujuan saya pergi ke Malaysia adalah 

melihat dan mempelajari berbagai masjid yang ada disana. 

Masjid ini dibangun ditengah-tengah hiruk pikuk pasar 

Kuala Lumpur. Satu hal yang menjadi ciri khas dari masjid 

ini adalah adanya muqarnas di atas mihrab (tempat imam). 

Muqarnas adalah salah satu corak dekoratif yang 

berkembang pada arsitektur Islam. Bentuknya menyerupai 

sarang tawon 3 Dimensi. Biasanya ornamen ini diletakkan di bagian bawah kubah dan menjadi 

elemen interior plafon. Tetapi, di Masjid India ini, muqarnas diletakkan di atas mihrab dan 

bentuknya tidak utuh berupa ½ lingkaran, akan tetapi berukuran ¼ lingkaran. Muqarnas ini saya 

temukan juga di Masjid Sultan Abdul Samad (Masjid dekat Bandara Internasional Malaysia) dan 

hiasan plafon di Kuala Lumpur Tower. Untuk mihrab sendiri, pada masjid ini menggunakan model 

mihrab maqsura, yaitu model ruangan kecil menjorok yang khusus untuk imam. Perlu diketahui, 

ternyata mihrab ini muncul pertama kali pada bangunan Qubbah Al Sakhra atau Dome of The Rock 

Pelestina. Mihrab ini pun baru ada dalam Masjid Nabawi pada tahun 707-709 M ketika Khalifah Al 

Walid  dari Bani Umayyah membangun ulang Masjid Nabawi ini. Jadi, ketika awal Rasulullah 

menjadikan halaman depan rumahnya sebagai Masjid Nabawi, belum ada mihrab ataupun hanya 

sekedar cerukan sebagai tempat 

khusus bagi imam saat memimpin 

shalat. (diambil dari Buku Arsitektur 

Masjid karya Ir. Achmad Fanani). 

Pusing-pusing harus disertai dengan 

payung karena hujan cukup deras. 

Setelah puas mengambil gambar 

Masjid India, saya pergi dengan 

rombongan yang berbeda menuju 

Mall Sogo. Sekarang saya bersama 

Yusuf (Mahasiswa Psikologi IIUM 

asal Brunei Darussalam), Mas 

Ramdhan  (Biologi UGM 2006), 

Keindahan Muqarnas Masjid India 

 


 

Es Tebu Ukhuwah    

 
 

Gambar 12 
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Arwyn (Teknik Nuklir UGM 2008), 

dan Ahsin (Ekonomi Islam UIN Sunan 

Kalijaga 2007). Tidak berbeda dengan 

mall di Indonesia. Karena uang 

mepet ^^, kami tidak ingin membeli 

apapun di mall ini, namun ternyata 

Akhi Yusuf mentraktir kami minum di 

restoran lantai atas. Sambil ditemani 

dua potong kue dan es tebu, kami 

saling bercerita mengenai dakwah 

kampus. Beliau mengatakan bahwa 

dakwah di Brunei agak sulit karena 

kerajaan telah mengambil satu 

mazhab saja sebagai ‘official 

partner’, yakni mazhab Imam Syafii. Pernah suatu ketika beliau mengadakan daurah di negaranya, 

nah, kebetulan yang mengisi daurah adalah seorang ustad yang dikirimkan dari kerajaan. Ketika 

daurah telah selesai, sang ustad bertanya pada Yusuf, “kalian ini apa? Kalau Jamaah Tabligh tidak 

seperti ini, Tarekat juga bukan seperti ini. Kalian Ikhwanul Muslimin ya?”. Wah ketahuan, tapi 

dengan entengnya Yusuf menjawab, “Apa itu Ikhwanul Muslimin ustad?”. Pastinya Yusuf akan 

menyembunyikan jati dirinya sebagai seorang ikhwan, karena keadaan di Brunei yang seperti itu 

membuat harakah lain seakan tidak diterima dan terpinggirkan. 

 Ya, memang secara ke-Islaman di Brunei sudah sangat bagus, akan tetapi dakwah untuk 

harakah dan mazhab lain seakan-akan terpenjara. oiya, beliau juga mengatakan kalau salah satu 

program di Indonesia dan Malaysia telah membuat remaja di Brunei menjadi semakin ‘sulit diatur’. 

Program itu adalah AFI (Akademi Fantasi Indosiar). Remaja di Brunei rela untuk pergi ke Malaysia 

hanya untuk sekedar melihat secara langsung acara tersebut. -..- waduh, kemarin Inul, sekarang AFI, 

ulah Indonesia apalagi yang besok saya dapatkan ya???. Malam 

itulah terakhir kalinya kami bertemu dengan Yusuf, ‘Atif, Munir, 

dan ikhwah Kuala Lumpur lainnya karena besok pagi kami harus 

menuju Negeri Johor Darul Takzim untuk mengikuti program 

selanjutnya. 

 

 

Ahad, 2 Mei 2010, acara full outdoor. Sebelum kami 

bertolak menuju Johor, kami diajak menuju bangunan yang 

menjadi ikon Malaysia, KL Tower, KLCC Twin Tower, dan 

Putrajaya. Bnagunan yang paling menarik dan kita kenal adalah 

Petronas Twin Tower. Menara setinggi 452 meter ini memakai 

gubahan massa yang identik dengan Islam, yaitu bintang segi 8. 

Walaupun di dalam Al Qur’an tidak disebutkan bahwa itu adalah geometri khas Islam, akan tetapi 

bentukan ini banyak dipakai pada bangunan-bangunan Islam, salah satu contohnya adalah pada 

Istana Al Hambra. Aspek kelokalan dapat dilihat pada pemakaian struktur beton bertulang. Selain 

lebih tahan api dibanding struktur baja, beton merupakan bahan yang menjadi andalan Malaysia 

karena memang Malaysia terkenal dengan betonnya yang canggih. 

 

Walaupun konsep yang 

dipakai dalam 

membangun Twin 

Tower adalah 

berfilosofikan Islam, 

namun kegiatan di 

dalamnya tidak 

mencerminkan Islam. Di 

KLCC (Kuala Lumpur City 

Centre), sebuah Mall 6 

lantai yang berada di 

kaki Twin Tower, kami 

mendapati betapa 

orang Malaysia ini suka 

sekali berbelanja 

layaknya orang 

Indonesia. Cukup untuk 

Rihlah diantara Pohon-Pohon Beton 

 
 

Gambar 15 

 

Gambar 16 

 

Gambar 17 

 

Gambar 18 
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jalan-jalan di KL Tower dan KLCC Twin Tower. Selanjutnya perjalanan ke Putrajaya, Amazing City. 

Putrajaya merupakan sebuah kota yang dibangun oleh Kerajaan Malaysia khusus sebagai kota 

pemerintahan. Sebelumnya, kota pemerintahan berada di Kuala Lumpur. Namun karena Kuala 

Lumpur sudah menjadi kota bisnis dan perdagangan, maka pemerintahan dipindah ke kota baru, 

Putrajaya. Selanjutnya, perjalanan panjang menuju Kampus UTM Skudai Johor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjalanan panjang menuju Johor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senin, 3 Mei 2010. Kami disambut oleh 

Dekan Fakulti Kejuruteraan Awam (FKA) UTM, Prof. 

Shahrin Mohammad. Penyambutan dilakukan resmi 

di salah satu ruang kelas FKA UTM. Pada sesi ini, 

beliau menyampaikan materi mengenai 

Construction Versus Human Capital Development, 

Differences and Similiarities. Subhanallah, beliau 

tanpa ragu menganalogikan marhalah dakwah yang 

dicetuskan oleh Imam Hasan Al Banna dengan 

tahapan pembuatan sebuah bangunan. Mulai 

persiapan lahan, penancapan tiang pancang sebagai 

pondasi, meninggikan kolom, merakit balok dan 

lantai, memasang rangka atap, memasang utilitas, 

dan akhirnya melakukan proses finishing. 

Beliau juga menyinggung filosofi logo UTM 

yang bertuliskan Kerana Tuhan Untuk Manusia. 

Ternyata filosofi dibalik kalimat tersebut sungguh 

dalam. Kerana Tuhan maksudnya adalah setiap 

pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, termasuk 

belajar, semuanya dilakukan ikhlash kerana Allah. 

