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Pengantar Penulis 
Bismillah, atas nama Allah, saya mengawali goresan 

pena ini, menulis biografi AG. Dr. KH. Baharuddin HS, M.A. 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik-Nya dan salawat kepada 

baginda yang mulia, Rasulullah Saw.  

Sekitar dua tahun yang lalu, saya ingin memulai menulis 

jejak perjalanan hidup beliau, dan sejak itu pula saya 

mengumpulkan data, namun momentum di usia beliau yang ke-

70 tahun bagiku merupakan momentum istimewa. Angka 70 

mendorongku untuk membuat goresan pena tentang biografi 

beliau. Saya mulai menulis setelah beliau meng”iya”kan. Tidak 

bermaksud menonjolkan diri beliau, melainkan karena adanya 

petunjuk beberapa hadis yang menganjurkan untuk mengenal 

pasti silsilah nasab.  

Semula, saya diliputi rasa khawatir terkesan hiperbolik 

dan subjektif belaka, apalagi beliau guruku, mertua, dan sebagai 

orang tuaku. Untuk mengurangi kekhawatiran itu, saya berupaya 

“mengambil jarak”. Itulah sebabnya, saya mengoleksi data dari 

berbagai sumber, terutama dari kawan-kawan, kolega, sejawat, 

murid, santri, dan jamaah, serta putra putri beliau. Merekalah 

merupakan informan atas penulisan buku ini.  

Sebagiannya bersumber dari kesaksian dan testimoni para 

informan serta catatan para kontributor yang menuliskan kesan 

mereka mengenai sosok AG. Dr. KH. Baharuddin HS, M.A. Cara 

ini dimaksudkan untuk menghindari subjektifitas dan gaya 

hiperbolik yang semula saya khawatirkan. Data yang saya 

tambahkan, berdasarkan interaksi intensif saya dengan beliau 

telah berlangsung 13 tahun sebagai bagian dari keluarga beliau. 

Kesaksian saya secara intensif dalam rentang waktu itu kiranya 

layak dan cukup untuk membuat catatan tambahan.  



  
 

  
 

Informasi yang saya tulis merupakan amanah yang 

dititipkan oleh para informan dan kontributor kepada saya untuk 

menuliskannya dengan beberapa penyesuaian dan perbaikan 

seperlunya. Setelah naskah selesai, selanjutnya saya meminta 

konfirmasi kepada beliau, apakah tulisan saya ini faktual dan 

layak diketahui pembaca, ataukah saya harus edit karena adanya 

informasi yang tidak tepat atau karena mempertimbangkan asas 

assitinajang (kepatautan). Beberapa informasi yang bersumber dari 

media cetak dan media elektronik harus dilakukan perbaikan 

berhubung beberapa diantaranya tidak akurat. Dengan 

menempuh teknik triangulasi dan memperpanjang waktu, 

dimaksudkan untuk menjamin keabsahan data. 

 Mengetahui sisi kehidupan, kepribadian, pengalaman, 

dan pemikiran-pemikirannya dengan harapan dapat menjadi 

alternatif pertimbangan bagi para pembaca. Boleh jadi, ada sisi 

positif yang layak dicontoh atau hal-hal yang harus dihindari dari 

pengalaman beliau sebagai manusia biasa. Hal ini termasuk 

bagian dari anjuran Nabi Saw. untuk memberitahukan kepada 

generasi berikutnya.  

 Hal itu kami lakukan demi merealisir anjuran Nabi Saw. 

untuk memperjelas silsilah nasab disertai harapan kiranya ada 

diantara infomasi tersebut yang dapat menginspirasi bagi 

pembaca, khususnya di kalangan putra putri dan cucu-cucu 

beliau kelak. Itu sebabnya, buku ini tidak hanya berisi silsilah 

nasab beliau, melainkan juga beberapa informasi kepribadian, 

pengalaman hidup, dan pemikiran beliau. Nilai-nilai kearifan 

lokal sebagai orang Bugis dan latar belakang keluarga panrita 

tentu terdapat “anyaman nilai-nilai kearifan” yang dipadu antara 

Islam dan kearifan lokal. Sebab, boleh jadi nilai-nilai itu meredup 

di kemudian hari ketika berhadapan dengan tantangan globalisasi 

dan akulturasi yang berlangsung secara intensif dan massif.  



  
 

  
 

Sebagai penulis, saya bersyukur, sebab ketika menulis 

buku ini, ternyata saya dapatkan informasi mengenai kepribadian, 

kegigihan, ide-ide, prinsip-prinsip hidup, kerendahan hati, dan 

kearifan, jalinan silaturrahim beliau “tanpa batas”. Banyak bagian 

yang menurutku layak dicontoh dan diadaptasi. Akan tetapi, saya 

tidak menginterpretasi data terlalu jauh yang terkait dengan ‘sisi 

dalam’ (pengalaman batin) dari beliau karena hal itu sangat 

subjektif, dan biarkan itu menjadi rahasia antara dirinya dengan 

Rabb yang Maha Mengetahui yang tampak dan yang 

tersembunyi.  

Sebagai orang Bugis, asas kepatutan (assitinajang) yang 

dirawat oleh beliau tidak menutup kemungkinan akan diabaikan 

oleh generasi sesudahnya ketika berhadapan dengan isu-isu dan 

wacana-wacana kontemporer seperti hak azasi manusia, 

demokrasi, dan kebebasan, persaingan yang kejam dan pragmatis, 

dan atas nama itu semua mengakibatkan nilai-nilai budaya 

sipakatau-sipakalebbi, sibaliperri’, assitinajang, siri’ - perlahan tapi 

pasti - akan ditinggalkan. Tulisan ini dimaksudkan untuk 

memberikan spirit untuk merawat nilai-nilai kearifan lokal (local 

wisdom) tersebut.  

Fragmen-fragmen pemikiran beliau mengenai beberapa 

persoalan kontemporer yang ada dalam buku ini hanyalah bagian 

kecil dari pemikiran beliau. Pemikiran-pemikiran beliau kami 

muat secara terbatas. Berharap doa dan support dari pembaca yang 

budiman, agar buku berikutnya akan terbit secara spesifik 

memuat  tentang pemikiran-pemikiran beliau.  

Apa yang saya goreskan dalam buku ini, tetap menjadi 

tanggung jawab saya. Bagi para pembaca yang budiman, pada 

cetakan pertama kalinya, buku ini tentu belum mengakomodir 

seluruh hal penting dan “inspiring” dari beliau. Untuk itu, dengan 

senang hati, silahkan para pembaca  memberi informasi baik lisan 



  
 

  
 

maupun tulisan kepada kami. Kami akan mengakomodir pada 

cetakan selanjutnya, tentu setelah beliau meng“iya”kan.   

Penulisan buku ini melibatkan banyak pihak, maka 

perkenankan kami menyampaikan terimakasih banyak dan 

apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah 

membantu; kepada seluruh para sponsor: Pemilik sekaligus 

Direktur Utama AMHA TOUR, Drs. H. Amirullah Amri, M.A., 

dan Pengurus MUI Kota Makassar Bapak Kuandi Jita dan Adinda 

Diyauddin, S.S., M.Si. Terimakasih kepada seluruh informan dan 

kontributor, para tokoh- yang saya cantumkan nama-namanya 

dalam tulisan ini-, editor, layouter, dan penerbit yang secara aktif 

telah membantu. Terimakasih pula atas respon yang positif dari 

para pembaca. Semoga bantuan yang telah diberikan tersebut 

menjadi investasi ukhrawi (shadaqah jariyah). Semoga kehadiran 

buku biografi beliau ini menghadirkan manfaat dan maslahat! 

Selamat Milad ke- 70 Tahun AG. Dr. KH. Baharuddin HS, M.A. 

semoga sehat selalu untuk melayani umat. Amin. 

Samata - Gowa, 17 Maret 2018 

 

Muhammad Yusuf  

 

 

 

 

 



  
 

  
 

SAMBUTAN 

IMAM BESAR MASJID ISTIQLAL JAKARTA 
 Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. salahseorang 

pendidik sejati dimiliki Sulawesi Selatan. Mungkin karena genetik 
beliau yang lahir dari seorang guru/ustadz sehingga “buah tidak 
jauh jatuh dari pohonnya”. Sejak usia masih sangat kecil sudah 
meninggalkan desa kelahirannya menuju ke Pondok Pesantren 
As’adiyah, Sengkang Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang 
juga pernah membesarkan ayahnya. Ia bersaudara sama-sama 
mengenyang Pendidikan di Pondok Pesantren yang sama.  

Setelah selesai seluruh jenjang pendidikan di Pondok 
Pesantren As’adiyah ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas 
Adab jurusan Bahasa Arab, sebuah jurusan yang banyak dihindari 
banyak calon mahasiswa karena bukan saja sulitnya materi 
matakuliahnya, tetapi juga dosennya terkenal sangat disiplin. Para 
mahasiswanya tidak boleh main-main jika ia ingin lulus. Jurusan 
ini terkenal amat sulit mahasiswa menyelesaikan studi tepat 
waktu karena begitu padatnya matakuliahnya. Buah kedisiplinan 
itulah yang membuat alumni Fakultas Adab ini kemudian 
diperebutkan oleh sejumlah Lembaga Pendidikan Islam. Prof KH. 
Baharuddin bukan saja menjadi tenaga dosen tetap di Fakultas 
Adab tetapi cukup lama juga membantu sejumlah Pondok 
Pesantren.  

Salahsatu Pondok Pesantren tempat beliau mengabdi 
cukup lama ialah Pondok Pesantren IMMIM Makassar. Di Pondok 
ini ia dikenal sebagai tokoh yang bertangan diringin, dalam arti 
tidak memilih untuk menjadi tokoh popular sebagaimana 
kebanyakan “orang langka” lainnya. Ia lebih memilih 
berkonsentrasi di dalam kampus membina para santrinya. Beliau 
jarang keluar selain mengajar di kampus atau memberikan 
ceramah terbatas di dalam masyarakat. Kehadiran tokoh telaten di 
sebuah Pondok Pesantren merupakan sebuah keniscayaan jika 



  
 

  
 

Pondok itu ingin maju dan berkualitas. Itulah yang dilakukan AG. 
Dr. KH. Baharuddin HS selama di IMMIM yang membuat 
pesantren modern pertama di Sulawesi Selatan ini mencapai 
puncak perkembangannya.   

Ada orang yang mengatakan, orang arif lebih tunduk 
kepada hati nurani daripada ajakan orang lain, walau dengan 
materi yang menggiurkan. Rupanya itu yang menjadi pegangan 
hidup beliau. Ia bekerja sesuai dengan hati nurani. Manakala ada 
sesuatu yang tidak sejalan dengan hati nurani, orang arif tidak 
segan-segan mengatakan “tidak” terhadap apa yang diyakini 
tidak benar dan berani mengatakan “iya” dengan segala resikonya 
jika sesuatu itu diyakini benar. Rupanya itulah yang pernah 
terjadi pada diri beliau dalam banyak kesempatan. Ia rela 
meninggalkan sesuatu yang bagi orang lain menarik dan memilih 
menempuh jalannya sendiri walaupun jalan itu sepi. Akan tetapi, 
orang Bugis bijak juga mengatakan: Buang Tassara mua, yang 
maksudnya orang pintar lagi arif tidak pernah jatuh.  

Kini Ustas yang sangat bersahaja ini selain duduk sebagai 
Rais ‘Am PC NU Kota Madya Makassar, beliau juga Ketua Umum 
Majelis Ulama (MUI) Kota Makassar. Ia juga masih aktif mengajar 
di sejumlah Perguruan Tinggi, dan membina sejumlah Masjid 
terkemuka di Makassar. Ia terlihat selalu tersenyum dalam 
keadaan apapun. Kita memerlukan seorang ulama yang pintar 
dan tawadluk serta memiliki perinsip seperti beliau.  

Selaku pribadi, Sahabat, dan sebagai Imam Besar Masjid 
Istiqlal Jakarta, saya mengapresiasi dan menyambut baik atas 
terbitnya buku biografi beliau, yang selain untuk mengenal 
silsilah nasab keluarga, geneologi intelektual, perjalanan hidup, 
sisi kepribadian, juga mengenal beberapa fragmen pemikirannya. 
Semoga para pembaca dapat mengambil manfaat dari buku ini. 
Semoga beliau dikarunia umur panjang dan kesehatan yang 
prima sehingga bisa melayani umat.  Allahumma barik lahu.  

 
Masjid, Istiqlal 3 April 2018 



  
 

  
 

 
Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA. 
 
Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta 

& 
Rektor Institut PTIQ Jakarta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

 

 

SAMBUTAN 

KETUA MUI SULAWESI SELATAN 

Ulama adalah pewaris para nabi. Mereka tidak mewarisi 

dan tidak pula mewariskan harta, tetapi mereka mewarisi 
sekaligus mewariskan ilmu, keteladanan akhlak, dan karya-
karyanya. Ulama tidak sibuk menghabiskan umurnya untuk 
mencari kekayaan materi, melainkan mewakafkan sebagian besar 
hidupnya untuk melayani umat dan mengurus agama. Ulama, 
hidupnya melayani makhluk Allah dalam rangka mencari ridha-
Nya. 

Jikalau ulama tidak kaya dari segi materi dan fasilitas hidup, 
itu karena memang mereka menghabiskan sebagian besar 
hidupnya bukan untuk materi, melainkan untuk berkhidmat 
mengurusi agama dan umat. Jadi, “kefakiran” ulama adalah 
pilihan, bukan karena keterpaksaan dan ketidakberdayaan. 
Mereka mengabdi untuk agama dan masyarakatnya yang 
didorong oleh nilai-nilai luhur, jauh melampaui materi. 

Negara dan masyarakat kita dewasa ini membutuhkan 
panduan para ulama. Munculnya berbagai masalah di dalam 
kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, mengguritanya 
korupsi, bahaya narkoba, dan LGBT, semakin membutuhkan 
bimbingan dari para ulama untuk memastikan langkah 
masyarakat di jalan yang benar. Oleh karena itu, ulama 
merupakan ‘manusia pilihan’ yang dihadirkan Allah ke tengah-
tengah umat ini untuk membimbing mereka sebagaimana para 
nabi dan rasul membimbing kaum dan umatnya. Ulama 
membawa ilmu untuk dirinya, keluarga, dan masyarakatnya. 



  
 

  
 

Jika Allah hendak mencabut ilmu dari manusia maka Dia 
tidak mencabut langsung dari manusia yang berilmu dan 
membuatnya tidak tahu apa-apa, melainkan mewafatkan mereka. 
Lalu, berfatwalah orang-orang tidak berilmu, atau tidak cukup 
ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Apabila ulama 
wafat maka tidak mudah mencari penggantinya. Berbeda dengan 
pejabat, belum waktunya diberhentikan, sudah antrian para calon 
penggantinya. Ulama juga dibentuk menggunakan waktu yang 
panjang. Dan, apabila ulama berkhidmat kepada umat, 
pengkhidmatannya tidak menjanjikan limpahan materi. Tentu, 
berbeda jika menjadi pejabat, jabatannya identik dengan harapan 
adanya jaminan materi yang melimpah. Apabila ulama wafat, 
mereka meninggalkan ilmu dan kemuliaan akhlaknya. 

Keteladanan akhlak merupakan masalah utama yang 
dialami umat hari. Bahkan, masalah umat hari ini bukan lagi soal 
ilmu pengetahuan, karena sudah “terlalu banyak” orang yang 
pintar dan cerdas. Masalah utamanya adalah ketidakmampuan 
manusia mengamalkan ilmu pengetahuannya. Ilmu pengetahuan 
dan pemanfaatannya tidak bisa dipisahkan. Ulama bukan hanya 
karena ilmunya melainkan juga karena akhlaknya. Itulah antara 
lain, makna khasy-yah (takut) sebagai sifat utama yang melekat 
pada kepribadian ulama. 

Selaku Ketua Umum MUI Propinsi Sulawesi Selatan, Ketua 
Yayasan Masjid raya, Rais Syuriah NU Propinsi Sulawesi Selatan, 
dan secara pribadi saya menyambut baik atas terbitnya buku 
bertajuk “Teguh dalam Prinsip Bijak dalam Perbedaan: 70 Tahun AG. 
Dr. KH. Baharuddin HS, M.A.” dalam rangka milad Dr. KH. 
Baharuddin HS, M.A. yang ke 70 tahun. Dalam beragama, 
memang sangat dibutuhkan keteguhan dalam prinsip, meski tetap 
dibutuhkan sikap bijak dalam menghadapi perbedaan-perbedaan 
dan keragaman. Beliau adalah Ketua Umum MUI Kota Makassar, 
Rais Syuriah NU Kota Makassar. Beliau telah mendedikasikan 
dirinya untuk pendidikan dan dakwah. Di sekolah beliau adalah 



  
 

  
 

guru, di kampus beliau dosen, dan di tengah masyarakat beliau 
aktif berdakwah.    

Dr. KH. Baharuddin HS, M.A. berasal dari keluarga ulama. 
Ayahnya, KH. Abduh Shafa adalah ulama. Ayahnya berguru 
langsung kepada AGH. Abdurrahman Ambo Dalle di Mangkosa. 
Orangtuanya paling berbahagia melahirkan dan berhasil 
mendidik anak-anak yang semuanya menjadi ilmuan. Adalah 
wajar jika ditulis biografinya untuk mengetahui perjalanan 
hidupnya, kepribadian, dan pikiran-pikirannya. Semoga Dr. KH. 
Baharuddn HS, selalu sehat dan istiqamah dalam mewakafkan 
sebagian hidup untuk mengurus agama dan masyarakat.  

Mak!assar, 20 Maret 2018 
Ketua Umum MUI Sulsel 
 
 
 
AG. Dr. KH. Muh. Sanusi Baco, Lc. 
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MENGAPA HARUS DITULIS? 
Sebagai penulis, saya membaca beberapa riwayat (hadis) 

tentang pentingnya seorang muslim mengetahui silsilah nasab. 

Saya berpendapat, ikhtiar untuk mengetahui silsilah nasab 

merupakan keharusan, sebab hak-hak dan kewajiban yang 

melekat pada setiap individu dalam pertalian nasab tidak bisa 

dinafikan. Misalnya, pernikahan, kewarisan, kewalian, wasiat, 

dan lainnya membutuhkan kejelasan silsilah nasab. Sementara, 

dampak globalisasi dan teknologi menjadikan perkenalan 

seringkali terjadi secara intensif dan massif melalui dunia maya 

atau media sosial yang tidak memiliki data silsilah nasab. Dalam 

konteks itu, bukan tidak mungkin terjadi pelanggaran terhadap 

ketentuan agama terhadap aspek-aspek yang diatur dalam Islam, 

akibat ketidakjelasan silsilah nasab.   

Menulis biografi untuk mengetahui silsilah nasab memiliki 

landasan teologis dan sejalan dengan maqashid al-Syari’ah, yaitu 

memelihara dan memastikan nasab. Perintah menjaga dan 

memelihara hubungan darah dalam Islam didukung oleh 

beberapa dalil naqli. Diantaranya, Q.S. al-Hujurat ayat 13, “Hai 

manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu bersuku-suku 

dan berbangsa-bangsa, supaya kamu mengenal satu sama lain. 

Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling 

bertakwa”. Allah memberikan isyarat agar saling mengenal baik 



  
 

  
 

dari garis keturunan laki-laki (nasab ayah) maupun garis 

keturunan perempuan (nasab ibu). 

Mengetahui dan memperkenalkan silsilah nasab 

merupakan bagian dari sunnah Rasulullah Saw. Diriwayatkan 

oleh Ibu Asakir dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah Saw. 

bersabda: ‘Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul 

Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin 

Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib bin Firh (Quraisy) bin 

Malik (bin al-Nadhir) bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah 

bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’ah bin Adnan’.  

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah Saw. 

bersabda: “Pelajarilah silsilah nasab kalian agar kalian mengenali 

tali darah kalian, sebab menyambung tali darah dapat menambah 

kasih sayang dalam keluarga, menambah harta, dan dapat 

menambah usia”. Senada dengan itu, Umar bin Khattab pernah 

berkata: “Pelajarilah silsilah nasab kalian, janganlah seperti kaum 

Nabat hitam yang jika Salahsatu  diantara mereka ditanya dari 

mana asalnya, maka ia berkata dari desa ini”.  

Seggaf Ali Alkaf dalam karyanya, Satu Kajian Mengenai 

Nasab, mengutip beberapa riwayat terkait dengan keharusan 

mengetahui silsilah. Diriwayatkan oleh al-Hakim dari Saad: 

“Ketika aku bertanya kepada Rasulullah Saw : Siapakah aku ini ya 

Rasulullah Saw.? Beliau menjawab : ‘Engkau adalah Saad bin 

Malik bin Wuhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Siapa saja yang 

mengatakan selain dari itu, maka baginya laknat Allah”.  

Diriwayatkan oleh Khalifah bin Khayyat dari Amr bin 

Murrah al-Juhni: “Pada suatu hari aku berada di sisi Rasulullah 

Saw. kemudian beliau bersabda: “Siapa yang berasal dari 

keturunan Maad hendaklah berdiri’. Maka aku berdiri tetapi 

Rasulullah Saw. menyuruhku duduk hingga tiga kali. Lalu aku 

bertanya : Dari keturunan siapa kami ya Rasulullah? Beliau 



  
 

  
 

menjawab : ‘Engkau dari keturunan Qudha’ah bin Malik bin 

Humair bin Saba”.  

Imam al-Halimi berkata: “Hadis-hadis tersebut 

menjelaskan tentang arti pertalian nasab seseorang sampai kepada 

leluhurnya, dan apa yang dikatakan Nabi Muhammad Saw. 

tentang nasab tersebut bukanlah suatu kesombongan atau 

kecongkakan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui 

kedudukan dan martabat mereka”. Di lain riwayat dikatakan 

bahwa itu bukan suatu kesombongan akan tetapi hal itu 

merupakan isyarat kepada nikmat Allah Swt., yaitu sebagai 

tahadduts bi al-ni’mah (fa ammaa bini’mati Rabbika Fahaddits [Q.S. al-

Dhuhaa : 11]). Dari perspektif hukum, Imam Ibnu Hazm 

berpendapat bahwa mempelajari ilmu nasab adalah fardhu kifayah.  

Pengarang kitab al-Iqdu al-Farid, Abdul al-Rabbih berkata, : 

“Siapa yang tidak mengenal silsilah nasabnya berarti ia tidak 

mengenal manusia, maka siapa yang tidak mengenal manusia 

tidak pantas baginya kembali kepada manusia”. Dalam 

Mukaddimah al-Ansab, al-Sam’ani berkata : ‘Dan ilmu silsilah 

nasab merupakan nikmat yang besar dari Allah Swt. yang karena 

hal itu Allah Swt. memberikan kemuliaan kepada hamba-Nya. 

Karena dengan ilmu silsilah mempermudah untuk menyatukan 

nasab-nasab yang terpisah-pisah dalam bentuk kabilah-kabilah 

dan kelompok-kelompok, sehingga dengan ilmu silsilah nasab 

menjadi sebab yang memudahkan penyatuan tersebut”. Dengan 

demikian, ilmu nasab berguna untuk saling mengenal diantara 

manusia, hingga kepada keluarga yang bukan satu keturunan 

dengannya. Hal ini penting untuk menentukan masalah hukum 

waris, wali pernikahan, kafaah suami terhadap istri dalam 

pernikahan dan masalah wakaf.  

Dari Abu Dzar al-Ghifari, Rasulullah Saw. bersabda: 

“Tidaklah seorang yang mengaku bernasab kepada lelaki yang 



  
 

  
 

bukan ayahnya, sedangkan ia mengetahuinya maka ia adalah 

seorang kafir. Dan, siapa yang mengaku bernasab kepada suatu 

kaum yang bukan kaumnya, maka bersiaplah untuk mengambil 

tempat duduknya di neraka’.  Berkata al-Hafidz al-Sakhawi dalam 

kitab al-Ajwibah al-Mardhiyah, diriwayatkan oleh Abu Mus’ab dari 

Malik bin Anas,: “Siapa yang menyambung nasabnya kepada 

keluarga Nabi Saw. (dengan cara yang bathil, manipulasi data) 

maka orang tersebut harus diberi hukuman dengan pukulan yang 

membuat dia bertobat karenanya”.  

Dari Said bin Abi Waqqas, Rasulullah Saw. bersabda: 

“Siapa yang mengaku bernasab kepada yang bukan ayahnya di 

dalam Islam, sedangkan ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, 

maka surga haram baginya”.  

Dalam kitab Nihayah al-Arab, Syaikh al-Qalqasyandi 

berkata: “Bukan rahasia lagi bahwa mempelajari ilmu nasab 

adalah hal yang difardhukan bagi setiap orang, ada yang tidak, 

dan ada pula yang dianjurkan. Misalnya, mengenali nasab Nabi 

Saw., mengenali nasab-nasab orang lain dan agar tidak salah 

dalam memberlakukan hukum waris, wakaf maupun diyat. 

Seseorang yang tidak mempelajari ilmu nasab, sudah pasti ia akan 

salah bertindak terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan 

masalah-masalah di atas”. Dengan demikian jelaslah bahwa ilmu 

nasab adalah suatu ilmu yang penting, bahkan urgen yang 

berkaitan dengan hukum-hukum syarak.  

Jika kita sepakat dengan pendapat ulama yang mengatakan 
bahwa mengetahui silsilah itu hukumnya fardhu kifayah, maka 
semoga kami telah mengambil peran itu untuk menunaikan 
perkara fardhu kifayah ini. Penulisan biografi ini dimaksudkan 
untuk menjadi i’tibar (pelajaran). Belajar dari pengalaman berarti 
menjadikan pengalaman sebagai “guru kehidupan”. Al-Qur’an 
menuntun manusia untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari 
kisah-kisah teladan baik yang bersumber dari Alquran maupun 



  
 

  
 

selainnya. Hal ini sejalan dengan anjuran Alquran surah Yusuf 
ayat 111 “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pengajaran 
yang bagi orang-orang yang mempunyai akal”. Dengan mengetahui 
jejak perjalanan seorang tokoh akan memberikan banyak referensi 
dan alternatif dalam hidup ini. Bahkan, al-Qur’an memuat 
fragmen cerita (kisah) para penjahat untuk menjadi pelajaran agar 
umat terhindar dari perilaku yang tidak menyelamatkan. Bahkan, 
al-Qur’an mengandung fragmen sejarah (kisah) dan diabadikan 
dalam satu nama surah al-Qur’an, yaitu surah al-Qashash (surah 
kisah-kisah). 

Landasan-landasan teologis dan landasan hukum baik al-
Qur’an maupun hadis-hadis Nabi Saw. di atas memberikan 
petunjuk mengenai perlunyan mengenal silsilah nasab, jejak 
perjalanan, dan pemikiran-pemikiran untuk dijadikan 
pertimbangan dan perbandingan serta alternatif dalam 
menghadapi berbagai realitas kehidupan yang terus mengalami 
dinamika setiap saat. Sebagai manusia biasa, tentu memiliki dua 
sisi, yaitu sisi kelebihan yang dapat menjadi teladan dan sisi 
kelemahan yang meniscayakan untuk berbenah. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

BERAWAL DARI KAMPUNG 
LELUHUR 

Dalam tulisan Firdaus Muhammad, ”AGH. Muh. Harisah 

AS Mewariskan Pesantren dan Jejak Leluhur” dikisahkan tentang 

kehidupan keluarga AGH. Abd. Shafa (ayah AG.H. Baharuddin) 

HS. Dari informasi yang terdapat di dalamnya dikonfirmasi ke 

AG.H. Baharuddin HS.1 Setelah itu, dikonfirmasi pula kepada 

beberapa informan untuk mengukuhkan keabsahan data.  Hal ini 

dilakukan sebab untuk menelusuri geneologi leluhur dua orang 

atau lebih, yang bersaudara tentang geneologi leluhurnya sama. 

Asumsi ini tentu keabsahannya pada garis ke atas, namun garis ke 

bawah tentu sudah mengalami perbedaan-perbedaan. Artinya, 

AG.H. Baharuddin HS dan AG. H. Muh. Harisah AS serta Prof. H. 

Najamuddin HS garis ke atas sama sama, sebab mereka terlahir 

dari ayah dan ibu yang sama (sekandung). Oleh karena itu, data 

yang ada pada dasarnya sama. 

                                                             
1 AGH. merupakan akronim dari Anregurutta’ Hajji. Misalnya AGH. 

Baharuddin HS. Dalam tulisan selanjutnya, adakalanya penulis menggunakan 
AGH. atau Anregurutta’ H. Misalnya, Anregurutta’ Dr. H. Baharuddin HS, M.A. 
ini lebih mencerminkan beliau sebagai ulama Bugis. Adakalanya pula digunakan 
KH. Dan KH. Akronim dari “Kiyai Hajji” sebagaimana digunakan untuk para 
ulama Jawa. 



  
 

  
 

Kakeknya, La Husen mendiami Desa Watatta’ Kec. 

Cenrana yang merupakan perkampungan penduduk yang 

didiami oleh sebagian besar masyarakat yang menjadikan 

pertanian sebagai sumber pencaharian yang paling pokok. Hidup 

bertani, masyarakat Desa Watatta’ hidup berkecukupan kala itu. 

Interaksi sosial berjalan stabil, suasana kekeluargaan terlihat solid. 

Hal ini, antara lain hubungan mereka bukan hanya diikat oleh 

kesukuan, kebangsaan, dan hubungan budaya, melainkan karena 

hubungan mereka masih terikat dengan hubungan nasab dan 

pernikahan. Suasana gotong-royong (sibaliperri’) bukan hanya 

sebuah slogan, melainkan dibangun di atas nilai-nilai kearifan 

lokal masyarakat Bone umumnya dan masyarakat Watatta’ 

khususnya. 

Kehidupan dan interaksi sosial antara penduduk berjalan 

harmonis, tentram, cair, dinamis menggambarkan betapa nilai 

budaya “mali siparappe, rebba sipatokkong, malilu sipakainge” 

mengejawantah terasa sebagai sebuah anugrah tersendiri. Di desa 

inilah La Husen dan Puang Sami’ hidup sebagai pasangan suami-

istri yang harmonis dan damai. Kala itu Watatta’ jauh dari 

penerangan listrik layaknya hari ini. Keadaan ini merata dialami 

oleh masyarakat di Kabupaten Bone. Keadaan tersebut dijalani 

oleh mereka melewati hari-harinya. 

La Husen memiliki garis keturunan bangsawan Bone 

(Arung). Akan tetapi, Salahsatu  pesannya adalah agar keturunan 

kelak tidak menggunakan gelar bangsawan. Bahkan, 

pernikahannya cukup mengundang perhatian sebab La Husen 

menikahi Puang Sami’ dengan menampilkan kebiasaan berbeda 

dengan pernikahan orang kebanyakan. Salahsatu  mahar 

pernikahannya adalah seorang hamba sahaya (ata) selain emas 

dan uang. Dari perspektif Islam hal ata ini tentu tidak 

disyariatkan, namun itulah kultur yang berlaku bagi pernikahan 



  
 

  
 

bangswan kala itu. Hamba sahaya (ata) yang dipersembahkan itu 

juga masih memiliki garis keturunan dengan bangsawan. 

Pernikahan seperti digambarkan di atas, hampir sudah tidak 

ditemukan lagi pada pernikahan keturunannya hari ini. Bahkan, 

tampak lebih memprioritaskan praktik yang Islami (sejalan 

dengan syariat). Hal ini bisa terjadi, sebab mereka memilih 

menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya termasuk dalam 

urusan pernikahan. 

Sang bangsawan, La Husen, tanpa beliau meminta, namun 

beliau dituakan oleh masyarakat Watatta’ juga merupakan 

kepercayaan Arung MangkauE ri Bone. La Husen memiliki garis 

sebagai orang baik dan menebar kebaikan bagi orang lain “To 

Mappedeceng. Gelar “La” di depan nama “Husen” menunjukkan 

gelar kebangsawanan sebelum pihak Belanda memberikan gelar 

“Andi” bagi sebagian bangsawan Bone.  

Karena dipadu antara keturunan To Mappedeceng dan 

Kepercayaan Arung MangkauE ri Bone, La Husen memiliki 

lingkaran pengaruh yang kuat “adannami kua”. Artinya, 

pandangan dan kata-katanya menjadi keputusan yang sah dan 

diikuti oleh masyarakat. Meskipun beliau bukan pejabat 

pemerintahan, namun kata-katanya lebih didengarkan oleh 

masyarakat daripada Sullewatang (setingkat camat). Beliau sering 

menghadirkan pejabat, arung/bangsawan, tokoh masyarakat, dan 

ulama ke Watatta’ dan menjamu di kediamannya. Hal ini tentu 

menambah kekaguman dan pengaruh bagi masyarakat. 

Sisi lain dari sosok La Husen, yaitu beliau seorang 

“arsitektur”yang memiliki jiwa dan bakat seni yang tinggi. 

Perabot dan pakaian hasil tenunan hampir semuanya diukir indah 

untuk mengekspresikan jiwa seninya. Hasil ekspresi jiwa seninya 

dapat dilihat ketika mengukir anjungan masjid dan rumah, nisan 

kubur, dan lain-lain. Kemahirannya dalam mengukir tersebut 



  
 

  
 

mengundang kekaguman masyarakat yang tinggal di pedesaan 

kala itu. Bagaimana tidak, karena kemahiran seperti itu adalah hal 

langka ditemukan di masanya, apalagi tanpa menggunakan 

bantuan teknologi modern layaknya hari ini. 

Kehidupan ekonomi La Husen terbilang cukup. Guru dan 

santri tinggal di rumahnya yang kala itu terbilang cukup besar. 

Rumahnya yang dihiasi dengan ukiran-ukiran indah sebagai 

karyanya sendiri mengundang pesona yang terus mengalir. 

Dengan kondisi itu, tamu-tamu kehormatan yang datang dari 

Bone sering menjadikan rumah kediaman La Husen sebagai 

destinasi yang dikunjungi ketika mendatangi Watatta’. 

La Husen yang menempati posisi sebagai tokoh 

masyarakat dan penampilannya yang terjaga menjadikan dirinya 

sebagai tokoh yang terpandang oleh masyarakatnya. Informasi 

akan datangnya Puang La Husen ke Masjid menjadikan anak-

anak yang sedang bermain berhenti dan bubar. Mereka sangat 

memperhatikan etika di hadapan Puang La Husen, apalagi ketika 

beliau berada di masjid. 

Ditakdirkan lahir dari geneologi bangsawan, tidak lantas 

menjadikan La Husen larut dalam euforia kebangsawanannya. 

Beliau merasa lebih nyaman memilih disebut keturunan “To 

Mappideceng” yakni mengurusi dan memperbaiki sesama dengan 

pendekatan agama. Bahkan, La Husen yang keturunan 

bangsawan itu, meletakkan gelar kebangsawannya, sehingga gelar 

“Andi” yang umumnya digunakan oleh para bangsawan Bugis 

pasca pemberian Pemerintahan Belanda, tidak dilekatkan di 

depan nama-nama “ana’- eppona La Husen”. Bangsawan Bugis, 

khususnya bangsawan Bone, umumnya menggunakan lebih dari 

satu nama (paddaengeng) yang menunjukkan simbol 

kebangsawanannya. Namun bagi La Husen, substansi 

kebangsawanan itu terejawantahkan pada sifat “mappedeceng”. 



  
 

  
 

Beliau tidak mau terjebak pada simbol semata, namun beliau lebih 

menekankan pada substansi kebangsawanan sejalan dengan 

petunjuk agama “sebaik-sebaik manusia adalah yang paling bermanfaat 

bagi manusia lainnya”. Inilah yang seharusnya diejawantahkan oleh 

para bangsawan Bugis, yaitu menghadirkan kemaslahatan hidup 

bagi sesama dan menjaga “ampe-ampe madecengnge nenniya 

mappideceng.” 

 

 

 

 

SILSILAH NASAB 
Bagian ini dimaksudkan untuk mengenal pasti asal-usul leluhur 

Anregurutta’ H. Baharuddin HS. 

1. Toa La Genni Arung Mampu 

2. La Tasao Daeng Sibali 

3. La Tenribali/Ade’ Tungke’na Mampu/Arung Matane’ 

Tiwina/Arung La Battowa Tiwi 

4. La Pariama/Pabbicara Mampu Riaja/Pabbicara Kung 

5. Puang Latunru Matinroe ri Lasuwa/Petta Mapute Mesena 

6. La Barakka 

7. La Onang 

8. La Husen 

9. AG. K.H. Abduh Shafa 

10. AG. Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. 

Berdasarkan silsilah di atas, Dr. KH. Baharuddin berada di 

urutan ke – 10 dari keturunan Toa La Genni Arung Mampu. La 

Husen tidak memakai gelar kebangsawanannya. Yang menjadi 

pegangan La Husen tidak mengekalkan secara turun-temurun 



  
 

  
 

penggunaan gelar kebangsawanan pada anak cucunya adalah 

Islam. Beliau memperhatikan pesan Arung Mangkau La 

Mappanyukki Bone : “Iko To Panrita keabbatireng Arung, aja’na 

mupakei akkarungengmu, nasaba malebbi mui gelar apanritangengge 

naiyya andi iyarega pettae, maserro lebbi’ riolli Anregurutta’ (to 

panrita”).  

Pesan tersebut rupanya membekas pada keturunan La 

Husen, sehingga mereka umumnya hidup dan memberi 

pelayanan kepada masyarakat (umat) dalam bidang sosial 

keagamaan, termasuk Anregurutta’  Dr. K.H. Baharuddin HS, 

M.A. yang mempunyai perjalanan panjang dalam mengabdi 

melayani umat dalam hal keagamaan. Ayahnya, K.H. Abduh 

Shafa juga ketika masih di Cakkeware’ menjadi imam desa, 

sehingga lebih dikenal di kampungnya dengan panggilan “Aji 

Imam” setelah menunaikan ibadah haji. 

Kakek Anregurutta’ H. Baharuddin, La Husen yang sangat 

dihormati dan disegani di kampungnya, Watatta’, itu tidak 

mentolerir terhadap praktek syirik (berhala-berhala) yang 

dilakukan oleh para bissu dan sanro-sanro di kampungnya. 

Sikapnya ini mencerminkan betapa pondasi akidahnya menjadi 

landasan dalam menentang berbagai praktek kehidupan 

masyarakat yang menyimpan dari petunjuk agama Islam. 

Pernikahan La Husen dan Puang Sami’ dikaruniai enam 

orang anak, yaitu: 

1. Cepang 

2. Abdul Rasyid (La Pattette) 

3. Abdul Jawad (Lajju) 

4. Lake 

5. Abduh Shafa (La Barakka) 

6. Malang 



  
 

  
 

Dari keenam anaknya itu hanya dua orang menempuh 

pendidikan formal. Keduanya adalah Abdul Jawad dan Abdul 

Shafa. Keterbatasan lembaga pendidikan formal-lah yang 

menyebabkan mereka tidak menempuh pendidikan secara formal. 