Untuk Manusia maksudnya adalah setiap pekerjaan 

Kerana Tuhan Untuk Manusia 

 
 

Gambar 19 

 
Gambar 20 

 

Gambar 21 

 
Gambar 22 

 

Gambar 23 

 

Gambar 24 

 

Gambar 25 

 

Gambar 26 

 

Gambar 27 
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tersebut harus bernilai kontribusi dan kebermanfaatan bagi umat manusia. Ingin rasanya kalimat 

diatas dicetuskan oleh rektor UGM. Hahaha… 

Program-program selanjutnya kebanyakan berupa materi yang kami lalui di dalam kelas. 

Berikut jadwalnya… 

 

 Ada banyak ilmu yang saya dapat ketika mengikuti program-program diatas. Yang 

membuat kami kagum adalah perkuliahan selalu dimulai dengan Ummul Qur’an Al Fatihah, ucapan 

syukur dan sanjungan kepada Allah SWT dalam Bahasa Arab serta diakhiri dengan doa penutup 

majelis. Itu tidak hanya dilakukan oleh dosen ikhwah saja, tetapi juga dilakukan oleh Wakil Rektor 

Bidang Akademik dan Hubungan Internasional, Pak Cik Mohd. Azraai yang notabene bukan kader 

Tarbiyah. Memang symbol-simbol ke-Islaman sudah merasuk dalam institusi formal UTM, akan 

tetapi secara keseluruhan mahasiswanya masih seperti di UGM. 

Bertemu dengan ikhwah Johor seperti berhadapan dengan suatu paradigma dakwah masa 

depan dimana gerakan dakwah akan jauh lebih efektif jika kader dakwahnya bisa menduduki posisi-

posisi penting. Subhanallah, walaupun kader di UTM terbilang sedikit, hanya sekitar 158 kader yang 

ikut usrah (di Malaysia, mereka menyebut liqa dengan usrah), namun sudah bisa mengisi pos-pos 

penting di jurusan masing-masing, salah satunya adalah Prof. Shahrin Mohammad yang sudah 

menjabat sebagai dekan Fakulti Kejuruteraan Awam (FKA) atau Faculty of Civil Engineering UTM. 

Kebanyakan dosen ikhwah di UTM memang bergelar profesor dan doktor. Kenapa bisa begitu? 

Ternyata hal itu terkait dengan kebijakan Kerajaan Malaysia yang ingin meningkatkan pendidikan 

anak bangsa dengan mengirimkan pelajar-pelajarnya untuk kuliah ke United Kingdom sampai 

mendapatkan gelar Doktor. Dan kesempatan inipun tidak disia-siakan ikhwah Malaysia. Kereenn… 

‘Potitioning’ yang mantab di FKA UTM memang membawa dampak yang baik bagi 

perkembangan Tarbiyah disana. Sebagai contoh, Keberadaan Prof. Shahrin sebagai Dekan FKA telah 

membuat program ini (Kembara Ke Johor) bisa berjalan dengan sangat lancar. Fasilitas yang 

digunakan (bus, asrama, ruang kelas, makan, minum, dan kemudahan akses baik ke gedung 

kerajaan maupun ke proyek kerajaan) semua disponsori oleh FKA UTM. Bayangkan jika fasilitas-

fasilitas yang ada di UGM bisa digunakan secara mudah dan murah untuk keperluan dakwah Islam, 

keperluan sosial, dan pendidikan seperti di FKA UTM, insyaAllah dakwah akan semakin berkembang 

lebih baik. Namun walaupun begitu, dakwah di UTM tidak seleluasa di UGM, jika seorang 

mahasiswa ketahuan punya hubungan dengan partai politik, maka dengan mudahnya dia bisa 

dikeluarkan dari universitas. Jadi, sangat jarang ikhwah Malaysia menyinggung-nyinggung masalah 

partai dsb.  

Disela-sela padatnya program ‘perkuliahan’ yang kami jalani di FKA, ada beberapa kali 

program lawatan (kunjungan) yang kami lakukan. Yakni ke proyek pembangunan stadion dan kolam 

renang UTM, Kota Iskandar Nusajaya, proyek pembangunan lebuh raya (jalan raya)  Nusajaya, dan 

Putri Harbour yang berbatasan langsung dengan Singapura. Sebagai seorang mahasiswa arsitektur, 

saya menilai pembangunan yang dilakukan oleh Malaysia begitu visioner. Sebagai contoh pada 

pembangunan Kota Iskandar Nusajaya. Kota tersebut adalah kota baru yang dipersiapkan khusus 

untuk pemerintahan Johor Darul Takzim. Jadi, pusat pemerintahan Johor nantinya akan dipindahkan 

ke Kota Iskandar Nusajaya ini. Kota ini terletak di dekat pantai yang berbatasan langsung dengan 

Singapura sehingga dilengkapi pula dengan pelabuhan kecil bernama Putri Harbour. 

 

 

 

 

Tanggal Waktu Tempat Tema Pengisi 

Senin, 3 Mei 

2010 

10.30 

WM Kelas FKA UTM 

Management 

Konstruksi Mr. Barchan Singh 

Senin, 3 Mei 

2010 

21.30 

WM Surau Kolej 11 UTM 

Effective Time 

Management Prof. Dr. Mohd Zin Kandar 

Selasa, 4 Mei 

2010 

06.30 

WM Surau Kolej 11 UTM 

Tausiyah Ba'da 

Subuh 'Urgensi 

Rihlah' Ustad Jazir, Takmir Masjid Jogokariyan 

Selasa, 4 Mei 

2010 

08.30 

WM Kelas FKA UTM 

Hazard and 

Accident Prof. Amaddun 

Selasa, 4 Mei 

2010 

21.00 

WM Kelas Kolej 11 UTM 

Sama Tapi Tak 

Serupa Pak Cik Salleh Kassim 

Rabu, 5 Mei 

2010 

09.00 

WM Kelas FKA UTM 

Pengurusan 

Organisasi Prof. Dr. Sulaiman Bin Mohd. Nor 

Rabu, 5 Mei 

2010 

11.00 

WM Kelas FKA UTM 

Kebebasan 

Keuangan Pak Cik Zulkifli Khair 

Rabu, 5 Mei 

2010 

15.00 

WM Kelas FKA UTM 

Seven Habits of 

Highly Effective 

People Prof. Dr. AA (Arshad Ahmad) 

Rabu, 5 Mei 

2010 

21.00 

WM Kelas Kolej 11 UTM 

Perkenalan Aqsa 

Syarif Ustad Abu Nuha, Aqsa Syarif 

Kamis, 6 Mei 

2010 

06.15 

WM Surau Kolej 11 UTM 

Perjalanan 

Dakwah 

Rasulullah Ustad Salim A Fillah 

Kamis, 6 Mei 

2010 

09.00 

WM Kelas FKA UTM 

Komunikasi 

Berkesan Dr. Hishamuddin Alham 

Kamis, 6 Mei 

2010 

11.00 

WM Kelas FKA UTM Cyber Dakwah Prof. Madya Dr. Nordin Yahaya 

Kamis, 6 Mei 

2010 

14.30 

WM Kelas FKA UTM 

Gerak Kerja 

Dakwah 

Masyarakat 

Dr. Hishamuddin Alham dan 

Ustad Aminuddin bin Alyas (Pak Long) 

     
Jumat, 7 Mei 

2010 

09.00 

WM 

Makmal (Lab) 

Bahasa UTM 

Program Training 

Bahasa Inggris 

Prof. Dr. Abdul Halim Bin Abdul Raof, 

Prof. Madya Dr. Masdinah, 

Dr. Sarimah 

Gambar 28 

 

Gambar 29 
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Keadaan UTM cukup berbeda 

dengan kebanyakan Universitas di 

Indonesia. Di Malaysia, tidak dikenal konsep 

kos ataupun kontrakan di suatu rumah 

penduduk sekitar kampus. Di UTM, dan 

kebanyakan university di Malaysia, 

mahasiswa tinggal di asrama yang sudah 

disediakan oleh university. Asrama tersebut 

berada di dalam kampus juga. Di setiap 

kumpulan asrama, disana disebut kolej, 

terdapat fasilitas umum yang cukup 

lengkap, yaitu dua buah lapangan futsal, 

kantin yang besar, kedai-kedai (kios-kios), masjid, taman, dan ruang kelas serbaguna. Ada satu hal 

yang cukup aneh di UTM. Di salah satu dinding kantin, terpasang sebuah poster resmi dari UTM. 