Abdul Jawad mengaji di Pondok Salemo, sebuah pulau di 

Kabupaten Pangkep yang dikenal telah banyak melahirkan 

ulama-ulama tersohor di Sulawesi Selatan. Sementara, Abduh 

Shafa mengaji di Pondok Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten 

Barru di bawah bimbingan Anregurutta’ K.H. Abdurrahman 

Ambo Dalle dan beberapa ulama lainnya.  

Dengan berbekal ilmu yang diperoleh keduanya itu, 

mereka mendapatkan tugas melayani umat. Abdul Jawad menjadi 

Imam di Cabalu. Sementara, Abduh Shafa menjadi Imam Desa 

Labotto. Disamping aktivitas sosial keagamaan yang sama, 

keduanya juga ditakdirkan menikah dua kali dalam hidupnya. 

Abdul Jawad menikah dengan Hanafiah dan Fatimah, sedangkan 

Abdul Shafa menikah dengan Indare’ dan Hj. Kanang. Dua kali 

menikah, namun bukan berpoligami, melainkan pasca wafatnya 

istrinya, Indare’. 

Kembali ke riwayat hidup La Husen, beliau hanya dua 

bersaudara seibu seayah, yaitu Dairah. Dairah menikah dengan  

Tabe (Khattab) yang memiliki putri yang bernama Indare’. Indare’ 

inilah yang menjadi istri Abduh Shafa. Jadi, hubungan keduanya 

(Abduh Shafa dan Indare’) masih sepupu satu kali.  

 Intensitas jaringan atau hubungan antara MangkauE La 

Mappanyukki dengan La Husen, sehingga apabila La Husen ingin 

bergeser dari Watatta’ (Ta’) dan diketahui La Mappanyukki maka 

dicegahnya dengan caranya sendiri. Menurut catatan Dr. Firdaus 

yang diterima dari Anregurutta’ KH. Muh. Harisah bahwa suatu 

waktu kakeknya, La Husen pernah berniat merantau ke Kuala 

Enok, Riau-Sumatera. Persiapannya sudah mantap, seluruh aset 



  
 

  
 

miliknya telah terjual kecuali tempat tinggalnya (rumahnya). 

Karena transportasi tidak begitu lancar, tidak seperti sekarang, La 

Husen menunggu kapal melalui Pelabuhan Bajoe karena 

berencana naik kapal laut. Persiapannya telah mantap, bekal-

bekalnya pun sudah disiapkan, hartanya telah dirapikan, 

ditempatkan dalam peti kayu (bendala) untuk siap diangkut ke 

destinasi perantauan Kuala Enok Riau - Sumatera.   

Rencana dan keputusannya untuk merantau ke daerah 

tersebut dilatarbelakangi oleh kerinduannya untuk bersama 

dengan keluarganya yang telah terlebih dahulu berangkat di 

tanah rantauan tersebut. Keluarga telah banyak yang lebih dahulu 

berangkat ke sana. Menantunya yang berasal dari Cabalu telah 

lama di sana, bahkan jauh sebelum penjajahan Jepang di Sulsel. 

Memang, Kuala Enok sudah dikenal sebagai destinasi perantauan 

orang-orang Bugis, Tana Ugi atau Wanua Ugi. Bukan hanya 

keluarga La Husen di sana, ada banyak orang Bugis mencari 

nafkah di daerah tersebut. 

Akan tetapi, rencana adakalanya terealisir dan adakalanya 

tidak kunjung terwujud. Sebagai orang yang paham agama, La 

Husen menyakini bahwa tentu selalu saja ada hikmah sebuah 

pristiwa. Seperti pula rencana hijrah dari Watatta’ Bone ke Kuala 

Enok Riau-Sumatera tidak dapat diwujudkan dengan mulus, 

bahkan tidak terwujud. Meski persiapannya telah mantap dan 

seluruh aset miliknya telah habis terjual, tetapi La Husen yang 

merasakan jiwanya sudah berada di Kuala Enok bersama keluarga 

besarnya di sana, itu harus diurungkan. Rencana 

keberangkatannya diketahui oleh Arung MangkauE La 

Mappanyukki. La Mappanyukki berpesan bahwa ada matoa 

(seorang orang tua) di Ta’ (Watatta’) yang hendak bepergian, agar 

dicegah, dan tidak boleh ada yang mengizinkannya. Seluruh aset 

yang telah dibeli oleh masyarakat dari matoa itu agar 



  
 

  
 

dikembalikan. Singkatnya, tidak hanya berupa batu sandungan, 

melainkan benar-benar menjadi penghalang rencana 

merantaunya. La Husen tidak jadi mewujudkan rencanya 

merantau dan harus tetap di kampung halamannya, di Watatta’’. 

Di balik semua skenario itu, menyimpan hikmah dan 

maslahat yang amat besar bagi masyarak di Watatta’’. Berkat 

pengaruh ketokohan La Husen, keberadaan beliau di tengah 

masyarakat Watatta’’ telah membawa dampak positif yang 

signifikan terhadap perkembangan keagamaan di Watatta’. 

Berbagai kegiatan dilakukan seperti pengajian Al-Qur’an, 

pengajian kitab kuning (Sarafe Galappo, Matan al-Jurumiyyah, Kitab 

Mi’raj, Safinatun Naja’, Majmu’ al-Arba’ah, ilmu Tajwid). Turut 

terlibat menjadi pengajar AG.H. Abd Gani (Imam Ta’), guru 

Abdul Jawad, guru Attase, AG.H. Kudaedah, dan AG.H. Abduh 

Shafa. 

Istri La Husen, Puang Sami’ wafat di pengunsiannya, di 

Tokaseng, yaitu ketika adanya perintah untuk meninggalkan 

kampung Ta’ dan mengunsi ke Tokaseng. Seluruh masyarakat 

harus berkumpul di perkampungan jalan poros dan tidak 

diperkenankan tinggal di perkampungan terpencil. Demikian 

catatan AG.H. Abduh Shafa sebagaimana didokumentasikan AG. 

Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. 

Catatan tersebut menunjukkan bahwa Puang Sami’ wafat 

di Tokaseng pada tanggal 11 Jumadil Awal 1385 H./9 Agustus 

1965 M.  Sementara, La Husen tidak ditemukan data secara pasti 

waktu wafatnya, namun diperkirakan akhir tahun 1950-an atau 

akhir 1960-an. Sisi lain dari La Husen adalah memiliki 

kekeramatan dan diwarisi oleh putranya, Abduh Shafa. Ilmu 

semacam ini dikenal sebagai paddisengeng jaji. Hal ini tentu bukan 

tujuan, melainkan sekedar mengenal sisi lain dari sosok La Husen 

saja. Tentu, yang menarik bukan kekeramatannya itu, melainkan 



  
 

  
 

konsistensi beliau dalam mendarma-baktikan hidupnya pada 

masyarakat dalam menebar manfaat. Keberadaan beliau yang 

dibutuhkan masyarakat, menjadikan beliau tidak hanya milik 

keluarganya saja, melainkan milik masyarakat setempat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PERNIKAHAN ABDUH SHAFA 
Pernikahan dengan Puang Indare’ 

 Abduh Shafa menikah dengan Indare’ dan Hj. Kanang. 

Pernikahan Abduh Shafa dengan Indare’ yang tidak lain adalah 

sepupunya, keduanya dikaruniai tiga orang putra, masing-

masing: 

1. Muh. Harisah (AG. Drs. K.H. Muh. Harisah AS), 

2. Baharuddin (AG. Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A., dan  

3. Najamuddin (Prof. Dr. K.H. Najamuddin HS, M.A.)  

Ketiganya lekas tidak merasakan belaian kasih sayang 

sang bunda. Setelah Puang Indare’ jatuh sakit dan akhirnya wafat, 

maka ketiganya kehilangan sumber kasih sayang dari bundanya 

sejak masih kecil. Lantas, ketiga putranya ini dididik oleh ayahnya 

dengan pendidikan Islam. Dimulai dari rumah tempat kediaman 

K.H. Abduh Shafa di Cakkeware’ ketiga putranya dididik dengan 



  
 

  
 

pendidikan dasar agama yang kelak dilanjutkan pada perjalanan 

mereka menuntut ilmu ke pesantren dan perguruan tinggi. 

Berbekal pendidikan agama dari sang Abba (sapaan 

mereka kepada ayahnya, K.H. Abduh Shafa), ketiganya tumbuh 

dalam lingkungan pendidikan yang religius - islami. Singkat 

cerita, Muh. Harisah AS (putra sulung K.H. Abd Shafa) setelah 

menamatkan pendidikannya di Pesantren As’adiyah Sengkang 

dan IAIN Alauddin Ujung Pandang, beliau menjadi seorang alim 

yang merintis Pesantren An-Nahdlah. Kini, beliau lebih dikenal di 

kalangan masyarakat dan santrinya dengan Anregurutta’ Drs. 

K.H. Muhammad Harisah AS, pertanda pengakuan masyarakat 

atas ilmu dan dedikasinya kepada umat. Sebagai gelar 

penghormatan santrinya tidak menyebut namanya. Mereka hanya 

menyebut “Anregurutta’ atau gurutta”. 

Putra kedua AG. H. Abduh Shafa, Baharuddin (Bahe), 

ketika masih kecil sering bertingkah untuk mendapatkan 

perhatian dari ibundanya, Indare’. Maklum, Baharuddin terbilang 

cepat mempunyai adik. Hal ini terlihat selisih umur Baharuddin 

dan Najamuddin tidak sampai dua tahun. Artinya, sebagai anak 

kecil, wajar jika rasa cemburu dirasakan. Hal ini beliau 

adakalanya menyebutnya di kala bernostalgia bersama keluarga.  

Sebagai putra kedua, Baharuddin mengikuti jejak 

pendidikan kakaknya, Muh. Harisah. Muh. Harisah melanjutkan 

pendidikannya ke Pesantren As’adiyah Sengkang, Baharuddin 

pun menyusul. Pertemuan Baharuddin dengan beberapa guru 

dan ulama As’adiyah, termasuk Anregurutta’ K.H. Yunus Martan, 

menjadikan dirinya semakin mantap untuk mendalami ilmu 

pengetahuan terutama ilmu-ilmu agama. Sesuai dengan namanya, 

“Baharuddin” yang berarti lautan agama, tentu tidak hanya 

sekedar nama, melainkan Baharuddin adalah simbol dari sebuah 

harapan dan optimisme orangtuanya agar kelak ia tumbuh dan 



  
 

  
 

hidup dengan memahami ilmu-ilmu agama yang luas dan 

dalamnya seperti luas dan dalamnya lautan.   

Karena nama adalah sebuah doa dari si pemberi nama 

(orangtuanya), maka Baharuddin juga disamping sebagai simbol 

harapan dan doa orangtuanya, kini Baharuddin merupakan buah 

dan wujud dari doa orangtuanya ketika memberikan namanya 

“Bahruddin” itu dahulu. Laut mempunyai sifat jika airnya 

diminum oleh manusia, tidak menghilangkan rasa dahaga. 

Baharuddin adalah sosok dan pribadi yang terus tanpa henti 

belajar dan menyelami berbagai literatur, bahkan hingga usia 

beliau yang sekarang. Hausnya dalam menuntut ilmu laksana 

hausnya seseorang meminum air laut, tidak pernah berhenti haus. 

Demikian pula orang-orang yang belajar kepada beliau, beberapa 

muridnya menyatakan bahwa kesan dan memori mereka tentang 

Anregurutta’ H. Baharuddin tidak pernah hilang hingga waktu 

yang lama. 

Putra ketiga, Najamuddin HS, adalah putranya yang 

paling singkat merasakan sentuhan dan belaian kasih sayang 

ibundanya, Indare’ lantaran tapal batas perjalanan hidupnya cepat 

finish. Najamuddin kecil bersama dua kakaknya menjadi piatu 

sepeninggal ibundanya itu. Najamuddin HS mengikuti jejak 

pendidikan dua kakaknya (Muh. Harisah dan Baharuddin). 

Najamuddin pun ke Pesantren As’adiyah Sengkang. Mereka yang 

semula mendapatkan pendidikan dasar dari Abbanya, 

selanjutnya, mereka melanjutkan pendidikannya di hadapan para 

ulama di Pesantren As’adiyah hingga tamat.  

Setamat dari Pesantren As’adiyah Sengkang, setelah 

mengabdi sebagai syarat bagi alumni dari Pesantren As’adiyah, 

mereka melanjutkan pendidikannya pada pendidikan tinggi di 

IAIN Alauddin Ujung Pandang (kini, UIN Alauddin Makassar). 

Ketiganya pun memilih jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas 



  
 

  
 

Adab IAIN Ujung Pandang. Muhammad Harisah adalah alumni 

Fakultas Adab hingga menamatkan S1 dengan gelar Doktorandus 

(Drs.) atau sarjana lengkap. Demikian pula Baharuddin. Adapun 

Najamuddin, pada awalnya ia diterima pada Fakultas Ushuluddin 

IAIN Alauddin Ujung Pandang, lalu pindah ke Faultas Adab. 

Berbeda dengan Najamuddin, hanya sampai sarjana muda, dan 

tidak sempat menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Adab 

hingga sarjana lengkap, karena sebelum selesai, dia mengikuti 

seleksi ke Timur Tengah tepatnya Universitas Al-Azhar Mesir dan 

dinyatakan lulus seleksi. Najamuddin disertai dukungan 

kakaknya, ia melanjutkan pendidikan pada Universitas Al-Azhar 

Kairo Mesir dan memilih jurusan dan fakultas yang sama, jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab Universitas Al-Azhar 

Kairo Mesir. Di sanalah Najamuddin menggunakan masa 

mudanya selama 11 tahun hingga menyelesaikan tingkat 

pendidikan magister (M.A.) pada fakultas dan jurusan tersebut. 

Baharuddin HS, mendukung penuh adiknya itu untuk 

melanjutkan pendidikannya ke universitas tersebut, apalagi 

belum terikat oleh sebuah instansi pemerintahan sebagai PNS dan 

belum terikat oleh tanggung jawab pernikahan. Berbeda halnya 

dengan Bahruddin dan Muh. Harisah, sebelum menjadi 

mahasiswa mereka sudah terikat sebagai guru PNS pada 

Departemen Agama. Sebelum Najamuddin berangkat ke Mesir, 

Baharuddin berpesan kepada adiknya “jangan pulang kalau 

hanya gelar Lc. saja kamu raih, dan saya tidak jemput kamu kalau 

hanya menggondol ijazah dengan gelar Lc.”. Dengan “ultimatum” 

setengah canda itu, Najamuddin mencamkan baik-baik. 

Najamuddin membuktikan pesan kakaknya, sehingga 

Najamuddin kembali dari Kairo Mesir setelah meraih gelar 

magister (M.A.) dalam Bahasa dan Sastra Arab.  



  
 

  
 

Setelah itu, Najamuddin mendaftar menjadi dosen pada 

Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Hasanuddin (UNHAS) 

dan diterima sebagai dosen di sana. Awalnya, ia ingin menjadi 

bagian dari almamaternya di IAIN Ujung Pandang, namun satu 

dan lain hal beliau tidak sempat menjadi dosen di IAIN. Angin 

takdir membawanya ke UNHAS dan di sana bersama dengan 

istrinya, Dra. Hj. Faridah Rahman, M.A. Selanjutnya, Najamuddin 

melanjutkan studi pada program Ph.D. (doktor) di Universiti 

Kebangsaan Malaysia (UKM) dan meraih gelar Doktor (Dr.) 

dalam kajian Bahasa dan Sastra Arab. Kini, beliau menjadi 

Professor dengan keahlian Bahasa dan Sastra Arab pada Jurusan 

Sastra Asia Barat Fakultas Ilmu Budaya UNHAS. Hingga kini 

beliau adalah satu-satunya Professor Bahasa dan Sastra Arab di 

UNHAS. Beliau lebih dikenal dengan Prof. Dr. H. Najamuddin 

H.Abd Shafa, M.A.  

 

 

 

Pernikahan K.H. Abduh Shafa dengan Hj. Kanang 

K.H. Abduh Shafa menikah untuk kedua kalinya 

dengan mempersunting Salahsatu  anak mengajinya (santriwati), 

yaitu Kanang. Kala itu, Abduh Shafa menyandang status sebagai 

“duda” beranak tiga, sementara Kanang “janda” beranak dua 

(Sahabuddin dan Kamsiah). Istrinya yang kedua ini lebih dikenal 

dengan Hj. Kanang. Pernikahan Abduh Shafa dengan Hj. Kanang 

dikaruniai tiga orang anak, masing-masing: 

1. Khadijah HS (Hj. Khadijah HS), 

2. Ahmad AS (Ir. H. Ahmad AS) 



  
 

  
 

3. Saifuddin HS (Prof.Dr. H. Saifuddin HS, M.A./alm.)2 

Khadijah merupakan putri pertama Abduh Shafa dan satu-

satunya perempuan. Hj. Khadijah menikah dalam usia muda. Ia 

dipersunting oleh Salahsatu  kerabatnya dari jalur Hj. Kanang, 

yaitu H. Abd Gaffar (H. Gaffare). H. Gaffare adalah satu orang 

yang mengenal baik Anregurutta’ H. Baharuddin sejak “nyantri” 

di Pesantren As’adiyah Sengkang. Beliau sering menuturkan 

bahwa H. Bahe (maksudnya Anregurutta’ H. Baharuddin HS) 

adalah orang sangat brillian dan genius yang ia kenal sejak 

dahulu ketika masih kanak-kanak. Hj. Khadijah merupakan putri 

pertama AG. K.H. Abduh Shafa lahir dari pernikahannya dengan 

Hj. Kanang. 

Anak kedua dari pernikahan Abduh Shafa dengan Hj. 

Kanang adalah Ahmad HS. Beliau adalah seorang insinyur (Ir.). 

Meskipun beliau memilih jalur pendidikan umum (keinsinyuran) 

di UVRI Ujung Pandang, namun pendidikan dasar dan menengah 

ditempuh dalam lembaga/sekolah agama. Ir. H. Ahmad HS 

sering menuturkan bahwa ia memilih jalur pendidikan umum 

pada pendidikan tinggi agar kiprahnya tidak hanya di bidang 

agama saja, melainkan juga pada bidang sosial lainnya. Tidak 

bekerja sebagai insinyur, beliau bahkan pernah menjabat sebagai 

Kepala Desa di kampung ayahnya di Cakkeware’. 

Sedangkan Saifuddin (Prof. Dr. H. Saifuddin HS, M.A.) 

menempuh pendidikan dasarnya di Makassar. Setelah tamat 

pendidikan dasarnya, beliau melanjutkan pendidikannya di 

                                                             
2 Di belakang nama anak-anak KH. Abduh Shafa ada yang menggunakan 

AS dan HS. AS akronim dari Abduh Shafa, sedangkan HS adalah Haji Abduh 
Shafa.  Drs. KH. Muh. Harisah AS karena saat penulisan itu Abduh Shafa belum 
menunaikan ibadah haji, sedangkan setelah itu mulai Dr. KH. Baharuddin HS, 
M.A. dan seterusnya  menggunakan AS, karena Abduh Shafa sudah menunaikan 
ibdah haji. Sesuai tradisi orang Indonesia umumnya dan orang Bugis khususnya, 
menggunakan gelar “Haji” setelah melaksanakan kewajiban haji. 



  
 

  
 

Pesantren IMMIM Putra Makassar, tempat kakaknya, H. 

Baharuddin mengajar kala itu. Setamat Pesantren tingkat 

SMP/MTs. di Pesantren IMMIM Putra Makassar, Saifuddin 

melanjutkan pendidikan SMA-nya di Pesantren At-Taqwa di 

bawah bimbingan al-‘Allamah AG. K.H. Muhammad Nur. 

Setamat dari Pesantre At-Taqwa Ujung Pandang. Selanjutnya, 

Saifuddin melanjutkan pendidikan tinggi pada Fakultas Syariah 

IAIN Ujung Pandang dengan jurusan Tafsir Hadis. 

Saifuddin menjadi sarjana dalam usianya yang terbilang 

masih sangat muda. Setelah menggondol ijazah S1-nya, Saifuddin 

dengan penuh semangat melanjutkan S2-nya. Setelah itu, beliau 

melanjutkan pendidikannya pada PPs IAIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta. Sebagai dosen yang berstatus PNS, beliau bertugas 

pertama kali di IAIN Gorontalo, lalu mutasi tugas ke STAIN 

Watampone. Ketika itu, beliau menjadi penasihat spritual Bupati 

Bone atas inisiasi dan saran Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, 

M.A. (mantan Wakil Menteri Agama era Presiden SBY, dan kini 

beliau mengemban amanah sebagai imam Besar Masjid Istiqlal 

Jakarta). 

Sedang menjabat sebagai Direktur Pesantren Al-Ikhlas 

Ujung Uloe Bone, Saifuddin ditunjuk sebagai Ketua STAIN 

Sorong untuk pertama kalinya. Dan, belum berakhir 

menyelesaikan masa baktinya, beliau dipanggil menghadap 

kepada Allah ditahun 2011. Karena tidak lama lagi masa 

jabatannya berakhir maka Pengganti sementara (Pgs.) Ketua 

STAIN Sorong dijabat oleh Dr. H. Muhammad Yusuf. Prof. Dr. H. 

Saifuddin wafat dalam usia 43 tahun.  

 

 

 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELAHIRAN PUTRA KEDUA 

Baharuddin Lahir sebagai Anak Kedua 

Tepat pada tanggal 2 Mei 19483 pecah tangis, lahir putra 

kedua di Bone dari pasangan Abduh Shafa dan Indare’. Bayi 

                                                             
3 Akan tetapi, yang tertulis di ijazah dan identitas pengenal lainnya, 

Baharuddin lahir di Bone tanggal 31 Desember 1949. Data kelahirannya berbeda 

dengan tanggal ijazah. Ijazah-ijazahnya juga berbeda. Ijazah Ibtidaiyah dan 

Tsanawiyah 1990 tanpa  tanggal.  Ijazah negeri PGA, MAAIN menunjukkan H. 



  
 

  
 

mungil berjenis kelamin laki-laki ini kelak oleh Abduh Shafa dan 

Indare’ diberinya nama “Bahruddin”. Kelahiran bayi, Bahruddin 

menambah rasa bahagia keluarga khususnya kedua orangtuanya. 

Tidak ada data mengapa ia diberi nama Baharuddin, tetapi dilihat 

dari makna namanya “Bahruddin” yang terdiri dari dua kata, 

yaitu “bahrun” yang berati “laut” dan “al-din” berarti “agama”. 

Kedua kata tersebut disatukan yang berarti “lautan agama”. 

Berdasarkan maknanya itu, dapat diduga kuat bahwa Abduh 

Shafa dan Indare’ memberikan nama putra keduanya ini 

“Baharuddin” sebagai ekspresi rasa syukur disertai harapan, doa, 

dan optimisme agar putra keduanya ini kelak tumbuh dan besar 

dalam tuntunan agama, memiliki keluasan dan kedalaman ilmu 

agama Islam yang digambarkannya seperti laut.  

 Puang Aji Bahe’, demikian panggilan sehari-hari 

Anregurutta’ Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A.  Nama “Baharuddin” 

kini merupakan buah dari doa Sang Abba (H. Abduh Shafa) 

ketika memberikan nama “Bahruddin” kepada putra keduanya 

itu. Kini, Anregurutta’ H. Baharuddin HS - yang oleh kesaksian 

murid-muridnya dan kawan-kawan selettingnya – beliau 

memiliki ilmu agama yang luas dan mendalam. Pengakuan dari 

berbagai jama’ah yang mengikuti pengajiannya atau dakwahnya 

di berbagai momentum dan beberapa masjid juga atau majelis-

mjelis ilmu yang beliau bina. Atas ketekunan dan konsistensinya 

untuk terus belajar dan mengajarkan ilmunya, beliau terbilang 

banyak mengambil peran sosial keagamaan sebagai media 

pengkhidmatannya kepada masyarakat. Diantaranya sebagai 

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar, Rais 

Syuriah Nahdhatul Ulama (NU) Kota Makassar, dan lain-lain. 

                                                                                                                                         
Baharuddin lahir tahun 1949. Tidak tau yang mana paling tepat, tapi beliau 

menyatakan lahir tanggal 2 Mei 1948. 



  
 

  
 

Disamping kiprahnya dalam organisasi sosial keagamaan 

di masyarakat, beliau juga masih tetap mengajar di berbagai 

universitas, khususnya di Program Pascasarjana seperti di PPs 

UIN Alauddin Makassar, PPs Universitas Muhammadiyah 

(Unismuh) Makassar, PPs Universitas Islam Makassar (UIM), PPs 

Universitas Muslim Indonesia (UMI).  Meski beliau telah 

mencapai masa purnabakti sebagai PNS beberapa tahun terakhir 

ini, namun beliau tetap mengajar, membimbing, dan menguji di 

universitas-universitas tersebut. Beliau telah memiliki mahasiswa 

yang telah meraih berbagai gelar akademik dan jenjang akademik 

yang bervariasi yang tersebar dalam berbagai profesi. Semua 

kiprahnya itu adalah jawaban dari sebuah doa kedua orantuanya 

agar Baharuddin kelak menjadi ilmuwan dalam bidang agama 

Islam yang keluasan dan kedalamannya diilustrasikan seperti 

lautan. 

 

 

 

 

 

 

 

BERAKHIR BELAIAN KASIH SAYANG 

Baharuddin yang merupakan anak kedua, posisinya 

berada diantara Muh. Harisah dan Najamuddin. Kelahiran 

ketiganya terbilang rapat, yakni Baharuddin kecil kala itu ,masih 

berusia satu tahun lebih sedikit adiknya, Najamuddin pun 

“segera” lahir. Dalam kondisi itulah, Baharuddin harus segera 



  
 

  
 

berhenti menikmati ASI, karena giliran adiknya itu untuk 

diberikan asupan ASI. 

Karena terbilang rapatnya jarak antara usia Baharuddin 

dengan adiknya, Najamuddin, sehingga Baharuddin kadang-

kadang bertingkah agar diperhatikan oleh ibundanya, Indare’. 

Ketika ia B.A.B, - maaf - ia menggunakan kesempatan agar 

diperhatikan oleh ibunya (Indare’), sehingga ia tidak mau apabila 

yang mengistinjakan (mencebok) bukan ibunya. Biasanya, kalau 

santri Abbanya yang membersihkan (mencebok) ia bertingkah 

berusaha buang air lagi agar ibunya yang urus. Tingkah itu, 

sesungguhnya merupakan permintaan seorang anak kepada 

ibunya agar diperhatikan. Karena repot mengurus bersamaan 

Baharuddin dan adiknya, Najamuddin, maka Indare’ selain sering 

dibantu oleh santri, ia juga sering dibantu oleh mertuanya, Puang 

Sami’ untuk memperhatikan dan menangani Baharuddin. Karena 

itu, hikmahnya ia menjadi akrab dan dekat dengan Sang nenek, 

menikmati pelukan sang Nenek, Puang Sami’. Di pelukan sang 

nenek, Baharuddin merasakan kasih sayang dan pelukan hangat.  

Hidup manusia terus berjalan dan mengikuti arah angin 

takdir, Muh. Harisah, Baharuddin, dan Najamuddin segera 

ditinggal oleh sang ibu untuk selama-lamanya. Ibu yang menjadi 

harapan sumber kasih sayang dan pelukan hangat buat mereka 

dipanggil menghadap kepada Allah dan pergi untuk selama-

lamanya dalam usia 25 tahun. Indare’ wafat tahun 1954. Ketiga 

putranya pun menjadi piatu. Menjadi single parent, K.H. Abduh 

Shafa memikul tanggung jawab mengayomi dan mengasuh ketiga 

putranya itu. Sentuhan kasih sayang ibunda, Indare’ harus 

berakhir dalam usia ketiga putranya yang masih kanak-kanak. 

Ketika itu, Baharuddin berusia enam tahun. 

Sebagai seorang yang memiliki pengetahuan agama dan 

komitemen, Abduh Shafa mendidik ketiga putranya dengan baik. 



  
 

  
 

Setelah merasakan kondisi yang patut, dalam menjalani hidupnya 

sebagai single parent, Abduh Shafa bermaksud mencari teman 

hidup untuk mendampingi dirinya dalam mengasuh ketiga 

putranya itu. Pilihan pun segera ditentukan dengan memilih 

Salahsatu  “anak pangngaji-nya” (santriwati yang ikut mengaji), 

yaitu Kanang (alm. Hj. Kanang). Kala itu, tentu Abduh Shafa 

berstatus duda dan Hj. Kanang berstatus Janda. Begitulah 

pilihannya, pernikahan pun berlangsung, keduanya resmi sebagai 

suami dan istri.  

Baharuddin kecil bersama dua saudaranya itu (Muh. 

Harisah dan Najamuddin, merasakan suasana baru memiliki “ibu 

sambung” (ibu tiri) menggantikan pelukan ibu kandungnya, 

Indare’. Perkawinan K.H. Abduh Shafa dan Hj. Kanang dikarunia 

tiga orang anak. Mereka dikaruniai satu orang putri dan dua 

orang putra masing-masing Khadijah, Ahmad, dan Saifuddin 

yang sekarang lebih dikenal dengan sapaan Hj. Khadijah HS, Ir. 

H. Ahmad HS, dan Prof. Dr. H. Saifuddin, M.A. (alm.). Tumbuh di 

lingkungan rumah tangga yang islami, ketiganya mendapatkan 

pendidikan dan asuhan yang penuh nuansa Islami pula. 

 

 

 

 

GENEOLOGI INTELEKTUAL 

Abduh Shafa Mangaji di DDI Mangkoso  

Ternyata, bukan prioritas melainkan kewajiban belajar 

dan tanggung jawab terhadap keluarga keduanya mesti berjalan 

sebagaimana mestinya. AG.H. Abduh Shafa, ayah AGH. 



  
 

  
 

Baharuddin HS berguru kepada ayahnya, La Husen dan ulama 

yang ada di kampungnya, Watatta’’. Ketika memasuki usia 

remaja, Abduh Shafa mengaji (berguru kepada ulama dengan 

mengkaji kitab-kitab Arab klasik) di bawah bimbingan AG.H. 

Abdul Gani (Puang Imam Ta’). Tunas intelektual dan 

keulamaannya mulai tumbuh sejak di kampungnya dan terus 

dirawat di bawah siraman para ulama khususnya ketika beliau 

mengaji di DDI Mangkoso Barru di bawah asuhan Anregurutta’ 

K.H. Abdurrahman Ambo Dalle. 

Sebelum ke Mangkoso, Abduh Shafa melanjutkan 

pengkajian kitab-kitabnya dengan mengaji ke kampung Bulu 

Awampone di bawah asuhan langsung Puang Haji Yalla (Puang 

Aji Yalla). Selanjutnya, ke Cabalu yang jaraknya seikira lima 

kilometer sebelah barat dari Kota Watampone. Di sana ia diajar 

langsung oleh Guru Ilyas, seorang alim yang merupakan alumni 

Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Sengkang (kini Pondok 

Pesantren As’adiyah Sengkang). 

Setelah menempuh pendidikan di Cabalu, Abduh Shafa 

melanjutkan pendidikannya di DDI Mangkoso di bawah asuhan 

seorang alim tersohor, AG. K.H. Abdurrahman Ambo Dalle. 

Bukan hal yang mudah, meninggalkan keluarga di Watatta’’ 

untuk menuntut ilmu di Kabupeten Barru (DDI Mangkoso). Dapat 

dibayangkan, ketika itu pertengahan tahun 1940-an jarak 

Mangkoso dengan Watatta’’ meski masih satu propinsi, namun 

harus ditempuh dengan berjalan kaki beserta bekal-bekalnya 

dipikul dengan berjalan kaki pula. Disamping itu, beliau juga 

meninggalkan istri yang tentu harus dipersiapkan bekal selama 

Abduh Shafa di DDI Mangkoso. Hal itu tentu tidak diragukan lagi 

sebagai sebuah jihad “orang yang keluar dari rumahnya dalam 

rangka menempuh sebuah perjalanan menuntut ilmu karena 

Allah, ia berada di jalan Allah sampai ia kembali ke tempat 



  
 

  
 

tinggalnya (rumahnya)”. Perjalanan ditempuh selama kurang 

lebih tiga hari dengan berjalan kaki. Untungnya, ketika itu Abduh 

Shafa adakalanya bersama kawannya, Haruna dan Saide. Mereka 

saling menyemangati untuk menempuh perjalanan kaki untuk 

menuntut ilmu sebagai bekal untuk berkhidmat kepada 

masyarakat. 

Begitu beratnya perjalanan menuntut ilmu, fasilitas hidup 

yang serba terbatas, perjalanan menyisakan pilu, singkatnya 

mereka sedang berjihad di jalan Allah. Seorang sahabatnya 

terpaksa merobek baju-baju kaos untuk dijadikan kaos mengalasi 

kaki yang sudah terasa perih melewati terjalnya perjalanan panas 

bercampur keras yang tentu melengkapi penderitaan yang 

meminta semangat jihad yang lebih besar demi memperoleh ilmu 

dari ulama yang terpercaya keilmuan dan akhlaknya. Perjalanan 

kaki melewati gunung-gunung khususnya di Soppeng Riaja 

Barru. Perjalanan harus dilanjutkan melewati Bulu Dua selama 

tiga hari itu. Bekal hidup pun harus disertakan di pundaknya. 

Terbayang pula betapa ini adalah sebuah pilihan, sebab istri yang 

sudah dinikahinya, Indare’’ (Puang Indah) harus mampu 

menahan rindu dan harus pula mampu memahami betapa sang 

suami sedang berjihad menuntut ilmu. Ikatan keluarga (sepupu) 

yang direkatkan dengan tali pernikahan (suami-istri) menambah 

kuatnya keyakinan kepada keduanya. Rasa kasih sayang diantara 

keduanya memampukan dirinya untuk melewati poros perjalanan 

jihad menuntut ilmu agama Islam dari ulama. 

Indare’ sesungguhnya, meski sepupu satu kali dengan Abduh 

Shafa, disamping pilihan orangtua, namun Indare’ juga memang 

merupakan incaran dan pujaan hati Abduh Shafa yang selama ini 

didiamkan. Ketika orangtuanya mencarikan jodoh (mattiro-tiro), 

terlontar gumam dari Abduh Shafa “sitongenngna iyaro tau upujie 

de’na nabela” maknanya “sesungguhnya perempuan pujaan hatiku 



  
 

  
 

adalah keluarga sendiri”.  Dan, keluarga atau gadis yang 

dimaksud adalah Indare’ yang tidak lain adalah sepupunya 

sendiri. Mereka menyimpan rasa ketertarikan dan tidak diobral 

karena begitulah “ampe-ampe malebbi’ na matanre siri’” bergabung 

menjaga kewibawaan seorang alim, Abduh Shafa. 

Mencari jodoh ternyata tidak perlu repot dan muluk-muluk. 

Sepupu, Indare’ juga dapat menjadi pujaan hati dan incaran untuk 

dipersunting. Abduh Shafa, untuk ukuran desa, beliau pemuda 

tampan menawan (kallolo magaretta) bagi gadis-gadis desa 

sekampungnya. Setiap beliau mandi, gadis-gadis desa pun 

berusaha mendapatkan perhatian Abduh Shafa. Ah..., makin 

romantis saja..., tidak begitu ceritanya. Abduh Shafa, anak muda 

yang alim lagi tidak terkontaminasi pengaruh pergaulan ala ABG 

saat ini, Abduh Shafa tidak tampak meresponnya. Senyum 

dilebarkan seperlunya. Hal itu tentu semakin menawan dan 

menambah penasaran mereka. Penampilannya yang “cold” makin 

menyimpan rasa simpatik bercampur kharisma, makin menarik 

harapan gadis-gadis sekampungnya.  

Bukan tanpa sebab, Indare’ yang menjadi sasaran perhatian 

Abduh Shafa itu memang dikenal cantik, lembut, dan santun. 

Karakternya itu semakin membuat hati Abduh Shafa tertambat 

pada Indare’’. Indare’ dijuluki “buah pao maridi uli’na” menurut 

versi AGH. Baharuddin. Sedangkan versi AGH. Muh. Harisah 

mengatakan: “pao panasa maridi paggattungna”. Mana yang benar, 

tidak menjadi soal, yang jelas julukan itu mengilustrasikan 

ketertarikan Abduh Shafa terhadap Indare’’, itu intinya”. 

Buktinya, buah yang kulitnya menguning itu, waktunya dipetik. 

Abduh Shafa melului “duta” orangtuanya, melamar dan menikahi 

pujaan hatinya itu, Indare’. Resmilah keduanya menjadi suami 

istri. Keduanya memulai menempuh hidup baru bersama dalam 

ikatan suci berbalut cinta kasih. Keduanya berjalan, berlabuh, 



  
 

  
 

menyusuri indahnya bahtera rumah tangga. Ombak dan indahnya 

pemandangan pun seolah menjadi satu paket. Keduanya tulus 

menjalani.  

Tidak begitu lama setelah pernikahan keduanya, Abduh 

Shafa berangkat  ke Mangkoso untuk menuntut ilmu. Di tengah-

tengah kesibukannya belajar di Mangkoso, lahir putra pertama 

yang kelak diberi nama Muh. Harisah, beliau tidak sempat 

mendampingi persalinan istrinya yang pertama kala itu. Adalah 

wajar dan normal, apabila muncul keinginan untuk melihat dan 

mengasuh putranya itu. Karena pertaruhan pilihan antara kembali 

ke rumahnya mengasuh dan memelihara putranya itu atau tetap 

bersabar dan tinggal menuntut ilmu, maka beliau harus memilih 

Salahsatu nya. Skala prioritas harus jatuh pada pilihan tetap 

melanjutkan pelajarannya. Sebagai gantinya sementara, beliau 

menulis wasiat kepada istrinya, Indare’ “tapiara madecengngi 

Anatta’, Harisah” tolong pelihara/dirawat dengan baik Harisah”.  

Indare’ adalah istri yang memahami dan menerima keadaan 

suaminya yang sedang menuntut ilmu di Mangkoso. Dengan 

penuh kesabaran, ia mengasuh putra kesayangannya itu. Harisah 

yang sedang lucu-lucunya tentu tidak hanya menandai perubahan 

status orang tuanya sebagai “ayah dan ibu” namun juga 

kehadirannya melengkapi kebahagiaan keduanya. Terbayang, 

betapa berat untuk meninggalkan keluarga yang telah dianugrahi 

putra, apalagi keduanya tanpa masalah, semata-mata karena 

menuntut ilmulah yang harus memisahkan mereka sementara. 

Terkadang untuk melepas rindu, Abduh Shafa kembali ke 

kampung (ke rumahnya), ia memanfaatkan kebersamaannya 

dengan istri dan putranya itu (semacam quality time) buat 

keluarga. Maklum zaman itu belum ada media sosial layaknya 

sekarang, apalagi video call, jauh dari bayangan itu 



  
 

  
 

Indare’ hanya memancarkan senyum bahagia melihat suami 

dan putranya itu sedang bercengkrama melepas rindu. Terasa 

amat berat memuncak saat Abduh Shafa harus kembali lagi ke 

Mangkoso melanjutkan aktivitas “mengaji’. Istrinya, Indare’’ turut 

mengantar ke pinggir kampung sambil menggendong Harisah. 