Poster tersebut berisi informasi bagaimana cara berpakaian yang diperkenankan dan tidak 

diperkenankan di UTM. Ternyata, pakaian dengan cadar bagi wanita tidak diperbolehkan. Kata 

Mohamad Fathi Kamil, ikhwah alumni FKA UTM, peraturan tersebut memang dari kerajaan dan 

sifatnya mengikat. “terus, bagaimana jika ada teman saya dari Indonesia yang ingin kuliah di UTM, 

tapi dia memakai cadar? Bolehkah?”, tanyaku. “Hmm…,tetap tidak boleh, karena itu peraturan”, 

jawabnya. Agak aneh ya, seingat saya, mazhab Imam Syafii kan memang menganjurkan memakai 

cadar, tapi mengapa di Malaysia, yang mazhabnya Imam Syafii, malah melarang secara tegas cadar 

di kampus? Tak taulah, wallahu’alam bishshowab.      

 

 

Jumat, 7 Mei 2010. Selepas Shalat Jumat, kami menuju ke Sekolah Islam Al Hidayah. Dari 

dalam mobil saya bisa melihat sekumpulan anak-anak kecil berjilbab besar sedang asyik bermain 

bola keranjang (bola basket). Tepat 

disebelahnya terdapat kumpulan 

siswa yang juga sedang asyik berlatih 

tendangan pojok. Seakan-akan 

panasnya matahari Johor tidak 

mempunyai taji untuk menyurutkan 

semangat ‘tunas-tunas’ Islam ini.  

Tak Ada Kos2an, Asrama Pun Jadi 


 

Al Hidayah, Kawah Candradimuka Ikhwah Malaysia 

 

 

Rencana Tapak Nusajaya 

 

Gambar 30 

 

Gambar 31 

 

Gambar 32 
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Bangunan sekolah ini biasa-biasa saja, tidak ada yang 

istimewa. Dua buah gedung mengapit sebuah jalan berpasir 

yang menghubungkan pintu gerbang dengan kantin ikhwan. 

Bangunan di sisi timur terdiri dari dua gedung. Gedung selatan 

adalah asrama akhawat sedangkan gedung utara merupakan 

asrama ikhwan. Sedangkan bangunan di sisi barat juga terdiri 

dari dua gedung. Gedung selatan adalah ruang serbaguna 

sedangkan gedung utara adalah masjid dan ruang seminar. 

Sejuknya suasana pesantren sejenak melupakan panasnya 

udara Johor siang itu. Kami duduk di sebuah kursi panjang di 

dalam kantin ikhwan yang beratapkan seng. Hanya satu yang 

kami rasakan. Panas. Dari balik meja yang masih lengket 

dengan minyak sisa makanan, kami memperhatikan kumpulan 

siswa yang sedang duduk-duduk di depan asrama. Entah apa 

yang mereka perbincangkan. Ada juga seorang akhawat sekolah rendah (sekolah dasar), kecil, imut, 

manis, lucu, dengan jilbab besar menutupi tangan mungilnya sedang berjalan dengan anggunnya di 

depan kami. Dari kantin, kami bisa mendengar dengan jelas para ikhwan sedang melakukan 

murajaah hafalan di dalam masjid. Suasana hiruk pikuk pesantren yang menyenangkan. 

 Tak lama kemudian ada seorang siswa mendekat. “Assalamualaikum, dari Indonesia ya?”, 

sapa ikhwan itu. Sambutannya begitu hangat seakan pernah mengenal kami sebelumnya. Namanya 

Fatih (sebut saja seperti itu karena saya lupa namanya -..- ‘’), beliau adalah siswa tingkat 5 sekolah 

atas. Kalau di Indonesia setara dengan kelas 3 SMA. “Oo... jadi anta akan segera lulus? Ingin 

melanjutkan kemana?”, tanyaku. “InsyaAllah ke Al Azhar kairo akh, jurusan medical”, jawabnya 

dengan optimis. Subhanallah, ternyata level lulusan Al Hidayah tinggi juga. Sebelumnya sudah ada 

ikhwah alumni Al Hidayah yang akan ke Yaman, sekarang tambah satu lagi yang akan ke Kairo. 

Mungkin masih banyak lagi ikhwah Johor yang sedang belajar 

ke luar negeri. Siiip.... 

   Eh, iya, saya masih bertanya-tanya, apa yang 

membuat sekolah ini istimewa? Mengape ikhwah Johor 

mengajak kami ke sekolah ini?. Walaupun penampakan 

sekolah ini biasa-biasa saja, namun sekolah inilah yang 

melahirkan Generasi Terdidik Tarbiyah Johor. Ternyata, 

ikhwah sebaya yang selama ini saya temui adalah alumni dari 

sekolah ini. Dan kemungkinan besar, semua dosen ikhwah 

yang saya temui, menyekolahkan anaknya disini juga. Saya 

rasa inilah yang membuat sekolah ini istimewa. Ikhwah Johor 

telah melokalisir pembinaan Tarbiyah bagi putra-putrinya 

dengan memasukkan mereka pada satu sekolah yang sama. 

Sehingga sejak dini mereka sudah sangat akrab dengan yang 

namanya Tarbiyah, Usrah, Daurah, dll. Itulah yang membuat mereka terasa ‘beda’ dengan kita. 

Tarbiyahnya kelihatan lebih dalam namun terasa enteng. Hmm...gimana ya membahasakannya. 

Gini, kalau di UGM, saya mendapati jika posisi seseorang sudah tinggi dalam suatu lembaga dakwah, 

dia cenderung kelihatan sangat menonjol dan seakan-akan tahu segalanya tentang dakwah 

sehingga terkesan berat dan susah. Tapi kalau mereka, kelihatan santai, cool, calm, tenang, namun 

setelah diskusi dan presentasi terlihat bahwa betapa ia sangat menguasai konsep-konsep dalam 

dakwah dan Tarbiyah, sehingga terkesan enteng dan mudah. Tahu kan maksudnya?... 

Ok, kita kembali pada Sekolah Islam Al Hidayah...    

Di sekolah ini kami mengikuti dua program. Pertama adalah Perkongsian Program Belia 

dan Remaja di Johor Baharu dan yang kedua adalah pertandingan persahabatan sepak bola dengan 

siswa Al Hidayah. Program pertama dimulai dengan sambutan dari wakil kepala sekolah, Ustadzah 

Nurimah dilanjutkan dengan training ukhuwah yang dipandu oleh Abang Umayr dari JKRB Johor. 

Fyuhh, Training yang menggetarkan urat nadi ukhuwah…^^ 

Setelah terpompa semangat persaudaraan, kini saatnya memompa semangad jasadiyah. Emang 

dasar ikhwan Jogja yang jarang main bola di lapangan besar, kami pun terpaksa mengalah dengan 

skor 3-1,  b-..- 

 

  

 Pukul 18.45. Saatnya kami bergerak menuju home stay. Saya dan mas Pantja Apriyono, 

mahasiswa S2 Kehutanan UGM kebagian menginap di rumahnya Dr. Razman Salim, Dosen FKA (T. 

Sipil) UTM. Dr. Razman sekeluarga tinggal di taman dekat UTM (taman=perumahan). Rumahnya 

memang biasa-biasa saja (tampak luarnya), tapi dalamnya ya… selevel dengan orang kaya lah. Baru 

kali ini saya melihat rumah yang pagarnya bisa terbuka secara otomatis (afwan2 jika ndeso ^^). Dan 

baru kali in pula saya pergi shalat ke masjid naik mobil yang berbeda. Isya naik Sedan Honda Civic 

sedangkan subuh naik Sedan Honda Accord. Sayang, karena waktu yang terlalu singkat, kami tidak 

bisa banyak berdiskusi dengan beliau mengenai dakwah kampus di UTM. Tapi ada satu hal yang 

unik. Ketika kami sedang menghadapi hidangan di meja makan, Ummi Razman heran, kenapa tidak 

cuci tangan lagi. (saya tidak cuci tangan karena baru saja wudhu isya). Terus saya nyeletuk, “tidak 

ada sendok mak cik?”. “maaf, disini tidak pakai sendok, pakai tangan saja”, jawab Ummi dengan 

halus. “Oo, kalau di Indonesia kebanyakan pakai sendok mak cik”. “wah, di Indonesia sudah modern 

ya” jawab beliau. -..-Dienggg…, modern apaan. Tapi saya kagum dengan tradisi ‘muluk’ 

(muluk=bahasa jawanya makan pakai tangan) yang diterapkan keluarga tersebut  di meja makan. 