Terlihat kesetiaan yang tulus, Indare’ dan Harisah tidak beranjak 

dari tempat itu hingga Abduh Shafa meninggalkan tempat batas 

mengantarnya bersama kawan-kawannya sampai menghilang 

dari jangkauan pandangan Indare’ dan Harisah. Ketika itu, 

Abduh Shafa memasuki hutan belantara bersama kawan-kawan 

sambil membawa bekalnya. 

Sebuah perjuangan seorang Abduh Shafa, Allah selalu 

menolongnya. Hingga beliau menamatkan pendidikannya di 

Mangkoso di bawah bimbingan para ulama, khususnya AG. K.H. 

Abdurrahman Ambo Dalle. Abduh Shafa sudah dikenal oleh 

alumni-alumni Mangkoso sesudahnya, termasuk AG. K.H. Muh. 

Faried Wajdi dan Prof. Dr. H. Andi Sayamsul Bahri Andi Galigo, 

M.A. Bahkan, ketika penulis bertemu dan bersama dengan Prof. 

H. Andi Sayamsul Bahari di Malaysia pada tahun 2008 lalu, beliau 

mengatakan bahwa K.H. Abduh Shafa adalah seorang “Imam 

Besar”4 yang merupakan murid langsung AG. H. Abdurrahman 

Ambo Dalle. Orang-orang yang pernah menjadi murid langsung 

beliau, menjadi kebanggaan tersendiri, sebab silsilah keilmuan 

yang tersambung dari ulama tersohor dan cridible (AG. K.H. 

Abdurrahman Ambo Dalle) akan mengukuhkan keilmuan murid-

muridnya. 

 

                                                             
4 Imam besar yang dimaksud adalah Abduh Shafa yang keilmuannya 

memadai untuk memandu masyarakat atau umat dalam hal sosial keagamaan. 
Abduh Shafa memang menjadi Imam di kampungnya dan terbilang cukup 
berpengaruh fatwa-fatwa dan pesan morak keagamaan yang beliau sampaikan. 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENDIRIKAN MADRASAH DI CAKKEWARE’ 

Sesuai tujuan menuntut ilmu, untuk menjadi bekal 

berkhidmat kepada umat, setelah Abduh Shafa memperoleh ilmu 

dari para ulama Mangkoso, maka beliau berikhtiar 

mewujudkannya. Beliau bergeser dari Watatta’ ke Cakkeware’’ 



  
 

  
 

untuk mengajar dan berdakwah di sana. Mengawali kehidupan di 

sebuah kampung yang baru, membutuhkan sejumlah 

pertimbangan dan kearifan. Harus ia pikirkan dari mana harus 

mengawali pendidikan dan dakwahnya. 

Cakkeware’’ merupakan sebuah perkampungan di Bone 

Utara. Awalnya, Cakkeware’’ merupakan sebuah padang 

belantara yang jauh dari kontak perkotaan. Potensi alam dan mata 

penaharian yang menghuni Cakkeware’ umumnya adalah bertani, 

berkebun, dan betani tambak. Tanahnya terbilang subur untuk 

aktivitas mata pencaharian tersebut. Kampung Cakkeware’ 

dikenal sebagai “kampong nakkangului nanrena (galunna), 

nassulappei ukkajungna (dare’na), nenniya nattoddangi uwaena-

anrianna (balena)”. Sebelum banyak penduduk yang mendiami, 

padang belantara Cakkeware’’ terdapat banyak kerbau yang liar 

di padang yang menghijau menandai suasana perkampungan 

yang sesungguhnya.  

Pertambahan penduduk dan situasi di kampung sekitarnya 

ditambah dengan keadaan alam Cakkeware’’ menarik penduduk 

sekitarnya untuk berdatangan menjamah tanah-tanah yang 

terbentang luas di Cakkeware’’. Tercatat Salahseorang  yang 

pertama-tama membuka lahan persawahan yaitu Becce’ Lamanne 

yang merupakan kakek Hj. Jawariah, istri AGH. Muh. Harisah AS. 

Kala itu, proses adminsitrasi pertanahan tidak seperti saat ini. 

Daeng Patokkong yang menjadi to matoa kampong (kepala 

kampung) membagi-bagikan lahan kepada para pendatang. H. 

Hude, H. Hame, dan Becce’ Lamanne adalah “assabiquna al-

awwalun” pendatang awal yang membuka lahan pertanian dan 

perkebunan. 

Kondisi masyarakat yang masih sibuk dengan aktivitas 

mencari nafkah, mereka melibatkan keluarga dan anak-anaknya 

ke perkebunan, persawahan, dan pertambakan terutama saat 



  
 

  
 

musim tanam dan musim panen. AG. K.H. Abduh Shafa yang 

pindah ke Cakkeware’’ untuk tujuan mengembangkan ajaran 

(pendidikan dan dakwah Islam), mengajari masyarakat di sana, 

justru berupaya mendirikan madrasah dan membuka pengajian. 

Membuka pengajian menjadi prioritas Abduh Shafa dibandingkan 

membuka lahan pertanian atau perkebunan. Karena kondisi dan 

kesadaran masyarakat antara ingin mendapatkan pendidikan 

agama dan memenuhi kebutuhan hidupnya masih “tarik ulur”, 

bahkan mereka kebanyakan masih memprioritaskan bekerja di 

sawah, di kebun, dan di empang mereka dibandingkan 

belajar/bersekolah.  

Melihat kondisi yang kurang kondusif dan kurang efektif itu, 

Abduh Shafa berencana untuk meninggalkan Labotto dan kembali 

untuk ke Watatta’’ demi mengajarkan Islam di kampung 

leluhurnya di sana. Ketika berencana kembali ke Watatta’’ karena 

merasa kurang mendapatkan dukungan atas misinya untuk 

mengajar, terbayang pentingnya mengajarkan Islam kepada 

mereka.  Santri-santrinya yang biasanya belajar justru di musim 

tanam dan musim panen diikutkan oleh orangtua mereka ke 

sawah, ke kebun, dan ke empang untuk membantu orangtua 

mereka. Akibatnya, madrasah yang dibina oleh Abduh Shafa 

menjadi kurang santrinya yang hadir, bahkan adakalanya kosong.  

Ketika melihat kondisi yang tidak kondusif untuk dibina itu, 

maka sebagai manusia biasa, beliau mengalami penurunan 

semangat untuk melanjutkan misinya itu. Abduh Shafa akhirnya 

tekadnya bulat untuk kembali ke Watatta’. Dalam perjalanan, 

sebelum sampai ke Watatta’, masyarakat Cakkeware’ bersama-

sama tokoh-tokoh masyarakat diantaranya H. Pannaco Daeng 

Sitonra, Penrekale H. Lannu, dan H. Hude, “masseddi 

paleppangngi”. Mereka bersatu menahan Abduh Shafa agar tidak 

meninggalkan Cakkeware’.  



  
 

  
 

Mereka menemui Abduh Shafa dan meminta agar ia tetap 

meneruskan cita-citanya menyiarkan Islam kepada masyarakat 

Cakkeware’ dan mengajarkan Islam di sana. Atas permintaan 

kolektif tokoh masyarakat Cakkeware’, maka Abduh Shafa 

menerimanya. Akan tetapi, beliau tetap meneruskan juga 

perjalanannya ke Watatta’ tempat kelahirannya. Selama di 

Watatta’, ia mengajarkan Islam kepada beberapa santri yang 

menyertai ke Watatta’.  Kepada para santri, mereka menerima 

pelajaran dari AGH. Abduh Shafa antara lain ilmu Sharf (Sharafe 

Galappo), Safinatun Najah, Ardardir, Majmu’ al-Arba’ah, Ilmu Tajwid, 

dan beberapa kitab lainnya.  

Menjelang dua tahun kemudian, Abduh Shafa diangkat 

menjadi Imam Labotto. Sejak itulah, Abduh Shafa meninggalkan 

kembali Watatta’ menuju Cakkeware’ dan menetap di sana untuk 

menjalankan amanah sebagai Imam di sana. Di Cakkeware’, 

beliau membina dakwah Islam kepada masyarakat setempat dan 

memberi pengajian. Terhitung sejak tahun 1953 beliau bermukim 

di Cakkeware’ dan membina pengajian kitab kuning di Langkara 

kemudian pindah ke “Masjid Irsyadusslam” yang dibangun 

secara gotong royong oleh warga setempat. Langkara tersebut 

selanjutnya ditempati oleh AGH. Khatib Taslim. 

Sebagai bentuk sambutan masyarakat Cakkeware’, mereka 

menghadiahi Abduh Shafa lahan persawahan dan perkebunan. 

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Abduh Shafa menggarap 

lahan tersebut. Sebab, selama beliau melaksanakan pembinaan 

agama pada masyarakat, tidak pernah mendapatkan gaji. Sebagai 

bentuk dukungan masyarakat, para orang tua santri memberikan 

hasil bumi untuk beliau bersama keluarga. Namun, beliau tetap 

tidak ingin menggantungkan hidupnya pada pemberian 

masyarakat, sehingga beliau dan anak-anaknya mengelola lahan 

tersebut dan dibantu oleh para santrinya. 



  
 

  
 

Beliau tetap berkomitemen terhadap misi utamanya, 

membina umat dengan ajaran Islam. Fasiltas ibadah berupa 

Masjid Irsyadussalam dimanfaatkan oleh Abduh Shafa untuk 

kegiatan Pengajian Kitab Kuning. Kemudian beliau mendirikan 

Madrasah As’adiyah di tempat tersebut pada tahun 1954. 

Sedangkan Masjid Irsyadussalam diubah menjadi 

“Mursyidussalam” atas saran seorang alim yang bernama AGH. 

Harisah Husein yang pernah mengunjungi masjid tersebut. 

Sejak berdirinya Sekolah Islam “Madrasah Arabiyah” (Sikola 

Ara’), sekolah tersebut banyak diminati oleh masyarakat 

Cakkeware’ dan sekitarnya, termasuk masyarakat dari Awang 

Cenrana. Kondisi itu menjadikan Masjid Mursyidussalam 

dipenuhi santri yang mengikuti pengajian dan pendidikan formal. 

Berkat syiar Islam melalui pendidikan dan dakwah yang 

dilaksanakan oleh beliau maka orang-orang Cakkeware’ 

menyebutnya “alenami tu gurutta Puang Shafa paselleng manengngi 

tauwe ri Cakkeware’ lao manorang”. Guru kita, Abduh Shafa lah 

yang mengislamkan seluruh masyarakat Cakkeware’ hingga ke 

utara. Mungkin ini heperbolik, karena pada dasarnya mereka 

telah menjadi muslim dengan modal dua kalimat syahadat. Akan 

tetapi mereka tidak memahami Islam karena tidak adanya 

pendidikan mereka tentang agamanya. Kehadiran AGH. Abduh 

Shafa di tengah-tengah masyarakat Cakkeware’ membawa 

perubahan menjadi paham terhadap Islam melalui pengajian dan 

madrasah yang beliau dirikan. Masyarakat Cakkeware’ menjadi 

jama’ah pengajian dan santri/murid pada madrasah. 

Sebagian santri yang ikut mengaji di Cakkeware’ adalah 

santri beliau sebelumnya, ketika masih di Labotto. Kepindahan 

beliau dari Labotto ke Cakkeware’ dikuti oleh santrinya dalam 

kegiatan pengajian kitab kuning ketika membuka pesantren di 

Cakkeware’ pada tahun 1949. Diantara santrinya yang mengikuti 



  
 

  
 

beliau dari Labotto ke Cakkeware’ yaitu Muhammad Amin, Ilyas 

Salewe, Muhammad Surur, Ja’far, Beddu Remmang, Kuneng dan 

Husein. 

Berkat tingginya animo masyarakat Cakkeware’ untuk belajar 

agama, dibukalah kelas khusus orang-orang dewasa. Diantara 

santrinya yang ikut adalah Indare’’, Kanang, Hanafiah, Saodah, 

dan lain-lain. Dua nama yang pertama kelak menjadi istri beliau. 

Indare’, istri pertama melahirkan Muh. Harisah, Baharuddin, dan 

Najamuddin. Sedangkan pernikahannya dengan Hj. Kanang 

dikaruniai Khadijah, Ahmad, dan Saifuddin. Ketika Indare’ sakit 

dan akhirnya meninggal dalam usia 25 tahun, kemudian Abduh 

Shafa menikahi santrinya, Hj. Kanang. 

Indare’ (yang sering dipanggil dengan Daeng Inda’) menurut 

informasi bahwa ia termasuk santri yang cerdas dan 

kecerdasannya berada di atas rata-rata santri yang lain. Ia 

menghafal Sarafe Galappo, memiliki tulisan yang indah (mungkin 

semakna dengan namanya). Ia pun mempelajari dan memahami 

kitab Mi’raj, Safinatun Najah, Kasyifatus Saja’, dan Ilmu Tajwid. 

Dalam mengajarkan ilmu-ilmu tersebut, Abduh Shafa 

bersama AGH. Khatib Taslim membina santrinya. Madrasah 

tersebut belum sempat diberi nama oleh Abduh Shafa, karena 

ketika itu situasi belum kondusif menyusul terjadinya pergolakan 

pemberontakan DI/TII di bawah pimpina Abd Kahar Muzakkar 

berhadapan pasukan TNI. Keadaan itu membuatnya harus 

berhati-hati menyebarkan misi dakwah dan pendidikan 

masyarakat agar tidak dicurigai melakukan “makar”. 

Ketika situasi menjadi stabil dan kondusif, maka madrasah 

tersebut kemudian diberi nama Madrasah As’adiyah Cakkeware’. 

Di bawah madrasah ini terdiri atas tiga satuan tingkat pendidikan 

madrasah (MI, MTs, MA). Madrasah tersebut masih eksis hingga 

kini di bawah penanganan menantu AGH. Abduh Shafa, yaitu H. 



  
 

  
 

Gaffar, serta beberapa orang yang lain. Madrasah ini merupakan 

jejak (artepak) perjalanan perjuangan dakwah dan pendidikan 

yang dirintisnya. Semoga menjadi shadaqah jariyah (kontribusi 

yang berkesinambungan)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSOK TELADAN 

Tanpa menafikan beliau sebagai manusia biasa, namun 

banyak sisi kehidupan dan kepribadian beliau yang 

menginspirasi. Diantaranya ada yang layak diadaptasi dalam 



  
 

  
 

kehidupan sehari-sehari. Dalam batas-batas sebagai manusia 

biasa, terdapat banyak sisi kepribadian beliau yang layak 

diteladani dan menginspirasi. Hal ini perlu diungkapkan agar 

keturunan (anak dan cucu) beliau dapat menlanjutkan dan 

merawat hal-hal positif dari beliau. Pengaruhnya cukup 

menginspirasi, anak-anaknya AG. Drs. K.H. Muh Harisah menjadi 

guru dan pendiri pondok Pesantren An-Nahdlah Ujung Pandang 

dan dilanjutkan oleh putra putra beliau. Demikian AG. Dr. K.H. 

Baharuddin HS seluruh hidupnya didarmabaktikan dalam 

mengajar dari Pesantren ke Pesantren selain menjadi dosen di 

Perguruan Tinggi. Prof. Dr. H. Najamuddin HS, berkhidmat 

sebagai dosen dan yayasan Pendidikannya disamping menjadi 

penasihat di Pesantren an-Nahdlah, rintisan kakaknya, AG. Drs. 

K.H. Muh Harisah AS. Demikian pula alm. Prof. Dr. H. Saifuddin 

HS, semasa hidupnya selain menjalankan tugas sebagai dosen, 

beliau juga memimpin Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, 

rintisan Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar. 

1. Mencintai ilmu dan ulama 

Diantaranya, beliau mempunyai perhatian dan kecintaan 

terhadap ilmu dan para ulama, sehingga beliau senantiasa 

menyambung silaturrahim dengan para ulama. Demikian pula, 

guru-guru dan keluarganya dikunjungi. Beliau sering lakukan 

terutama setelah musim panen. Dalam kunjungan beliau, 

diikutkan pula putranya. Beliau menanamkan sifat-sifat ini 

kepada putra putri beliau agar senantiasa mencintai ilmu dan 

ulama. Keberhasilan menanamkan sifat-sifat dan tradisi ini 

mengantarkan anak-anaknya mencintai ilmu dan ulama. Mereka 

semuanya menjadi ilmuan, bahkan hingga ke jenjang pendidikan 

formal tertinggi dan belajar selama hayat masih dikandung badan 

(a long life education). Disamping mencintai ilmu, mereka juga 

sangat mencintai ilmuan dan ulama. 



  
 

  
 

2. Menikmati kesedarhanaan makanan 

Keteladanan tidak saja dalam tutur kata, melainkan juga 

dalam hal penampilan berpakaian. Beliau selalu mengenakan 

pakaian yang sederhana, namun tetap menjaga penampilan yang 

menarik, wajar, dan islami. Beliau menikmati makanan hasil 

olahan dan masakan istrinya “tau de’ namabangka anre”. Demikian 

penilaian putranya. Kesederhanaan dalam menu makanan itu, 

menjadikan hidupnya menikmati setiap makanan yang 

dihidangkan. Ternyata, di balik kesederhanaan terdapat rahasia 

lezatnya makanan yang disantap. Rasa syukur dan qana’ah yang 

diajarkan agama beliau rawat dalam hidupnya, termasuk dalam 

menyikapi rasa syukur terhadap makanan, dan menerima apa 

adanya. Sikap itulah yang menambah lezatnya setiap makanan 

yang dimakan.  

3. Mengenakan penutup kepala (songkok) 

Tidak hanya sebagai orang berisi kepalanya dengan ilmu dan 

makrifat, beliau menjaganya dengan mengenakan penutup 

kepala. Songkok sebagai simbol orang bijak yang tidak ingin 

menampakkan diri sebagai orang berilmu. Itulah sebabnya, 

songkok disebut kopiah (khufyah) artinya “tersembunyi”. Bagi 

orang Bugis, songkok bagi laki-laki adalah bentuk tatakrama (ade’ 

mappakalebbi’ iyyarega ampe-ampe sipakatau) dalam menerima tamu.  

Beliau selalu mengenakan songkok, termasuk ketika beliau 

hendak makan, beliau mengenakan songkok, apalagi ketika beliau 

bepergian, menerima tamu, dan ketika shalat. Beliau hanya 

membuka songkok ketika mandi dan tidur. Saking pentingnya 

songkok itu sebagai pakaian yang menunjukkan adat, adab, ciri 

laki-laki dewasa pada umunya. Beliau sering berpesan “ taroni 

malaung rupanmu, assaleng mabaru mui songko’mu, nasaba amo 

malaung rupanmu nabaru songko’mu mabello muko tu irita”. Meski 

wajahmu lusuh, yang penting songkokmu (kopiyahmu) selalu 



  
 

  
 

tampak baru. Dengan begitu kamu akan selalu tampak gagah 

(rapi). 

4. Bekerja mencari nafkah untuk keluarga 

Beliau memelihara kehormatan diri dan keluarganya dengan 

tidak menggantungkan dirinya dari belas kasihan dan pemberian 

orang lain. Beliau bekerja, bertani untuk menghidupi keluarganya. 

Ketika musim tanam tiba, maka beliau turun langsung bekerja, 

massisi (mencabut benih padi) untuk ditanam ke lahan yang sudah 

diolah. Bahkan, beliau kadang-kadang bekerja hingga tengah 

malam terutama ketika puncak musim tanam. Tanggung jawab 

keummatan (sosial keagamaan) melalui dakwah dan pendidikan 

tetap berjalan sebagaimana mestinya di satu sisi, dan bekerja 

untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap keluarganya di 

sisi lain. 

Keadaan ini dijalani demi menanggung hidup dirinya dan 

anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Tidak mudah, di 

tengah-tengah kesibukannya mendidik dan mendakwahi 

masyarakat di satu sisi dan memenuhi tanggung jawab keluarga 

di sisi yang lain dalam waktu bersamaan. Berbeda halnya dengan 

guru PNS saat ini yang relatif lebih beruntung dan terjamin dari 

segi kesejahteraannya. Atau, guru Honorer yang mendapat 

tunjangan sertifikasi guru atau tunjangan fungsional guru setiap 

bulan. Menghadapi keadaan itu, beliau sadar, memenuhi 

kebutuhan pokok keluarga dan membina umat, keduanya 

merupakan tanggung jawabnya yang mesti berjalan bersamaan.   

5. Berupaya tidak mengkonsumsi zakat fitrah  

Beliau bertanggungjawab memastikan bahwa makanan yang 

dikonsumsi oleh keluarganya bersih dari status syubhat terlebih 

harus bersih dari makanan yang berstatus haram. Beliau meski 

sebagai imam, namun tidak pernah mengkonsumsi beras dari 



  
 

  
 

zakat. Beliau membagi habis zakat kepada fakir miskin tanpa 

menyisakan sedikit pun untuk keluarganya. Beliau senantiasa 

mengingatkan kepada istrinya, Indare’ “Aja’ lalo mupanreangngi 

anana’e berre sekke’ fittara, nasaba engkamupa aseta”. Jangan sama 

sekali diberi makan kepada anak-anak (kita) dari beras zakat fitri, 

karena kita masih memiliki persiapan padi yang cukup”. Meski 

K.H. Abduh Shafa tidak tergolong yang orang melimpah 

hartanya, namun beliau yakin bahwa yang memberi makan 

adalah Allah. Dan, selama hidup ini masih berlangsung berarti 

stok harta masih ada dan dirahasiakan. 

6. Tidak ambisius terhadap jabatan 

Soal jabatan, beliau memandangnya sebagai amanah. Beliau 

tidak ambisius dalam soal jabatan. Meski dua kali ditawari untuk 

menjadi PNS, namun beliau selalu menolaknya. Apalagi ketika 

itu, kesejahteraan PNS sangat tidak layak atau di bawah standar, 

berbeda dengan sekarang yang menjadi incaran banyak orang. 

Meskipun putra-putra beliau umumnya hidup sebagai PNS, 

namun tradisi Abbanya tetap dilanjutkan, yakni mengajar dan 

mappangaji. Akan tetapi, putra-putra beliau yang berstatus sebagai 

PNS semuanya bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya 

sebagai PNS. Kemungkinan mereka menangkap dan memahami 

bahwa Abbanya menolak jadi PNS itu untuk dirinya dan tidak 

mesti diikuti oleh mereka. Yang terpenting sebagai PNS adalah 

menjalankan tugas dengan baik dan mengabdi kepada negara 

mencerdaskan bangsa. Mereka yang hidup sebagai PNS 

melaksanakan tugas-tugasnya sesuai Surat Keputusan yang 

menugaskannya. 

7. Wara’ (manini’) dalam mengkonsumsi makanan 

Kehatian-hatian terhadap soal makanan, sampai beliau 

seringkali melarang anak-anaknya mengambil mangga yang jatuh 

dengan mengatakan, “taroangngi punnana” (simpankan untuk 



  
 

  
 

pemiliknya saja). Beliau pantang untuk meminta, baik jabatan 

maupun materi. Saya pernah mendengar dari putra pertamanya, 

AGH. Muh. Harisah mengatakan dalam pidatonya  di depan 

Kepala Kanwil Kemenag Propinsi Sulsel “Natteakka puanaekka, to 

matoakku mellau”, saya dilarang oleh orangtuaku untuk meminta-

minta. Meskipun begitu, dalam hidupnya termasuk selalu cukup. 

Beliau menyatukan dalam dirinya antara sikap manini’ dan 

mappasikua (wara’ dan qana’ah).  

Sikap manini’  (muru’ah) beliau tidak hanya soal makanan 

dari hal yang diminta, melainkan juga terhadap makanan yang 

dijual di warung. Beliau berpesan kepada anak-anaknya “ana’ 

sikola napojie manre ri warungnge mapettang atinna, de’ naullei 

makkapala”. Pesan seperti ini lazim terdengar dari orang-orang tua 

di kampung dahulu. Santri yang suka jajan di warung akan sulit 

menghafal. Pesan ini tentu mengandung makna hakiki sekali 

makna majazi. Penuntut ilmu yang senang menikmati makanan 

enak akan selalu hati terpaut dengan makanan sehingga sulit 

untuk konsentrasi belajar dan menghafal pelajaran. Selain itu, 

makanan yang diolah di warung-warung tidak bisa dijamin 

kehalalannya, sehingga dapat berpengaruh secara psikologis pada 

mental santri, bahkan tidak berberkah.  

 

8. Istiqamah (mannennungeng) dalam Ibadah 

Dari segi ibadah, beliau mengamalkan dan merutinkan 

shalat malam (tahajjud) dan shalat dhuha, apalagi shalat wajib. 

Bahkan, beliau sangat memperhatikan dua shalat sunnat ini, 

shalat tahajjud dan shalat dhuha. Dua shalat sunnat ini 

merupakan amalan harian, siang dan malam.   

Selain beliau teguh dalam prinsip (magetteng taro 

pangkaukeng, taro ada taro gau), beliau juga konsisten dalam 

berpenampilan. Beliau mengamalkan agama yang perlu 



  
 

  
 

dilestarikan. Beliau teguh memelihara ibadah-ibdah wajibnya dan 

ibadah-ibadah sunnatnya. Beliau memelihara tradisi NU, 

ahlussunnah wal jama’ah. Saking kuat berpegang pada NU maka 

beliau menjadi “korban”ketika NU menjadi Partai Politik. Hikmah 

di balik itu semua membawanya sekeluarga berpindah ke Kota 

Ujung Pandang (kini Makassar). Ketika sampai di Kota Ujung 

Pandang, beliau tetap melanjutkan tradisi ulama NU, yaitu 

mappangaji kitta’. Beliau membina jamaah masjid Kuba’ Tinumbu. 

Singkatnya, beliau sosok panrita (seorang ‘alim) yang berkomitmen 

tinggi terhadap pelayanan umat.  

 

9. Berpihak kepada yang lemah dan Pemberani  

Sementara secara sosial, beliau termasuk figur penyatun dan 

memperhatikan nasib orang-orang kecil dan termarginalkan. 

Beliau pernah mempertaruhkan dirinya, mengangkat kesaksian 

demi menyelamatkan jiwa seseorang. Suatu ketika, seorang yang 

sangat dikenalnya akan ditembak dan dieksekusi mati karena 

dituduh sebagai mata-mata PKI, lalu beiau tampil membela dan 

menjadi saksi, dan hasilnya orang yang dibelanya dibebaskan dari 

eksekusi mati. Ini tentu bukan keputusan mudah, sebab tentu 

kesaksian yang berpotensi dituduh dan difitnah bersekongkol jika 

bukan keyakinan yang kuat.  

Tidak mudah menjadi pemberani kalau tidak ada “anu jaji” 

(karamah). Bagi beliau, memiliki keberanian itu hampir menjadi 

syarat kesuksesan dalam memperjuangkan sesuatu. Terbayang 

keberanian beliau dalam membela orang yang terzalimi. 

Kepemimipinan sesungguhnya adalah kemampuan membela 

yang terzalimi, kemampuan menegakkan kebenaran dan 

keadilan. Keberanian dan jihad adalah kemampuan menunjukkan 

kebenaran di hadapan penguasa.  

 



  
 

  
 

10. Lihai berdiplomasi 

Bukti lain dari sikap heroik ketika pasukan Usman Balo 

telah berhadap-hadapan dengan pasuka Kahar Muzakkar di bukit 

LebongngE, Labotto. Beliau tampil dengan gagah berani berdiri di 

antara dua pasukan yang siap berperang. Beliau melakukan 

diplomasi agar kedua pasukan itu mengurungkan niatnya untuk 

berperang agar tidak jatuh korban terutama masyarakat sekitar. 

Untuk mewujudkan keberhasilan diplomasi itu, beliau menemui 

komandang kedua pasukan itu secara bergantian, dan beliau 

melakukannya seorang diri. Nasehat dan pendekatan beliau teruji 

dan diterima kedua belah pihak. Perang pun tidak terjadi.  

Beliau melakukan dengan prinsip beliau yang tidak berat 

sebelah, terpercaya, sebab beliau tidak memihak apalagi berafiliasi 

pada Salahsatu  pasukan baik TNI, Kahar Muzakkar, mapun 

Usman Balo. Semata-mata atas dasar kemanusiaan, beliau tampil 

membuktikan bahwa perjuangan yang sesungguhnya adalah 

membangun perdamaian diantara sesama manusia. Beliau 

berprinsip “lebih baik menyelamatkan seribu manusia daripada 

membunuh satu manusia”. 

  

11. Berani dalam kebenaran 

Sikap istiqamah (getteng) dan awaraning seringkali teruji 

melalui masalah yang dihadapi. Suatu ketika, beliau 

mendapatkan tuduhan dan fitnah sehingga beliau pernah diculik 

oleh pasukan Gurilla Kahar Muzakkar. Proses eksekusi nyaris 

dilakukan. Dalam kondisi yang mencekam itu, Salahsatu  dari 

mereka, bernama Pak Beddu yang memintanya agar 

menangguhkan eksekusi dengan keyakinan bahwa Abduh Shafa 

tidak bersalah. Menurut pandangan orang lain, Abduh Shafa 

berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, beliau 

memiliki kekeramatan “engka jaji-jaji”. Beliau hanya bersandar 



  
 

  
 

pada Allah dan senantiasa memelihara zikir dan kesabaran. 

Salahsatu  grilyawan yang nyaris mengeksekusinya yaitu Petta 

Siga’ yang tidak lain adalah orang beliau kenal. 

Kejadian itu tentu membuat cemas dan khawatir keluarga 

beliau. Istrinya, Indare’ makin cemas ketika pristiwa penculikan 

malam itu hingga larut malam belum ada kepastian selamat atau 

dieksekusi mati. Indare’’ dengan penuh rasa khawatir hanya bisa 

bernafas panjang sembari mengelus kepala putranya, dan 

menuturkan dalam bahasa Bugis “ De’nitu Abbamu” ayahmu 

sudah tidak ada sambil berlinang air mata. 

Akan tetapi berkat pertolongan Allah, beliau kemudian 

akhirnya dibebaskan. Tiba-tiba suara ketukan dari mengetuk 

pintu di keheningan malam. Indare’ bukan sepenuhnya yakin 

kalau suaminya yang datang, malah muncul kecurigaan, jangan-

jangan orang lain. Dengan begitu, Indare’ bertanya, “ nigatu?”, 

siapa Anda? Abduh Shafa menjawab “iya muae” saya ini, Abduh 

Shafa.  

Indare’ dengan terasa ringan kakinya, sontak bergegas 

membukakan pintu diliputi rasa senang dan haru. Sembari 

terucap rasa syukur karena suami selamat dari kekejaman 

pasukan gerilliawan Kahar Muzakkar yang kala itu dipimpin oleh 

Pak Beddu dan Petta Siga’. 

Pristiwa yang mengantarnya terpaksa meninggalkan 

Cakkeware’’ yaitu ketika beliau diminta meninggalkan NU yang 

kala itu masih menjadi partai politik. Posisi beliau sebagai Rais 

Syuriah tingkat Ranting Cakkeware’ serta pengikut yang tidak 

sedikit jumlahnya membuatnya sering mendapat perlakuan 

intimidasi dan teror. 

Karena beliau tokoh yang berpengaruh di NU, sementara 

NU menjadi Salahsatu  partai politik maka tentu potensi 

perlakuan tidak adil itu sangat berpeluang terjadi. Dan, 



  
 

  
 

kenyataannya itulah yang benar terjadi. Beliau secara diplomatis 

menganjurkan para pelaku intimidasi itu agar tetap 

memerintahkan masyarakat untuk memilih GOLKAR. Akan 

tetapi, untuk dirinya, Abduh Shafa tetap pada komitmennya yang 

telah mebai’at anggotanya di NU, maka beliau bertanggungjawab 

untuk tetap pada NU. Beliau kemudian meninggalkan Jabatannya 

sebagai Imam Labotto dan meninggalkan kampung Cakkeware’ 

tempat beliau membina masyarakat dan santrinya. Beliau 

meninggalkan kampung Cakkeware’ hingga beliau wafat pada 

tahun 1975. Beliau mempertaruhkan jabatan, harta, dan 

nyawanya, berikut keluarganya, sehingga beliau harus 

meninggalkan Cakkeware’ dengan sejumlah kenangan.  

 

 

 

 

 

 

TAPAL BATAS: K.H. ABDUH SHAFA TUTUP USIA 

Benar, kita adalah milik Allah. Inna lillah wa inna ilaih 

rajiun. Berdasarkan catatan AGH. Baharuddin HS bahwa Abbanya 

wafatnya pada hari selasa tanggal 25 Maret 1975 M. bertepatan 12 

Rabiul Awal 1395 H. Pukul 23.00 Wita di rumah Ustadz H. 

Kudaedah Ali Layang Ujung Pandang dan dimakamkan di 

Pekuburan Arab Bontoala Ujung Pandang. Prosesi penguburan 

dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut:  

1. Protokol : Ust. Muh. Jamil Hamid 



  
 

  
 

2. Sepatah Kata dari Keluarga: Ust. Muh. Ya’la Tahir 

3. Kata Pelepasan I : K.H. Muh. Sanusi Baco,Lc. 

4. Kata Pelepasan II : Ketua Anggota Jama’ah  

 Masjid Quba’,  M. Tahir  

 Kasnawi 

5. Kata Pelepasan III : Drs. K.H. Harun Rasyid 

Proses penguburan beliau menyisakan rasa sedih dan isak 

tangis, namun tetap terkendali karena dikelilingi oleh para ulama. 

Perjalanan hidup manusia hanyalah Tuhan saja yang mengetahui 

pasti, sehingga usia, kondisi tubuh, dan alasan lain semuanya 

bukanlah  syarat kematian. Kematian adalah sebuah keniscayaan 

bagi semua makhluk hidup. Gajah meninggalkan gading, manusia 

mati meninggalkan nilai, ulama mati meninggalkan umat dan 

jama’ah. Ulama mati menandakan tercabutnya ilmu. Wafatnya 

orang saleh adalah istirahat baginya, sedangkan kematian 

penjahat merupakan istirahatnya masyarakat. Selamat 

beristirahat, semoga Allah merahmati dan memuliakanmu!  

 

 

 

 

 

 

 

MEWARISKAN NILAI-NILAI KEARIFAN 

Gajah mati meninggalkan gading, ulama wafat 

mewariskan nilai dan ilmu. K.H. Abduh Shafa, adalah tomagetteng 

(orang yang teguh dan istiqamah). Dalam bahasa Bugis, 



  
 

  
 

keteguhan disebut agettengeng. Kata A. Rahman Rahim, prinsip 

keteguhan orang Bugis tetap pada asas atau setia pada keyakinan, 

atau kuat dan tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu. 

Seperti halnya nilai kejujuran, nilai kecendikiaan, dan nilai 

kepatutan, maka nilai keteguhan (agettengeng) ini terikat oleh nilai 

yang positif, bukan nilai yang negatif. Dikatakan: “Eppa gau’na 

gettengnge: tessalaie janci, tessorosie ulu ada, telluka anu pura teppinra 

assituruseng, mabbicara naparapi, mabbinru’i tepupi napaja”. (Empat 

nilai keteguhan; pertama, tidak mengingkari janji, kedua, tidak 

menghianati kesepakatan, tidak membatalkan keputusan, ketiga, 

tidak mengubah keputusan, dan keempat, berbicara dan berbuat, 

tidak berhenti sebelum rampung). Nilai-nilai ini sudah lama 

dikenal sebelum datangnya Islam, dan telah diaplikasikan oleh 

orang Bugis dalam keseharian mereka. 

Dalam berbagai hal, AGH. Abduh Shafa mengajarkan 

kepada putra-putranya mengenai sebuah prinsip hidup yang 

dipadu nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom atau local value) 

sebagai orang Bugis dan sebagai muslim. Keteguhan beliau dalam 

hal yang bersifat prinsipil. Di balik keteguhannnya, beliau juga 

mempertimbangkan hal-hal yang patut dipertahankan dan hal-hal 

yang layak ditolerir. 

Sebagai orang Bugis yang memahami nilai-nilai kearifan 

lokalnya yang senapas dengan Islam, beliau merawatnya dan 

mengajarkan kepada putra-putri beliau, termasuk nilai-nilai 

assitinajang (kepatutan). Kepatutan, kepantasan, atau kelayakan 

dalam bahasa Bugis disebut assitinajang. Kata ini berasal dari tinaja 

yang berarti cocok, sesuai, pantas atau patut. Lontarak 

mengatakan: “Tudangi tudangengmu, onroiwi onrongmu” Duduki 

kedudukanmu, tempati tempatmu.” Ade’ Wari (adat perbedaan) 

dalam budaya Bugis pada prinsipnya mengatur segala sesuatu 

agar berada pada tempatnya, termasuk perbuatan mappasitinaja. 



  
 

  
 

Merusak tata tertib adalah kezaliman. Hal ini sesuai dengan 

petuah: “Alai cedde’e risesena engkai mappideceng, sampeangngi 

maegai risesena engkai makkasolang.  “Ambillah yang sedikit jika 

yang sedikit itu mendatangkan kebaikan, dan tolaklah yang 

banyak apabila yang banyak itu mendatangkan kebinasaan”.   

Prinsip Agetengeng yang dipaket dengan nilai assitinajang 

meneguhkan perjalanan hidup beliau. Selanjutnya, hal ini 

diajarkan kepada anak-anaknya. Hal ini tercermin dari nasihat-

nasihat bijak beliau sebagaimana dicatat sebagai berikut:  

1. Aja mumatedde wegang, poloko tu, aja’ mumagetteng wegang, 

pettuko tu, aja’ mumacenning wegang nnaemme’ko tauwE, aja’ 

mumakemme wegang , naperruako tauwE. 

2. Engkako tu pada massikola, aja’ lalo mulellungngi riasengnge jabatan 

iyarega pangka’, sanggadinna iko nalellung jamang-jamang 

tarimamui narekko mulle mui pakei mappideceng.  

3. Aja’ naengka sipettu-pettuang perru maddikaneng; iya iko kaka’e itai 

alemu kaka’, iya iko anri’e itai alemu anri’. 

4. De’tu gaga cau lebbi’i pabbere tomatowae ri ana’na pada-pada 

paddisengengnge sibawa ampe-ampe madecengnge. 

5. Alai mariawae nasaba buang tassanra’ mua, lumpang tingge mua, 

tappasulung canda’mua. 

6. De’gaga ripunnai cau lebbi’i punnai ana’ mattuntu ri decengnge 

(passikola). 

Pada poin pertama, terlihat betapa keteguhan (agettengeng) 
dipadu dengan pertimbangan kepatutan (assitinajang). Di satu sisi, 
prinsip keteguhan harus dipertahankan, dan di sisi lain asas 
kepatutan dan kemaslahatan (assitinajang nenniya asalewangeng) 
harus diwujudkan.  Untuk merealisir nilai-nilai itu, dibutuhkan 
kearifan dalam berpikir dan bertindak. Tidak mudah memadukan 
keduanya, kecuali berangkat dari orang yang berpikir bijak. 
Sementara, poin kedua memberikan pesan agar anak-anaknya yang 
menuntut ilmu itu tidak menjadikan jabatan dan pangkat sebagai 



  
 

  
 

tujuan. Menuntut ilmu karena mentaati perintah Allah yang 
memerintahkan untuk menuntut ilmu. Hal ini tampak dalam 
sikap Anregurutta’ H. Baharuddin HS yang tidak ingin 
berbenturan dan berkonflik dengan siapapun dalam 
memperebutkan jabatan. Bahkan, tidak sebuah jabatan yang 
ditawarkan itu diterima. Akan tetapi, jangankan yang ditawarkan, 
yang sedang diduduki pun jika menjadi incaran orang-orang 
maka beliau bisa melepaskan.  