Padahal sudah begitu kayanya, namun menganggap makan pakai sendok adalah sebuah hal yang 

modern. Subhanallah. Mungkin itu yang dimaksud zuhudnya orang kaya. Wallahu ‘alam. 

 

 

Honda Accord, Pagar otomatis, dan Muluk??? 





 

Gambar 33 

 

Gambar 34 
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Sabtu, 8 Mei 2010. Waktu menunjukkan 

pukul 05.30, kami bersegera berangkat menuju 

surau terdekat. Tombol dipencet, gerbang terbuka 

otomatis, dan desingan Honda Accord pun 

terdengar memecah keheningan subuh. Selepas 

shalat subuh, kami tetap berada di surau untuk 

mendengarkan ceramah dari ustad setempat 

mengenai Sifat Shalat Nabi. Tak disangka, selepas 

pengajian, ada acara minum-minum. “Sila, minum 

dulu, jom jom!”, kata warga setempat. 

(sila=silahkan, jom=ayo/yuk). Ternyata bukan hanya 

minuman tetapi sepiring roti canai hangat ditemani cocolan kuah kare dan secangkir kopi. Hebat ya, 

mereka bisa minum roti, he3x ^^. Subhanallah, very-very enak. Roti canai inilah salah satu hal yang 

membuat saya jatuh cinta dengan Johor. Setelah kenyang, 

kami bersegera pulang untuk mempersiapkan diri menuju 

lawatan selanjutnya. 

07.00. Ketukan pintu kamar oleh Pak cik Razman 

menandakan kami harus bersegera untuk berangkat ke 

tempat selanjutnya. Lets go ayo mari kita come on!!! 

  

 

Tempat selanjutnya yang kami kunjungi adalah 

SMK Dato’ Syed Esa Batu Pahat. Sekitar 2 jam perjalanan 

dari kantor JIM (Jamaah Islah Malaysia) Johor, tempat 

dimana kami berpisah dengan Pak Cik home stay. Di Batu 

Pahat, kami diperlihatkan salah satu event yang diadakan 

oleh KRJ (Kelompok Remaja JIM). KRJ adalah ‘anak 

lembaga’ dari JIM yang memang dikhususkan untuk 

menangani dakwah di kalangan remaja. Pelu diketahui, 

bahwa JIM adalah sebuah lembaga yang bisa dikatakan 

menjadi salah satu wajah gerakan dakwah Tarbiyah di 

Malaysia. Berbeza dengan di Indonesia yang sudah 

memasuki mihwar muasasi, Malaysia baru berada pada 

mihwar sya’bi. Sehingga kegiatan dakwah lebih 

berkembang pada dakwah masyarakat. Jika di Indonesia, 

JIM bisa dibilang seperti PKPU atau RZI (Rumah Zakat 

Indonesia). JIM ini memiliki beberapa ‘anak lembaga’. Yang 

saya ketahui adalah KRJ dan Raudhatus Sakinah. KRJ, 

seperti yang saya jelaskan di atas sedangkan Raudhatus 

Sakinah adalah sebuah lembaga 

yang mengurusi masalah remaja 

putri yang hamil diluar nikah. Jadi, 

ketika ada remaja putri yang hamil 

diluar nikah, maka biasanya orang 

tua remaja tersebut akan meminta 

Raudhatus Sakinah untuk bisa 

memberikan pembinaan mental dan 

spiritual. Di sana diberikan 

pembinaan agama secara intens, 

amalan harian terjaga, shalat malam 

dan amalan sunnah lain sudah 

menjadi hal yang biasa dilakukan. 

Pokokmen benar-benar diubah 180 

derajat lah. Subhanallah, suatu usaha yang luar biasa dari ikhwah Malaysia untuk menyelamatkan 

generasi mudanya. 

Pernah ada suatu kasus, sebut saja Muslimah (nama samaran, bukan nama sebenarnya^^ 

karena saya lupa namanya :D). Beliau ini terjebak cinta buta kepada seorang lelaki yang juga teman 

sekampusnya. Ciee…, Namun sayang lelaki ini adalah non muslim. Saking cintanya, beliau rela 

memberikan apa saja. Sampai-sampai beliau pernah berkata pada ibunya lewat telefon, “anggap 

saja Muslimah sudah mati, jangan cari Muslimah lagi”. Dan yang lebih parah adalah, si Muslimah ini 

telah murtad dari Agama Islam demi mendapatkan cinta sang kekasih T.T. Namun Alhamdulillah :D, 

beliau bertemu dengan Raudhatus Sakinah. Sungguh luar biasa, di sana beliau dibina, disayangi, 

diberi semangat, di Islamkan kembali dan sekarang insyaAllah telah menjadi Muslimah sejati, bukan 

nama samaran lagi ^^.      

 OK. Kembali lagi pada SMK Dato’ Syed Esa. Di sekolah ini KRJ mengadakan acara pelatihan 

selama 2 hari di aula utama sekolah. Acara dimulai dengan pembentukan kelompok, pembuatan 

army yel, training ukhuwah, sukan 

(sukan=olahraga) di padang 

(padang=lapangan), istirahat dan 

dilanjutkan muhasabah sampai malam. 

Kami mulai bergabung dengan mereka 

pada sesi training ukhuwah. Saya 

berkesempatan untuk menjadi salah satu 

fasi di suatu kelompok yang menamakan 

dirinya KAA (Kelas Aliran Agama). Pada 

sesi ini kami diperkenalkan dengan nasyid 

dari UNIC yang berjudul Satu Tekad. 

Rupanya nasyid ini sangat disukai oleh 
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para siswa. Termasuk juga kami ikhwah Indonesia. 

Pada sesi muhasabah, ikhwah Indonesia diperkenankan bergabung dalam kelompok untuk 

menjadi fasi-fasi (fasi=fasilitator). Salah satu teman kami, Ahsin Qolbaka, Ekonomi Syariah UIN Suka 

bertugas menjadi mayat yang terbungkus kain 

kafan pada sesi renungan kasih sayang orang 

tua. Mayat tersebut diangkat bersama-sama 

menuju aula dimana siswa sedang 

mengadakan muhasabah. Diiringi lantunan 

surat Al Fatihah, mayat pun perlahan-lahan 

diletakkan di depan mereka. “Bayangkan jika 

Ibu telah tiada, padahal kalian belum sempat 

minta maaf atas segala kedurhakaan yang 

kalian lakukan”, teriak sang trainer. Sontak 

tangisan semakin menggema di dalam 

ruangan. Ruangan di setting gelap, tak 

satupun lampu dinyalakan selain lampu sorot kuning yang diarahkan ke mayat. Benar-benar 

memberikan sensasi kematian. Sungguh luar biasa, banyak ikhwan akhawat Indonesia yang 

harusnya menjadi fasi-fasi malah hanyut dalam muhasabah dan akhirnya meneteskan air mata, 

termasuk saya ^^, tapi cuma sedikit karena saya memutuskan untuk berada diluar membantu 

persiapan panitia pada sesi selanjutnya.         

 Akhirnya sesi yang ditunggu-tunggu pun tiba, Meniti Angin Malam. Suatu sesi yang mirip 

dengan renungan malam. Sesi ini merupakan kelanjutan dari muhasabah. Para siswa dan siswi 

dibawa menuju padang dengan mata tertutup kain. Disini, tiga orang fasi membacakan perjalanan 

hidup seorang anak yang durhaka. Suara sound menggema ditengah-tengah padang yang sepi. 