Adapun poin ketiga, sebuah petuah (pappaseng) yang 
memberikan pesan moral yang mendalam agar anak-anaknya 
senantiasa menjaga persaudaraan dan kekompakan mereka, dan 
agar mereka saling membantu, dan mengetahui keberadaan serta 
mampu menempatkan diri masing-masing. Yang lebih tua 
menyayangi adik-adiknya dan adik-adik pun menghormati 
kakak-kakaknya. Poin yang tidak kurang pentingnya, poin 
keempat, menanamkan sebuah pesan penting agar menjadikan 
ilmu dan akhlak mulia sebagai warisan paling berharga dari 
orangtua kepada anak-anaknya, bukan harta. Tiada yang lebih 
utama untuk diwariskan kepada anak-anak selain ilmu dan adab. 
Sebab, dengan ilmu mereka dapat bermanfaat dalam hidupnya, 
dan dengan adab mereka dapat eksis dan diterima oleh 
masyarakat di mana pun mereka berada.  

Poin kelima memberikan pesan, agar anak-anaknya selalu 
bersikap humble (tawaduk), sebab sikap tawaduk tidak 
menjatuhkan martabat seseorang, bahkan seseorang menjadi 
dihormati karenanya. Orang membanggakan diri, kedudukan, 
dan asal-usul keturunannya selalu menuntut orang lain 
menghormatinya, sementara lupa menghormati orang lain. 
Hakikatnya, hanya orang mulia yang bisa memuliakan orang lain, 
dan sebaliknya, hanya orang kurang terhormat yang bisa 
merendahkan orang lain. 

Demikian pula poin keenam, beliau menitipkan pesan 
kepada anak-anaknya, kekayaan paling berharga adalah ketika 
memiliki keturunan yang berjalan dalam kebaikan (menuntut 



  
 

  
 

ilmu). Orang yang menuntut ilmu karena mentaati perintah Allah 
- yang memerintahkan menuntut ilmu – yang bersangkutan 
dalam koridor fi sabilillah. Ia sedang meniti jalan kemuliaan dan 
derajat kemuliaan di sisi Allah. Tidaklah mungkin Allah menyia-
nyiakan hamba-Nya yang sedang berada di jalan-Nya. Hal ini 
sejalan dengan pesan Abduh Shafa ketika hendak melepas putra-
putranya untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren As’adiyyah 
Sengkang “Allah senantiasa memudahkan – jalan hidup – 
penuntut ilmu”. Beliau mengungkapkannya dalam bahasa Arab 

بتكفل هللا طال علم   (takaffala Allahu Thaliba ‘Ilmin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KARENA TIDAK BERLIMPAH MATERI 

Sebagaimana lazimnya kondisi ekonomi keluarga pada 

masanya, KH. Abduh Shafa bukanlah orang yang lahir dan 
tumbuh dari lingkungan keluarga yang berlimpah materi. Pahit 



  
 

  
 

getirnya perjalanan hidup pun dilalui. Keadaan itu menjadi 
sebuah kenangan mengingatkan generasi masa kini dan kedepan.  

Hal itu juga dirasakan oleh Baharuddin kecil bersama dua 
saudaranya, Harisah dan Najamuddin. Masa kanak-kanak 
Baharuddin merasakan sebuah perjalanan yang mengesankan, 
terutama saat menempuh pendidikan dasar dan menengahnya. 
Maklum, bersekolah dengan kondisi ekonomi kala itu sangat 
terbatas. Selain karena akses untuk memperoleh fasilitas yang 
terbatas, juga karena daya beli yang terbatas pula. 

Keterbatasan itu dapat digambarkan. Waktu Baharuddin 
bersekolah di Madrsaha Ibtidaiyah (Sekolah Arab) dan Sekolah 
Rakyat (SR) ia tidak pernah memakai alas kaki. Jangankan sepatu, 
sandal saja tidak pernah. Sehari-hari Baharuddin kecil melewati 
jalanan pulang dan pergi ke sekolah dengan kaki telanjang. Terik 
matahari yang menerpa dan memanaskan permukaan tanah dan 
bebatuan atau hujan yang mengakibatkan lumpur, sama sekali 
tidak menjadi penghalang untuk bersekolah. Lumpur atau panas 
yang membakar telapak kaki kecilnya terus dirasakan, namun 
semangat menuntut ilmu mengalahkan semuanya. 

 Keterbatasan fasilitas pendidikan, maka Baharuddin juga 
menggunakan alat tulis-menulis seadanya. Jangankan pulpen, 
pensil saja dipotong dan dibagi dua. Potongan setengah untuk 
Baharuddin dan bagian potongan setengah lainnya untuk 
adiknya, Najamuddin. Begitu pula buku tulis. Buku tulis dipotong 
dua. Potongan satu untuk Baharuddin dan potongan yang 
satunya untuk Najamuddin. Pensil dan buku hanya digunakan 
untuk pelajaran di Sekolah Arab. Sedangkan untuk pelajaran di 
Sekolah Rakyat (SR) menggunakan papan batu dilengkapi dengan 
anak batu yang digunakan untuk menulis. Setelah pelajaran 
berlalu dan lanjut ke materi berikutnya, tulisan di atas papan batu 
itu segera dihapus untuk menuliskan materi pelajaran 
selanjutnya. Demikian dijalani sehari-hari bersama saudaranya. 
Jika Baharuddin mendapatkan hasil pemeriksaan yang baik maka 
ia kadang-kadang tempelkan di pipi agar bekasnya terlihat oleh 



  
 

  
 

orangtua. Hal itu dilakukan untuk membuat orantuannya senang 
bahwa ia mendapatkan nilai baik pada hari itu. Itulah ilustrasi 
keterbatasan fasilitas pendidikan yang dialami kala itu.  

Pakaian yang dimilikinya hanya ada tiga jenis; satu untuk 
pakaian sekolah, satu untuk pakaian sehari-hari, dan satu lainnya 
untuk pakaian saat lebaran. Pakain sekolah dan pakaian sehari-
hari itu robek, sehingga harus “diteppang’ (ditambal). Terkadang 
di atas patteppang (tambalan) jika robek diteppang lagi. Teppang 
riteppang, teppang patteppangna” artinya, tambalan yang kembali 
robek ditambal lagi” untuk digunakan.  

Beliau baru mulai memakai sepatu ketika belajar di 
Pesantren As’adiyah Sengkang. Tatkala memiliki sepatu pertama 
kalinya, Baharuddin tidak bisa tidur satu malam, bukan karena 
begadang shalat tahajjud satu malam, bukan karena itu. Malam 
itu rasa kantuk yang biasanya dirasakan, seketika terusir jauh oleh 
rasa bahagia dan gembira yang menguasai jiwanya. Maklum, 
sepatu baru membuatnya mulai mersa “keren” saat itu.  

Menuntut ilmu ketika itu benar-benar sebuah jihad di jalan 
Allah. Perjalanan dari kampungnya (di Cakkeware’) ke Pesantren 
As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo ditempuh dengan berjalan 
kaki selama 1 hari penuh. Dengan dibantu oleh warga Cakkeware’ 
barang-barang bekalnya selama berada di Pesantren diangkat 
dengan menggunakan kuda milik tetangga atau relawan. Karena 
pemberontakan antara TNI dan Gurilla maka jalanan di putus 
dengan melobangi jalur tertentu. Setiap menemukan kondisi  
jalanan demikian, maka kuda diturunkannya bawaannya. Setelah 
melewati lobang itu, maka barang-barang bekal tersebut 
dinaikkan kembali untuk melanjutkan perjalanan. 

Perjalanan yang cukup menguras tenaga, mengakibatkan 
rasa letih mesti dilaluinya. Semuanya tidak membuat surut 
dirinya untuk menuntut ilmu. Ini membuktikan bahwa 
orangtuanya (KH. Abduh Shafa dan Indare’) telah membuktikan 
dirinya sebagai motivator dan inspirator bagi anak-anaknya 
dalam menuntut ilmu. Khirsun (motivasi yang kuat) – 



  
 

  
 

sebagaimana kata Imam Syafi’i – adalah Salahsatu  syarat 
memperoleh ilmu yang berkah. Baharuddin dan saudaranya telah 
membuktikan hal itu, sehingga mereka menjadi ilmuwan 
sebagaimana sekarang. Dalam pesan-pesan bijak orang Bugis 
“atipa natinulu laku-laku temmangingi naola lete pammasena Puang-
nge”. Artinya, hanya dengan perhatian penuh kesungguhan tanpa 
putus asa sebagai jalan datangnya rahmat Allah. 

Pergi ke hutan-hutan dan ke gunung mencari kayu bakar 
merupakan pekerjaan Baharuddin ketika menjadi santri di 
Pesantren As’adiyah. Tekadang ia pun diliputi rasa malu 
mengangkut kaya bakar melewati Kota Sengkang. Tidak 
kehabisan akal, ia menaruh kayu bakarnya di pinggir-pinggir kota 
atau di tempat yang mudah dijangkau. Pada malam hari, ketika 
tidak banyak lagi orang yang melihatnya, barulah Baharuddin 
pergi mengangkut kayu bakarnya ke tempat tinggalnya. 
Baharuddin dan Najamuddin tinggal di rumah wakaf. Ini tentu di 
satu sisi, meringankan karena mereka tidak harus menyewanya. 
Di rumah itulah mereka memasak dengan menggunakan kayu 
bakar yang telah diambil dari hutan atau gunung.  

Stok kayu bakar tidak selalu tersedia saat hendak 
memasak. Ketika mau memasak dan stok kayu bakar habis, maka 
Baharuddin tidak kehabisan akal. Apapun yang bisa jadi 
pengganti kayu bakar, maka dilakukannya. Ia mengambil dan 
mematahkan salima (bambu yang sudah diraut) dan dipasang 
diranjang sebagai alas kasurnya, lalu salima itu dipatahkan dan 
dijadikan sebagai pengganti kayu bakar.   

 Kondisi yang pernah dialami itu, kini menjadi cerita indah 
nan lucu yang mengesankan saat ini. Bagaimana tidak, saat ini 
beliau bersama saudaranya telah meraih pendidikan akademik 
tertinggi hingga doktor. Beliau mengajar di berbagai program 
Pascasarjana (S2 dan S3) di beberapa universitas, memipin MUI 
Kota Makassar, Rais Syuriah NU Kota Makassar, dan berbagai 
pengabdian lainnnya. Sementara kakaknya, Drs. K.H. Muh. 
Harisah AS meski telah wafat, namun berhasil merintis, membina, 



  
 

  
 

dan memimpin Pesantren An-Nahdlah yang telah melahirkan 
ribuan alumni yang menyebar di berbargai wilayah dan dengan 
profesi yang bermacam-macam. Sedangkan Najamuddin, selain 
beliau telah meraih pendidikan akademik tertinggi, juga meraih 
jabatan akademik tertinggi (Guru Besar). Kini, Najamuddin 
menjadi Guru Besar pertama dalam disiplin Bahasa dan Sastra 
Arab. Hingga kini,  Prof. Dr. H. Najamuddin HS, M.A. adalah 
satu-satunya Professor dalam di UNHAS pada keahlian tersebut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

MADRASAH PERTAMA, ABBA ADALAH GURU 

Berdasarkan lacakan atas geneologi intelektual melalui 

beberapa tulisan H. Baharuddin terutama melalui catatan 

“Lontara’ keluarga”, H. Baharuddin mengawali pendidikannya  

dari pendidikan keluarga yang diterima dari orangtuanya. Lahir 



  
 

  
 

di tengah-tengah keluarga yang berdarah tomappedeceng (orang 

yang menjadikan hidupnya untuk berkhidmat kepada umat), 

Baharuddin tumbuh dalam lingkungan yang kondusif. 

Lingkungan keluarga yang religius dan islami turut memberikan 

dukungan positif bagi pertumbuhan nilai-nilai religius-islami 

dalam dirinya. Suasana edukatif dan ilmiah dalam lingkungan 

keluarganya pun membentuk spirit untuk terus menuntut ilmu. 

Sang Abba (Abduh Shafa) yang mendukung penuh putranya 

menimba ilmu agama diasuh dan dididik sedini mungkin dalam 

kawalan dan panduan Abbanya. 

Ilmu yang dimiliki, terutama ilmu-ilmu keislaman 

merupakan percikan dan tetesan ilmu dari Sang Abba (K.H. 

Abduh Shafa). KH. Abduh ash-Shafa Husain (w. 1975). Ketika 

berada di kampung halaman, Cakkeware’ K.H. Baharuddin  HS, 

menerima pelajaran dari Abba, yaitu belajar memabaca Al-Qur’an, 

tajwid, dan menuntut ilmu di Madrasah Arabiyah (Sekolah Arab) 

yang didirikan oleh ayahnya itu. Madrasah Ibtidaiyah yang 

didirkan ayahnya tersebut pada mulanya merupakan cabang dari 

Darul Da’wah Wal Irsyad (DDI). Hal ini karena hubungan antara 

K.H. Abduh Safa dengan DDI dekat dan intensif, apalagi beliau 

merupakan alumni DDI Mangkoso. DDI Mangkoso merupakan 

sebuah Pesantren yang didirkan oleh AG. KH. Abdurrahman 

Ambo Dalle di Mangkoso Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. 

Madrasah Ibtidaiyah (MI), tempat belajar H. Baharuddin ini, 

selanjutnya menjadi Cabang Pesantren As’adiyah Sengkang 

Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. 

Karena kebijakan bahwa seluruh Cabang Pesantren 

As’adiyah tidak diperkenankan mengeluarkan Ijazah dan 

menamatkan siswa, maka ketika itu pendidikan di Cabang 

Pesantren As’adiyah hanya sampai kelas V (lima) saja. Setelah 

selesai hingga kelas V di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, 



  
 

  
 

Baharuddin kemudian berangkat ke Pesantren As’adiyah 

Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan untuk melanjutkan 

pendidikannya di pusat As’adiyah. Saat itu, As’adiyah dipimpin 

oleh AG.H. Yunus Martan. Keberangkatannya ke pesantren 

tersebut mengikuti jejak kakaknya (AG. Drs. K.H. Muh. Harisah 

AS) yang telah lebih dahulu berada di Pesantren As’adiyah untuk 

memperdalam ilmu di bawah panduan sejumlah ulama 

As’adiyah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEREALISIR SUNNAH, H. BAHARUDDIN 
MENIKAH 

 



  
 

  
 

Suatu teks hadis Nabi Saw. menunjukkan bahwa 

“pernikahan adalah bagian dari sunnah beliau Saw. Barangsiapa 
yang membenci pernikahan maka ia tidak tergolong umatnya”. 
Terkait dengan itu, perjalan dari kanak-kanak beranjak remaja 
mengantarkan H. Baharuddin merasa cukup umur untuk 
membina rumah tangga. Teki-teki tentang jodohnya, siapa kelak, 
akhirnya pilihan pun tertuju kepada Salahsatu  gadis dari 
keluarganya sendiri. Tepat tanggal 10 September 1979 H. 
Baharuddin menikahi Nurhaedah binti H. Djibo Daeng Majeppu.5 
Putri tunggal yang lahir dari pasangan H. Djibo Daeng Majeppu 
dan Hj. Cicu. Di uisanya yang 31 tahun tersebut, H. Baharuddin  
dan Nurhaedah di usianya yang ke 19 tahun mulai menapaki 
perjalanan rumah tangganya bersama. Nurhaedah yang usianya 
tepaut jauh dengan suaminya, yakni selisih 12 tahun lebih muda 
daripada suaminya, merasa mendapatkan pasangan yang tidak 
hanya sebagai suami, melainkan sosok pendamping yang 
memberikan pengetahuan, terutama mengenai ilmu-ilmu 
keislaman.  

Seperti halnya ajal dan rezeki, Nurhaedah tidak pernah 
menyangka bahwa H. Baharuddin, yang tidak lain adalah 
pamannya juga dari jalur Hj. Cicu (ibunda Hj. Nurhaedah). 
Namun, begitulah angin takdir berhembus mengarahkan 
perjalanan setiap orang, kata Hj. Nurhaedah ketika mengisahkan 
perjalanan jodoh mereka. H. Bahruddin masih merupakan sepupu 
satu kali dengan Hj. Cicu, mertuanya. Untuk menambah erat 
hubungan nasab ini, selain sebagai sepupu, keduanya 
menyandang status mertua dan menantu.  

                                                             
5 Menurut penuturan Anregurutta H. Baharuddin bahwa beliau 

sebenarnya menghendaki pernikahannya pada tanggal 9 September 1979 (9-9-
1979). Akan tetapi jadinya tanggal 10. Demikian beliau mengenang hari yang 
berkesan dalam hidupnya itu. Entah apa maksud beliau, tapi mungkin agar lebih 
mudah diingat saja.  



  
 

  
 

Dari pernikahan H. Djibo Daeng Majeppu dengan Hj. Cicu 
lahir dan dikarunia lima orang putra dan satu putri. Kelima 
putranya yaitu; 

1. H. Nurdin Djibo,  
2. H. Syarifuddin Djibo, SH.,  
3. Syamsuddin Djibo,  
4. Jamaluddin Djibo, SH. (alm.), 
5. Hj. Nurhaedah Djibo, dan 
6.  dan H. Tajuddin Djibo. 

Di tengah-tengah kelima sudaranya itu, Hj. Nurhaedah 
Djibo merupakan putri satu-satunya dari pernikahan H. Djibo dan 
Hj. Cicu dan Hj. Nurhaedah menempati posisi sebagai anak 
kelima, yakni berada diantara Jamaluddin dan H. Tajuddin. 
Sekedar memaknai untuk menggambarkan bahwa nama ini  
bermakna“perempuan yang sesungguhnya”. Terbukti darinya  
terlahir lima orang anaknya.  

Pernikahan H. Baharuddin dengan putri H. Djibo/Hj. Cicu 
itu dikarunia lima orang anak. Kelimanya diberi nama: 

1. Nahdhiyah (27 Januari 1981) 
2. Diyauddin (09 April 1984)  
3. Raisuddin (17 Juni 1987) 
4. Hisnuddin (13 Juni 1992)  
5. Khadimuddin (20 Januari 1998) 

Kini - hingga buku ini ditulis (2017/2018) -, H. Baharuddin 
dan Hj. Nurhaedah ditakdirkan memiliki dua orang menantu, 
yaitu Muhammad Yusuf dan Yulianda Purbasari. Kehadiran 
kedua menantunya menambah jumlah status yang disandangnya, 
yaitu “mertua”. Pernikahan Muhammad Yusuf dan Nahdhiyah 
dikaruniai tiga orang anak, dua putra dan satu putri (untuk 
sementara). Ketiganya, yaitu: 

1. Muhammad Rahilul Ilmi (02 Agustus 2008),  
2. Haurah Nazhifah (19 September 2010), dan 
3. Muhammad Afqahul Ilmi (29 Juni 2016). 



  
 

  
 

Kelahiran ketiga cucunya menambah “seru dan ramai” 
sekaligus melengkapi kebahagiaan H. Baharuddin dan Hj. 
Nurhaedah, disamping menambah status keduanya di usia 
sekarang sebagai “kakek dan nenek”. Meski mereka berstatus 
kakek dan nenek bagi cucunya, namun keduanya dipanggil oleh 
cucunya itu dengan panggilan “Abba” dan “Ummi”.  Sang kakek, 
H. Baharuddin dipanggil Abba, dan Hj. Nurhaedah dipanggil 
dengan Ummi. Meskipun ini dilihat dari segi makna mungkin 
sapaan lebih lazim ditujukan kepada ayah dan ibunya, namun 
tradisi ini sudah berjalan lama, sehingga tidak masalah dan bisa 
dipahami bersama dalam keluarga.  

Interaksi AG. Dr. KH. Baharuddin HS, M.A dengan ketiga 
cucunya ini terbilang sangat akrab dan bertemu secara intensif 
meski tidak tinggal serumah. Ketiga cucunya selalu merindukan 
Abba dan Ummi dan demikian pula sebaliknya, Abba dan Ummi 
selalu merindukan kehadiran ketiga cucunya. Salahsatu  kepuasan 
batin mereka adalah pertemuannya, terutama di hari-hari libur. 
Karena keadaan itu, bisa dipahami oleh Muhammad Yusuf dan 
Nahdhiyah, maka keduanya sepakat membawa anak-anaknya itu 
untuk bisa bertemu di setiap ada waktu luangnya dengan Abba 
dan Ummi. Bahkan, kadang-kadang “disempat-sempatkan”. 
Pertemuan antara mereka membuat Abba dan Ummi menjadi 
seolah rumahnya sebagai “taman pertemuan melepas rindu dan 
merajut bahagia”. Wah, ini agaknya puitis dan hiperbolik, tetapi 
faktanya memang demikian. Bahkan, pertemuan itu menambah 
bahagia keempat pamannya (Om Undu, Om Rais, Om Nunu, Om 
Didi) apabila mereka ada di Makassar. Maklum mereka jarang ada 
di Makassar setelah om Undu, Om Rais, dan Om Nunu hijrah ke 
Jakarta. Yang masih bertahan di Makassar hanya Om Didi karena 
kuliahnya di UIN Alauddin Makassar.  

Om Undu merupakan panggilan akrab Diyauddin, Om Rais 
panggilan sehari-hari Raisuddin, Om Nunu panggilan Hisnuddin, 
dan Om Didi sebagai panggilan penghormatan kepada 
Khadimuddin. Mereka saling merindukan, tetapi untungnya 



  
 

  
 

media sosial (medsos) seperti fb, WA, Instagram, video call, dll., 
benar-benar menjadi media silaturrahmi diantara mereka. 
Maklum, kini Om Undu, Om Rais, dan Om Nunu semua berada 
di Jakarta sesuai dengan kiprahnya masing-masing. Meski media 
sosial (medsos) tidak bisa menggantikan pertemuannya secara 
total, namun media sosial setidaknya bisa dengan mudah saling 
memberi kabar dan foto, sehingga bisa menjawab rasa penasaran 
mereka. Meski bisa saling memberi kabar, namun pertemuan, 
pelukan, dan cengkrama mereka tetap menjadi hal yang dinanti 
kapan pun ada waktu dan momennya. Momentum idul fitri dan 
idul Adha adalah momentum paling dinanti oleh ketiganya 
(Rahil, Haurah, dan Afqah). Maklum, selain rindu, mereka juga 
pasti dapat sesuatu kalau para om datang. Mereka kadang 
berceloteh, “lamanya baru lebaran”. Kutau yang kau mau..” itu 
yang kukatakan kepadanya, sambil membujuk untuk bersabar 
menanti moment yang paling mereka nantikan itu. Sambil 
menanti kepulangan om-om cakep itu, terkadang untuk memberi 
kabar dikirim video dan foto-foto lucu mereka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERAWAT TRADISI AZWAJA DAN NU 



  
 

  
 

Akidah dan tradisi Ahlus Sunnah wal Jama’ah (aswaja) 

yang ditanamkan oleh sang kakek, La Husen dan Abba, AG.H. 

Abduh Shafa dipegang teguh. Latar belakang keilmuan sang Abba 

yang diperoleh dari ulama yang dikaguminya, AG. K.H. 

Abdurrahman Ambo Dalle, pendiri dan pimpinan Pondok 

Pesantren Darul Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mangkoso Kabupaten 

Barru juga ditanamkan kepada putranya. Sang Abba yang sejak 

dahulu berafiliasi pada organisasi Nahdhatul Ulama (NU) 

diwarisi oleh putra-putra beliau tidak terkecuali AG. Dr. K.H. 

Baharuddin HS, M.A. Bukan hanya mewarisi tradisi dalam 

praktek keislaman, AG. Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. juga 

menjadi pengurus dan aktivis organisasi masyarakat ini. Beliau 

sudah terbilang cukup lama menjadi Rais Syuriah NU tingkat 

Kota Makassar menggantikan kakaknya, AG. Drs. K.H. Muh. 

Harisah AS. Tradisi NU dan tradisi Aswaja menjadi satu tradisi 

yang mewarnai kehidupan keagamaan beliau. 

Menjadi warga NU secara kultural sudah sejak lama. 

Beliau tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan dan kultur NU. 

Pendidikan  informal (dalam lingkungan keluarga) diperolehnya 

dari orangtua yang kental dengan tradisi ASWAJA atau tradisi 

NU “tulen”. Ayahnya, K.H. Abduh Shafa adalah seorang alim 

yang kental dengan tradisi ASWAJA dan NU. Lembaga-lembaga 

pendidikan yang pernah menempanya semuanya lebih dekat 

kepada kultur NU. Ketika beliau menjadi mahasiswa program 

sarjana muda dan S1 beliau aktif di organisasi kemahasiswaan 

ekstra kampus, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 

(PMII). Organisasi ekstra kemahasiswaan ini umumnya mantan 

akativis berafiliasi ke NU. Hal ini yang mendukung beliau untuk 

“dinobatkan” sebagai Salahsatu  orang penting di organisasi 

masyarakat terbesar di Tanah Air, yaitu Nahdhatul Ulama (NU). 



  
 

  
 

Kepercayaan warga NU untuk mengangkat beliau menjadi 

Rais Syuriah NU semakin kuat. Dukungan semakin mengalir, 

sehingga tahun 2003 setelah meraih gelar akademik doktor (Dr.) 

pada 2002 setahun setelah itu beliau ditunjuk untuk 

menggantikan posisi kakaknya, AG. Drs. K.H. Muh. Harisah AS. 

Sejak tahun 2003 sampai sekarang Anregurutta’ K.H. Baharuddin 

HS sebagai Rais Syuriah NU Kota Makassar. Dua periode pertama 

(2003-2009 dan 2009-2014) beliau didampingi oleh Dr. H. Abd 

Kadir Ahmad, M.Si. sebagai Ketua Tanfiziyah NU Kota Makassar. 

Sejak tahun 2014 - sekarang beliau didampingi oleh Dr. H. Wahid 

Tahir, M.Ag. sebagai Ketua Tanfidziyah NU Kota Makassar (kini 

Kepala Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan). Ketua 

Tanfidziyah NU tidak sesulit untuk mencari penggatinya. Berbeda 

halnya Rais Syuriah NU yang amat sulit menemukan sosok ulama 

yang berpaham kebangsaan. 

Proses terpilihnya Anregurutta’ Dr. K.H. Baharuddin HS, 

M.A. sebagai Rais Syuriah NU Kota Makassar tidak melalui 

pemilihan dalam bentuk formatur, karena tidak ada yang mau 

mencalonkan diri atau tidak ada yang mengajukan calon untuk 

menggantikan beliau dalam posisi tersebut. Beliau pada 

prinsipnya bersedia memberikan peluang apabila ada yang 

berkompeten dan berkenan menggantikan dirinya dalam posisi 

Rais Syuriah NU. Bahkan, beliau pernah mengatakan bahwa 

dirinya sudah ingin bergeser dari posisi dan jabatan Rais Syuriah 

NU Kota Makassar dan jika dimungkinkan generasi sesudah 

beliau segera tampil menggantikan agar terjadi regenerasi. Hanya 

saja, tradisi NU yang menghormati “ulama senior” sehingga 

ulama yang masih merasa junior tidak berkenan dan tidak lazim 

bersaing dengan seniornya.  

Regenerasi di NU tampaknya berjalan pada tingkat 

tanfidziyah ke bawah, tetapi Rais Syuriah “teramat sulit” untuk 



  
 

  
 

terjadi regenerasi secara cepat, kecuali ulama senior berhalangan 

tetap, atau pertimbangan semisalnya. Hal itu diakui oleh beberapa 

aktivis dan pengurus NU. Mereka, umumnya menilai bahwa 

sulitnya mencari pengganti pada Rais Syuriah NU, karena harus 

memenuhi kriteria sebagai ulama, bukan sekedar pekerja 

operasional atau aktivis organisasi. Keulamaan di NU, khususnya 

di Rais Syuriah tidak diukur dari strata pendidikan formal, 

melainkan sosok yang terpercaya, yang memadukan kompetensi 

keilmuan dan kompetensi personal serta menjadi inspirator 

(teladan). Kompetensi keilmuan dinilai dari kedalaman dan 

keluasan ilmunya (ilmu agama khususnya) dan kompetensi  

personal mencakup kepribadian dan akhlaknya, serta nilai-nilai 

kearifan yang memancar, sehingga dapat menjadi panutan (role 

model) dalam beberapa sisi kehidupannya.  

Di mata warga Nahdhiyiin, beliau memenuhi kriteria itu 

disamping juga didukung oleh latar belakang pendidikan dan 

keluarganya, mulai dari ayah dan saudara-saudranya seluruhnya 

adalah warga NU “tulen”. Meski begitu, dalam keseharian beliau, 

harmoni dalam interaksi lintas ormas senantiasa dijaga agar 

organisasi tidak memisahkan atau memecah belah persaudaraan 

dan persatuan sesama umat Islam. Bahkan, beliau adakalanya 

memuji sisi-sisi tertentu pada ormas lainnya.  

Beliau mengakui empat mazhab yang dikenal dalam fikih 

yang dianut oleh warga Nahdhiyin; Hanafi, Maliki, Syafi.i, dan 

Hanbali. Bahkan, tidak hanya pengakuan eksistensi keempat 

mazhab tersebut, melainkan dalam pengamalannya dilakukan 

bila konteksnya menghendaki. Meskipun secara umum, beliau 

lebih pada fikih mazhab Syafi’i, namun mazhab selainnya juga 

selalu mendapat ruang terbuka untuk diamalkan. Berbeda halnya 

dengan sebagian warga NU lainnya yang mengakui empat 

mazhab, namun seringkali pengamalannya hanya dalam koridor 



  
 

  
 

mazhab Syafi’i. Bahkan, beliau mengakui eksistensi mazhab-

mazhab selain yang empat itu. Beliau ingin menunjukkan bahwa 

mazhab lain itu juga mempunyai tempat dalam kajian fikih dan 

pilihan afiliasi mazhab yang dipilih umat Islam. 

Beliau lebih menekankan pada akhlak khususnya akhlak 

Rasulullah Saw., rabbaniyyin, shiddiqin, arifin, dan shalilihin. Mereka 

adalah kelompok manusia yang memelihara akhlaknya, berakhlak 

seperti akhlak Allah. Tidak jarang beliau mengungkapkan bahwa 

apabila umat Islam masih berkutat pada kajian fikih yang kaku 

dan fanatik pada mazhab afiliasi masing-masing, mereka akan 

saling menyalahkan dan “memonopoli” kebenaran. Akibatnya, 

mereka kadang-kadang sulit mengontrol akhlaknya dalam 

menghadapi perbedaan dalam masalah fikih. Padahal, akhlak 

merupakan substansi yang inti dalam beragama. Seolah beliau 

ingin berkata, “pelajari secara mendalam beragam mazhab fikih, 

dan tekuni tasawuf agar mampu memadukan keduanya dalam 

beragama. Jangan terjebak pada hal-hal yang bersifat teknis dan 

furu’iyah dan khilafiyah (fikih), lalu mengabaikan yang paling inti 

(akhlak)”. Meskipun sebenarnya, orang yang mendalam 

pengetahuan dan pemahaman fikihnya, akan mampu berlaku 

bijak karena fikih memberikan banyak pilihan dan alternatif 

dalam setiap kondisi. Selain itu, orang memahami fikih dengan 

baik akan mampu menangkap maqashid al-syaria’ah dan hikmah 

tasyri’. Dengan begitu, ia dapat bersikap bijak dan toleran secara 

proporsional. 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

NAMA ADALAH DOA DAN HARAPAN 
 
Memberi nama untuk Anak-Anak 

Saking cintanya – bukan fanatik - kepada organisasi NU 

ini, beliau memberikan nama putrinya dengan nama 

“Nahdhiyah” yang artinya, wanita yang memelihara tradisi 

Nahdhatul Ulama (NU). Hal itu di”iya”kannya ketika 

dikonfirmasika prihal latar belakang peberian nama Nahdhiyah. 

Sedangkan keempat putranya diberi nama yang berkaitan dengan 

“agama” (din) tentu dengan harapan agar kelak putra-putranya 

itu tumbuh dan besar serta mendalam dan mengabdi untuk 

agama. Nama-nama itu ekspresi sebuah doa dan harapan akan 

manfaat dan kiprah hidup mereka. Keempat putranya itu masing-

masing Diyauddin, Raisuddin, Hisnuddin, Khadimuddin. 

Pertama, Diyauddin yang berarti “cahaya agama” dengan harapan 

ia tumbuh di bawah cahaya dan petunjuk agama serta mengabdi 

melakukan pencerahan berdasarkan petunjuk agama (Islam). 

Kedua, putra kedua diberi nama “Raisuddin” yang bermakna 

“pemimpin agama” dengan menaruh harapan dan optimisme 

agar kelak putra keduanya ini mendalami agama dan 

kepemimpinan (leadership), sehingga kelak tampil sebagai tokoh 

dan pemimpin dalam sosial keagamaan (Islam). Ketiga, Hisnuddin 

yang berarti “benteng agama” agar ia tumbuh dan besar dengan 

semangat cinta agama untuk membela agama lahir batin. Keempat, 

putra bungsu - yang lahir ketika beliau studi pada program 

doktor (S3) pada Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 

diberi nama “Khadimuddin” yang berarti “lelaki yang 

berkhidmat dan mendedikasikan hidupnya untuk  agama”. 

Dengan segala harapan dan optimisme yang dititipkan kepada 



  
 

  
 

putra bungsu ini agar ia tumbuh dan berkembang dengan 

kesadaran dan ilmu ia mampu mendedikasikan seluruh hidupnya 

untuk melayani agama Allah. 

Dengan melihat dan memahami arti nama-nama yang 

diberikan kepada putri dan putra-putranya tersebut, 

Anregurutta’’’ Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. sejak awal telah 

berkomitmen dan berharap agar generasi yang lahir darah daging 

beliau, kelak menjadi generasi yang tumbuh dan berkiprah 

sebagai tokoh yang merawat agama dan tradisi NU dalam 

berbagai profesi yang kelak digelutinya. Tidak hanya harapan, 

bahkan Anregurutta’’’ ini memilihkan sekolah bagi anak-anaknya 

seluruhnya di Pondok Pesantren (Pesantren An-Nahdlah, MAN 

PK, Pesantren IMMIM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

PENDIDIKAN DASAR-MENENGAH DI 

PESANTREN 

Ketika bergulir wacana Full Daya School (FDS), beliau 

jauh sebelumnya bahkan memandang sistem Full Time School 

(FTS) di pondok pesantren telah menjadikan pondok pesantren 

sebagai lembaga pendidikan terbaik bagi pendidikan dasar dan 

menengah. Terkait dengan soal pendidikan bagi anak-anaknya, 

beliau sering mengungkapkan bahwa anak-anaknya seluruhnya 

harus menempuh pendidikan di pondok pesantren ketika 

menimba ilmu pada jenjangan SMP/MTs. dan SMA/MA. Hal itu 

benar-benar dibuktikannya, seluruh anaknya merupakan 

jebolan/alumni pondok pesantren. Selanjutnya, untuk 

pengembangan imtak dan impteknya, beliau mempersilahkan 

anak-anaknya untuk memilih perguruan tinggi dan jurusan yang 

diminati.  

  Hal itu lagi-lagi bukan sekedar retorika belaka, melainkan 

terbukti pula dalam komitmennya. Ketika anak-anaknya ingin 

memilih perguruan tinggi tempat melanjutkan studinya, beliau 

sangat toleran. Buktinya, Nahdhiyah setamatnya dari Madrasah 

Aliyah Pondok Pesantren An-Nahdlah Ujung Pandang tahun 

1999, ia mendaftar pada Universitas Negeri Makassar (UNM) – 

dulu IKIP – ia diberi izin dan restu oleh Bapaknya. Nahdhiyah 

resmi mendaftar dan dinyatakan lulus pada jurusan yang 

dipilihnya, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan 

Seni UNM. Nahdhiyah yang sebelumnya bercita-cita jadi perawat, 

namun akhirnya resmi menyandang gelar sarjana sastra (SS) 

dilekatkan di belakang namanya pada tahun 2004.  

Setamatnya dari UNM, Nahdhiyah diarahkan untuk 

melanjutkan studinya pada program magister (S2). Ia pun 



  
 

  
 

mendaftarkan diri dan melanjutkan studinya pada pascasarjana 

UNM. Ia memilih program studi bahasa konsentrasi pendidikan 

bahasa Inggris dan meraih gelar magister pendidikan (M.Pd.) 

bahasa Inggris pada tahun 2008. Kini mengabdi sebagai dosen 

bahasa dan sastra Inggris pada Fakultas Adab dan Humaniora 

UIN Alauddin sejak awal 2015 setelah sebelumnya bertugas 

sebagai dosen di IAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah (2009-

2015).  

Seperti halnya Nahdhiyah, adiknya, Diyauddin juga 

memilih perguruan tinggi umum (PTU) untuk melanjutkan 

pendidikannya. Setamat dari Madrasah Aliyah Negeri Program 

Khusus (MAN PK) Daya Makassar, ia melanjutkan 

pendidikannya di Universitas Hasanuddin (UNHAS) pada 

Fakultas Sastra dan Budaya dengan memilih jurusan Sastra Arab. 

Alasan memilih sastra Arab adalah, karena Diyauddin berharap 

sambil menempuh pendidikan di jurusan tersebut ia dapat 

mengikuti seleksi untuk studi ke Timur Tengah. Manusia 

berencana dan Allah yang menetapkan, Diyauddin tidak 

memperoleh kesempatan hingga tamat dari jurusan Sastra Arab. 

Undu (panggilan sehari-hari Diyauddin) akhirnya menyelesaikan 

S1-nya pada jurusan tersebut dengan gelar Sarjana Sastra (S.S.)  

Sebagai aktivis dan mantan Ketua PMII (mengikuti 

Bapaknya). Ketika ia menulis skripsinya, ia mulai tertarik dengan 

kajian intelijen. Kajian dalam skripsinya ada hubungannya 

dengan kajian intelijen. Ketertarikan itu tidak bisa dibendung, 

maka setelah beberapa saat menyelesaikan S1-nya di UNHAS, ia 

segera mempersiapkan diri untuk studi lanjut ke program 

magister dengan mengambil konsentrasi Kajian Stratejik Intelijen 

(KSI). Ia menetapkan dan berkomitmen akan memilih jurusan 

yang berkaitan dengan studi keintelijenan. Hal itu pun 

disampaikan kepada bapaknya untuk meminta restu (ridha dan 



  
 

  
 

restu pembiayaan). Karena tidak ada jurusan tersebut selain 

Universitas Indonesia (UI) Jakarta, maka ia pun mendaftarkan diri 

sebagai mahasiswa Pascasarjana UI dengan memilih pada Kajian 

stratejik intelijen (KSI). Di sanalah ia menekuni kajian stratejik 

intelijen. Ia serius dan bersungguh-sungguh mengikuti kuliah dan 

selesai tepat waktu. Kini, ia berkiprah sebagai pengamat intelijen 

dan tidak jarang diminati pandangannya mengenai suatu kasus. 