Salah satu percakapan yang saya ingat adalah,“ingatlah ketika Ibumu berkata, ’nak, solatlah yang 

rajin, 5 waktu”. Lalu langsung disambut seruan keras dari fasi yang lain, “Aahh…banyak kali lima 

waktuu”. Kisah terus berlanjut sampai akhirnya sang anak berada dalam kubur. Temen-temen pasti 

sudah tahu apa jadinya anak yang durhaka tadi. “Marrobbuka?, siapa Tuhanmu?”, Tanya malaikat. 

“Aku tidak tahuu..”, jawab sang anak dengan terbata-bata. “Jdieerrr…jdierrrr…jdieeerr….”, Tanpa 

basa basi Mas Dede Miftahul Anwar (T. Fisika UGM 06) yang bertindak sebagai malaikat 

memukulkan pipa panjang ke papan kayu disambut oleh pukulan para fasi yang lain. 

“Mannabiyyuka?, siapa Nabimu?”. “akuu tidak tahu”. Begitu seterusnya…para fasi yang bertindak 

sebagai malaikat memukulkan pipanya dengan bersemangat. Sampai-sampai pertanyaan malaikat 

belum selesai dijawab, salah satu fasi sudah memukul^^. Acara ini berakhir sekitar pukul satu suku 

(01.15 waktu setempat). Sungguh acara yang menyenangkan sekaligus melelahkan… 

 

  

 Ahad, 9 Mei 2010. Diawali dengan kepanikan dan kebingungan. Panik  karena air dalam 

tandas (bahasa Malaysianya kamar mandi) habis. Bingung karena tidak ada tanda-tanda adanya 

Masjid disekitar rumah dimana kami bermalam. Demi mengejar shalat subuh berjamaah, kami 

terpaksa menggunakan mobil untuk mencapai masjid terdekat. Alhamdulillah tepat waktu. Sekalian 

mandi di Masjid. Skip… 

 Perjalanan panjang menuju UTM Skudai… 

 Di Asrama UTM, ternyata kami sudah ditunggu oleh PPI-UTM (Persatuan Pelajar 

Indonesia). Kami disambut oleh lima orang perwakilan PPI, yaitu Pak Munawar Riyadi (S3 T. Elektro 

UTM, Dosen Undip, Ketua PPI-UTM), Pak Teguh, Pak 

Jarot (S3 T. Kimia UTM, Dosen T. Geologi UGM), Bu Rani, 

dan Bu Rela.  Sungguh tak disangka, saya bertemu 

dengan Pak Jarot, dosen Teknik Geologi UGM di negeri 

tetangga. 

Ternyata, PPI ini juga menjadi salah satu 

washilah dakwah Tarbiyah bagi pelajar-pelajar Indonesia 

di Malaysia. Jadi, dengan kata lain, lima orang yang 

menemui kami tersebut adalah kader Tarbiyah juga, 

termasuk Pak Jarot. Wah, tambah satu dosen ikhwah lagi 

ni di Fakultas Teknik UGM^^. 

Setelah perkongsian dengan PPI, acara 

dilanjutkan dengan forum keluarga bersama IKMI (Ikatan 

Keluarga Muslim Indonesia). Berbeda dengan PPI, 

anggota IKMI cakupannya lebih luas. IKMI beranggotakan 

semua warga Indonesia di Malaysia yang beragama 

Islam. Kebanyakan anggotanya adalah para TKI. Pada sesi 

ini, kami dipandu langsung oleh Ketua IKMI, . Satu hal 

yang beliau tekankan adalah “IKMI ini merupakan satu-

satunya organisasi Indonesia yang dipercaya oleh 

kerajaan Malaysia”. “-..- pede banget ni orang”. Tapi ini 

memang bukan omong kosong, ternyata, IKMI inilah yang 

selama ini pontang-panting, banting tulang untuk bisa membina para TKI yang kebanyakan afwan, 

dikenal oleh Kepolisian Diraja Malaysia (PDM) sebagai ‘pembuat onar’. Memang sih, kata salah satu 

TKI yang saya temui disana, para TKI biasanya membuat geng-geng disekitar asrama kerjanya. dan 

geng-geng tersebut yang biasanya melakukan tawuran. Biasaa…,masalah ‘akhwat’, eh cewek 

maksudnya^^. Alhamdulillah, dengan adanya IKMI, PDM merasa sedikit terbantu dan bisa ‘tidur 

siang’, he3x^^. 

IKMI juga merupakan washilah dakwah Tarbiyah di Malaysia. Kegiatan IKMI memang 

difokuskan pada kegiatan-kegiatan Islami seperti pengajian, acara2 ramadhan, syawalan, acara hari 

besar (Idul Adha, Idul Fitri), pendampingan, advokasi, dll. Karena memang menjadi washilah dakwah 

Tarbiyah, maka IKMI juga melakukan rekrutmen pada para TKI agar bisa ikutan liqo. Yaa…, seperti 

kita2 lah. Terhitung sedikitnya ada 425 orang TKI (pria & wanita) yang terdata sudah ikutan liqo. 

Mungkin kita bertanya, kok bisa ya? Udah di negeri orang, Malaysia lagi yang notabene gerakan 

seperti ini bisa dikatan ‘rawan’. Sebenarnya yang menjadi senjata dari IKMI ini adalah komunikasi n 
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lobbying yang luar biasa ‘canggih’ kepada pihak kerajaan Malaysia. Menurut penuturan Mas 

Khairuddin, IKMI sudah sejak lama membangun komunikasi dan kepercayaan dengan PDM. Caranya 

gimana? It’s so simple. Coba tebak dengan apa????....., tak disangka, ternyata hanya dengan warung 

kopi, kayak Imam Hasan Al Banna ya, subhanallah^^. Jadi, Mas Khairuddin tu biasa mendiskusikan 

masalah2 TKI yang gak ada abis2nya -..- dengan PDM tu di warung kopi. Beliau meyakinkan kepada 

pihak PDM bahwa DIJAMIN para TKI yang ikut tergabung dalam IKMI ini tak ada satupun yang 

ILEGAL. Dan beliau berhasil membuktikan janjinya. Pernah pada suatu liburan, IKMI mengadakan 

acara rihlah ke Kuala Lumpur, pesertanya cukup banyak 600an orang. “Sepanjang perjalanan kami 

cuma say hello saja ke polisi, tak ada satupun yang berani mengganggu”, kata beliau. Dan di akhir 

acara, ada seorang polisi yang menemui beliau dan berkata, “Pak, kalau para pekerja Indonesia 

semua seperti ini, kami, Polisi Diraja Malaysia bisa tidur siang pak”. Lebay, tapi emang seperti itu. 

Yaa.. agak malu juga melihat reputasi TKI di sana yang kurang baik di hadapan PDM. 

Ternyata emang sama saja dengan di Indonesia, di Malaysia juga ada intel dari PDM. Nah, 

titik kuncinya ada disini. Mas Khairuddin ini ternyata punya hubungan baik dengan intel juga. Bisa 

dikatakan beliau diberi kepercayaan untuk bisa mengelola TKI. Kalau ini sudah kepegang, ya.., mau 

ngadain acara apapun, liqo, mukhayyam, daurah migrasiyah -..-, training, rihlah, dll pasti bias enjoy 

aja. Itulah kuncinya mengapa disana, Tarbiyah bisa tumbuh subur seperti di Indonesia. Siiippp…! 

Kunci ketiga adalah KEMANDIRIAN. IKMI bisa dibilang sudah mandiri dalam hal finasial. 

IKMI mengelola beberapa unit usaha dan kerjasama yang kebanyakan berhubungan dengan jasa 

pengiriman barang, pemesanan maskapai penerbangan, dan pengiriman uang. Dari unit usaha 

itulah dana IKMI diperoleh. “bukannya ada KJRI mas? Kan dana biasa dapat dari sana”. “Gak level 

lah, lha wong pernah mereka kami undang, makan2 enak, pulang gak ngasih sepeserpun dana. 

Pernah kami dikecewakan. Kami yang mengadakan acara, semua panitia dari IKMI, dana, dan semua 

usaha dari IKMI. Eh, malah KJRI menerbitkan buletin dan menulis serta mengklaim KJRI yang telah 

mengadakan acara tersebut TANPA MENULISKAN IKMI sedikitpun di bulletin itu”, kata beliau. 

Hmmm…-..- emang dasar!!! 

 

 

 

Perkongsian dengan IKMI tetap berlangsung sampai sore hari diiringi derunya hujan deras 

di UTM. Perkongsian indoor akhirnya ditutup dan dilanjutkan dengan lawatan. Kami dibagi menjadi 

beberapa kelompok. Saya (Pebri Arif Laksono), Yasser Yusran (T. Elektro UGM 07), Muhammad 

Hidayat (Psikologi UGM 07), dan Ahsin Qolbaka (Ekonomi Syariah UIN Suka 07) berada dalam satu 

kelompok dengan Mas Khairuddin. Rencananya, kami akan ikut dalam liqo pekanan TKI yang 

dipandu Mas Khairuddin. Sip, sudah satu pekan lebih tidak liqo rasanya gatal juga.   

Derasnya air hujan menambah kehangatan ukhuwwah di bumi Skudai. Kami berempat, 

Mas Khairuddin, istri, dan seorang anaknya yang masih kecil serta anas sebagai driver berangkat 

menuju asrama kerja TKI. Di belakang kami ada satu rombongan akhwat yang juga menuju tempat 

yang sama. Perjalanan ditempuh sekitar 20 menit dan kata Mas Khairuddin, itu adalah jarak 

terdekat yang harus ditempuh murabbi ketika mengisi liqo para TKI. Alhamdulillah sampai juga di 

tempat tujuan. Pertama kali yang 

kami lihat adalah 3 orang sedang 

mengendarai sepeda. Wow.., tau 

nggak kenapa saya heran. Sepanjang 

saya di Malaysia (KL dan Johor), baru 

5 kali mata ini melihat orang naik 

sepeda dan 3 diantaranya, saya lihat 

di asrama kerja TKI. Emang, orang 

Indonesia itu lebih zuhud dari pada 

orang Malaysia d-..-b ,. Kami para 

ikhwan berpisah dengan rombongan 

akhwat di depan pasar malam yang 

begitu ramainya. Sebelum shalat 

maghrib, kami istirahat sejenak di kantin depan pasar sambil menikmati ayam penyet khas 

Indonesia. Rasa rindu dengan tanah air sedikit terobati dikala melihat banyaknya ‘aroma’ orang 

Indonesia di kantin tersebut.  

Segera setelah adzan terdengar, kami menuju masjid terdekat. Sebuah masjid berukuran 

sedang dengan halaman yang luas. berdiri sendirian diantara bangunan-bangunan asrama yang 

tinggi. Di sepanjang perjalanan, Mas Khairuddin beberapa kali disapa oleh penduduk setempat, 

beliau terlihat sudah sangat akrab dengan lingkungan tersebut. Selepas shalat maghrib, acara 

langsung dilanjutkan dengan liqo. Ni yang ditunggu-tunggu… 

“Siapa yang jadi Murabbi tamu?”, Tanya Mas Khairuddin. “insyaAllah saya mas”, jawabku 

dengan deg2gan. Sebelumnya emang sudah disepakati kalau yang akan mengisi materi adalah saya. 

Yaa…., korban keengganan temen2 yang lain. Tak apalah… 

Satu persatu mutarabbiku datang, maksudnya mutarabbinya mas Khairuddin, ^^. Ada 5 

orang yang datang padahal biasanya ada 15 orang. Liqo disana ternyata persis seperti liqo kita (ya 

iyalah, namanya juga liqo). Awalnya saya mengira, para pekerja ini bacaan qurannya biasa aja. 

Subhanallah, ternyata saya salah, tilawahnya ya sama dengan kebanyakan tilawahnya aktivis UGM. 

Astaghfirullah, belum apa-apa udah suudzan. Selepas tilawah, salah seorang yang tadi datangnya 

telat menyampaikan kultum. Beliau bernama Mas Bambang. Beliau menyampaikan kultum 

mengenai akhlaq Rasulullah SAW. Beliau mengangkat sebuah kisah mengenai seorang yahudi tua 

dan buta yang kerjanya tiap hari memaki Rasulullah SAW. Namun tiap hari Rasul menyuapi si yahudi 

ini. Dan ternyata si yahudi tidak tahu jika yang tiap hari menyuapinya adalah Rasul. Dst, udah tahu 

kan ending ceritanya…, intinya Yahudi tadi akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah 

Nah, setelah kultum, barulah kami saling berkenalan. Beliau berlima adalah 

1. Suherman, seumuran kita 21 tahun, asal Cirebon. Beliau baru bekerja selama 3 bulan 

di Kilang Epson (kilang=pabrik) 

2. Mas Bambang, asal Ponorogo, kelahiran 83, beliau juga baru bekerja selama 4 bulan 

di Yamachi. Beliau sudah berkeluarga dan sudah punya aeorang anak berusia 6 bulan 

Liqo dengan TKI 
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3. Mas Ismail Shalih, asal Jiwan madiun, tetangga sendiri^^, insyaAllah dalam waktu 

dekat akan menikah. Doakan y^^ 

4. Mas darmanto, asal Kebumen, usia 24 tahun. Beliau bekerja di Kilang Epson 

5. Mas Bambang (mirip Pak Beni Rahmat^^. Mungkin ni yang sering mimpin aksi TKI di 

Malaysia, hahaha…), asal Saradan Madiun, beliau yang paling tua, kelahiran 81 dan 

sudah memiliki seorang putri. Beliau sudah bekerja selama 4 tahun. 

 Subhanallah, kiranya kata itulah yang bisa saya ucapkan. Tergambar pada wajah-wajah 

beliau ini sebuah pancaran semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Sungguh tak 

terbayangkan sebelumnya jika para TKI kita ada juga yang ikut liqo. Semakin ke penghujung 

perkenalan, terasa semakin deg2gan. Karena saya harus menyampaikan sebuah materi pada liqo 

malam itu. Apalagi materi baru saya persiapkan di dalam mobil H-2jam. Saya menyampaikan materi 

mengenai Esensi Rizki dan Pertolongan Allah. Berbekal beberapa dalil Al Quran, QS. At Talaq : 2 dan 

3, serta QS. Al Baqarah : 261, 262, 265, dan 268. Dibumbui dengan sebuah cerita yang baru saja 

saya alami tepat sebelum berangkat ke Malaysia. Mau dengar? Baiklah jika kalian memaksa, akan 

saya ceritakan. Tapi singkat saja ya. 

Sebelum berangkat, saya mendapatkan beberapa musibah. Pertama, kemalingan 2 hape, 

uang, dan handycam. Nah, karena itu handycam teman, maka saya harus menggantinya sebesar 2 

juta. Ya, Alhamdulillah dari tabungan dan pinjaman, akhirnya bisa terbayar juga. Tak lama setelah 

lunas, charger laptop rusak dan ternyata tidak bisa diperbaiki. Intinya, harus beli lagi. Namanya juga 

arsitek, gak bisa lepas dari laptop, jadi terpaksa harus beli. Padahal, saya juga belum bisa melunasi 

uang akomodasi sebesar 2 jt untuk pergi ke Malaysia, belum juga uang sakunya. Nah, Tepat 

sebelum memutuskan untuk membeli, ada sms masuk, ‘mas pebri, saya sudah mentransfer uang 

500rb ke rekening sebagai uang muka’. Alhamdulillah, padahal desain saya belum selesai tapi sudah 

diberi uang muka. Sip, akhirnya charger laptop bisa terbeli. Gitu ceritanya, intinya, wayarzuqhu min 

haitsu laa yah tasib, Allah memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wamayyataqillaaha 

yaj’allahuu makhroja, Barangsiapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan 

keluar baginya. 