Ia tampil layaknya pakar intelijen ketika diundang diskusi baik 

live di siaran televisi maupun sebagai narasumber pada seminar-

seminar yang berkaitan dengan kasus teror yang terjadi. 

Sedangkan putra kedua (anak ketiga), Raisuddin 

melanjutkan studinya pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Alauddin Makassar. Akan tetapi, kemudian ia memilih bekerja 

sebaga wirausahawan disamping aktif sebagai pelatih PRAMUKA 

baik di Pesantren, Madrasah, maupun di kesatuan dan organisasi. 

Bermodalkan kemahiran dalam Pramuka, ketika hijrah ke Jakarta, 

Rais (panggilan sehari-hari Raisuddin-, tetap menjadi pelatih 

PRAMUKA di MAN 4 Jakarta atas mediasi sang Bapak disamping 

tetap bekerja di luar itu. Sedangkan istrinya, Yulianda Purbasari 

sibuk sebagai pengurus Tour and Travel pada HIS sebuah 

perusahaan milik pengusaha Jepang yang telah mendunia. 

Anak keempat dan kelima, Nunu dan Didi (nama akrab 

Hisnuddin dan Khadimuddin) masing-masing memilih UIN 

Alauddin Makassar sebagai destinasi melanjutkan pendidikan 

tingginya. Meskipun belajar pada Uiniversitas yang sama, namun 

keduanya memlilih jurusan yang berbeda. Hisnuddin memilih 

jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan, sedangkan Khadimuddin memilih jurusan Arsitek 

pada Fakultas Saintek. 

Sejak tahun 2017, Nunu melakukan petualangan 

intelektual dengan melanjutkan pendidikan strata dua (S2) pada 



  
 

  
 

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan 

tetap pada konsentrasi Pendidikan Agama Islam. Sambil mengajar 

sebagai guru honorer pada MAN 4 Jakarta Pusat, Nunu mengikuti 

seluruh proses kuliah di S2 dengan sungguh-sungguh. Ia sering 

mendapatkan motivasi dari sang Bapak, agar ia mempersiapkan 

diri segera melanjutkan pendidikan pada program doktoral (S3) 

atau mencari peluang studi ke luar negeri. 

Sedangkan putra bungsu, Didi masih sementara menekuni 

jurusan arsitek di S1 agar kelak dapat mendalami pada studi 

lanjut pada strata pendidikan yang lebih tinggi. Meski 

sebelumnya bermaksud melanjutkan studi S1-nya di UI Jakarta 

pada jurusan arsitek, namun karena permintaan sang mama yang 

masih ingin tinggal bersama dengan anak bungsunya ini, maka 

Didi yang masih muda itu bisa memahami perasaan mamanya. 

Inilah pengaruh pendidikan keluarga dan didikan pesantren yang 

selalu mengajarkan pengabdian kepada orangtua.   

Pernyataan bahwa “pendidikan anak-anaknya harus di 

pondok pesantren lagi-lagi bukan hanya “retorika”, melainkan 

“realisasi”. Seperti dikemukakan di atas bahwa seluruh anak AG. 

Dr. H. Baharuddin HS merupakan alumni pondok pesantren. Hal 

ini, diakui atau tidak, tentu merupakan bentuk tradisi pendidikan 

kaum Nadhiyin (NU) yang berbasis pondok pesantren.  

Hal yang menarik dalam pandangan beliau antara lain, 

berbeda dengan sebagian ulama NU lainnya yang menganjurkan 

bahkan “mewajibkan” anak-anak alumni pondok pesantren untuk 

melanjutkan studi ke Timur Tengah. Anregurutta’ memiliki 

pandangan berbeda, beliau adakalanya mengarahkan santrinya 

yang meminta arahan mengenai kelanjutan pendidikannya, beliau 

tidak mengarahkan ke Timur Tengah, melainkan mengarahkan 

untuk lanjut di UIN Alauddin.  Bahkan, kadang-kadang 

mengarahkan anak-anaknya untuk menempuh studi lanjut ke 



  
 

  
 

negara-negara Barat, Eropa, atau Asia Tenggara. Beliau 

mendorong dan memotivasi anak-anaknya untuk mempelajari 

bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya untuk keperluan studi 

lanjut atau komunikasi saja. Buktinya, beliau mendorong Undu, 

Nunu, dan Didi untuk mempelajari bahasa Inggris tidak hanya di 

pesantren, melainkan juga disuruhnya mereka ke Pare Jawa 

Timur untuk belajar bahasa Inggris. Padahal, justru beliau 

memiliki latar belakang keahlian dalam bahasa Arab. 

Beliau mempunyai prinsip bahwa dengan selesainya anak-

anak di pondok pesantren, maka basis pendidikan agamanya 

telah kuat untuk menfilter berbagai tantangan pendidikan modern 

dan pengaruh budaya asing. Pikiran dan pandangan yang terbuka 

mengenai perkembangan ilmu pengetahuan saat ini banyak 

didominasi oleh Barat. Karena itu, Barat dapat dijadikan sebagai 

destinasi mencari ilmu pengetahuan.   

Pandangan tersebut sama sekali tidak menafikan Timur 

Tengah sebagai tujuan para penuntut ilmu untuk melanjutkan 

pendidikannya. Adik kandung beliau, Prof. Dr. K.H. Najamuddin 

HS, M.A. didukung penuh untuk melanjutkan pendidikan ke 

Timur Tengah tepatnya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. 

Najmuddin belajar di universitas tersebut selama belasan tahun 

hingga meraih gelar magister dalam studi Bahasa dan Sastra Arab. 

Setelah itu, Najamuddin kembali ke Indonesi dan selanjutnya 

mengambil program doktor (Ph. D.) dalam kajian yang sama, 

Bahasa dan sastra Arab, di University Kebangsaan Malaysia. Kini, 

Najamuddin menjadi Guru Besar (Professor) pertama dan satu-

satunya di UNHAS, tepatnya di Fakultas Sastra dan Budaya.  

Putra-putri AG. Dr. H. Baharuddin HS, M.A. pun tetap 

diberi peluang bagi yang berminat melakukan studi lanjut ke 

Timur Tengah, tetapi tidak menjadi “keharusan”. Dengan 

memberikan peluang untuk studi lanjut ke Timur Tengah ataupun 



  
 

  
 

ke Barat dan Eropa, ini dimaksudkan bahwa menuntut ilmu dari 

berbagai sumber akan mempercepat dan memperkaya khazanah 

keilmuan. Prinsipnya, ilmu agama yang diperoleh anak-anaknya 

selama enam tahun di Pondok Pesantren sudah menjadi bekal 

bagi mereka. Sehingga untuk studi pada perguruan tinggi mereka 

diberikan pilihan-pilihan dengan tetap memberi pertimbangan-

pertimbangan, selanjutnya keputusan ada di tangan mereka. 

Tidak diperintahkannya mereka ke Timur Tengah untuk 

melanjutkan pengembaraan keilmuan anak-anaknya itu karena 

beliau melihat kompetensi dan minat mereka tidak cenderung ke 

sana. Diantara bukti-bukti tidak kompetennya mereka adalah 

karena tidak menguasai bahasa Arab yang mumpuni dan 

menghafal Al-Qur’an, sementara kedua hal ini adalah mutlak 

sebagai persyaratan studi ke Timur Tengah dan mempermudah 

memahami pelajaran di sana. Ini sama sekali tidak berarti studi ke 

Timur Tengah kurang menarik, melainkan semata-mata karena 

mereka yang tidak memprioritaskan untuk studi ke Timur 

Tengah. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

 
 
 
 
 

PENDIDIKAN ITU PROSES YANG LEGAL: SEBUAH 
NASIHAT 

 
Pendidikan memang tidak disangkal, ia adalah sebuah 

proses transformasi ilmu dan nilai-nilai yang membutuhkan 

waktu dan biaya. Hal ini sudah lama diingatkan oleh Nabi Saw. 

bahwa belajar (menuntut ilmu) itu dari buaian hingga ke liang 

lahad. Imam Syafi’i mensyaratkan bahwa untuk memperoleh ilmu 

itu dibutuhkan waktu yang lama atau perjalanan panjang (thuulu 

zamaan). Secara teoretis, pendidikan itu mencakup perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, hasil, dan tindak lanjut.  

Anreguruta’ H. Baharuddin, meskipun tidak dipastikan, 

apakah membaca teori serupa ini, namun mempraktekkan dalam 

mendidik putra putri beliau. Beliau sangat menghargai dan 

memprioritaskan proses dibandingkan dengan sekedar 

memperoleh ijazah atau tanda tamat belajar secara instan. Terkait 

dengan prinsip tersebut, anak-anaknya memberi kesaksian dan 

kesan atas sikap Anregurutta’ H. Baharuddin dalam kaitan 

dengan proses.  

 

Nahdhiyah 

Ketika putrinya, Nahdhiyah tamat dari MTs Negeri 

Biringkanaya Daya Kota Makassar, ia bermaksud untuk 

melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Analisis Kimia 

(SMAK) Makassar. Meskipun Bapaknya, H. Baharuddin 

menginginkan semua anaknya menempuh pendidikan pondok 



  
 

  
 

pesantren sampai tingkat SMA/MA, namun beliau tidak ingin 

memaksakan kehendak dan sampai hati mengecewakan impian 

anaknya itu. Sang Bapak yang memahami perasaan putrinya itu 

mengizinkan untuk mendaftar dan mengikuti tes atau seleksi 

masuk pada sekolah tersebut.  

Takdir untuk mengenyam pendidikan di SMAK tidak 

berpihak kepada Nahdhiyah, dan harapan itu pupus. Bagaimana 

tidak, pengumaman hasil seleksi masuk SMAK tidak 

menunjukkan dirinya sebagai siswi baru yang lulus seleksi. 

Akhirnya, ia mengalami kekecewaan (kacele), sedikit trauma, dan 

reaksinya ia hanya bisa menangisi hal itu.  

Salahseorang  pamannya (omnya) mengetahui hal itu, maka 

Sang om yang sayang keponakannya pun ikut bereaksi. Omnya 

itu segera menghubungi kenalan - tidak etis menyebut nama dan 

memang tidak penting - yang bisa membantu masuk di SMAK. 

Pamannya bersama kawan itu segera menemui Bapaknya 

(maksudnya Anregurutta’ H. Baharuddin) di kediamannya di 

Asrama Hajji Lama Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 15 Makassar.  

Terjadi pembicaraan, dan Nahdhiyah dibantu dengan 

“letjen (lewat jendela)” masuk SMAK. Tentu dengan segala 

konsekuensinya. Ia pun dimintai pembayaran sekitar Rp. 600.000 

di tahun 1996. Tentu terbayang nilai uang sebanyak itu. Ah..., 

ternyata bukan itu masalahnya. Anregurutta’’’ tidak pernah 

memberi kesempatan anak menempuh proses masuk sebuah 

lembaga pendidikan dengan cara yang seya sebut “tidak halal”. 

Maksudnya, tidak sesuai prosedur yang benar dengan 

“menyogok”. Akhirnya, keputusannya, Nahdhiyah tidak jadi 

masuk SMAK dengan cara itu. Dengan menutup pembicaraan 

dengan kalimat “banyak sekolah yang lain”. Itu dipahami bahwa 

beliau tidak merestui cara tersebut. 



  
 

  
 

Terdengar berita tidak lulusnya Nahdhiyah, maka Om yang 

sangat dihormatinya , Anregurutta’ K.H. Muh. Harisah AS segera 

meminta kepada adiknya, Anregurutta’ H. Baharuddin, agar 

Nahdhiyah masuk di Pesantren An-Nahdlah Jln Tinumbu 

Makassar (Ujung Pandang) bersama sepupu-sepupunya. Pondok 

itulah yang jadi alternatif. Jadilah Nahdhiyah sebagai santriwati 

bersama dengan sepupu-sepupunya, Najihah Harisah, 

Khairunnisa Harisah, Akramunnisa, Mahsuna Gaffar. Khusus 

Khairunnisa Harisah dan Mahsuna Gaffar, mereka satu kelas 

dengan Nahdhiyah. Tinggallah mereka satu rumah di rumah 

kediaman Anregurutta’ K.H. Muh. Harisah AS di jalan Tinumbu 

dan mengikuti pengajian kitab kuning antara magrib dan isya 

serta setelah shalat subuh selama menjadi santri Pesantren An-

Nahdlah hingga kini menjadi alumni. Nahdhiyah pun selalu 

mengucap “syukur” telah menempuh pendidikan di Pesantren 

An-Nahdlah merasakan berbagai hikmah di balik semua 

takdirnya. Ternyata, sabar menerima takdir itulah mengantar 

dirinya merasakan betapa “lembutnya sentuhan takdir” yang 

membawanya ke Pesantren An-Nahdlah, rintisan Anregurutta’ 

K.H. Muh. Harisah AS. Demikian Nahdhiyah mengenangnya.  

 

Raisuddin 

Raisuddin yang memilih lanjut di Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Alauddin Makassar juga direstui oleh Bapaknya, 

AG. Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. Di fakultas itulah Raisuddin 

menjadi mahasiswa sejak tahun 2006. Karena Raisuddin 

merupakan aktivis Pramuka, Pendaki Gunung, belajar bisnis, 

maka kuliahnya terganggu. Akhirnya, dikeluarkan dari Fakultas 

Syariah UIN Alauddin Makassar.  

Raisuddin yang berbakat dalam bidang komputer 

akhirnya berencana untuk pindah ke Salahsatu  universitas swasta 



  
 

  
 

di Makassar dan bermaksud mengambil jurusan Teknologi 

Komunikasi. Ia pun menyatakan keinginannya untuk lanjut. 

Anregurutta’’’ pun “mengamini” permintaan itu. Ketika proses 

pindah berjalan, Rais diberi tawaran oleh Salahsatu  oknum - 

entah siapa, Raisuddin pun lupa -, agar dirinya membayar 

sejumlah uang tertentu untuk segera duduk di semester tinggi 

dan sisa mengikuti KKN dan Skripsi untuk menjadi sarjana 

Komputer, nilai boleh diatur jika terpenuhi jumlah pembayarana 

yanh harus diterima.  

Setelah hal itu, disampaikan kepada Anregurutta’ K.H. 

Baharuddin HS, dan tanpa berpikir lama, dan karena 

bertentangan dengan prinsip bahwa pendidikan merupakan 

sebuah proses, beliau langsung menolak proses  yang tidak 

bermartabat itu. Beliau tidak setuju, bukan karena soal 

pembayarannya, tetapi karena proses itu “tidak halal”. Beliau 

menasihatinya bahwa cara-cara seperti itu tidak halal. Beliau 

menyarakan agar Raisuddin memulai saja kuliah dari semester 

awal sampai akhir untuk menjadi sarjana. Mengingat, Raisuddin 

kala itu terbilang sangat terlambat dibanding teman-temannya 

selettingnya yang sudah mengikuti program KKN. Tetapi, 

bolehkah cara instan? Tetap”no way”. Harus diperoleh melalui 

proses yang sah. 

Bapak, menyuruh dan memberi pengertian bahwa dirinya 

jika jadi sarjana mesti menempuh cara-cara dan prosedur yang 

legal (halal), yakni memulai dari awal sampai akhir. Ia mengambil 

pelajaran dari perjalanan kuliahnya yang melewati proses panjang 

hingga menjadi sarjana, namun semuanya dilalui dengan benar. 

Akhirnya, Raisuddin tidak melanjutkan lagi pendidikannya dan 

memilih berbisnis dengan bantuan modal  dari Bapaknya. Dijalani 

usaha tersebut dan kemudian dinikahkan dengan gadis pujaan 

hatinya, Yulianda Purbasari di tahun 2014. 

 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

TENTANG GELAR KEHORMATAN 

 Di tengah-tengah tuntutan administratif, formalitas, 

dan keperluan lainnya, seringkali memotivasi para pencari 

pekerjaan atau jabatan tertentu mendorong semangat masyarakat 

untuk menempuh pendidikan formal sesuai tingkat atau strata 

pendidikan yang dipersayaratkan. Dampaknya antara lain, 

berdirinya beberapa lembaga pendidikan tinggi dan lembaga 

profesi untuk memberikan pelayanan pendidikan dan 

keterampilan kepada masyarakat. Hal inilah yang mengakselerasi 

pencapaian tingkat pendidikan bagi masyarakat modern saat ini. 

Hal ini tentu saja menunjukkan hal yang posistif di bidang 

pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan 

dapat berimplikasi positif bagi kesejahteraan masyarakat.  

Sisi lain dari tuntutan kerja dan syarat administratif yang 

mempersyaratkan strata dan ijazah pendidikan tertentu  

berdampak buruk bagi citra dan kualitas pendidikan, karena 

adanya beberapa oknum yang memanfaatkan peluang tersebut 

secara ilegal. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut 

pemerintah telah membuat standar pelayanan pendidikan yang 

disebut “standar nasional pendidikan” untuk menjamin mutu 

pendidikan saat ini dan kedepan.  

Di tengah-tengah adanya standar opersional prosedur 

(SOP) dalam pendidikan, pihak-pihak yang tidak 

bertanggungjawab mencari celah-celah dan peluang secara ilegal 



  
 

  
 

untuk meraih keuntungan finansial secara sesaat. Aksi penipuan 

berkedok pemberian ijazah pun bergerak menawarkan kepada 

orang-orang menginginkannya. Lahirlah istilah “STIA”. STIA 

merupakan akronim dari “Sekolah Tidak, Ijazah Ada”. Acara 

wisuda dilakukan di hotel-hotel kepada orang-orang yang tidak 

pernah mengikuti proses pendidikan formal secara legal. Ketika 

ditelusuri prosedur pemerolehan ijazahnya, akhirnya ditemukan 

bahwa itu adalah bentuk penipuan karena lembaga tersebut tidak 

terdaftar sebagai sebuah lembaga pendidikan. Jangankan terdaftar 

di dikti, kampusnya saja tidak ada.  

Hal serupa inilah yang diwaspadai oleh Anregurutta’ Dr. 

K.H. Baharuddin HS, agar hal ini tidak menimpah masyarakat 

sebagai korbannya, terutama kerabat beliau dan masyarakat pada 

umumnya. Beliau lebih mementingkan proses legal ditempuh 

untuk memperoleh ijazah dan gelar yang legal pula. Hal ini beliau 

wanti-wanti demi menyelamatkan keluarga dari bentuk 

penipuan. Lagi pula, rezeki yang diperoleh dari sebuah pekerjaan 

yang diperoleh melalui syarat administratif yang palsu 

menurutnya menjadi “tidak halal”, sementara Allah menuntun 

manusia (hamba-Nya) untuk memperoleh makanan dan rezeki 

dari sumber dan proses yang halal. Karena beliau sangat 

menyayangi saudara-saudara dan anak-anak beliau, sehingga 

setiap dimintai pertimbangan terkait dengan hal itu, beliau selalu 

menganjurkan agar mereka selalu menempuh proses yang legal 

untuk memperoleh jalan hidup yang benar, termasuk 

memperoleh ijazah formal dan kehormatan harus secara 

terhormat pula. Beliau beberapa kali mengangkat pengalaman 

berikut sebagai pelajaran bagi generasi sesudahnya, dan saya 

berpikir penting saya kutip substansinya sebagai i’tibar bagi 

pembaca yang budiman. 



  
 

  
 

Suatu ketika kakak kandung beliau, Anregurutta’’ Drs. 

K.H. Muh. Harisah dihubungi melalui via telepon oleh 

Salahseorang  oknum yang mengakui dari lembaga pendidikan 

resmi. Percakapan pun berlangsung antara Anregurutta’ dan 

orang tersebut. Percakapan mereka berisi tawaran, agar 

Anregurutta’ diberikan gelar kehormatan sebagai  Doktor Honoris 

Causa (Dr. Hc.) oleh lembaga tersebut. 

Sebagai seorang alim, Gurutta Harisah sangat waspada 

(manini’) dalam menerima berita yang berisi tawaran seperti itu. 

AG. Drs. K.H. Muh. Harisah, bukan merasa tidak layak 

menyandang gelar kehormatan tersebut, namun beliau tidak ingin 

terjebak menempuh jalan yang tidak legal. Beliau meminta 

pertimbangan kepada adiknya, AG. Dr. K.H. Baharuddin HS, 

M.A. mengenai hal itu. AG. Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. 

dengan sikap hormat dan santun, memberikan pertimbangan 

dengan mengatakan, “untuk apa kita mendapatkan gelar Dr. Hc. 

yang tidak jelas legalitasnya itu?” Ini bukan soal nilai uang Rp. 

10.000.000 (sepuluh juta) yang harus dibayar kepada pihak 

mengaku pemiliki lembaga pemberi gelar kehormatan itu, 

melainkan yang paling utama adalah karena lembaga ini tidak 

jelas legalitasnya. Khawatir jangan sampai kakaknya, KH. Muh 

Harisah itu tertipu. Mereka saling menjaga dan saling memberi 

pertimbangan. Sifat saling memberi pertimbangan adalah 

cerminan keluarga yang saling menjaga dengan motto “mali 

siparappe, rebba sipatokkong, malilu sipakainge’”.  

 Beliau memberi pandangan atas permintaan kakaknya, 

KH. Muh. Harisah AS bahwa gelar kehormatan dari masyarakat 

dan santri sebagai kiyai atau “Anregurutta’’ itu lebih tinggi dan 

“lebih mulia” daripada Dr. Hc. yang diragukan legalitasnya itu. 

Demikian argumen pertimbangan yang diajukan dan diterima. 

Singkatnya, gelar kehormatan “Dr. Hc.” itu ditolak, karena tidak 



  
 

  
 

jelasnya legalitasnya. Lagi pula hal itu, tidak demikian penting 

bagi seorang yang telah mendapat penghargaan yang disematkan 

kepadanya secara kultural dari masyarakat dan santri sebagai 

“Anregurutta’’ tanpa diminta.   

Anregurutta’ Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. menceritakan, 

dirinya juga pernah ditawari hal yang sama dengan kakaknya itu. 

Akan tetapi, beliau langsung menolak dan memberi pengertian 

bahwa dirinya telah mendapatkan gelar akademik tertinggi (Dr.) 

secara formal dan legal, dan baginya hal itu sudah cukup dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Gelar demikian tidak pernah 

mendapat ruang dalam keinginan Anregurutta’’ H. Baharuddin. 

Seolah tersirat pesan bagi seorang alim, apalagi pimpinan pondok 

pesantren, gelar kehormatan baik Dr. (Hc.) maupun Prof. (Hc.) 

tidak penting bahkan tidak wajar jika kecuali apabila diberikan 

melalui prosedur dan oleh lembaga resmi yang bisa 

dipertanggungjawabkan.  Dari kasus di atas, tampak hubungan 

yang demikian saling menjaga antara Gurutta’ H. Baharuddin dan 

Gurutta H. Muh. Harisah. Yang satunya dengan penuh tawaduk, 

tidak gensi meminta pertimbangan kepada adiknya. Adik pun, 

karena menjaga kakaknya dari kemungkinan adanya penipuan, 

sehingga tidak segan-segan memberi pertimbangan disertai 

perbincangan yang akrab. 

Berbeda halnya misalnya, dengan dua guru (dosen) beliau 

yang dikaguminya (Dr. (Hc.) AG. H. Sanusi Baco, Lc. dan Dr.. 

(Hc.) H. Mustfa M. Nuri L.A.S.), mereka bedua mendapat gelar 

kehormatan secara resmi dan dinilai telah layak karena memenuhi 

persyaratan yang ditentukan oleh lembaga resmi pemberi 

kehormatan itu. Kedua gurunya  itu Dr. (Hc.) K. H. Muh. Sanusi 

Baco, Lc. dan Dr. (Hc.) H. Mustafa M. Nuri, L.A.S diberi gelar 

kehormatan oleh UIN Alauddin melalui rapat senat. Keduanya 

diberi gelar kehormatan itu setelah melalui analisis dan 



  
 

  
 

pertimbangan kelayakan berdasarkan bukti-bukti kepakaran dan 

pengabdiannya.  

Dr. (Hc.) H.Mustafa M. Nuri, LAS., pakar dan berjasa 

dalam mengajarkan bahasa dan sastra Arab. Sementara Dr. (Hc.). 

K.H. Muh. Sanusi Baco, Lc. Diberi gelar kehormatan atas jasa dan 

pengabdian beliau kepada masyarakat dan berjasa mengajarkan 

fikih (hukum Islam) dan dakwahnya yang sejuk dan mencerahkan 

masyarakat. Beliau pun dinobatkan sebagai “Syaikhul Muballigin” 

oleh DPP IMMIM atas atas keberhasilan dakwahnya yang 

mencerahkan umat di Sulawesi Selatan khususnya.  

Begitu pula gelar kehormatan yang diberikan secara resmi 

oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kepada kepada Ketua 

Umum MUI Pusat, Prof. (Hc.) Dr. K.H. Ma’ruf Amin. Pemberian 

gelar kehormatan oleh lembaga resmi adalah “halal” dan tidak 

akan menimbulkan fitnah dan tanda tanya bagi banyak pihak.  

Ketiga orang tokoh ini layak dan resmi melalui 

pertimbangan para ahli dari senat Perguruan Tinggi pemberi gelar 

kehormatan itu. Berdasarkan fakta-fakta, prinsip, dan sikap serta 

pandangan AG. Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. di atas, beliau 

adalah alim “manini” (wara’). Di sini penulis ingin mengungkap 

dan mendeskripsikan sisi kepribadian hidup beliau. Ini 

dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa betapa beliau secara 

prinsipil lebih “mengutamakan proses dan legalitas baik gelar 

kesarjanaan formal maupun gelar kehormatan yang legal 

daripada sekedar meraih tanda jasa dan gelar secara ilegal 

sekaligus demi mencegah terjadinya penipuan. Meski ahli dan 

luas pengabdiannya, seorang alim ada baiknya tetap memelihara 

muru’ah tidak “memaksakan” diri menambah panjang namanya 

dengan gelar-gelar yang ilegal. Pemberian gelar kehormatan 

secara kultural dari masyarakat jauh lebih baik daripada gelar 

akademik yang ilegal.  



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AG. DR. H. BAHARUDDIN HS DI MATA 
BERBAGAI PIHAK 

 
1. DI PIHAK MAN-PK DAYA MAKASSAR  

Beberapa cerita secara natural diperoleh oleh penulis sejak 

2005 hingga buku ini ditulis mengenai sosok Anregurutta’’’ Dr. 

K.H. Baharuddin HS, M.A. Kesan para teman-teman dari sesama 

guru MAN PK Daya tentang beliau menunjukkan bahwa beliau 

dapat menjadi inspirator bahkan teladan dalam berbagai sisi 

kehidupan dan kepribadian beliau. Beliau menaruh kesan bagi 

banyak pihak yang telah berinteraksi secara intensif dengannya. 

Beliau memiliki kompetensi yang mengesankan baik secara 

personal maupun secara intelektual. 

 

Drs. H. Muslimin, M.A. 

Salahseorang teman beliau, Ustadz Drs. H. Muslimin, 

M.A., yang menceritakan mengenai kepribadian Anregurutta’’’  -

Ustaz Muslimin lebih sering menyebut Anregurutta’’’ dengan Pak 

Haji (Pak Aji) - yang bersahaja. Kebersahajaan beliau tidak hanya 



  
 

  
 

diketahui karena interaksinya sebagai guru, melainkan juga 

karena interaksi antara Ustadz H. Muslimin dengan Anregurutta’ 

H. Baharuddin secara intensif sebagai tetangga di kompleks 

Pesantren Al-Hidayah MAN PK Asrama Hajji Lama Jln. Perintis 

Kemerdekaan Km. 15 berlangsung lebih dari sepuluh tahun. 

Interaksi mereka secara intensif itulah, sehingga Ustadz H. 

Muslimin merasakan siapa sosok Anregurutta’ H. Baharuddin 

yang sesungguhnya. Beliau menyebutnya dalam banyak 

kapasitas, Anregurutta’’’ H. Baharuddin itu lebih tepat disebut 

sebagai gurunya, orang tua, meskipun kenyataannya sebagai 

kawan sejawat di MAN-PK, sebab mereka merupakan guru guru 

MAN-PK Daya kala itu. Ustadz H. Muslimin mengaku telah 

mengenal Anreguurutta H. Baharuddin, beliau memulainya 

dengan mengatakan Beliau genius sejak di Pesantren As’adiyyah, 

dan namanya dikenal” dan beliau istiqamah belajar hingga kini”. 

Sebagai seorang yang memiliki kedalaman ilmu terutama 

ilmu-ilmu keislaman, beliau memiliki sifat tawadhuk (tau 

de’namatanre akka). Sikap tawaduk (rendah hati) itu ditunjukkan 

ketika beliau memuji kedalaman dan keluasan ilmu alim lainnya, 

seperti Ust. Muh. Thalib Karatte. Anregurutta’ H. Baharuddin 

sering mengakui dan memuji kedalaman serta keluasan ilmu yang 

dimiliki kawannya itu. Sebaliknya, Ustadz Muh. Thalib Karatte 

juga sering memuji dan mengagumi kedalaman dan keluasan 

ilmu Anregurutta’ meski waktu baru saja bergelar Doktorandus 

(Drs), belum menempuh pendidikan jenjang magister dan 

doktoral (S3). Tentu saja, bisa dibayangkan andaikan beliau 

sempat menyaksikan perkembangan keilmuan setelah itu. Ustadz 

Muh. Thalib Karatte sangat mengagumi keilmuan Anregurutta’’, 

“kata Pak H. Muslimin”. Singkatnya, anatara AG. H. Baharuddin 

dan AG. Muh. Thalib Karatte, keduanya saling mengagumi. 

Demikian Drs. H. Muslimin, M.A. mengenang mereka berdua. 



  
 

  
 

Penulis pun sering mendengar dalam mulut Anregurutta’ H. 

Baharuddin HS memuji keulamaan Ustadz Muh. Thalib Karatte 

(alm.). Menurut beliau, Ustadz Thalib itu ulama besar, Naekiyya de’ 

nakedoangngi”. Artinya, hakikatnya beliau seorang alim hanya 

tidak menampakkan dirinya sebagai alim lazimnya ulama yang 

kharismatik.  

Adapun beliau (AGH. Baharuddin) juga dinilai sebagai 

pribadi atau sosok yang sederhana dan bersahaja. Kebersahajaan 

itu ditunjukkan dalam polah hidup beliau. Ustadz Muslimin 

menyaksikan dalam interaksi beliau sebagai guru, misalnya dalam 

kepanitiaan yang dihonor (dibayar), jika beliau dipasang sebagai 

Salahsatu  panitia maka beliau bekerja sebagaimana mestinya. Jika 

beliau tidak ditetapkan sebagai panitia atau kegiatan lainnya, 

beliau tidak pernah mempertanyakan, apalagi meminta 

dimasukkan sebagai panitia. Demikian ustadz Muslimin tampak 

meyakinkan penulis. Anregurutta’’’ memiliki sifat “mappasikua” 

(qana’ah) dalam menyikap soal finansial. Penilaian Pak Muslimin 

tersebut dibenarkan oleh Ustadz Drs. H. Muchtar Nuhung, M.Ag. 

dan Drs. H. Firdaus M.Ag. yang keduanya adalah tetangga beliau 

sekaligus teman mengajar di MAN-PK.  

Beliau tipologi seorang alim yang sabar, mempunyai 

kecerdasan emosional yang terbilang tinggi, serta senantiasa 

merawat silaturrahim kepada siapapun. Sepanjang pengamatan 

Ustadz Muslimin, Anregurutta’’’ H. Baharuddin tidak pernah 

menampakkan emosi, apalagi emosional yang meledak-ledak 

tidak terkendali, sama sekali tidak. Beliau tidak banyak bicara 

kecuali diminta, atau suasana bebas beliau adakalanya bercanda 

untuk mencairkan dan mengakrabkan suasana. Penulis sering 

mendengar lafadz doa bersumber dari al-Qur’an yang selalu 

dibaca oleh Anregurutta’’’ ketika membaca doa setelah shalat 

fardhu “Rabbana Afrig ‘alayna Shabran wa Tsabbit Aqdamana 



  
 

  
 

Wanshurna ‘ala al-qawmil Kafirin” (Q.S. al-Baqarah/2: 250) . Dalam 

batas-batas sebagai manusia biasa, beliau termasuk sosok yang 

berupaya menjadikan doanya itu sebagai prilakunya sekaligus.  

Tidak hanya Ustadz H. Muslimin yang mengenang hal itu, 

Drs. Matta Baharuddin (alm.) - ketika masih hidup dan mengajar 

bersama penulis -, juga mengakui kedalaman ilmu beliau. Drs. 

Matta Baharuddin, Salahseorang  kawan dekat beliau. Ketika 

keduanya bertemu di Pesantren IMMIM Putra Tamalanrea 

Makassar, kala itu Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. dalam 

kepasitasnya sebagai Direktur Pesantren Modern IMMIM Putra 

dan Drs. Matta Baharuddin sebagai guru bahasa Inggris di tingkat 

SMA/MA Pesantren IMMIM Putra Makassar. Pertemuan dan 

percakapannya yang hangat dan akrab itu seolah menghilangkan 

pembeda posisi tersebut. Sang Direktur itu memuji kemampuan 

bahasa Arab dan Bahasa Inggris yang dimiliki oleh Pak Matta 

sekaligus.  

Sang Direktur memuji sambil tersenyum seolah merapat 

ke Pak Matta. Pak Matta yang tidak mau kalah dan ketinggalan 

memuji Anregurutta’ H. Baharuddin bahwa memang beliau 

mengakui kedalaman pengetahuan bahasa Arab Anregurutta’ H. 

Baharuddin HS. Pak Matta mengatakan, dirinya memang bisa 

mengajarkan dua bahasa asing tersebut, bahasa Inggris dan 

bahasa Arab, namun keduanya diajarkan seadanya dan tidak 

mendalam seperti Anregurutta’ H. Baharuddin. Kurang lebih 

demikian sikap tawaduk yang ditunjukkan oleh dua orang 

bersahabat ini. Anregurutta’ Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. 

menganalogikan posisi Pak Matta seperti seekor belalang yang 

memiliki dua kaki “dua pakkoddangna” yakni mengetahui bahasa 

Arab dan bahasa Inggris. Sementara dirinya dianalogikan seperti 

seekor belalang yang hanya memiliki satu kaki “Ciwalimi 

pakkoddangna” yakni hanya mengetahui satu bahasa asing, yaitu 



  
 

  
 

bahasa Arab saja, meskipun beliau pada kenyataannya bisa 

berbahasa Inggris meski tidak fasih. Keduanya berkominkasi 

seolah berbalas pantung untuk saling memuji. Singkatnya, 

percakapan sang direktur dengan bawahan melebur menjadi satu, 

yaitu sahabat yang tawaduk. 

Sosok Anregurutta’ H. Baharuddin HS, adalah Salahsatu  

guru Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. yang dikaguminya, 

baik kepribadian maupun keilmuannya. Demikian disampaikan 

oleh Mantan Wakil Menteri Agama RI itu , yang kini menjadi 

Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Hal itu disampaikan ketika 

Prof. Nasaruddin Umar membawakan materi “Halal Bihalal” 

pada acara “Reuni Alumni MAN PK Makassar” di Makassar pada 

tahun 2016 lalu.   

 

H. Hamzah Ki Badran, Lc., M.A. 

Beliau adalah guru MAN PK - MAN 3 Biringkanaya Daya 

Makassar sekaligus merupakan Salahsatu  alumni MAN PK 

tersebut. Beliau kembali mengabdi pada almamaternya setelah 

menempuh pendidikan Universitas al-Azhar Kairo Mesir dan 

diangkat menjadi guru PNS oleh Pemerintah Indonesia melalui 

Kementeraian Agama RI. Beliau meraih gelar Lc. pada Universitas 

al-Azhar Cairo Mesir pada Fakultas Syariah.  

Hubungan antara H. Hamzah Ki Badran, Lc., M.H.I. dan 

Anregurutta’’’ Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. adalah “hubungan 

guru-murid”. H. Hamzah Ki Badran merupakan murid dari 

Anregurutta’ sejak Hamzah menjadi siswa MAN-PK Biringkanaya 

Daya Makassar sejak tahun 1991-1993. Kala itu, Anregurutta’ H. 

Baharuddin HS mengajar Hamzah dan kawan-kawan 

seangkatannya. Karena hubungan itulah, maka Hamzah banyak 

menyaksikan dan mengetahui bagian-bagian atau banyak sisi dari 



  
 

  
 

kehidupan Anregurutta’ H. Baharuddin HS, baik dari segi 

keilmuan maupun kepribadian beliau. 

Hamzah mengatakan, Anregurutta’ H. Baharuddin HS 

memiliki beberapa prinsip dan karakter yang layak diteladani. 

Diantaranya:  

1. Beliau sangat menghargai waktu. 

 Di luar tugas sebagai guru, beliau mengisi waktu luangnya 

dengan berkebun, menanam ubi, tebu, dan aneka macam sayuran. 

Dari segi tugasnya sebagai guru MAN-PK, lembaran kerja siswa 

diperiksa dan dinilai dalam waktu yang cepat tanpa menunda 

waktu untuk memeriksa dan menuliskan nilai-nilainya. Tugas 

yang dikumpul jam 5.30 sore hari misalnya, sudah dibagikan 

kembali hasil pemeriksaannya sebelum shalat magrib pada hari 

yang sama. 

 

2. Bijaksana dan Kebapakan.  

Dalam konteks ini Hamzah menilai bahwa beliau kalau 

menegur atau mengingatkan santrinya mengenai tatatertib asrama 

(waktu Hamzah menjadi santrinya) dilakukan dengan bijak, 

halus, bahkan tanpa kata-kata. Misalnya, saat menemukan 

siswa/santri merokok, beliau tidak marah, malah beliau seolah-

olah tidak melihat pelanggaran itu. Meskipun sikapnya yang 

demikian, namun siswa merasa malu sendiri. Begitu pula saat 

beliau melihat siswa mencoret-coret atau menggambar di dinding 

asrama, beliau berdiri di belakang siswa tersebut sambil 

memandangi dan mengamati perbuatan siswa. Adakalanya tanpa 

kata-kata, siswa yang merupakan pelaku tersebut menyadari 

dirinya sedang melakukan pelanggaran dan berhenti karena malu 

dan segan kepada beliau. Begitu pula saat beliau mendapati siswa 

mengambil hasil kebunnya tanpa izin – namun diketahui melalui 



  
 

  
 

anaknya (Undu, Rais) - beliau menanggapinya dengan sangat 

dingin, seolah tidak terjadi apa-apa. Meski begitu, siswa yang 

melakukan hal itu, merasa sendiri diketahui perbuatannya itu 

oleh beliau.  