 Liqo akhirnya terpending 

oleh shalat Isya. Selepas shalat, liqo 

dilanjutkan kembali dengan Tanya 

jawab dan sharing. Mendengar 

cerita mereka, sungguh, kita ni 

bukan apa2. Kita sekarang berada di 

dalam lingkungan UGM yang 

kondusif, banyak kajian, liqo juga 

sudah banyak. Kita juga punya 

banyak waktu luang. Tapi disana, 

jangankan liqo seperti ini, pengajian 

pun jarang. Waktu mereka juga 

sangat sempit. Jam 05.00 sudah harus bersiap kerja, padahal subuh disana jam 05.30an. pulang 

sampai asrama pas isya dan jika ada waktu lembur, jam 11 malam harus berangkat lagi. Itu mereka 

jalani selama hari kerja. Praktis waktu liqo mereka cuma ahad malam selepas maghrib sampai 

selepas Isya aja. Lingkungan di sekitarnya pun tidak sekondusif kita. Jangan dibayangkan jika para 

TKI hidup serba kekurangan, hidup sederhana, jauh dari foya-foya. Sudah menjadi tren di kalangan 

TKI jika laptop, internet, dan hape canggih itu sudah bukan barang baru lagi. Jadi, dengan adanya 

internet yang bisa diakses dengan mudah, malah menambah kemaksiatan semakin menjadi-jadi. 

Bahkan di jalan depan masjid dimana kami liqo, sudah banyak bermunculan pasangan muda-mudi 

Indonesia yang berdua-duaan di gelapnya malam. Apalagi yang mereka lakukan selain kemaksiatan. 

Subhanallah, kita harusnya bersyukur dan lebih bersemangat untuk terus menimba ilmu termasuk 

semangat untuk datang ke halaqah pekanan. 

 Sejuknya ukhuwwah semakin terasa dengan segelas es cendol dan sepotong roti terang 

bulan. Sambil menikmati roti yang masih hangat, kami terus mendengarkan cerita dari Mas 

Bambang (yang mirip Pak Beni) dan Mas Darmanto yang menggugah semangad untuk terus ikutan 

liqo. “dulunya, saya ini orang nakal mas. Tiap jumat mabuk. Yaa… diajakin temen2. Padahal sudah 

ingin berhenti, tapi karena terpengaruh ya tetep terus ikut minum2. Saya juga bukan berasal dari 

keluarga yang ngerti agama. Dari kecil, Bapak tidak pernah ngajari agama.”, begitu kata Mas 

Bambang. Lha terus kapan bisa kenal Tarbiyah?. “saya mulai kenal liqo setelah kedua kalinya ke 

Malaysia. Pertama kali ke Masjid ini, saya diminta jadi imam, padahal belum bisa ngaji dengan 

benar. Mungkin karena saya dianggap paling tua, jadi saya diminta jadi imam. Ya saya coba saja 

dengan bacaan Al Quran pas-pasan. Sampai seterusnya saya bisa ikutan liqo ini dan bisa baca Al 

Quran dengan baik.” Tuturnya. Berbeda dengan Mas Bambang, Mas Darmanto ini lebih baik. “saya 

dulu tidak mikirin macem-macem mas. Yang penting kerja, cari uang. Tidak mau kuliah. Tapi 

Alhamdulillah bisa megang komitmen untuk sholat 5 waktu. Dan saya dulu susah banget untuk 

meninggalkan pacaran. Setelah ikutan liqo disini, Alhamdulillah akhirnya bisa seperti ini”, tuturnya 

dengan logat khas Kebumen. 

 Akhirnya waktu juga yang memisahkan kami. Perjumpaan yang singkat namun 

mengesankan. Memang terasa sangat berbeda ketika bertemu saudara sebangsa di negeri orang. 

Terasa lebih dekat. Ternyata mobil jemputan sudah menanti kami di depan asrama kerja TKW. 

Saatnya menuju UTM dan istirahat untuk mempersiapkan rihlah ke Gunung Pulai esok hari. 

  

 

Senin, 10 Mei 2010. Rihlah ke Gunung Pulai. Tidak banyak yang dapat saya ceritakan 

disini. Kami hanya sekedar menuju sungai Gunung Pulai dan memuaskan diri  menikmati segarnya 

air terjun yang cuma setinggi 10 meter. Emang dasar anak kota yang gak pernah mandi di sungai. Ya 

begitulah, he3x. Puas dengan air semula jadi (semula jadi=bahasa malaysianya alami), kami 

memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan, kami berhenti di sebuah kedai2 makanan yang 

terletak di dekat pantai berlumpur Johor. Di atas lumpur pantai, banyak terdapat ikan bletok, yaitu 

ikan dua alam yang bisa berjalan diatas tanah menggunakan dua siripnya. Disinilah kami 

Strike Pertama di Skudai 
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dipersilahkan membeli oleh-oleh berupa makanan khas Johor. Cuma itu yang dapat saya ceritakan 

pada hari senin. Intinya cuma bersenang-senang, he3x 

 

 

 Selasa, 11 Mei 2010. Hari senin dan selasa adalah hari yang paling santai bagi kami. Tidak 

ada kuliah, training, maupun kegiatan indoor lainnya. Pada hari selasa ini, kami akan melakukan 

kegiatan yang bisa jadi seumur hidup 

baru kali ini kami lakukan. Pertandingan 

persahabatan bowling  dengan ikhwah 

Malaysia. Yap, Bowling, makanan apa 

tuh??? Kayaknya emang di kalangan 

ikhwah Malaysia, bowling sudah menjadi 

bagian dari olahraga keseharian mereka. 

Saya jadi ingat dengan keluarga Prof. 

Razman Salim, dosen FKA UTM.  Ketika 

saya menginap di rumahnya, tidak sedikit 

saya menemui medali penghargaan 

kejuaraan bowling tergantung di dinding 

rumahnya.  

 Kami bermain bowling di suatu mall dekat kawasan kampus UTM. Ternyata emang tidak 

terlalu mahal, sekali permainan hanya dipungut 2 RM atau sekitar Rp 6rb. Sekali permainan ada 10 

sesi pelemparan, satu sesi bisa 2-3 kali pelemparan, tergantung bisa strike atau tidak. Setelah brifing 

selesai, kami mulai melemparkan bola pertama. Bisa ditebak apa hasilnya, jangankan kena, bola bisa 

meluncur di garis track pun sudah beruntung. Setelah, beberapa kali lemparan, akhirnya bola 

seberat 12 kg tersebut mengenai pin juga. Kebetulan saya bermain dekat dengan salah seorang 

akhwat Malaysia, anaknya Pak Cik Salleh. Wow, sudah berapa kali dia strike. Dan saya juga heran, 

meski lemparannya tidak terlalu kuat, akhwat Indonesia lebih ‘produktif’ mendulang poin 

ketimbang ikhwan Indonesia. Beberapa 

kali bisa strike. Kalau dipikir-pikir, potensi 

timbulnya fitnah dan ikhtilat dari 

kegiatan ini emang besar. Apalagi kami 

tidak didampingi oleh Pak Cik Mak Cik. 

Namun, yang saya kagum dari ikhwah 

Malaysia adalah sikap mereka yang 

seakan tidak peduli dengan kehadiran 

lawan jenis disekitarnya. Maksudnya, 

walaupun sebagian besar kegiatan 

dilakukan tanpa hijab, namun mereka 

sangat jarang melakukan interaksi 

ikhwan akhwat. Apalagi curi-curi pandang^^. Jujur, malah kami para ikhwan Indonesia yang agak 

sedikit ‘tergoda’ karena memang biasa berinteraksi dengan akhwat diseberang hijab, kini harus 

melihat secara langsung dihadapan tanpa penghalang sedikitpun. Tapi tenang aja, cuma sedikit 

koq^^. Mungkin bowling inilah kegiatan outdoor terakhir yang kami lalui bersama ikhwah Malaysia 

karena besok kami harus melakukan acara perpisahhan resmi di FKA UTM dan besoknya lagi akan 

kembali menuju tanah air tercinta, Indonesia. 

  

 

 Rabu, 12 Mei 2010. Saya, Mas Sujono (Pendidikan UNY), dan Mas Miftah (T. Fisika UGM) 

ditunjuk menjadi perwakilan ikhwah Indonesia yang akan melakukan presentasi di depan para 

pensyarah FKA UTM (pensyarah=dosen). 