 

3. Dinamis dan Progressif 

Saat rekan-rekannya sejawatnya para guru belum berpikir 

untuk melanjutkan studinya ke strata dua (S2) beliau sangat cepat 

merespon perkembangan dengan mengikuti pendidikan pada 

Program Pascasarjana (PPs) hingga ke jenjang akademik tertinggi 

(jenjang doktoral/S3). Berbekal keilmuannya itu, beliau beralih 

dari guru menjadi dosen.  

  

4. Kuat keyakinan dan tawakkalnya atas pertolongan Allah 

Beliau pernah berkata, untuk lanjut ke Pascasarjana harus 

“nekat” terutama S3, sebab untuk lanjut ke jenjang S3 saat itu 

masih terbilang langka. Penilaian Hamzah ini beberapa kali 

diungkapkan pentingnya keyakinan dan tawakkal dalam 

menuntut ilmu. Apalagi nilai-nilai diajarkan oleh Abbanya, K.H. 

Abduh Shafa sebelum melanjutkan pendidikannya di Pesantren 

As’adiyah Sengkang. 

 

5. Tawaduk dan bersahabat 

Ketwaduan beliau banyak diakui oleh berbagai pihak. 

Kesaksian Hamzah mengenai kebersahajaan dan ketawadu’an 

beliau antara lain, beliau menggunakan motor Vespa hingga 

tahun 2000-an. Disamping tawaduk, beliau juga bersahabat dalam 

arti dekat dengan para siswa dan banyak pihak lainnya. Beliau 

juga selalu menjaga hubungan dengan sesama, termasuk sesama 

guru. 



  
 

  
 

 

6. Guru yang kreatif 

Sewaktu menjadi guru di MAN-PK, beliau membuat dan 

menyusun sendiri buku dan bahan ajar untuk digunakan dalam 

mengajar matapelajaran Tafsir dan Ulumul Qur’an. Hal ini juga 

sering beliau sebut buku ulumul Qur’an yang disusunnya dalam 

bahasa Arab, meski penulis belum pernah melihat naskah buku 

yang dimaksud. Hal ini tentu perlu dipublikasikan apabila 

relevan dengan kebutuhan pengajaran tafsir dan ulumul Qur’an 

saat ini. Kesan Hamzah bahwa ketika beliau menjadi Wali Kelas, 

beliau membuat denah kelas dan memajang foto-foto siswa hasil 

jepretan beliau sendiri. 

Hal ini tidak dilakukan oleh wali kelas lain saat itu. Bahkan 

ada laporan dari wakasek bagian kurikulum (Ust. Muh. Ja’far 

Parenrengi) bahwa beliau (Anregurutta’’’) ketika itu dinobatkan 

sebagai wali kelas teladan. Beliau memang terbilang kreatif bukan 

hanya dalam soal urusan wali kelas. Dalam proses dan interaksi 

pembelajaran, beliau juga memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengekspresikan dirinya. Terbuka untuk sharing tanpa 

terkesan menggurui saat menyampaikan materi. Meskipun 

demikian, dalam interaksi tersebut dirasakan banyak informasi 

penting yang disampaikan terkait dengan substansi materi yang 

diajarkan. 

 

7. Memiliki wawasan yang luas dan mendalam 

Anregurutta’ H. Baharuddin HS memiliki penguasaan bahasa 

Arab yang mendalam. Bahkan beliau pernah menjadi juara I guru 

bahasa Arab tingkat nasional ketika mengikuti penataran guru 

bahasa Arab MAN-PK se Indonesia di Jakarta. Tidak hanya dalam 

bidang bahasa Arab, beliau memiliki wawasan yang luas dalam 

ulumul Qur’an dan tafsir. Kemampuannya dalam studi naskah 



  
 

  
 

berbahasa Arab teruji dalam berbagai kesempatan, termasuk 

ketika mengikuti Program doktoral di IAIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta. Disamping itu, beliau memahami kaligrafi Arab, bahkan 

beliau kaligrafer Arab dan juri di berbagai even lomba kaligrafi. 

Belaiu pernah menulis Tesis Magister tentang Kaligrafi Islam yang 

kemudian menjadi buku yang dijadikan bahan ajar dan rujukan 

pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. 

Kemampuannya dalam bahasa Arab tidak diragukan, layaknya 

orang Arab yang pernah hidup bersama orang Arab di Arab. 

Beliau bisa mengemukakan perbedaan antara kosakata yang 

sinonim (mutaradif), mengetahui seluk beluk makna suatu kata 

(isytiqaq). 

Beliau juga termasuk punya banyak cerita, diantaranya yang 

Hamzah sempat ingat adalah cerita unik dan referensi Arab 

seperti tentang asal-usul nyamuk. Nyamuk menggigit manusia, 

karena hutang nenek moyang manusia kepada nenek moyang 

nyamuk. Jadi gigitan nyamuk sebagai tagihan atas hutang nenek 

moyangnya. Satu hal yang paling jelas dalam diri beliau bahwa 

beliau adalah sosok yang berjiwa seni tinggi. Tentu, cerita-cerita 

pencair suasana seringkali muncul untuk menghangatkan 

suasana. 

Apa dikemukakan H. Hamzah Ki Badran adalah 

kesaksiannya terhadap Anregurutta’ dalam interaksi eduktif yang 

berlangsung lama, baik sebagai guru dan murid maupun sebagai 

atasan dan bawahan.  Ketika Hamzah masih menjadi santri di 

MAN-PK hubungannya dengan beliau adalam guru-murid. 

Sedangkan ketika beliau menjadi direktur Pesantren Modern 

Pendidikan Al-Qur’an IMMIM Putra Makassar, Hamzah menjadi 

Salahsatu  guru pesantren IMMIM. Interaksinya pun kembali 

menjadi intensif. 



  
 

  
 

Bahkan, hingga kini, H. Hamzah sering mengikuti pengajian 

rutin kitab tasawuf di kediaman beliau di Bulusaruang Lorong 526 

No. 6X Jalan Jenderal M. Yusuf Makassar. Bahkan H. Hamzah 

mengajak isteri dan santri-santrinya setiap hari ahad pagi. 

Kehadiran Hamzah bersama keluarga dan para santrinya dari 

MAN-PK Daya itu menambah ramai suasana pengajian “Majelis 

Riyadhul Jannah” yang dipandunya itu. Hamzah adalah satu 

peserta yang sering diminta membaca kitab Muzakkirat... sebelum 

Anregurutta’ membacanya di hadapan peserta kajian. 

 

H. Ahmad Syahid, M.A.  

Beliau adalah Salahseorang  murid AG. Dr. K.H. 

Baharuddin HS, M.A. Keduanya pertama kali bertemu ketika H. 

Syahid menjadi santri MAN PK Daya Makassar. Interaksi antara 

guru dan murid menjadikan keduanya tidak hanya sebatas 

hubungan guru-murid formal, melainkan hubungan kemanusiaan 

(hablun minannas). Hingga saat ini, keduanya masih terus 

berlangsung. H.  Syahdi secara rutin mengikuti pengajian kitab 

tasawuf yang dipandu oleh AG. Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. di 

kediaman beliau di Jalan Jenderal M.Yusuf Bulusaruang Lorong 

256 No. 6/X Makassar. Interaksi yang relatif panjang itulah H. 

Syahid mengaku mengenal beliau dari banyak sisi. Namun, H. 

Syahid merasakan sebuah kesulitan mengungkapkan kepribadian 

Gurutta.  

Meskipun demikian H. Syahid mengungkapkan dua hal 

yang sangat menonjol dan begitu berkesan baginya. Gurutta H. 

Baharuddin HS. Pertama, beliau sosok penyabar. Sepanjang 

kesaksian H. Syahid, selama dirinya belajar di MAN PK tiga 

tahun, ia tidak pernah melihat Gurutta marah meskipun satu kali. 

Bahkan, terhadap santri yang tergolong nakal sekalipun. Menurut 

Syahid, karakter itu juga masih sama. Kedua, beliau adalah sosok 



  
 

  
 

alim yang tawaduk. Menurut Syahid, bahwa beliau dari dulu 

sampai hari ini termasuk seorang alim yang tawaduk (rendah 

hati). Dua kali beliau didampingi oleh H. Syahid ke Pekalongan, 

pada momen tersebut H. Syahid belajar dari kerendahan hati 

Gurutta.  

Karena kerendahan hati beliau, bagi H. Syahid, Gurutta 

lebih tepat digambarkan dengan falsafah pribahasa “padi makin 

berisi makin merunduk. H. Syahid menyaksikan hal yang langka 

dari sikap beliau memperlakukan ulama, khususnya ulama atau 

mursyid tarekat. Ketika bertemu dengan, mursyid tarekat 

Khalwatiyah Syekh Yusuf, Puang Makka. Ketika Puang Makkah, 

berjabat tangan dengan Gurutta’ H. Baharuddin HS, Puang 

Makkah mencium tangan Gurutta’ H. Baharuddin HS. Secara 

bergantian, Gurutta’ H. Baharuddin HS, balik mencium tangan 

Puang Makkah. Atas sikap tawaduk Gurutta’ H. Baharuddin HS, 

maka Puang Makkah berpesan kepada H. Syahid, “belajarlah 

kepada beliau (Gurutta’ H. Baharuddin HS) tentang sikap 

tawaduk”. Demikian H. Syahid menutup informasi ini tentang 

sebagian sifat dari AG. Dr. K.H. Baharuddin HS. 

 

 

 

 

Dr. H. Muchtar Nuhung, M.Ag. 

 

Beliau adalah salahseorang  murid Anregurutta’ H. 

Baharuddin HS sewaktu masih duduk di Madrasah Ibtidaiyah 

Pesantren As’adiyah Sengkang. Hubungan antara H. Muchtar 

dengan Anregurutta’ H. Baharuddin HS sudah berlangsung sejak 

masih di As’adiyah Sengang Kabupaten Wajo. 

Selain hubungan keduanya sebagai guru - murid, beliau 

juga mempunyai hubungan sebagai mitra atau kolega ketika 



  
 

  
 

mereka sama-sama menjadi guru atau pembina MAN PK. 

Keduanya juga pernah mengikuti Daurah Arabiyah (Pelatihan 

Bahasa) bagi guru-guru MAN PK seluruh Indonesia di Jakarta. 

Hubungan keduanya terus berlangsung ketika H. Muchtar 

Nuhung resmi menjadi Mahasiswa Program Doktor (S3) pada PPs 

UIN Alauddin Makassar sejak 2006. Dr. KH. Baharuddin HS, M.A. 

sebagai dosen pada PPs UIN Alauddin dan mengajar di kelas 

konsentrasi Tafsir, kelas H. Muchtar Nuhung dan kawan-kawan. 

Beliau bersama Prof. Dr. H. Abd. Muin Salim (alm.) mengajarkan 

Sejarah Tafsir di Indonesia. Hingga penulisan Disertasi, H. Muchtar 

Nuhung diuji oleh Anregurutta’ Dr. H. Baharuddin. Intensitas 

pertemuan keduanya mendukung pelacakan informasi yang 

memadai untuk ditulis.  

Secara singkat, Dr. H. Muchtar Nuhung, M.Ag. menuturkan 

kesan-kesan penting sebagai berikut: “Diantara hal-hal yang 

menonjol pada diri Pak Aji, yaitu, Pertama, beliau orangnya 

cerdas. Beliau sudah dikenal “bintang” atau rangking I sejak 

menjadi santri di Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang. Sudah 

dikenal cerdas oleh para pembina pondok pesantren dan para 

santri As’adiyah. Beliau memang cerdas. Begitu juga kakaknya, 

Gurutta Harisah, dan adiknya, Prof. Dr. H. Najamuddin, 

semuanya “bintang” di masanya. Kedua, Pak Aji itu yang saya tau, 

tidak memburu jabatan strategis. Bahkan, mungkin terkadang 

beliau menolak. Karena sangat sulit memang menghindari 

manipulasi.”  

Bagi H. Muchtar, kalau menjabat amat sulit selamat dari 

jebakan-jebakan yang memaksa kita melakukan manipulasi. 

Beliau pun pernah ditawarkan untuk dipromosikan menduduki 

sebuah jabatan struktural, namun beliau menolak karena khawatir 

apabila tidak bisa mengendalikan diri. H. Muchtar Nuhung 

menceritakan tentang kesan-kesan itu setelah berinteraksi dengan 



  
 

  
 

beliau dalam waktu yang relatif lama. Demikian Muchtar Nuhung 

yang sehari-hari bertugas sebagai dosen UIN Alauddin yang 

dipekerjakan pada STAI Al-Furqan Makassar mengenang 

Gurutta’ H. Baharuddin HS. Beliau menambahkan satu hal, 

bahwa Gurutta’ termasuk moderat dalam berpendapat mengenai 

soal-soal agama. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DI PIHAK PESANTREN IMMIM 

 Kesan terukir tidak hanya datang dari komunitas warga 

MAN-PK Daya. Kesan mendalam atas diri Anregurutta’ Dr. KH. 

Baharuddin HS, MA. Juga dirasakan oleh komunitas dari 

Pesantren IMMIM Makassar. Perjalanan yang relatif panjang 

berkarir sebagai guru pesantren IMMIM Makassar juga 



  
 

  
 

menyisakan ukiran kesan yang tidak terlupakan oleh sejumlah 

warga Pesantren Modern tersebut. 

Drs. H. Syukri Basondeng 

Beliau adalah Salahsatu  sesepuh dan pengasuh pondok 

pesantren IMMIM yang sudah mengabdi lebih dari 30 tahun 

mengabdi di Pesantren. Sementara, AG. H. Baharuddin HS, 

menjadi guru di Pesantren IMMIM sejak awal berdirinya 

Pesantren IMMIM. Hubungan antara Ustadz Drs. H. Syukri 

Basondeng  dan beliau adalah teman mengajar di pesantren. 

Dengan demikian, Ustadz Syukri mengenal baik beliau. Ustadz 

Syukri menyatakan bahwa beliau sosok kiyai yang sederhana dan 

memiliki wawasan yang luas, serta sabar. 

Ustadz Drs. H. Syukri Basondeng mengaku telah 

mengenai Anregurutta’ H. Baharuddin HS sejak mereka masih 

sama-sama menjadi mahasiswa di IAIN Alauddin Ujung 

Pandang. Saat itu, Ustadz Syukri di Fakultas Tarbiyah, sedang 

Anregurutta’ H. Baharuddin HS di Fakultas Adab. Meski Syukri 

Basondeng junior, namun keduanya sudah saling mengenal. Sejak 

mahasiswa, pak kiyai Dr. H. Baharuddin HS, M.A. itu sosok yang 

konsisten dalam penampilannya.  

Di mata Syukri, Anregurutta’ H. Baharuddin itu sudah 

kiyai sejak mahasiswa, baik dalam kapasitas keilmuan maupun 

dalam kapsitas kepribadian. Beliau memiliki sikap toleran dalam 

banyak hal, bukan hanya sekarang melainkan sejak dahulu ketika 

beliau masih bestatus sebagai mahasiswa IAIN. Ustadz Syukri 

menyaksikan bahwa meskipun dirinya di organisasi 

kemahasiswaan ekstra kampus yang berbeda, namun 

Anregurutta’ tidak membeda-bedakan dalam pergaulannya, serta 

senantiasa menjaga hubungan baik lintas organasasi. Beliau 

berinteraksi lintas organisasi dengan tetap menjaga silaturrahmi. 

Ketika para aktivis mahasiswa kala itu sering bersitegang, 



  
 

  
 

Anregurutta’ tidak pernah terlibat dalam konflik antar 

mahasiswa, “kenangUstadz Syukri Basondeng”.  

Pribadinya yang sederhana dan bersahaja adalah 

karakternya sudah melekat dalam hidupnya. Kesederhanaan 

dalam berinteraksi dengan orang lain, dan sikapnya dalam 

menyikapi kebutuhan hidup, serta dalam menyatakan pendapat 

selalu ditunjukkan dengan sederhana. Wawasannya yang luas 

dan medalam khususnya dalam masalah keislaman ditunjukkan 

dengan kelihaiannya dalam menjelaskan masalah-masalah agama 

yang diajukan kepadanya. Pengembaraan bacaan dan kajian 

beliau terhadap kitab-kitab klasik termasuk langka lagi ditemukan 

di era modern saat ini.  

Ustadz Syukri mengilustrasikan Anregurutta’ H. 

Baharuddin dalam konteks keilmuannya laksana sumur. Sumur 

menampung air, sedang Anregurutta’ menampung ilmu. Sebagai 

sumur, Anregurutta’ tetap berada di kedalaman dan menampung 

air yang jernih. Ia tidak tampak di permukaan dan mengalirkan 

ilmu secara serampangan. Sudah memiliki kedalaman ilmu, 

namun Anregurutta’ tetap poisisinya di kedalaman meski tidak 

sulit menimba ilmu darinya. Singkatnya, Ustadz Syukri 

mengesankan bahwa Anregurutta’ tipologi pribadi yang sabar, 

tenang, karena kedalam ilmu dan kehalusan budinya. 

Begitu juga kesabaran beliau terlihat mewarnai hari-

harinya. Beliau termasuk orang yang kurang bicara. Akan tetapi 

di balik pribadinya yang kurang bicara, beliau adakalanya 

bercanda pada momen-momen tertentu untuk mencairkan dan 

menghangatkan suasana. Di balik diamnya, beliau adalah sosok 

yang tidak sulit untuk diajak bicara jika dibutuhkan. Beliau 

senang bercanda, dan  ketika bercanda membuat orang-orang di 

sekitarnya tertawa lepas, beliau pun adakalanya tertawa lepas 

ketika bercanda atau mendengar candaan orang lain. Bahkan, 



  
 

  
 

beliau termasuk orang yang cepat merespon candaan orang lain, 

selama candaan itu tidak untuk merendahkan orang lain. 

Keakraban antara Ustadz Syukri dan Anregurutta’ itu 

berlanjut ketika keduanya sama-sama menjadi pembina pesantren 

IMMIM sejak awal beridirnya IMMIM hingga beliau 

(Anregurutta’) menjadi direktur pesantren IMMIM Putra dan 

Ustadz Syukri sebagai wakilnya. Bahan, jauh sebelum keduanya 

pernah sama-sama di KKI ( semacam organisasi olahraga karate) 

sejak 1974 bersama Ambo Jetta dan Muhammad Said. Kini, 

keduanya (Ustadz Syukri dan Anregurutta’ H. Baharuddin HS) 

sama-sama berstatus sebagai pengasuh pesantren. Bedanya, 

Anregurutta’ tidak lagi menetap di Pesantren karena banyak 

kesibukan dan organisasi yang dinahkodai Anregurutta’ terutama 

sebagai Rais Syuriah NU dan Ketua Umum MUI Kota Makassar. 

Terkait dengan perannya sebagai Ketua Umum Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar, Ustadz H. Syukri 

menanggapinya sebagai hal yang sangat pantas. Ketika Ustadz 

Syukri mendengar kabar pelantikan Anregurutta’ H. Baharuddin 

sebagai Ketua Umum MUI Kota Makassar sepeningal Dr. K.H. 

Mustamin M. Arsyad, Lc., M.A. , beliau menyatakan, sangat 

senang dan sangat setuju, beliau tidak merasa heran. Sebab, di 

mata Ustadz Syukri, Anregurutta’ itu sangat wajar menduduki 

jabatan dan mampu mengemban amanah sebagai Ketua Umum 

MUI Kota Makassar. Bahkan menurutnya, mestinya Anregurutta’ 

sudah lama di posisi itu. Hanya saja, karena ketawadu’an beliau 

sehingga beliau tidak menempatinya.  

Secara pribadi, menurut Ustadz Syukri, Pak Kiyai H. 

Baharuddin HS itu kapasitasnya sangat layak memimpin MUI 

Tingkat I (Propinsi). Mungkin ini subjektif, karena pribadi Ustadz 

Syukri yang berpendapat demikian, tetapi itulah pandangan 

beliau sebagai teman yang cukup lama mengenai Gurutta Dr. H. 



  
 

  
 

Baharuddin HS. Ustadz Syukri melihat kapasitas keilmuan dan 

kepribadian yang penuh kearifan Anregurutta’ H. Baharuddin itu 

sangat layak memimpin MUI ke depan. Akan tetapi, Ustadz 

Syukri hanya tidak menjamin, apakah Gurutta’ H. Baharuddin HS 

mau menerima jabatan itu atau tidak. Sebab, dia melihat 

Anregurutta’ H. Baharuddin HS itu tipologi orang yang tidak 

pernah menginginkan jabatan, apalagi ambisius. Tipe ambisi 

jabatan itu jauh dari karakter beliau, “kata Ustadz Sykuri”. Beliau 

tidak pernah membanggakan kemampuannya, tidak menonjolkan 

diri, mungkin karena beliau sejak dahulu menyelami dunia 

kearifan para sufi disamping tentu memegang teguh nasihat 

Abbanya yang dipadu antara agama dan budaya sebagai orang 

Bugis, K.H. Abduh Shafa, yang melarang anak-anaknya mengejar 

jabatan. 

 

Drs. H. Hamir Hamid Aly, M.Si. 

 Ustadz Drs. H. Hamir Hamid Aly adalah salahsatu  kawan 

beliau yang sudah lama beliau kenal. H. Hamir juga merupakan 

mantan direktur sebagai pengganti antar waktu (PAW) ketika 

Gurutta’ H. Baharauddin berhenti dari posisi jabatannya sebagai 

Direktur Pesantren IMMIM Makassar terhitung sejak beliau 

mengundurkan diri pada tahun 2009 yang kala itu belum berakhir 

masa jabatan Direktur untuk periode kedua. Ustadz H. Hamir 

menilai sosok Gurutta’ Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. memiliki 

pribadi yang sabar, menjaga silaturrahim, dan memiliki keilmuan 

yang luas. Beliau memiliki kepribadian yang sederhana, bersahaja, 

tidak banyak bicara “qillatul kalam”, namun dalam kesempatan 

dan situasi tertentu, terkadang bercanda untuk mencairkan 

suasana saja. 

Ustadz H. Hamir memulai beberapa kata untuk 

menggambarkan dan menisbatkan karakter sosok Anregurutta’ H. 



  
 

  
 

Baharuddin, seperti “ tawaduk, humanis, toleran, tidak ekstrim, 

sabar, tegar dan tersenyum menghadapi masalah, tidak ngotot, 

istiqamah, sederhana”. Kata-kata tersebut adalah kesimpulan 

Ustadz Hamir untuk menggambarkan karakter dasar 

Anregurutta’ H. Baharuddin HS setelah lama beliau mengenalnya. 

Bagi Ustadz Hamir, sosok seperti Anregurutta’ teramat sulit 

ditemukan terutama keterpaduan antara kompetensi keilmuan 

dan kualitas kepribadiannya. 

Menurut Ustadz Drs. H. Hamir Hamid Aly, di balik 

kesabaran dan tidak banyaknya bicara beliau, terdapat karakter 

yang begitu kuat berpegang pada prinsip. Dalam kasus tertentu, 

beliau sekali mengatakan sesuatu yang beliau yakini, tidak bisa 

lagi ditawar. Dalam keteguhan beliau tersimpan akhlak yang 

santun. Sempat di hadapan Pendiri IMMIM alm. Bapak H. Fadli 

Luran. Beliau ketika ingin mengambil keputusan besar, senantiasa 

didahului dengan shalat istikharah, termasuk ketika hendak 

mengambil keputusan untuk berhenti dari jabatannya sebagai 

Direktur Pesantren IMMIM Putra Makassar. Jangankan dalam 

urusan besar, dalam banyak hal termasuk urusan dunia, Gurutta’ 

itu menjadi istikharah “’ala Tarekatihi” (sudah menjadi ciri metode 

pengambilan keputusannya). “Kata Ustadz H. Hamir”. 

Beliau orangnya santai dan low profile. Akan tetapi, di balik 

sikapnya yang santai, beliau termasuk orang yang disiplin waktu. 

Dalam berbagai kegiatan yang menyangkut kegiatan-kegiatan 

apalagi kegiatan yang telah ditetapkan waktunya, beliau selalu 

tepat waktu.   

Beliau memiliki keahlian dan keterampilan dalam seni dan 

olahraga bela diri. Beliau bersama Ambo Jetta menjadi pelatih 

Black Panter di Pesantren IMMIM sejak awal. Disamping itu, 

beliau juga peserta dan pelatih Ikhlas. Memang banyak olahraga 

yang beliau gendrungi seperti bulu tangkis, renang, jogging, dan 



  
 

  
 

lain-lain. Bahkan ketika beliau menjadi Direktur Pesantren 

IMMIM selalu mengajar pembina-pembina untuk berolahraga 

termasuk bulu tangkis setelah shalat isya hingga pukul 22.00 Wita.  

Ketawaduan beliau, kata Ustadz Hmir, terlihat ketika 

tahun 1993 Ustadz Hamir membuka dan melatih al-Ikhlas 

(olahraga dan seni penagturan nafas), Anregurutta’ juga ikut. 

Ustadz Hamir semakin kagum atas ketawaduan beliau kala itu. 

Bahkan, Anregurutta’ juga membuka kelompok latihan Ikhlas di 

MAN PK Daya dan mengajak Ustadz Hamir bersama melatih di 

sana. Bagi Ustadz Hamir itu menunjukkan diri Anregurutta’ yang 

tidak gensi untuk bersama dan berguru mengenai keahlian orang 

lain sekalipun orang itu di bawahnya.  

Keakraban antara direktur dan para pembina benar-benar 

terasa dan terlihat melebur dalam aktivitas olahraga tersebut. 

Beliau bersama istri dan anak-anaknya juga ikut dalam kegiatan 

olahraga tersebut, sehingga komunikasi mudah terkoneksi. 

Bahkan, tidak jarang ada masalah-maslah yang terkait pesantren 

dapat dikomunikasikan di area olahraga. Beliau bahkan 

adakalanya bertanya mengenai pembina melekat dan pengasuh 

tentang para santri yang didampinginya. Itulah sosok beliau yang 

akrab, sehingga bawahan meski hormat dan tetap segan, namun 

tidak terasa ketakutan untuk selalu mengemukakan masalah-

masalah yang berkaitan dengan urusan pesantren. 

Keakraban juga tidak hanya dilihat antara beliau dengan 

pembina, tetapi juga dengan para orang tua santri. Beberapa 

orang tua santri sering datang ke pesantren IMMIM sekedar 

untuk datang bermain bulu tangkis bersama beliau dan para 

pembina. Di tengah-tengah itulah, para orang tua santri terkadang 

memanfaatkan momen untuk mengakrabkan diri dan berbicara 

mengenai keadaan anaknya. Jika beliau tidak memperoleh  

informasi atau tidak mengetahui mengenai hal-hal yang 



  
 

  
 

ditanyakan oleh orang tua sa, maka dipanggillah para pembina 

yang lebih dekat dengan santri tersebut. 

Adalah satu hal yang tidak bisa dilupakan Ustadz Hamir 

dengan pertemuannya dengan Anregurutta’ H. Baharuddin HS, 

yaitu ketika dirinya ketemu dengan beliau, dengan kesan terukir 

yaitu ketika itu, Anregurutta’ memperkenalkan tasawuf kepada 

Ustadz H. Hamir. Ustadz H. Hamir mengaku bahwa 

Anregurutta’’lah yang pertama kali memperkenalkan tasawuf. 

Pertemuan kali itu di Pesantren IMMIM dan berdua di sebuah 

ruangan, terjadi pembicaraan yang berkesan. Anregurutta’ 

membahas makna “man ‘arafa nafsahu faqad ‘arafa Rabbahu” 

maknanya “barangsiapa mengenal dirinya maka dia pasti 

mengenal Tuhannya”. Inilah kalimat yang memikat 

penjelasannya, hingga Ustadz H. Hamir “jatuh cinta” kepada 

tasawuf, dan hingga kini dirinya menekuni dan mengamalkan. 

Beliau menyatakan syukur atas berkah pertemuan beliau dengan 

Anregurutta’ yang berhasil “mengubah hidup” dan pandangan 

keislamannya hingga kini. “Kenang Ustadz Hamir”. 

Beliau selalu merindukan sosok Anregurutta’ itu. Beliau 

menyatakan bahwa terakhir kebersamaan beliau, yaitu ketika ada 

pertemuan alim ulama se Indonesia di Bandung pada 2003. Beliau 

pernah bersama dengan tiga orang dalam satu kamar 

(Anregurutta’ H. Baharuddin, Ustadz. H. Saifullah, Ustadz H. 

Hamir). Ustadz Hamir merasa bahwa kedua orang tersebut, 

Ustadz H. Baharuddin HS dan Ustadz H. Saifullah adalah 

gurunya, sehingga beliau memilih tidur di lantai dan membiarkan 

keduanya tidur di atas ranjang. Anregurutta’ yang memanggil 

naik, namun ustadz H. Hamir tetap tau diri, tidur di bawah 

(melantai).  

Hubungan keduanya masih tetap terjadi meski lebih sering 

melalui dunia maya dibanding dunia nyata. Hingga kini, 



  
 

  
 

Anregurutta’ masih sering menghubungi Ustadz H. Hamir. 

Singkatnya beliau, menurut Ustadz H. Hamir bahwa Anregurutta’ 

H. Baharuddin adalah mudarris yang hakiki. Bahkan, beliau 

sekalipun Direktur, namun tetap beliau melekat sifat beliau 

sebagai mu’allim yang sesungguhnya. Demikian Ustadz Hamir 

menutup kalimatnya yang cukup panjang mendahului 

pernyataan itu.  

 

Drs. H. Hasnawi Marjuni 

Drs. H. Hanawi Marjuni adalah salahsatu  kawan beliau. 

Keduanya berasal dari Bone Utara. Anregurutta’ H. Baharuddin 

HS berasal dari Cakkeware’ Kec. Cendrana, sementara Ustadz H. 

Hasnawi Marjuni dari Pallime. Beliau lebih banyak mengenal 

Anregurutta’ H. Bahruddin HS sejak keduanya belajar di Pondok 

Pesantren As’adiyah Sengkang. Keduanya tidak seletting atau 

tidak seangkatan di Pesantren As’adiyah. Anregurutta’ lebih awal 

di Sengkang seletting dengan kakak kandung Ustadz H. Hasnawi 

Marjuni, Drs. K.H. Nurdin Marjuni yang kini memimpin sebuah 

pesantren yang dirintisnya sendiri di Jakarta. Dua orang beradik 

kakak ini, Drs. K. H. Hasnawi Marjuni dan Drs. K.H. Nurdin 

Marjuni adalah hafidh Al-Qur’an 30 Juz. 

Sebelum masuk ke Pesantren IMMIM Ustadz H. Hasnawi 

Marjuni pernah menjadi pembina di Pesantren GUPPI Samata 

Kabupaten Gowa. Selanjutnya, beliau pindah ke Pesantren 

IMMIM hingga saat ini. Drs. H. Hasnawi Marjuni mengenal lebih 

lanjut dan lebih dekat Anregurutta’ H. Baharuddin HS ketika 

keduanya menjadi pembina di Pesantren IMMIM Putra. Interaksi 

intensif antara keduanya sejak masa-masa awal berdirinya 

pesantren. Beliau terkesan dengan kecerdasan dan kejeniusan 

Anregurutta’’. Beliau mengakui Anregurutta’ sangat cerdas dan 

kecerdasan beliau berada di atas rata-rata. Kejeniusan 



  
 

  
 

Anregurutta’ itu, kata Ustadz H. Hasnawi, bukan hanya dalam 

soal matapelajaran-matapelajaran di sekolah, tetapi juga terbukti 

ketika beliau menghafal al-Qur’an di Sengkang. Beliau sangat 

cepat hafalannya.  

Anregurutta’ dalam beberapa kesempatan, beberapa kali 

secara terpisah mengungkapkan kenangannya ketika masih muda 

dan saat masih menjalani setoran hafalan kepada guru pembina 

tahfizh, Ustadz Andi Abdullah Massarasa, beliau mampu 

menghafal Al-Qur’an satu halaman waktu diantara azan dan 

iqamat. Bahkan sekitar 15 menit beliau mampu menghafalnya. 

Kekaguman Ustaz H. Hasnawi kepada beliau berulang-ulang 

dikatakannya. Pokoknya  Ustadz H. Baharuddin itu genius, “kata 

Ustadz H. Hasnawi”. Hal ini tentu berada di atas kemampuan 

rata-rata. Beliau ingin sekali menamatkan hafalannya hingga 30 

juz. Akan tetapi, ketika sampai juz ke- 25 beliau harus ke 

Attapangnge menjalankan instruksi gurunya, Anregurutta’ K.H. 

Yunus Martan, agar Baharuddin HS bertugas sebagai guru dan 

sekaligus memimpin madrasah di sana yang tidak lain adalah 

cabang Pesantren As’adiyah. 

Di balik kecerdasannya, menurut Ustadz H. Hasnawi 

bahwa Anregurutta’ H. Baharuddin HS ketika menjadi santri di 

As’adiyah termasuk tipe santri yang santai hingga kini pun beliau 

menjalani hidup dan tugas-tugasnya dengan rileks. Bayangan H. 

Hasnawi, andaikan Anregurutta’ H. Baharuddin itu disiplin/tidak 

santai dalam menghafal dan memanfaatkan potensinya untuk 

fokus menyelesaikan hafalannya maka tentu beliau telah 

menamatkan hafalannya jauh sebelum diberi tugas oleh Gurutta 

Yunus Martan. Demikian kenang dan bayangannya tentang 

Anregurutta’ H. Baharuddin.  

Di balik sikapnya yang santai, Anregurutta’ H. 

Baharuddin HS termasuk orang yang disiplin waktu. Dalam 



  
 

  
 

berbagai kegiatan yang menyangkut kegiatan-kegiatan apalagi 

kegiatan yang telah ditetapkan waktunya, Anregurutta’ selalu 

tepat waktu. Bahkan tidak jarang beliau telah hadir lebih awal 

beberapa menit sebelum acara dimulai. Jika beliau yang 

menentukan jalannya acara maka beliau memerintahkan kepada 

petugas acara agar dimulai begitu masuk waktu. Demikian 

kesaksian Ustadz Drs. K.H. Hasnawi Marjuni. 

Kesan lainnya, menurut penilaian Ustadz H. Hasnawi 

Marjuni, Anregurutta’ H. Baharuddin HS itu memiliki 

pengetahuan bahasa Arab yang sangat baik, bahkan tidak banyak 

yang menyamainya. Kemampuan penguasaan Nahwu bahasa 

Arab yang baik dan hafalan terhadap Al-Qur’an menjadikan 

Anregurutta’ itu memahami kandungan Al-Qur’an. “Ungkap 

Ustadz H. Hasnawi Marjuni”.  

Meskipun dengan segala kemampuan yang dimiliki itu 

beliau itu adalah orang tawaduk, tidak membanggakan diri dan 

ilmunya. Beliau demikian karena mendalamnya penghayatan 

terhadap tasawuf. Kesabaran dan kesederhanaan adalah ciri yang 

sangat khas dalam diri Anregurutta’ H. Baharuddin. Demikian 

kesan dan pandagan Ustadz H. Hasanawi Marjuni mengenai 

sosok Anregurutta’ itu. Bagi ustdaz H. Hasnawi, sosok 

Anregurutta’ H. Baharuddin layak diteladani beberapa 

kepribadiannya. 

 

Drs. H. Muhammad Yusuf MS 

Beliau mengaku tidak bisa mengingat sosok Anregurutta’ 

H. Baharuddin HS, lantaran kesehatannya yang kini menurun 

beberapa tahun terakhir akibat stroke yang menimpa dirinya. 

Namun, kenangan Ustadz Drs. H. Muh. Yusuf MS tentang 

Anregurutta’ H. Baharuddin HS juga dikemukakannya beberapa 

hal. Ustadz H. Muh. Yusuf MS menilai bahwa Anregurutta’ H. 



  
 

  
 

Baharuddin itu tipologi ilmuan dan begitu semua saudaranya. Ini 

terlihat saudara-saudaranya. Meskipun H. Yusuf tidak mengenal 

seluruh saudara Anregurutta’ H. Baharuddin HS, namun beliau 

tau bahwa Anregurutta’ adalah keluarga ilmuwan yang cerdas-

cerdas dan berkomitmen tinggi terhadap ilmu.  

Hal ini menurut beliau, melihat bahwa Anregurutta’ Drs. 

K.H. Muh. Harisah AS, Prof. Dr. H. Najamuddin HS, M.A., Prof. 

Dr. H. Saifuddin, M.A., Ir. H. Ahmad yang merupakan saudara 

kandung Anregurutta’ Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. adalah 

bukti betapa mereka adalah orang-orang yang sukses menempuh 

pendidikan ke jenjang tertinggi dan pencapaian jabatan akademik 

tertinggi sebagai ilmuan. 

Anregurutta’ Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. termasuk 

orang yang tidak menginginkan, tidak mencintai, apalagi 

mengejar jabatan. Bahkan, jabatan dilepaskan jika hal itu menjadi 

incaran orang-orang yang menginginkannya. Demikian kesan dan 

pandangan Ustadz Drs. H. Muh. Yusf MS terhadap sosok 

Anregurutta’ H. Baharuddin HS sepanjang yang ia kenal tentang 

beliau. Ustadz Drs. H. Muh. Yusuf MS sebenaranya sangat 

mengenal Anregrutta’ H. Baharuddin HS, apalagi sudah lama 

bersama di Pesantren IMMIM sebagai guru dan pembina, namun 

karena ingatannya yang kurang akurat akibat penyakit stroke 

yang menimpa dirinya. Ustadz Drs. H. Muh. Yusuf MS menutup 

ceritanya dengan mengatakan “Ustadz H. Baharuddin HS, adalah 

keluarga ilmuwan”. 

 

 

Drs. Mursyid Lathif 

 Bapak Drs. Mursyid Latif, Kepala SMA Pesantren Modern 

Pendidikan Al-Qur’an IMMIM Putra Tamalanrea Makassar 



  
 

  
 

merupakan Salahseorang  yang banyak merasakan kesan yang 

tersimpan dalam memorinya selama berinteraksi antara dirinya 

dengan Anregurutta’ Dr. K.H. Baharuddin HS. Interaksi yang 

intensif itu terjadi ketika keduanya sedang mengemban amanah 

memimpin Pesantren IMMIM Putra Makassar. Anregurutta’ Dr. 

K.H. Baharuddin HS, M.A. sebagai Direktur Pesantren Modern 

Pendidikan Al-Qur’an IMMIM Putra Tamalanrea Makassar dan 

Drs. Mursyid sebagai Kepala Sekolah SMA pada Pesantren 

tersebut. Di dalam Pesantren terdiri atas tiga sekolah, yaitu SMA, 

Madrasah Aliyah, dan SMP.    

Dalam berbagai momen, keduanya berinteraksi, baik 

dalam kapasitasnya sebagai pimpinan pesantren dan Kepala 

Sekolah maupun dalam kapasitas pribadi. Interaksi yang relatif 

lama, yakni kurang lebih tujuh tahun (2002-2009) itu menyisakan 

kesan yang amat mendalam dan amat sulit dilupakan. “kata Pak 

Mursyid” sambil mengenang kebersamaannya yang tampak 

merasakan rindu. Dalam pandangan Bapak Mursyid, 

Anregurutta’ Dr. KH. Baharuddin HS adalah sosok ulama (alim) 

yang “luar biasa”. Kata “luar biasa” inilah adalah diksi yang 

dipilih Pak Mursyid untuk menggambarkan sosok Anregurutta’ – 

tentu dalam kapasitas beliau sebagai manusia biasa – dan tidak 

dimaksudkan untuk menutupi seluruh kemungkinan adanya 

kelemahan-kelemahan pada diri sang ulama yang dikaguminya 

itu. Keluarbiasaan bagi Pak Mursyid, mencakup kapasitas 

personal dan kapasitas intelektual dan spritual Anregurutta’’. 

Untuk melukiskan keluarbiasaan beliau, Mursyid Latif 

mengatakan, dirinya tidak mengagumi Anregurutta’ lantaran 

beliau sebagai Direktur Pesantren yang tidak lain adalah 

atasannya, melainkan karena banyak hal di luar itu. Ustadz Dr. H. 

Baharuddin itu “sosok teladan”. Diksi “sosok teladan” ini sering 

muncul dalam menggambarkan pribadi Anregurutta’’. Bagi 



  
 

  
 

Mursyid, Anregurutta’’, keberadaan beliau dalam keadaan diam 

saja sudah bisa menjadi inspirator, apalagi di saat menyampaikan 

wejangan-wejangan yang sejuk. Pak Mursyid selalu menanti 

kalimat-kalimat wejangan dari Anregurutta’’, meskipun 

Anregurutta’ tidak bermaksud mengatakan kalimat-kalimatnya 

sebagai wejangan-wejangan yang terencana, namun Pak Mursyid 

memaknainya sebagai wejangan bagi dirinya. 

Disamping itu, beliau adalah pribadi yang sabar. Beliau 

sering menghadapi kondisi tidak normal, tetapi menurut Bapak 

Mursyid Latif, dihadapi dengan sabar dan tetap tenang. 

Kesabaran beliau dipaket dengan ilmu dan kearifannya 

menjadikan Pak Mursyid mengatakan bahwa beliau “ulama 

besar” yang dikenalnya. Bahkan menurut penilaiannya, bahwa 

Anregurutta’ tidak gensi menyatakan dirinya yang salah tatkala 

ada masalah. Dengan cara itu, masalah bisa selesai dan 

menghindari konflik dengan siapapun. Pemahaman tasawuf yang 

didalaminya membuat dirinya menjadi bijak dalam banyak hal. 

Demikian “Mursyid menduganya dengan kuat”. 

Dalam hubungannya dengan kepemimpinannya di 

Pesantren IMMIM, Pak Mursyid Latif tidak merasakan adanya 

kekerasan verbal dari Sang Direktur, bahkan Pak Mursyid 

merasakan kesejukan meski itu bentuknya instruksi dari Direktur. 

Mursyid tidak merasakan dirinya diperlakukan sebagai bawahan, 

melainkan lebih sebagai mitra kerja. Dalam takaran nilai kearifan 

lokal masyarakat Bugis, sikap “sipakatau-sipakalebbi” yakni saling 

memanusiakan dan saling memuliakan, benar-benar dirasakan 

Mursyid.  

Mursyid mengenang ketika suatu saat kebijakan Yayasan 

memerintahkan untuk melakukan uji kompetensi guru-guru 

IMMIM. Kebijakan Yayasan Dana Islamic Center IMMIM 

mewajibkan seluruh guru diuji kompetensi untuk memastikan 



  
 

  
 

kelayakan guru-guru Pesantren IMMIM untuk masih tetap 

diberdayakan atau harus diberhentikan sebagai guru Pesantren 

IMMIM. Sebagai Direktur, wilayah pendidikan seharusnya 

menjadi wilayah kewenangannya. Menyadari hal itu, Dr. H. 

Baharuddin HS, M.A. memanggil Pak Mursyid untuk melakukan 

pemetaan guru-guru yang layak untuk diuji kompetensi dan 

guru-guru yang tidak sepatutnya diuji. Hanya saja, pihak Yayasan 

tetap pada kebijakan dan instruksinya.  

Konsekuensinya, hasil ujian menunjukkan, beberapa guru 

masih layak dipertahankan, tetapi beberapa orang juga sudah 

diberhentikan melalui surat yang berisi “ucapan terimaksih” yang 

menunjukkan bahwa mereka harus berhenti. Selain itu, ada pula 

yang menolak untuk diuji karena banyak alasan, antara lain 

karena merasa ujian itu sangat terlambat, sebab mereka sudah 

lama menjadi guru di IMMIM.  

Menurut Mursyid, pertimbangan Pak Direktur (Dr. K.H. 

Baharuddin HS, M.A.) merupakan pertimbangan yang bijak dan 

proporsional. Dikatakan proporsional, karena urusan tentang 

pendidikan itu memang kewenangan Direktur. Dikatakan bijak, 

karena pemetaan itu adalah prilaku yang didasarkan pada nilai 

“assitinajang” (asas kepatutan). Guru-guru senior yang telah lama 

berkontribusi dan menorehkan sederetan presatasi untuk 

Pesantren IMMIM seharusnya tidak dikeluarkan dari IMMIM 

sebagai konsekuensi dari sebuah uji kompetensi. Dilakukan uji 

kompetensi tidak patut (de’nasitinaja) diberlakukan untuk guru-

guru yang sudah dikenal kompetensi melalui track record-nya 

sejak lama. Kearifan Anregurutta’ H. Baharuddin untuk 

memetakan guru-guru itu adalah pelajaran penting bagi guru-

guru dan warga pesantren secara umum. “Kata Mursyid 

mengenang”. 



  
 

  
 

Dari segi penampilan, Anregurutta’ H. Baharuddin HS 

yang sering tidak mengenakan pakaian yang sering dijadikan 

pakaian khas bagi pimpinan pondok pesantren seperti juba, 

sorban, songkok, dan sarung mendapat tanggapan berbeda. 

Menanggapi hal itu, bagi Pak Mursyid, ukuran keulamaan 

seseorang tidak diukur dari penampilannya, melainkan nilai-nilai 

kearifan yang melembaga dalam diri sang alim. Anregurutta’ 

selama di Pesantren sering tidak mengenakan kopiah (songkok) 

ketika berkantor di kantor Direktur, terutama pada jam formal di 

pagi hari.  

Dalam beberapa kesempatan, saat jam pelajaran 

berlangsung atau saat istirahat pergantian jam pelajaran, 

adakalanya beliau meninggalkan meja kerjanya dan berjalan 

menyapa para guru dan tenaga kependidikan (staf). Ketika beliau 

duduk di sekitaran mereka, para guru tidak jarang 

menyempatkan diri untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah-maslah agama.  

Kesan-kesan dari para guru termasuk Mursyid, bahwa beliau 

termasuk murah memberi ilmu dan sederhana dalam menjelaskan 

masalah-masalah yang ditanyakan. Atas sikapnya itu, beberapa 

guru menyatakan bahwa beliau bukan hanya atasan (Direktur), 

melainkan sebagai guru yang membagi  ilmunya. Beliau selain 

guru, dirinya juga diposisikan sebagai orang tua yang patut 

didengar wejangan-wejangan bijaknya.  

Kesan ini amat berbekas dan terukir, sehingga berhentinya 

beliau dari posisinya sebagai direktur menyisakan rasa sedih yang 

amat mendalam bagi guru-guru. Akan tetapi, lagi-lagi beliau 

tampil sangat bijaksana dengan menenangkan guru-guru. Beliau 

menyatakan berhenti dan pamit disertai penjelasan untuk 

menghindari pikiran yang bermacam-macam. Beliau hanya 

mengatakan “ingin berhenti untuk istirahat” disebabkan 



  
 

  
 

banyaknya kesibukan di luar Pesantren. Beliau sesungguhnya 

tidak ingin keluar meninggalkan pesantren, bahkan pernah 

berpikir untuk menghabiskan hidupnya di Pesantren. Akan tetapi, 

kesibukanlah yang mengharuskan dirinya bergeser posisi ke luar 

pesantren. Dalam keadaan begitu, beliau tetap menitipkan dua 

putranya (Hisnuddin dan Khadimuddin) menjadi santri di 

Pesantren IMMIM hingga menamatkan pendidikan mereka di 

Pesantren yang beliau pernah pimpin itu. 

Terdengar kegelisahan banyak pihak, termasuk beberapa 

alumni Pesantren IMMIM yang menginginkan agar beliau 

walaupun tidak menjadi Direktur lagi agar tetap tinggal di 

Pesantren dan diposisikan sebagai Kiyai di Pesantren.  Yakni, 

menjadi Pengasuh Pesantren. Akan tetapi, kultur yang pondok 

pesantren, seluruh mantan Direktur pendahulunya, AG. Drs. H. 

Muhammad Ahmad, AG.H. Dr. (Hc). K.H. Muh. Sanusi Baco, Lc., 

AG.H. Mustafa M. Nuri LAS, Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A., 

Drs. H. Saifullah MS secara otmomatis menjadi pengasuh Pondok 

Pesantren. Selepas masa jabatan mereka, sebagai Direktur 

Pesantren IMMIM, mereka semua tidak lagi tinggal di Pesantren, 

kecuali Drs. H. Saifullah MS karena tugas pokok beliau sebagai 

Guru PNS memang ditempatkan di Pesantren IMMIM Putra 

hingga beliau purnabakti  dan wafat. Selain itu, istri Ustadz Drs. 

H. Saifullah merupakan kerabat alm. Bapak H. Fadli Luran, 

pendiri Pesantren IMMIM. Khusus Anregurutta’ Dr. K.H. 

Baharuddin HS, M.A. diinginkan oleh beberapa pihak agar tetap 

tinggal dan menjadi figur atau Kiyai di Pesantren. Namun paling 

tidak, ada hal yang menjadi alasan sulit dipertahankan. Pertama, 

karena sistem yang berlaku di Pesantren  adalah manajemen 

berbasis sistem, bukan “berbasis kiyai”. Hal ini berbeda dengan 

pondok pesantren lainnya yang memosisikan kiyai sebagai figur 

senteral dan sebagai unsur utama seperti penelitian Dhofier. 



  
 

  
 

Kedua, karena berkaitan juga dengan argumen pertama tersebut, 

Anregurutta’ Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. bertekad keluar 

ditambah alasan bahwa beliau memiliki kegiatan-kegiatan di luar 

pesantren sangat padat. 

 

 

Dr. H. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., M.A. 

Beliau adalah Salahsatu  murid Anregurutta’ Dr. K.H. 

Baharuddin HS, M.A. di Pesantren IMMIM. Setamat dari 

Pesantren IMMIM Syamsul Bahri melanjutkan studinya ke Timur 

Tengah, tepatnya Damaskus. Di Salahsatu  universitas di 

Damaskus, Syamsul Bahri menjadi mahasiswa Fakultas Syariah 

hingga menamatkan S1 (Lc.)nya. Ia merangkap pada jurusan 

bahasa Arab di universitas yang sama dan keduanya diselesaikan 

pada jenjang S1. Setelah tamat, Syamsul Bahri ingin mewujudkan 

kerinduan dan keinginannya pulang ke tanah air untuk 

mengabdikan ilmunya.  

Sepulng dari perjalanannya menuntut ilmu, H. Syamsul 

Bahri bertemu dengan gurunya, Anregurutta’ H. Baharuddin HS. 

Kala itu, Anregurutta’ menjadi Direktur Pesantren IMMIM dan 

mengajak Syamsul Bahri masuk bergabung menjadi guru di 

almamaternya, Pesantren IMMIM Putra Makassar. H. Syamsul 

Bahri telah menyelesaikan studinya pada program S1 di 

Universitas Damaskus, Syria dengan double degree. Sekali selesai 

pada Fakultas Syariah dan sekali lagi selesai pada Fakultas Adab 

jurusan Bahasa dan Sastra Arab. 

Ketika kedua fakultas itu telah menamatkannya, H. 

Syamsul Bahri bermaksud pulang ke tanah air, Indonesia. Ia 

bermaksud mengaplikasikan dan mengajarkan ilmu yang telah 

diperolehnya di negeri tempatnya menimba ilmu tersebut. Karena 

semangat mengajarkan ilmunya, sehingga ia tidak menaruh 



  
 

  
 

perhatian untuk melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. 

Namun, setelah bertemu dengan Anregurutta’ Dr. K.H. 

Baharuddin HS, pandangannya menjadi berubah. Bagaimana 

tidak, Anregurutta’ terus memotivasi untuk tetap melanjutkan 

pendidikannya. Hal itu bukan berarti, ilmu H. Syamsul Bahri itu 

tidak memadai untuk mengajar dan berdakwah, melainkan 

karena perubahan masyarakat menuntut adanya ijazah dan gelar 

akademik untuk bisa berkiprah secara efektif di masyarakat, baik 

untuk mengajar di lembaga pendidikan maupun berdakwah di 

tengah masyarakat. 

 H.Syamsul Bahri pun merespon positif paertimbangan 

Anregurutta’ H. Baharuddin yang tidak lain adalah gurunya yang 

sangat dihormatinya. Singkat cerita, H. Syamsul Bahri 

melanjutkan studi pada program strata dua/magister (S2) di PPs 

Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan program strata 

tiga/doktoral (S3) PPs UIN Alauddin Makassar dalam konsentrasi 

Bahasa dan Sastra Arab. Dr. H. Syamsul Bahri Abdul Hamid, Lc., 

M.A. meraih gelar doktor (Dr.) tidak lepas dari motivasi 

Anregurutta’ Dr. H. Baharuddin HS, M.A. 

Setelah H. Syamsul Bahri meraih gelar doktor (Dr.), 

Anregurutta’ H. Baharuddin HS membuka kajian kitab tasawuf 

yang kemudian dinamainya “Majelis Riyadhul Jannah” di 

kediamannya, Jln. Jenderal M. Yusuf Lorong 256/X Makassar. 

Salahsatu  pesertanya adalah Dr. H. Syamsul Bahri Abdul Hamid, 

Lc., M.A. Bagi Syamsul Bahri, Anregurutta’ H. Baharuddin HS, 

adalah sosok yang memiliki komitmen tinggi dalam menuntut 

ilmu dan mengajarkannya. Menurutnya, menemukan sosok 

ilmuan atau ulama semacam Anregurutta’ saat ini terbilang 

langka.  

Kemampuannya dalam menelaah kitab-kitab turats 

(berbahasa Arab) merupakan modal utama Anregurutta’ dalam 



  
 

  
 

menyelami berbagai literatur primer dalam studi keislaman. 

Pengabdiannya dalam berdakwah dan mengajar tidak dibatasi 

oleh tugas-tugasnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini 

terbukti ketika beliau terus mengajar setelah mencapai purnabakti  

(pensiun) dari PNS. Perhatiannya terhadap umat diekspresikan 

dalam bentuk pengajian rutin, ceramah, khutbah, mengajar, dan 

mengurusi fasilitas ibadah. Syamsul Bahri adakalanya memberi 

bantuan berupa alat dan tenaga yang bertugas mencuci karpet-

karpet Masjid Nurul Islam Pattunuang yang ada di samping 

rumah Anregurutta’’. Singkatnya, bagi Dr. H. Syamsul Bahri 

Abdul Hamid, Lc., M.A., Anregurutta’ H. Baharuddin adalah 

seorang alim, tawaduk, dan bersahaja, serta memiliki komitmen 

tinggi dalam mendedikasikan hidupnya untuk mengajarkan Islam 

kepada umat. Beliau adalah guru bagi banyak orang, terutama 

dirinya. “Kata Syamsul Bahri” menutup keterangannya. 

Bagi Dr. H. Syamsul Bahri, sosok Anregurutta’ H. 

Baharuddin memiliki komitmen tinggi dalam kebiasaan belajar. 

Bahkan menjadi motivator bagi murid-muridnya. Hal itu 

dikesankan oleh Syamsul Bahri, ketika beliau pulang dari 

Damaskus menyelesaikan S1 dan menggondol dua ijazah S1 yaitu 

S1 Syariah dan S1 Bahasa Arab. Namun, ketika bertemu dengan 

Anregurutta’ ia dimotivasi untuk lanjut S2 dan begitu seterusnya 

dimotivasi hingga meraih gelar doktor dalam bidang Bahasa dan 

Sastra Arab pada PPs UIN Alauddin Makassar. 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

DI PIHAK PENGURUS MASJID RAYA MAKASSAR 

Ustadz Muhammad Syahril , M.H.I. : Sosok yang 

Disiplin 

Gurutta Dr. H. Baharuddin HS, M.A. sosok ulama yang 
disiplin waktu. Demikian Ustadz Muhammad Syahril, M.H.I. 
memulai berkomentar. Ustadz Syahril menuturkan bahwa beliau 
mengenal sosok AG. Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. sudah lama, 
namun mengenalnya lebih dekat bermula ketikan tahun 2013. Saat 
itu Ustadz Syahril menjadi guru di Pesantren IMMIM Putra 
Tamalanrea Makassar dan kala itu Pesantren IMMIM Putra 
dipimpin oleh AG. Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. Beliau selaku 
Direktur Pesantren IMMIM Putra. 

Ustadz Syahril kemudian diberi tugas sebagai Imam 

Masjid Raya Makassar mendampingi Imam Besar Masjid Raya, 

Drs. K.H. Sayyid Abdul Malik, M.A. Sejak Anregurutta’ H. 

Baharuddin HS, membawakan pengajian rutin pekanan materi 

pengajian tasawuf. Ustadz Muhammad Syahril menuturkan 

bahwa Gurutta’ Dr. H. Baharuddin HS itu orang disiplin waktu. 

Seperti para muballigh Masjid Raya lainnya, Ustadz Syahril selalu 

menghubungi dan memastikan kesediaan beliau untuk 

membawakan materi pengajian tasawuf setiap pekan. Meskipun 

sudah dibagikan jadwal pengajian rutin setiap ulama yang 

membawakan pengajian, namun sebagai pengurus masjid Ustadz 



  
 

  
 

Syahri selalu menghubungi para ulama pembawa materi 

pengajian. Hal itu dilakukan untuk memastikan kesediaan para 

mereka untuk mengisi jadwalnya. 

Ada hal yang sangat berkesan bagi Ustadz Syahri yang 

selalu diulang-ulang disampaikan oleh Ustadz Syahril kepada 

penulis bahwa Gurutta’ H. Baharuddin HS, merupakan “tau 

manini” dan disiplin terutama dalam melaksanakan amanah 

sebagai orang yang diberi jadwal rutin. Setiap kali beliau 

bepergian ke luar daerah, ke kota lain, atau ke luar negeri, atau 

kegiatan lainnya, beliau selalu meberikan kabar terlebih dahulu 

sebelum dihubungi. Beliau menghubungi panitia Masjid Raya 

lebih dini melalui via SMS atau menelepon langsung.  

Hal tersebut, bagi Ustadz Syahril, layak dicontoh sebagai 

bentuk wara’ terhadap amanah sebagai penceramah. Disiplin 

mengisi jadwal dan peka terhadap urusan panitia sehingga beliau 

selalu yang menghubungi panitia dan menyampaikan apabila 

berhalangan mengisi jadwalnya, sehingga panitia dapat 

mengantisipasi kekosongan jadwal beliau untuk digantikan oleh 

yang lain. Sebab, Salahsatu  yang dikhawatirkan panitia adalah 

ketidaksiapan pembawa materi yang tidak diketehaui oleh 

panitia, sehingga kewalahan mencari pengganti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI PIHAK PESANTREN AN-NAHDLAH 

Beberapa yang dihubungi untuk memberi komentar, 

namun diantaranya ada beberapa orang yang mengaku tidak 

sanggup dan tidak berani berkomentar. Meski begitu mereka 

hanya berbicara pada hal-hal yang posistif tentang Anregurutta’. 

Berikut hanyalah merepresentasi bagian kecil tentang sosok 

Anregurutta’, dan sifatnya subjektif. 

  

H. Firdaus Dahlan, Lc., M.Ag. 

Beliau merupakan Salahsatu  santri Anregurutta’ H. 

Baharuddin HS, sejak menjadi santri di Pondok Pesantren An-

Nahdlah Ujung Pandang Makassar. Beliau tampak siap bercerita 

panjang dan menuliskannya. Akan tetapi, di sini saya batasi 

rauangnya dan hanya mengambil catatan kecil beliau berikut ini. 

“Testimonin tentang Gurutta Al-Mukarram K.H. 

Baharuddin HS. Saya sangat menjadi Salahsatu  santri Gurunda 

al-Mukarram. Sangat senang,  pernah menyaksikan beliau pernah 

mengajar kami bahasa Arab di kelas waktu di Pesantren. Sampai 

hari, penjelasan-penjelasan beliau tentang dhamir nasab, dhamir 



  
 

  
 

jar, maf’ul bih muqaddam, dan hal lain yang berkaitan dengan 

kaidah bahasa Arab (nahwu dan sharf) masih terkenang. 

Saya juga sangat kagum dengan Gurunda atas beberapa 

keahlian yang dimilikinya sekaligus merasa kecil hati karena tidak 

bisa mengikuti beberapa keahlian itu. beliau penyandang sabuk 

hitam pada Salahsatu  cabang bela diri, yaitu black panther. 

Disamping itu, beliau seorang pakar kaligrafi (kaligrafer). Saya 

pernah melihat karya belaiu waktu kami di Aliyah. Karya 

kaligrafi beliau ditampilkan pada sebuah even pameran kaligrafi. 

Selain seni kaligrafi, beliau juga bisa memainkan sebuah alat 

musik. 

Namun, di balik semua itu, dua hal yang paling kukenang 

dan tidak bisa kulupakan. Pertama, dalam sebuah pristiwa, beliau 

mendekati para santri dan memberikan sebuah solusi. Inti 

masalah dimaksud itu dalam dunia (aspek) fikih. Beliau memilih 

jalan “taysir” (memilih jalan yang memberi kemudiahan) apabila 

terdapat kesulitan. Sejak kami kecil, beliau sudah 

memperkenalkan kepada kami agar tidak kaku dalam 

mengamalkan fikih.  

Kedua, petuah beliau untuk mengabadikan ilmu melalui 

karya tulis, atau menjadi eksisitensi ilmu melalui tulisan. Menulis, 

menerus, dan terus menulis adalah pesan beliau yang terekam, 

karena pesan untuk menulis muncul kali pertama dari lisan beliau 

sebelum dari yang lain”. 

 Kelebihan beliau seperti dijelaskan di atas benar adanya, 

khususnya mengenai keahlian beliau dalam seni kaligrafi Arab. 

Bahkan, selain mahir dalam kaligrafi, juga ternyata beliau tertarik 

menulis cerita pendek (cerpen) yang mengilustrasikan 

pengalaman awalnya dengan kehidupan kota yang jauh berbeda 

dengan pergaulan di pesantren. Beliau menggambarkan 

kekakuannya ketika awal berbaur dengan penduduk kota Ujung 



  
 

  
 

Pandang kala itu. Cerita pendek itu, beliau ketik dengan 

menggunakan mesin ketik tempo dulu yang masih menggunakan 

pita. Beliau memperlihatkan kepada saya (penulis) dan 

membacanya. 

 Dasar beliau berjiwa seni dan kompetensinya yang baik 

dalam bahasa Arab, sehingga beliau pun hobbi menulis puisi 

dalam bahasa Arab. Hingga kini, puisi yang telah ditulisnya itu 

masih tersimpan. Singkatnya, beliau termasuk multi talenta, 

kecuali dalam pelajaran matematika, beliau mengaku kurang 

tertarik. 

 

 

 

  

H. Sainog Tebba, Lc., M.H.I. 

H. Sainong adalah Salahseorang  santri Anregurutta’ H. 
Baharuddin HS, yaitu ketika ia menjadi santri di Pondok 
Pesantren An-Nahdlah. Setamat dari pesantren yang bercorak NU 
itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir 
dan berhasil menyelesaikan S1 dengan gelar Lc.  

Sepulang dari Mesir, Sainong kembali mengabdi ke 
almamaternya, Pesantren An-Nahdlah. Disamping itu, beliau juga 
menjadi guru di Pesantren IMMIM Putra Tamalanrea Makassar 
yang kala itu Anregurutta’ H. Baharuddin HS menjabat sebagai 
Direktur Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur’an IMMIM Putra 
Makassar. Interaksi antara Sainong dan Anregurutta’ H. 
Baharuddin HS terbilang cukup lama. Dengan demikian, H. 
Sainong Tebba menaruh beberapa kesan tentang sosok 
Anregurutta’ di matanya. Meskipun tidak menggambarkan secara 
utuh, namun setidaknya, ini menjadi sebuah cerita tersendiri. 

Sainong mengingat bahwa ketika Anregurutta’ H. 
Baharuddi HS mengajarinya matapelajaran bahasa Arab. Ketika di 



  
 

  
 

kami kelas II Madrasah Aliyah kami pertama kali diajar 
matapelajaran bahasa Arab. Saat itu, ada pertanyaan beliau 
mengenai huruf “La”. Kawan-kawan kami menawab dengan 
menyebutkan beberapa makna huruf “la”. Ternyata huruf “la” 
mempunyai beberapa makna. Ada makna “la” yang terlupakan 
yaitu jenis “la jinsiyah”. Lalu beliau menjelaskan dengan lugas 
mengenai huruf “la”. Beliau mengajarkan bahasa Arab dengan 
penjelasan yang mudah dipahami.  

Beliau tidak hanya pengajar bahasa Arab, melainkan juga 
sebagai motivator. Tatkala menjelaskan, penjelasannya mudah, 
sehingga membangkitkan semangat untuk memperdalam bahasa 
Arab dan ilmu bahasa Arab. Saking berkesannya beliau dalam 
mengajarkan bahasa Arab, sehingga penjelasan beliau puluhan 
tahun yang lalu masih diingat dan dipahami. Semoga beliau 
diberi amal jariyah (maksudnya shadaqah jariyah) atas ilmu yang 
beliau telah berikan. Demikian Sainong mengenang diiringi doa 
untuk gurunya itu.  

Sainong juga mengingat kesan dua tahun lalu (2016), 
bahwa dirinya pernah mengeluhkan mengenai ucapan-ucapan 
tidak santun dari mulut pembenci NU yang suka membid’ahkan 
amaliyah-amaliyah NU. Lalu, Sainong mengadukan hal itu di 
hadapan Anregurutta’. Beliau meresponnya dengan mengatakan 
“tidak masalah, biarkan saja”. Hal itu lagu lama, pembenci NU di 
tahun 70-an itu malah lebih gencar.  

Amaliyah-amaliyah NU banyak diantaranya dicela dan 
dicercah melalui media sosial atau media lainnya. Biarkan saja, 
ternyata seiring perjalanan waktu perkembangan ilmu 
pengetahuan pada waktunya nanti mereka akan paham. Hal itu 
telah terbukti sekarang. Mereka akan dijawab oleh zaman. 
Sekarang ini sudah mulai redup, telah banyak yang terjawab 
dengan munculnya para ulama muda. Demikian kesan Sainong 
terhadap Anregurutta’ tentang bagaimana menyaikapi sikap para 
pembenci amaliah-amaliah Warga NU. 



  
 

  
 

Di kesempatan terpisah, saya (penulis) sering 
mendengarkan pernyataan semakna dengan dengan respon beliau 
di atas. Beliau sering memberikan bukti semakin terbukanya 
komunikasi antara NU dan ormas lainnya. Dahulu, NU misalnya, 
jumlah rakat salat tarwih harus 20 rakaat tambah witir 3 rakaat. 
Sementara, ada ormas Islam lainnya yang pengikutnya tidak 
melaksanakan tarwih, hanya salat malam saja.  

Seiring perkembangan zaman dan perjalanan waktu, 
sebagian, bahkan banyak warga NU yang melaksanakan shalat 
tarwih 8 rakaat disusul shalat witir 3 rakaat. Demikian pula yang 
dahulu tidak melaksanakan tarwih, kini mereka melaksanakan 
shalat atrwih 8 rakaat disusul 3 rakaat shalat witir. Inilah 
pencapaian titik temu. Pada waktunya nanti perbedaan-
perbedaan itu tidak menjadi jalan buntu, melainkan akan cair 
pada saat nanti. Seolah beliau ingin menyampaikan sebuah pesan 
bahwa persolan khilafiyah dalam beragama selalu ada, dan itu 
bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah sikap dan prinsip 
kita dalam menghadapinya. Hanya dengan terus belajar dan terus 
memperdalam pemahamanlah yang dapat membuat masalah itu 
berubah menjadi tidak bermasalah. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETIKA STUDI DI JAKARTA 

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas M.A. 

Dalam beberapa kesempatan, khususnya ketika tahun 

2012 di Sorong Papua Barat, atau pertemuan di area parkir 

kendaraan, Prof. Dr. Abustani Ilyas bercerita memberikan 

informasi dan kenangan mengenai kesan interaksi beliau dengan 

Anregurutta’ H. Baharuddin HS, khususnya ketika mereka sama-

sama sedang studi pada program doktoral di PPs IAIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta.  

Menurut Prof. Abustani Ilyas, Puang Aji Bahe – demikian 

ia memanggil Dr. H. Baharuddin HS, M.A. – adalah pamannya 

dari jalur Abbanya, Ustadz H. Ilyas. Hubungan antara 

Anregurutta’ H. Baharuddin HS,  dengan Prof. Dr. H. Abustani 

Ilyas, M.A. itulah sehingga Abustani banyak mengenal 

Anregurutta’ H. Baharuddin HS. Ketika dikonfirmasi ke 



  
 

  
 

Anregurutta’ mengenai hal itu, beliau membenarkan. Kalimat 

untuk menggambarkan kesan Abustani terhadap Anregurutta’ 

adalah “beliau sosok pribadi yang sederhana”.  Puang Aji Bahe, 

kata Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.A. , itu sosok yang bersahaja. 

Saya hormat, sebagai paman saya, namun beliau tidak membuat 

saya kaku untuk berinteraksi. Itu diungkapkan ketika mengenang 

sosok pribadi pamannya itu. Di kesempatan yang terpisah Prof. 

Abustani Ilyas, kala itu di Sorong Papua Barat, mengenang 

noltagia bersama beliau ketika sama-sama melanjutkan studi di 

Jakarta, bahwa Puang Aji Bahe itu sederhana kesehariannya. Prof. 

Abustani menuturkan bahwa beliau sering makan bersama dan 

melihat bahwa Puang Aji Bahe itu makan dan tidak ketinggalan 

menyediakan lombok/cabe untuk melengkapi lezatnya menu 

makanan.  

Hanya saja, Puang Aji Bahe itu mengkonsumsi lombok 

seadanya dan tidak kuat menahan rasa pedis. “Kata Abustansi 

mengenang”. Gurutta’ H. Baharuddin HS mengenang perjuangan 

mereka bersama saat studi program doktoral (S3) di Jakarta.  

Ketika makan, kata Gurutta’, adakalanya satu buah pisang beliau 

potong dibagi dua dengan Abu –maksudnya, Prof. Abustani. 

Ketika ditanya, mengapa harus dipotong? Beliau menjawab, iya..., 

karena pisangnya agak besar dan sekaligus untuk menghemat 

biaya makan selama studi. 

Meskipun beliau pernah bersama Abustani Ilyas studi 

pada Program doktoral (S3) pada Pascasarjana IAIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, namun Abustani mengatakan bahwa beliau 

bukan hanya pamannya, tetapi beliau adalah gurunya. Hal itu 

beberapa kali disampaikan oleh Prof.Dr. H. Abustani. Abustani 

menyampaikan pula ketika menyampaikan ceramah Takziyah di 

Jln. Manuruki 3 atas wafatnya sepupu Prof. Abustanai, alm. H. 

Nurdin Djibo yang tidak lain al-marhum juga ipar Anregurutta’’.    



  
 

  
 

Puang Aji Bahe sangat dikenang oleh keluarga beliau 

dengan hobbinya makan dengan menu “racca-racca magga” 

apalagi dipaket dengan kerang atau “tude”. Sangat terkenal 

dengan menu pasangan “racca-racca mangga dan tude”. Bahkan 

istrinya, Hj. Nurhaedah Djibo, sering bercanda mengatakan 

bahwa Bapak itu – maksudnya Anregurutta’ H. Baharuddin – ke 

manapun bepergian dan menjumpai menu apapun makanan yang 

satu paket tersebut tetap andalannya. Beliau juga secara tidak 

langsung membenarkan pernyataan istrinya. Anregurutta’’’ sering 

menuturkan bahwa seenak dan selezat apapun menu makanan di 

hotel-hotel, tetap makanan sederhana di rumahnya itu tidak bisa 

berpisah lama dan terus dikenangnya. Berasal dari keluarga yang 

hidup sederhana dan tumbuh dengan didikan hidup sederhana 

telah berhasil membentuk dirnya menjadi pribadi yang 

sederhana. Tdak terbiasanya hidup dalam kemewahan makan 

suasana sederhana telah menyatu dalam hidupnya, dan itulah 

nikmatnya bagi beliau.  

Keakraban dengan keluarganya, tidak jarang beliau 

menghadiri acara hajatan keluarga, seperti walimah pernikahan. 

Akan tetapi kelemahannya, beliau tidak bisa bertahan dengan 

hawa atau cuaca dingin. Ketika menginap di hotel misalnya, 

beliau tidak menyetel pendingin ruangan (AC) dengan tinggi, 

dinyalakan seadanya, sebab jika distel tinggi, rasa dingin, beliau 

mengaku “terganggu” dengan rasa dingin itu. 

Ketidakmampuannya menahan rasa dingin, beliau 

gambarkan sebuah pengalaman ketika beliau menghadiri acara 

walimah keluarganya di  Wilayah Malino (Tombolo). Beliau 

sempat menginap dan merasakan “penderitaan” tersiksa oleh rasa 

dinginnya Tombolo. Beliau benar-benar kalah oleh dinginnya 

Malino. Beliau bercanda – namun serius -, bahwa ketika malam 

tiba dan malam makin larut maka rasa dinginnya Tombolo pun 



  
 

  
 

makin terasa mencekam. Beliau benar-benar menderita menuggu 

datangnya pagi dan sang mentari memancarkan sinarnya untuk 

membela dirinya dari penderitaan merasakan dingin. Malam 

digambarkan oleh beliau dirinya menggunakan sarung dipaket 

dengan jaket tidak cukup untuk melindungi badannya dari 

cekaman rasa dingin. Untuk mengurangi rasa dingin beliau 

membalut dirinya jaket + sarung + kasur. Secara normal, biasanya 

kasur itu adalah alas ketika tidur dan posisinya di bawah 

badannnya, tetapi dinginnya Tombolo mengubah kebiasaan itu. 

Kasur berada di atas badannya dan beliau berada di bawah kasur. 

Sambil bercanda kepada keluarganya di Malino, namun ini serius 

“Janganmi undang ka lagi kalau kasih kawin”. Demikian beliau 

menuturkan dengan dialek lokal untuk mengakrabkan suasana. 

Bukan bermaksud memutus hubungan, melainkan untuk 

menyatakan dirinya yang kalah telat menghadapi serangan 

dinginnya Tombolo.  

  

 Di Mata Kuandi Jita  

Persahabatan dan silaturrahmi Anregurutta’ H. 

Baharuddin HS, terjadi lintas etnik dan keyakinan. Baginya, 

semua manusia bersaudara, dan semua makhluk Tuhan, siapapun 

orangnya dan apapun sukunya, bahkan apapun agama dan 

keyakinannya selama mereka berniat baik untuk menyambung 

tali kasih sayang beliau welcome. Ukhuwah insaniyah atau 

persaudaraan atas dasar kemanusiaan terjadi antara beliau 

dengan pihak manapun. Buktinya, beliau dalam banyak 

kesempatan selalu menyambung tali kasih sayang dengan orang 

yang baik, termasuk dengan non muslim sekalipun. 

Persaudaraan beliau dengan etnik Cina non muslim, 

Kuandi Jita adala contohnya. Persahabatannya ini pertama kali 

terjadi karena keduanya memiliki hobbi dan rutinitas olahraga 

renang. Ketika mereka sama-sama turun ke laut terjadilah 



  
 

  
 

interaksi dan komunikasi dan berlanjut hingga terasa perbedaan 

menjadi indah. Berbeda keyakinan adalah pilihan sedangkan 

berbeda suku/etnik adalah takdir, ketentuan Tuhan. Mereka tidak 

ingin mempersoalkan perbedaan itu.  

Kuandi dan Anregurutta’ merasa nyaman dalam 

persahabatan mereka. Hingga suatu saat di tahun 2017 lalu Bapak 

Kuandi Jita mengajak AGH. Baharuddin HS untuk  berangkat ke 

Singapura. Singkat cerita, berangkatlah mereka bersama, dan 

seluruh biaya transportasi pergi dan pulang (PP), biaya 

akomodasi, dan konsumsi ditanggung oleh Bapak Kuandi Jita 

serta menginap di apartemen milik Pak Kuandi di Singapura. 

Kenyamanan Pak Kuandi bergaul dengan AGH. Baharuddin HS 

diilustrasikan dengan testimoninya sebagai berikut. 

“Awal mula saya kenal Bapak AGH. Baharuddin HS,  

yang lebih akrab saya biasa sapa dengan panggilan Pak Ustadz, 

adalah di POPSA (di Makasar0 melalui kegiatan renang pagi. 

Sejak saat itu, kami intens bergaul bersama teman-teman lainnya 

dari berbagai macam latar belakang profesi, suku, dan agama 

tanpa adanya sekat-sekat diantara kami. Malah, kami merasa 

seperti suatu keluarga besar. Kami merasa bahagia dan senang 

bisa berenang bersama. Selain renang sebagai hobbi, sekaligus 

sebagai olahraga untuk menyehatkan tubuh di usia kami yang 

sudah udzur/lansia, dimana sambil berenang sambil bercanda. 

Tekadang juga berbincang-bincang tentang topik-topik - yang 

sedang hangat di masyarakat yang dimuat di mas media - dalam 

suasana penuh kekeluargaan. Terkadang diselingi dengan 

wejangan/nasehat dari Pak Ustadz.  

Persaudaraan/persahabatan tersebut tidak hanya 

berlangsung di permukaan laut, tetapi juga berlangsung di darat, 

bahkan terjadi di udara. Kami pernah bersama, misalnya sesekali 

ada acara makan bersama, baik karena ada yang teraktir, maupun 



  
 

  
 

ada acara khusus seperti HUT, khitanan, pernikahan, dan lain-

lain. Kadang kala pula keluar kota berupa undangan atau wisata 

bersama bila ada sahabat yang mengalami perkabungan.  

Khusus Pak Ustadz, beliau dengan senang hati hadir 

dalam acara bila diundang. Seperti baru-baru ini, di 2018 beliau 

berkesempatan hadir di acara pertunjukan Kung Fu Shaolin yang 

berasal dari Tiongkok.  Saya sebagai sahabat Pak Ustadz 

merasakan sifat Islami yang sangat mulia dari beliau. Sesuai 

ajaran Islam “Rahmatan lil ‘alamin” dan beliau benar-benar 

menerapkan apa yang disebut hablun minallah dan hablun minannas 

dalam bergaul dengan teman-teman yang berbeda keimanan, 

karena beliau tidak pernah membahas apalagi mencela agama 

lain. Yang penting adalah berbagi kasih kepada sesama tanpa 

memandang SARA. 