Kami mempresentasikan mengenai 

‘Construction Versus Human Capital 

Development’, suatu tema yang memang 

ditanyakan oleh Dekan FKA ketika 

pertama  kali menyambut kami ditempat 

yang sama. 45 menit presentasi yang 

mendebarkan. Kami membagi presentasi 

menjadi 3 sesi, sesi pertama mengenai 

Sustainable Construction Development 

yang saya bawakan sekitar 15 menit, 

kemudian disusul mas Miftah dengan 

Perbandingan Pembangunan di Malaysia, 

Indonesia, serta Negara lainnya, dan yang 

terakhir mengenai Human Capital 

Development Based on Muwashoffat Tarbiyah and Marhalah Dakwah Ikhwan oleh Man Sujono. 

 Alhamdulillah, para dosen sangat menyukai presentasi kami. Kata Akak Norafida 

(mahasiswa S3 FKA UTM), cara presentasi mahasiswa Indonesia berbeda dengan mahasiswa 

Malaysia. Mahasiswa Indonesia menyampaikan dengan lebih lantang dan semangat. (akak=bahasa 

Malaysianya kakak perempuan, mbak). Dr. Amaddun juga mengatakan bahwa beliau mendapatkan 

ilmu baru mengenai The 3 Architecture Principles of Vitruvius dari presentasi yang saya bawakan. 

Begitu juga dengan dosen lain yang juga senang dengan hasil presentasi kami. Alhamdulillah. 

Kami tidak menyangka bisa menyampaikan presentasi seperti itu, padahal kami baru 

membuatnya tadi malam. Berakhirnya presentasi laporan hasil program selama dua pekan 

menandai berakhirnya program ini. Dan acara ditutup dengan sambutan terakhir dari Prof. Mohd. 

Azraai, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Hubungan Internasional UTM. Kemudian acara 

dilanjutkan dengan makan siang bersama. 

  

 

Bowling Perpisahan 
 
 

The 3 Architecture Principles of Vitruvius 
 
 

Good Built Environtment

Utilitas

Firmitas

Venusitas
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Penutupan secara resmi sudah dilakukan, sekarang saatnya penutupan acara secara tidak 

resmi. Malam harinya, seluruh ikhwah Malaysia beserta keluarga hadir dalam acara malam 

keakraban sekaligus penutupan program Kembara Ke Johor. Pada acara tersebut, ikhwah Malaysia 

menampilkan persembahan berupa drama yang diiringi dengan nasyid. Sedangkan ikhwah 

Indonesia menampilkan 3 persembahan sekaligus. Pertama adalah sebuah drama yang diadopsi dari 

opera van java yang bertajuk sipin dan supin. Sipin diperankan oleh Mas Ramdhan (Biologi UGM 

06), supin diperankan oleh Mas Kristiyono (Fisip UGM 06), dan dalang diperankan oleh Ahsin 

(Ekonomi Syariah UIN Suka 07). Memang dasar Mas Kristiyono orang yang kocak, selama 30 menit 

ikhwah Malaysia tak habis-habisnya tertawa melihat tingkah ketiga orang ini. Penampilan kedua 

adalah pantun dari Andri Perdana (T. Kimia UPN 07) dan penampilan ketiga adalah nasyid kolaborasi 

antara ikhwah Indonesia dengan Malaysia. Kemudian, acara diakhiri dengan dinner^^. Mungkin ini 

adalah makan malam termewah bagi kami, para anak kos, he3^^.  

 Kamis, 13 Mei 2010. Dua pekan yang terlalu indah untuk dilupakan. Ada pertemuan pasti 

ada perpisahan, namun ketika ukhuwwah sudah tersambung pastinya tidak akan ada yang terputus. 

Saya bisa merasakan betapa ikhwah Malaysia begitu sedih melihat kami pulang. Mereka dengan 

sangat antusias memberikan ucapan terakhir, memeluk, dan merekam setiap momen perpisahan 

tersebut dengan kamera. Padahal baru dua pekan disana, namun saya seperti berada di negara 

sendiri, hidup dengan teman-teman sendiri, seakan perbedaan negara tidak menjadi halangan bagi 

kami untuk saling bersaudara. Saatnya untuk berpisah. Hanya satu kalimat, selamat tinggal wahai 

sahabatku…. 

 Perjalanan pulang menuju Tanah Air Indonesia…. 

 Mantapkan iman diatas Air Asia yang ‘menawan’…. 

 Teguhkan hati karena akan bertemu pramugari lagi^^…. 

 Semangatkan diri dengan tugas-tugas kuliah yang menanti…. 

 Tak sabar bertemu kalian lagi…. 

Sekian…. 

Sipin dan Supin Ala Indonesia 
 

Jogjakarta, Kamis, 3 Juni 2010 

Gambar 45 

 

Gambar 46 

 

Keterangan Gambar 
Gambar 1. Foto peserta Kembara ke Johor sebelum berangkat di depan masjid Kampus UGM 
Gambar 2. Foto eksterior Islamic Center Iqro’ 
Gambar 3. Foto interior Masjid Islamic Center Iqro’ 
Gambar 4. Kondisi lapangan udara Bandara Sooekarno Hatta 
Gambar 5. Program perkenalan CASE 
Gambar 6. Poster-pooster seruan dan ajakan di Kampus UTM Kuala Lumpur 
Gambar 7. Gerbang masuk Petaling Street 
Gambar 8. Foto akhwat sedang berbelanja souvenir di Ppetaling Street 
Gambar 9. Foto ikhwan sedang berbelanja souvenir di Ppetaling Street 
Gambar 10. Cover slide presentasi dari ikhwah Universiti Islam Antarabangsa (UIA) 
Gambar 11. Perwakilan dari masing-masing universitas sedang memaparkan dakwah kampus 
Gambar 12. Foto bersama di halaman depan mabes Konsis 
Gambar 13. Mihrab Masjid India  
Gambar 14. Keramaian bazaar di depan Masjid India 
Gambar 15. Diskusi dakwah kampus di dalam restaurant Mall Sogo 
Gambar 16. Situasi Petronas Tower jika dilihat dari Kuala Lumpur Tower 
Gambar 17. Gubahan massa Petronas Tower 
Gambar 18. Keramaian Mall Suria KLCC (Kuala Lumpur City Center) di bawah Petronas Tower  
Gambar 19. Suasana jalan raya Putrajaya City 
Gambar 20. Gedung pemerintahan Putrajaya 
Gambar 21. Gedung pemerintahan Putrajaya 
Gambar 22. Gedung pemerintahan Putrajaya 
Gambar 23. Jembatan Putrajaya 
Gambar 24. Masjid Putrajaya 1 
Gambar 25. Logo UTM di badan bus 
Gambar 26. Logo UTM di taman kampus 
Gambar 27. Pak Cik Shahrin (Dekan T. Sipil UTM) sedang menerima kenang-kenangan  
Gambar 28. Melihat proyek komplek kolam renang UTM 
Gambar 29. Tampak depan gedung pemerintahan Kota Iskandar Nusajaya 
Gambar 30. Rencana tapak Nusajaya 
Gambar 31. Asrama mahasiswa UTM Kampus Skudai Johor 
Gambar 32. Santriwati Sekolah Islam Al Hidayah sedang bermain basket 
Gambar 33. Umair, sang pembawa acara training ukhuwah 
Gambar 34. Ustadzah Nurimah (Wakil Kepsek Al Hidayah) sedang memberikan sambutan 
Gambar 35. Sepiring Roti Canai lengkap dengan kuah kari  
Gambar 36. Akhwat Indonesia sedang menampilkan yel-yel di depan siswa-siswi Sekolah Dato’ Syed Isa 
Gambar 37. Siswa Sekolah Dato’ Syed Isa sedang melakukan permainan di lapangan 
Gambar 38. Siswa Sekolah Dato’ Syed Isa sedang mengikuti muhasabah 
Gambar 39. Pak Jarot, S3 T. Kimia UTM, Dosen T. Geologi UGM, mantan ketua PPI 
Gambar 40. Mas Khairuddin, dosen T. Elektro UNY,  S3 T. Elektro (FKE) UTM, Ketua IKMI 
Gambar 41. Makan malam di kantin asrama pekerja sebelum liqo’ 
Gambar 42. Suasana halaqah TKI di Malaysia 
Gambar 43. Seorang akhwat sedang berkonsentrasi sebelum melemparkan bola bowling 
Gambar 44. Ikhwan sedang bbermain bowling 
Gambar 45. Para fasilitator dari Malaysiia 
Gambar 46. Suasana makan malam perpisahan 
 
 