Saya membayangkan indah dan harmonisnya bangsa kami 

Indonesia bila semua anak bangsa memiliki sifat-sifat seperti yang 

dimiliki oleh sahabat-sahabat saya yang tergabung dalam 

kelompok renang PORTUGAL (Persatuan Orang Tua Gatal). 

“Gatal” dalam artian gatal ingin berbuat kebajikan dan membuat 

orang-orang senang, khususnya dengan adanya Pak Ustadz 

sebagai panutan kami. 

Harapan saya, semoga persahabatan yang telah terbina 

selama ini bisa jadi teladan bagi generasi berikutnya. Dan, 

semakin banyak anak bangsa yang bisa meneladani kehidupan 

Pak Ustadz”. 

Setelah menyimak testimoni persahabatan beliau dengan 

AGH. Baharuddin HS, cerita ini mengingatkan saya bagaimana 

beliau memperlakukan manusia lintas batas etnik, kebangsaan, 

dan keyakinan. Mr. Jonathan  - dipanggil Mister Jon - misalnya, 

yang berkebangsaan Amerika, yang pernah menjadi guru bahasa 

Inggris di Pesantren IMMIM Putra Makassar. Kala itu, AGH. 



  
 

  
 

Baharuddin HS sebagai Direktur Pesantren IMMIM Makassar di 

Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar.  Mr. Jonathan yang 

diberi tugas oleh pemerintah Amerika untuk mengajar di 

Pesantren IMMIM Makassar selama satu tahun.  

Mr Jon adalah orang Amerika non muslim. Selama Mr ia 

mengajar, dan AGH. Baharuddin selaku Direktur, beliau 

senantiasa memberi perhatian kepada Jonathan. Mr Jonathan 

mengaku merasakan sebuah kehangatan dalam berinteraksi 

dengan Paka Direktur. Rumah Direktur dan tempat Mr Jonathan 

menginap itu berdekatan/berdampingan, sehingga setiap kali ada 

makanan yang dibikin oleh istri Pak Direktur, Mr Jonathan juga 

ikut menikmati, Pak Direktur (AGH. Baharuddin HS) selalu 

meminta anak-anaknya untuk mengajak Mr Jonathan ikut 

bergabung menikmati hidangan keluarganya.  

Bahkan, Mr Jonathan pernah diajak untuk ikut ke 

kampung leluhur Pak Direktur di Bone, Cakkeware bersama 

dengan Mr Jonathan. Mereka turun ke Empang dan menikmati 

ikan bakar, kepiting, udang serta masakan di kampung. Mr 

Jonathan benar-benar diperlakukan seperti keluarga. Karena sifat-

sifat beliau yang mengasihi sesama manusia lintas etnik, 

kebangsaan, dan keyakinan, maka Mr Jonathan masih mengenang 

beliau hingga saat Jonathan sudah kembali ke negaranya. 

Kesimpulannya, Jonathan mengatakan tidak ada tanda-tanda 

teroris di Pesantren. Pak Direktur adalah representator dan 

ikonnya warga pesantren.  

Jadi, sejalan dengan testimoni yang dikemukan oleh Pak 

Kuandi Jita  tersebut sebagai sahabat dengan latar belakang etnik 

dan agama yang berbeda, itu bukan “rekayasa” dari AGH. 

Baharuddin HS, melainkan sudah menjadi karakter dan sifat-sifat 

asli beliau. Beliau bijak dan toleran dalam menghadapi perbedaan 

dan keragaman, meskipun tetap teguh pada hal-hal yang bersifat 



  
 

  
 

prinsip. Beliau tidak bakal bisa diajak dalam pelangaran moral 

dan agama. Itulah prinsip.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI MATA MURID, PENGURUS MUI DAN PC. NU 
KOTA MAKASSAR  

(Dr. H. Saifullah Rusmin, Lc., M.A.) 
 

Testimoni tertulis Dr. H. Saifullah Rusmin, Lc., M.A. 

menunjukkan bahwa AG. Dr. H. Baharuddin HS, M.A. 

merupakan gurunya dari masa pesantren hingga meraih gelar 

akademik tertinggi (program doktoral). Kontak intelektual dan 

hubungan kekeluarga antara Saifullah Rusmin dan Anregurutta’ 

disamping kebersamaannya dalam kiprah kepengurusan di NU 

dan MUI menjadikan Saifullah memiliki pengalaman dan 

pengamatan yang relatif panjang dan intensif terhadap beliau. 

Berikut ini dapat disimak testimoni Saifullah tentang beliau yang 

bertajuk “Gurutta Baharuddin” sebagai berikut. 

Perkenalan dan kebersamaan saya dengan Gurutta 

Baharuddin bisa dilhat dari tiga fase. 



  
 

  
 

Pertama, Kiyai dan Santri. Pertama kalinya mengenal 

Gurutta di tahun 1990, saat itu saya lulus di MAPK dimana 

Gurutta sebagai Pembina dan tinggal bersama keluarga di 

kampus al-Hidayah, kampus dimana MAPK berada. Orangtua 

saya masih memiliki hubungan famili dekat dengan Gurutta 

menitipkan saya, layaknya sebagai orang tua untuk mengawasi 

anak-anaknya. Saya pun merasa lebih tenang dalam kehidupan 

baru saya terpisah dari orangtua, menjalani kehidupan sebagai 

santri di MAPK, yang orang sebut kala itu sebagai pesantren 

negeri. Orangtua saya memberitahukan kalau Gurutta adalah 

saudara Sepupu Puang Aji Muin (Kolonel H. Muin Jawad). Paman 

yang sangat saya kenal dan menjadi kebanggaan keluarga sebagai 

tentara matanre pangka’na. H. Abd. Jawad adalah kakak dari KH. 

Abd. Shafa, ayah Gurutta. 

Hubungan kekerabatan tidak membuat saya kemudian 

mendapat perlakuan istimewa diantara santri yang baru. Di 

MAPK kami  belajar full day. Dimulai dari shalat Shubuh 

berjamaah dilanjutkan dengan pengajian kitab. Pukul 07.00 pagi 

belajar klasikal sebagaimana sekolah formal lainnya. Bakda Shalat 

Ashar berjamaah, kami belajar secara tutorial perkelompok. 

Setelah Shalat Magrib dilanjutkan dengan pengajian Kitab. 

Gurutta mengajar kami kelas 1 yang berjumlah 40 santri, di waktu 

tutorial dengan materi Kaligrafi dan imla’.  Tutorial dilaksanakan 

di ruang Laboratorium Bahasa. Materi imla’ pertama 

Alhamdulillah, saya mendapatkan nilai terendah dari Gurutta, 

naqish jiddan ditulis dengan tinta merah. Sangat wajar saya dengan 

beberapa teman yang tidak memiliki pengetahuan dasar bahasa 

Arab mendapatkan nilai paling rendah. Tingkatan nilainya 

adalah, Mumtaz (istimewa), Jayyid Jiddan (baik sekali), jayyid (baik), 

maqbul (cukup), naqish (kurang) dan naqish jiddan (kurang sekali). 

Seingat saya waktu itu, judul cerita yang diimla’kan adalah al-



  
 

  
 

thairah wa al-sulhufat (burung dan kura-kura). Bagaimana tidak 

mendapat nilai terendah, saya adalah lulusan MTsN yang budaya 

bahasa Arabnya sangat rendah. Seingat saya, kala itu bahasa Arab 

sangat asing bagi saya. Pada saat teman-teman yang rata-rata 

lulusan pesantren dengan enaknya meng-i’ab kalimat bahasa 

Arab, saya bahkan baru belajar menulis aksara Arab. Pernah ada 

niat untuk mundur tapi orangtua bersama Gurutta memberi 

motivasi. Saya mengingat kata-kata Gurutta yang Salahsatu nya 

membuat saya bertahan adalah, gunakan prinsip: Kalau orang 

bisa, kenapa saya tidak bisa. Alhamdulillah, di materi imla’ 

terakhir yaitu kisah dengan judul al-barguts wa al-ba’udhah (kutu 

busuk dan nyamuk) saya sudah mendapat nilai maqbul (cukup) 

Secara intens bersama Gurutta adalah pada saat kelas dua 

dan tiga. Beliau mengasuh pelajaran tafsir dan ilmu tafsir, baik 

secara klasikal maupun secara tutorial. Di kelas dua sedikit demi 

sedikit saya mulai mengenal bahasa Arab, fi’il, isim dan huruf. Ini 

menjadi modal dalam pelajaran yang diasuh Gurutta. Di tutorial 

ilmu tafsir, kami membaca kitab Mabahits fi’Ulum al-Qur’an karya 

Manna’ Qatthan. Gurutta duduk di kursi dan kami sekitar 10 

santri membentuk setengah lingkaran  duduk bersila. Secara 

bergantian, kami disuruh membaca kitab tersebut. Gurutta 

mendengar dan memperbaiki bacaan kami dengan kata-kata: 

“kenapa dibaca begitu?”. Kalau beliau menyela seperti itu berarti 

bacaan kami salah hingga kami memperbaiki bacaan atau 

bertahan dengan memberi argumen. Sebab, sesungguhnya 

Gurutta menyela tidak melulu karena salah, tapi juga sekedar 

ingin menguji pengetahuan santri. Bagi saya, jika disela seperti itu 

saya langsung sadar pasti bacaan saya salah. Setelah dua paragraf 

bacaan, biasanya akan dialihkan ke santri sebelahnya. Artinya, 

jika dimulai oleh santri dari sisi kanan Gurutta, secara berurut 

akan berlanjut hingga 6-7 santri di sebelah kanan. Demikian pula 



  
 

  
 

jika dimulai dari santri yang duduk di sebelah kiri Gurutta. 

Setelah 6-7 santri membaca, Gurutta memberi penjelasan terkait 

materi yang kami baca. Hebatnya, di dalam penjelasan Gurutta, 

beliau tidak terpaku pada apa yang tertulis di dalam kitab, tapi 

juga beliau menyampaikan pengembangan-pengembangan yang 

terkait. Di sini beliau banyak memberi motivasi kepada kami. 

Yang paling saya ingat adalah ketika beliau menjelaskan sebuah 

materi tentang peperangan Rasulullah Saw. Gurutta mengatakan 

bahwa profesi wartawan pertama itu adalah orang Islam. Ada 

sahabat nabi yang bertugas khusus melaporkan dalam setiap 

peperangan berapa jumlah sahabat yang meninggal, luka, dan 

bahkan secara detil bentuk luka para sahabat. 

Gurutta termasuk sosok yang kharismatik. Santri-santri 

sangat segan dan hormat, bukan takut. Karena di dalam mengajar, 

beliau sering menyelipkan humor-humor segar untuk membuat 

jarak antara santri dan kiyai bukan seperti jarak antara Raja dan 

rakyat jelata. Saya tidak ingat terkait pembahasan apa atau 

tentang tafsir ayat apa, ketika beliau menjelaskan bahwa manusia 

itu dalam posisi bagaimanapun akan selalu mendahulukan 

dirinya dan orang yang terdekat dari dirinya sebelum ke orang 

lain. Orang yang gicco’ (cacat mata sebelah) kalau ada foto 

rombongannya, pasti yang pertama yang dicari adalah foto 

dirinya, meskipun gicco’, bukan orang tergagah atau tercantik 

yang ada di foto itu. 

Gurutta termasuk kiyai yang sangat dekat dengan 

santrinya. Bahkan, boleh saya katakan beliau mengenal baik setiap 

santri, dari yang terajin, terpintar, ternakal, termalas dan terusil 

dari setiap tingkatan kelas dan tingkatan kelompok setiap kelas. 

Misalnya di saat mengajar, jika ada pertanyaan yang 

menggantung, beliau langsung bertanya ke setiap santri dan yang 

terpintar biasanya akan mendapat giliran terakhir untuk 



  
 

  
 

konfirmasi. Seperti pada model tutorial di atas, biasanya santri 

yang punya kemampuan kurang, sengaja terlambat masuk ke 

ruangan tutorial menunggu dari sebelah mana Gurutta menyuruh 

membaca. Jika dimulai dari sebelah kiri, dia akan duduk di bagian 

paling kanan. Demikian sebaliknya, jika di mulai dari sebelah 

kanan, ia akan duduk di bagian paling kiri. Tapi Gurutta akhirnya 

tahu taktik teman ini, sehingga pada saat teman tersebut duduk di 

sebelah paling kanan karena bacaan dimulai oleh teman yang 

duduk paling kiri, Gurutta langsung mengubah kebiasaannya dan 

langsung menyuruh teman tersebut untuk melanjutkan bacaan. 

Di antara bentuk kedekatan Gurutta dengan para santri 

yaitu di Ahad pagi, beliau ikut berolahraga berbaur dengan santri. 

Ternyata beliau  handal dalam bulutangkis bahkan di olahraga 

karate beliau kala itu memegang sabuk coklat Black Panther. 

Alhamdulillah fase Kiyai-Santri ini ditutup dengan nilai 

yang lumayan di ijazah saya untuk mata pelajaran yang diasuh 

Gurutta, nilai 8 untuk tafsir-ilmu tafsir dan peringkat terbaik 5 

dari 36 santri pada saat penamatan, di mana Gurutta adalah 

walikelas kami di kelas III 

Kedua; fase Dosen-Mahasiswa. Fase kedua adalah beliau 

sebagai Dosen di Konsentrasi Tafsir Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar. Di fase ini beliau mengasuh matakuliah Perkembangan 

Tafsir di Indonesia. Matakuliah ini selain melihat Perkembangan 

Tafsir di Indonesia mulai dari masa awal hingga masa sekarang, 

juga membahas pengaruh kitab-kitab tafsir klasik pada dunia 

tafsir Indonesia. Gurutta alhamduillah, dapat memberikan 

pengayaan wawasan tafsir dan banyak ilmu terkait tafsir. 

Termasuk tentunya, kaitan tafsir dengan aplikasinya dengan 

permasalahan kontemporer yang dihadapi manusia sekarang 

ini.  Saya sangat bersyukur bahwa beliau termasuk penguji pada 



  
 

  
 

penelitian Disertasi saya yang mengangkat Pemikiran Tafsir al-

Zamakhsyari dalam Tafsir al-Kasysyaf. 

Ketiga; Pimpinan Organisasi dan Sekretaris. Gurutta boleh 

dikata sebagai sosok yang memadukan dua hal yang biasanya 

berjalan sendiri-sendiri. Dunia akademisi atau dunia ilmuwan dan 

dunia organisasi. Di kesibukan beliau sebagai dosen pascasarjana 

dan mengasuh pesantren serta pengajian di beberapa Masjid besar 

di Kota Makassar, beliau juga aktif berorganisasi. Sekarang beliau 

menjabat dua pucuk pimpinan organisasi besar keagamaan, yaitu 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar dan Pimpinan 

Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Makassar. Di Periode 

kedua beliau sebagai Ketua MUI Kota Makassar, saya pun beliau 

percayakan sebagai Sekretaris Komisi Fatwa. Pun, di PCNU Kota 

Makassar, beliau Rois Syuriah, pimpinan tertinggi di struktural 

organisasi, dan saya beliau percayakan sebagai sekretaris atau 

Katib Syuriah.  

Sebagai pucuk pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota 

Makassar, beliau malah tidak melihat kapasitas diri beliau sebagai 

ulama. Jika menulis nama, beliau tidak pernah menulis di depan 

namanya Kiyai atau Anre Gurutta (K.H. dan A.G.H.). Bahkan 

beliau pernah berkata, “seandainya ada formulir pendataan 

ulama, tidak akan ada yang mengembalikan formulir, karena 

tidak ada yang mau mengaku sebagai ulama. Jadi kalau ada orang 

yang mengatakan dirinya ulama, sesungguhnya dian bukan 

ulama”. 

Kebersamaan saya dengan Gurutta yang sudah dimulai 

sejak tahun 1990 atau kurang lebih 28 tahun sesungguhnya adalah 

kebersamaan yang sangat produktif. Apa yang beliau ajarkan di 

MAPK ibaratnya sebuah paket berupa benih tanaman yang 

unggul, pupuk berkualitas, perawatan yang intens yang sangat 

bermanfaat dalam perjalanan kami menuntut ilmu di tingkatan S1 



  
 

  
 

Universitas al-Azhar Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab, 

tingkatan S2 di konsentrasi Tafsir Pascasarjana IAIN Alauddin 

Makassar, serta terakhir konsentrasi Tafsir pada tingkatan 

S3.  Ilmu dasar tafsir melalui Mabahits fi Ulum al-Tafsir karya 

Manna’ al-Qaththan dan Tafsir al-Maraghi adalah modal yang 

sangat berharga bagi saya secara khusus, sehingga dalam studi, 

saya lebih memilih jurusan tafsir dibandingkan jurusan lainnya. 

Setelah kembali dari Mesir, saya terus melanjutkan 

berguru kepada Gurutta. Ilmu beliau bahkan melebihi alumni 

Timur Tengah. Tapi itu tidak membuat beliau jumawa. Dalam 

beberapa kesempatan membawakan pengajian, beliau bertanya 

kepada muridnya. Semoga Gurutta senantiasa diberi kesehatan 

dan dipanjangkan umurnya agar umat Islam khususnya di Kota 

Makassar dapat mengambil manfaat dari beliau, menjaga 

bangunan ahlussunnah waljamaah dari inklinasi dan pengaruh 

paham-paham yang menggerogoti tampilan wajah Islam yang 

rahmatan lil’alamin. 

Setelah disimak testimoni Dr. H. Saifullah Rusmin maka 

dapat dipahami bahwa diantara fase-fase interaksi antara Gurutta 

dan dirinya terdapat hubungan yang tidak dijelaskan secara 

panjang lebar, yaitu hubungan keluarga. Hal ini mengingat beliau 

lebih pada hubungan intelektual dan interaksi edukatif lebih 

mengesankan. Hal ini dapat dilihat bahwa bimbingan 

pembelajaran yang dipaket dengan motivasi telah mengantar 

Saifullah Rusmin meraih jenjang pendidikan akademik tertinggi, 

yaitu S3 (Doktor). Peletakan dasar pengetahuan agama yang telah 

dibangun oleh Gurutta ketika Saifullah Rusmin belajar MA PK 

sangat berkesan dan capaian studi di Universitas al-Azhar Mesir, 

menjadi Pengurus NU dan MUI Kota Makassar bersama Gurutta 

adalah hasil dari didikan beliau semasa Saifullah duduk di MA 

PK Daya Makassar sejak tahun 1990. 



  
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG. Dr. H. BAHARUDDIN HS  
DI MATA AKTIVIS NU 

 (Sahabat Dr. H. Abd. Kadir Ahmad, M.Si. APU). 
 
Tidak mudah menyandang status sebagai ulama. Secara 

totalitas ia harus menjadi sosok yang dikategorikan sebagai 
seseorang yang takut (yakhsya) kepada Allah. Setidaknya itulah 
kriteria umum yang diberikan Al-Qur’an. Tetapi bagaimanakah 
seseorang yang disebut takut kepada Allah itu? Tidak mudah 
mengetahuinya. Ia merupakan fenomena kebatinan. Sebagian 
kalangan umat Islam mengeksplorasinya melalui pendekatan 
tasawuf. Lebih metodologis lagi dengan jalan tarekat.  Cara atau 
jalan  mendekatkan diri kepada Allah. Melalui seperangkat 
amaliah yang terbakukan. Kalangan umat Islam lainnya 



  
 

  
 

mengejawantahkannya  dengan pendekatan ortodoksi yang 
bersemangat.   

Masih dari Al-Qur’an terungkap fungsi dan tugas ulama. 
Dalam bahasa institusi formal sekarang disebut tusi (tugas dan 
fungsi). Tusi itu juga sekaligus menjadi ukuran kapasitas dan 
kapabilitas seseorang ahli agama. Pertama, menyampaikan ajaran 
agama Islam kepada orang lain (tablig). Kedua, memberi 
penjelasan atas sesuatu ajaran (tibyan). Ketiga, memberikan 
putusan atas perkara-perkara keagamaan (tahkim). Keempat, 
menjadi panutan di tengah masyarakat (uswah). Sosok ulama 
demikian oleh orang Bugis-Makassar disebut Gurutta atau (lebih 
tinggi lagi) Anregurutta. Untuk selanjutnya, dalam tulisan ini, 
disebut saja Gurutta. Gelar Gurutta diberikan oleh masyarakat 
karena   ilmunya luas (mattasiq paqdissengenna). Ilmu yang dibatasi 
sumber perolehannya dari pesantren.  Gurutta lepasan pesantren. 
Ukuran kualitatifnya menguasai kitab kuning. Karena itu, guru 
besar di Perguruan Tinggi Islam pun tidak disebut Gurutta tanpa 
penguasaan tersebut. Aspek yang lain, Gurutta melaksanakan apa 
yang diketahuinya. Ia ada ia gauq. Satu kata dan perbuatan. 
Terakhir, Gurutta memiliki kepribadian dan hubungan sosial 
yang baik (ampe-ampe madeceng). Mampu menjaga muruah dan 
maniniq (ihtiyath). Dalam konteks seperti itulah Kiai Baharuddin 
didudukkan. 

Saya mengenalnya di arena latihan Karate Black Panther. 
Markasnya di Jalan Landak. Di  
kediaman  Ambo Jetta. Seorang pelatih kawakan.  Beliau senior 
saya. Sama-sama kuliah di Fakultas Adab IAIN Alauddin, tetapi 
berbeda generasi. Jadi jarang kontak langsung dengan beliau.  
Generasi saya tersambung  dengan adiknya, Najamuddin HS 
(sekarang guru besar). Saya masih sempat diajar pada tahun awal 
masuk IAIN.  

Relasi intensif dengan Gurutta berawal ketika mengurus 
NU Makassar. Gurutta Rois Syuriyah dan saya Ketua Tanfidziyah. 
Hingga kepengurusan dua priode (10 tahun) dinamika NU 



  
 

  
 

Makassar dibangun dengan sabar. Melalui itu, secara alami, saya 
dapat memahami dan menyesuaikan dengan gaya kepemimpinan 
beliau. Mengikuti iramanya. Menerjemahkan gagasannya.  

Kedisiplinan merupakan hal utama yang dididikkan lewat 
perilaku. Tidak dengan instruksi. Terutama  soal manajemen 
waktu. Gurutta mendidik pengurus - umumnya masih muda-
muda - untuk selalu tepat waktu. Belum pernah saya ingat Ustaz 
Baharuddin - kami juga biasa menggunakan panggilan itu - 
terlambat hadir di sebuah pertemuan interen NU. Selalu tepat 
waktu. Tetapi tidak pernah menegur yang lain.   Beliau biasanya 
menyampailan lewat telepon bahwa ia telah berada di tempat.  

Saya melihat beliau merefleksikan cara hidup simpel. 
Rencana sederhana saja asal konsisten melaksanakannya. Tidak 
bombastis, apalagi berlebihan. Betapa pun besar masalah, 
dihadapinya dengan enteng. Nada yang datar berhikmah. Di 
matanya, problem kelompok yang suka menyalahkan orang lain 
karena kurangnya ilmu. Karena itu, dibutuhkan peningkatan ilmu 
agama jamaah. Caranya berangkat dari dasar. Pengajian Kitab. 
Sekaligus mengembalikan ciri NU berbasis tradisi kitab. 
Digagaslah  program mobile ulama. Gerakan ulama bergerak dari 
masjid ke masjid. Menawarkan pengajian kitab. Ada yang hanya 
berjalan sekali. Ada pula yang berlanjut.  Guruttalah pelaku 
utama dari aksi tersebut. Bergiliran dari kecamatan ke kecamatan 
di Makassar. Alhamdulillah beliau konsisten melaksanakan 
pengajian itu sampai sekarang. Saya dengar beliau melakukan 
pengajian kitab  di delapan tempat saat ini.  

Bukan hanya itu.  Pengajian di rumah Gurutta pun dibuka. 
Sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat khususnya peminat 
tasawuf atau tarekat. Juga konsistensi beliau atas  apa yang 
dirintisnya. Jadi, kalau masyarakat awam direspon dengan 
pengajian kitab berbasis masjid, masyarakat tarekat 
dicerdaskanmya dengam kajian takhassus di kediamannya. 
Sementara itu, kaum intelektual direspon lewat pengajian tematis 
di Sekretariat NU Kota. Pengajian tematis antara lain dengan 



  
 

  
 

mengundang doktor-doktor dari UIN Alauddin. Khususnya 
mereka mengkaji hal-hal aktual dan   kontemporer. Ada seloroh 
saat itu. Para doktor diuji dua kali. Sekali oleh para penguji sidang 
promosi di kampus. Sekali lagi diuji di hadapan kaum intelektual 
di masyarakat. Dengan cara itu, semangat membaca kitab dan 
semangat ilmiah berjalan seiring.   

Mungkin yang dianggap “nyeleneh” adalah kebiasaan 
melakukan pertemuan dan memberi taushiah di warung kopi. 
Inilah sikap simpel, luwes dan adaptif Gurutta dalam berdakwah 
dan memimpin NU.  Alasannya sedikit akademik. Bersumber dari  
seorang santri Pondok Pesantren Annahdlah, Ahmad Baso. Ia  
menemukan,  NU pada awalnya, di Makassar, tidak 
dikembangkan lewat mekanisme sebuah kantor tetapi lewat 
warung kopi. Para ulama, setelah shalat Subuh, setelah wiridan, 
lalu bergeser ke warung kopi terdekat. Tidak perlu ditanya 
warung itu milik orang Cina, Baba, Bugis atau Makassar. Di 
sanalah mereka ngobrol tentang banyak hal tentang 
pengembangan NU dan dakwah dan bertutur sapa dengan 
kalangan luas.  

 Menggerakkan organisasi tidak semata dengan cara 
konvensional. Di sanalah denyut nadi warga masyarakat NU akar 
rumput didengarkan. Di sana pulalah Gurutta memberikan 
taushiah yang tentu saja pendengarnya termasuk pengunjung lain 
di warkop itu. Pengalaman keliling dari warkop ke warkop 
membuat kami membuka warkop sendiri : KopiNU namanya. 
Untuk selanjutnya kegiatan organisasi, pengajian, dan kajian-
kajian berjalan di tempat ini. Kalau di umumnya NU 
menggunakan forum lailatul ijtima’ (malam bertemuan), Gurutta 
lebih memilih yaumul ijtima’ (pertemuan di siang hari).  

Sikap simpel menggabungkan otak kanan dan otak kiri. 
Keseriusan dalam menjalankan tugas diimbangi dengan relaksasi. 
Berbaur dengan segala usia dan kalangan tanpa pandang latar 
belakang SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). 
Membuatnya tidak tegang dan tidak suka mengeluh. Ia jalan 



  
 

  
 

seperti air mengalir. Seperti air laut dengan riak dan gelombang 
saling berganti. Air laut yang digelutinya hampir setiap hari 
dalam seminggu. Di sana ia berenang dan bertemu banyak 
kalangan. Tionghoa kebanyakan. Sesekali bergabung tour ke 
daerah.  Asal Salahseorang  warga Popsa (nama tempat berenang). 
Mengubah suasana laut ke darat. Makan bersama di warung Sop 
Inem atau Warung Ikan Bakar. Menghadiri undangan 
Salahseorang  tokoh Tionghoa. Sambil makan dan menyaksikan 
persidangan kasus Ahok bersama. Menghadiri buka bersama di 
Hotel dan berbagai selingan lainnya.  

Ia tetap seperti ikan. Tetap bertahan seperti sifat aslinya. 
Meski dibesarkan dengan air garam. Tidak berubah sikap dan 
perilaku. Ia dipanggil kiai, ustaz, atau Ketua MUI. Di sana ia 
menjawab pertanyaan soal keagamaan. Hubungan antar umat 
beragama. Menengahi perbedaan pandangan. Memberikan jalan 
keluar. Menjawab tantangan berenang ke Gusung Tallang dengan 
waktu tempuh sekitar sejam. Bahkan  memperingati Hari 
Kemerdekaan 17 Agustus Bersama di laut.   
    
Menghadapi  perilaku dan pandangan  intoleran, gemar 
menyalahkan orang lain,  tidak perlu dijawab dengan tegang. 
Apalagi melakukan hal yang sama. Semacam serangan balik. 
Baginya, tindakan seperti itu akan membuat mereka semakin 
menjadi-jadi. Jika ditanggapi berlebihan. Prinsip kita, amalan kita, 
paham kita, cukup diajarkan secara konsisten. Dilaksanakan terus 
menerus. Didakwahkan tanpa mengenal putus asa. Solusinya 
sederhana : konsistensi.    

Dengan prinsip, sikap, cara, gaya, seperti itu semua, 
Gurutta Baharuddin melakukan tugas dan fungsi keulamaan 
tanpa sekat ruang dan waktu.  Bersamaan dengan begitu banyak 
status dan aktivitas yang melekat padanya.  Berdasar pijakan kuat 
tradisi mengaji yang diperoleh dari pesantren. Teori-teori 
keislaman dari perguruan tinggi.  Kebajikan dan kearifan budaya 
yang berakumulasi dalam pengalaman hidup. Menyatu dalam 



  
 

  
 

dirinya. Membentuk karakter sebagai Gurutta.  Itu semua menjadi 
alasan untuk mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh anak-
anak beliau. Menuangkan sosoknya dalam tulisan. Menginspirasi 
orang lain di sekitanya. Begitu pula generasi sesudahnya.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANREGURUTTA’ DI MATA SAHABAT 
 (Prof. Dr. H.M. Qasim Mathar, M.A.) 

Prof. Dr. H.M. Qasim Mathar, M.A. adalah salah 

Dosen Senior dan Guru Besar UIN Alauddin dengan kefakaran 
dalam Filsafat dan Pemikiran Islam. Beliau Salahseorang  aktivis 
sekaligus tokoh HMI yang dikenal kritis sejak beliau menjadi 
Mahasiswa di IAIN Alauddin Ujung Pandang (kini UIN Alauddin 
Makassar). Pemikiran-pemikirannya yang banyak diwarnai cara 
berpikir filosofis seringkali tidak terjangkau oleh masyarakat 
kebanyakan, sehingga memantik rekasi serta pro dan kontra di 
tengah masyarakat umum dan akademisi sekalipun. Beliau sering 
menampilkan pemikiran kritis, objektif, terhindar dari dogma dan 
doktrin organisasi dan mazhab tertentu. Beliau objektif 
memosisikan pemikiran para tokoh lainnya, termasuk terhadap 



  
 

  
 

tokoh-tokoh yang berbeda aviliasi organisasi dengan beliau. 
Bahkan tidak segan-segan melontarkan autokritik terhadap 
kawan-kawan seorganisasi baik di Muhammadiyah maupun di 
HMI/KAHMI jika dianggapnya perlu dikritik. Beliau juga tidak 
sungkan memuji pemikiran yang datang dari luar afiliasi 
oragnaisasinya termasuk dari aktivis NU. Beliau telah mengenal 
Dr. H. Baharuddin HS seperti ditulis dalam testimoni singkat 
beliau berikut ini. 

 “Dr. Baharuddin sudah lama kami berkenalan sebagai 
sesama dosen di UIN Alauddin Makassar, khususnya di 
Pascasarjananya sejak masih bernama IAIN Alauddin. Bahkan 
jauh sebelum dia terpilih sebagai ketua umum MUI Makassar. 
Kiyai Baharuddin, demikian dia disapa oleh ummat, adalah 
pemuka dan tokoh Islam dari kalangan NU yang berpikiran 
moderat dan maju. Dia adalah Salahseorang  dari jajaran kiyai NU 
yang berpikiran modern. Saya menyaksikan bahwa dia bersama 
saudara-saudaranya adalah orang-orang yang berpendidikan 
tinggi (sarjana). Iklim keterdidikan tumbuh baik pada keluarga 
besarnya. Dia mengusulkan dana haji diperuntukkan juga untuk 
membeli pesawat haji. 

Kiyai Dr. Baharuddin bersikap kritis terhadap pemahaman 
Islam yang radikal. Dia menilai keliru aktifis Islam yang memberi 
teladan Islam yang justeru menurunkan keluhuran Islam itu 
sendiri, seperti bersikap intoleransi terhadap pihak lain yang 
berbeda. Dia tidak canggung-canggung untuk mengatakan bahwa 
pembubaran ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), itu adalah 
wajar. Bahkan, pemerintah dianggapnya lambat dalam hal 
tersebut. Sebab, di beberapa negara lain, seperti Malaysia, sudah 
lebih dulu melarang HTI. 

Sosok dan bobot tokoh Kiyai Dr. Baharuddin merupakan 
aset bangsa yang mesti dijaga. Bangsa ini beruntung memiliki 
seorang ulama yang berpikiran maju, yang sikap, ucapan, dan 
perbuatannya berselaras. Orang Bugis bilang: "taro ada, taro gau", 
ucapan dan perbuatannya bersejalan. Bukan, "lain di mulut lain di 



  
 

  
 

hati". 
Itulah Dr. Baharuddin, kiyai yang saya tidak pernah 

sungkan bertutur dengannya. Sebab, dengan bertutur dengannya, 
kita akan merasakan keterbukaan, kesantunan, dan kedalaman 
ilmunya. Semoga Allah memberinya banyak kebaikan dan 
memudahkannya dalam tugas-tugas yang dia emban”. 

Testimoni Prof. Qasim Mathar di atas memosisikan Dr. 
KH. Baharuddin HS sebagai ulama moderat dan berpikiran maju. 
Terlepas setuju atau tidak setuju, Prof. Qasim Mathar 
menempatkan pemikiran-pemikiran Kiyai Dr. H. Baharuddin HS 
sebagai loncatan pemikiran yang maju. Bahkan, tidak hanya dana 
haji yang diusulkan untuk digunakan membeli pesawat khusus 
mengangkut jamaah haji dan umrah, Gurutta Dr. H. Bahruddin 
juga melontarkan pemikiran, yaitu perjalanan dari Padang Arafah 
ke Musdalifah, dan ke Mina semestinya menggunakan eskalator, 
tidak perlu menggunakan mobil bus, sebab hal itu cukup 
merepotkan jamaah. Pemikiran beliau bukan tanpa dasar atau 
hanya sekedar pemikiran liar. Pandangannya, katanya, berangkat 
dari hadis yang mengatakan “andaikan Masjidil Haram (Tanah 
Haram) suatu ketika nanti diperluas hingga ke Yaman, maka itu 
masih termasuk masjid haram”.  Wallahu a’lam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANREGURUTTA’ DI MATA SAUDARANYA 
(Prof. Dr. H. Najamuddin HS, M.A.) 

Testimoni Prof. Dr. H. Najamuddin HS sebagai 

representasi sudaranya, dibagi pada empat fase, yaitu: 1) fase 
kanak-kanak di kampung, Cakkeware’ 2) fase ketika menjadi 
santri di Pesantren As’adiyah Sengkang, 3) fase ketika menjadi 
mahasiswa di Ujung Pandang, dan 4) fase perpisahannya karena 
Najamuddin berangkat ke Mesir dan selama di Mesir. 

Pertama, masa kanak-kana di Cakkeware’. Prof. Dr. H. 
Najamuddin HS, M.A. adalah adik kandung AG. Dr. H. 
Baharuddn HS, M.A.6 seperti dikemukakan pada bagian 

                                                             
6 Selanjutnya saya (penulis) menulisnya dengan nama asli tanpa gelar 

kehormatan dan akademik. Prof. Dr. H. Najamuddin HS, M.A, hanya ditulis 
“Najamuddin” dan AG. Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. hanya ditulis 
“Baharuddin”. Demikian juga AG. Drs. KH. Muh. Harisah AS ditulis Muh. 
Harisah. Ini dimaksudkan semata-mata utuk mengilustrasikan bahwa kehidupan 
masa lalu saat mereka usia kanak-kanak dan tumbuh menjadi anak muda. 



  
 

  
 

sebelumnya. Najamuddin merupakan anak bungsu K.H. Abduh 
Shafa dan Puang Indare’. Najamuddin kecil ditinggalkan oleh 
sang bunda (almh. Puang Indare’) untuk selamanya dalam usia 
yang masih sangat kanak-kanak. Saat itu, Baharuddin dan 
Najamuddin sedang membutuhkan belaian kasih sayang sang 
bunda, membutuhkan ditimang dan dipeluk hangat sang bunda. 
Akan tetapi, “angin takdir” tetap bertiup pada arahnya. Sang 
bunda, Puang Indare’ harus meninggalkan ketiga buah hatinya 
(Muh. Harisah, Baharuddin, dan Najamuddin) untuk selama-
lama. Perasaan pilu bercampur rasa ibah dan duka mendalam 
mewarnai suasana batin orang-orang yang menyaksikannya kala 
itu. 

Sang Abba, KH. Abduh Shafa harus menyandang status 
sebagai single parent dalam mendidik dan memelihara ketiga buah 
hatinya. Muh. Harisah, Baharuddin, dan Najamuddin kecil harus 
bersama dalam belaian kasih Abbanya. Waktu terus berjalan, hari 
demi hari dilalui, mereka bertiga dalam pelukan dan pengawasan 
Abbanya. Masa kanak-kanak dihabiskan dalam cengkrama 
mereka sebagai anak-anak piatu. Mereka bermain dan kadang 
larut sehingga sejenak melupakan betapa rasa pilu dan duka 
ditinggal sang bunda.  

Si adik bungsu, Najamuddin bisa merasakan betapa kedua 
kakaknya (Muh. Harisah dan Baharuddin) sangat menyayangi 
dirinya. Mereka menikmati suasana permaianan anak-anak 
bersama kakaknya. Najamuddin menyampaikan testimoninya 
kepada penulis, dirinya bersama dengan Baharuddin tidak pernah 
berkelahi. Keduanya seperti saudara kembar, sepermainan, 
sepaham, seide tanpa percekcokan berarti. Baharuddin 
memperlakukan dirinya dengan penuh kasih sayang sebagaimana 

                                                                                                                                         
Hingga kini gelar kehormatan dan titel akademik yang disematkan dan melekat 
bersama nama aslinya adalah buah dari nilai perjuangan dan pengabdian dan 
berkhidmat untuk agama, pendidikan, dan sosial, serta anugrah Allah kepada 
hamba-Nya.  



  
 

  
 

layaknya pola interaksi antara adik dan kakak. Begitu pula 
sebaliknya, Najamuddin menikmati kasih sayang Baharuddin 
selaku kakaknya. Demikian kenang Najamuddin (yang kini sudah 
menjadi Professor). 

Kedua, Ketika Belajar di Pesantren As’adiyyah Sengkang.  
Berlanjut ke Pesantren As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo, 
ketiganya pun diutus oleh Abbanya untuk melanjutkan 
pelajarannya ke Pesantren As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo 
itu. Keakraban antara mereka makin kuat ketika Baharuddin dan 
Najamuddin bersama-sama belajar di Pesantren “pencetak ulama” 
di Sulawesi Selatan tersebut. Bagaimana tidak, mereka selalu 
bersama-sama ke masjid untuk melaksanakan shalat berjama’ah 
dan mengaji tudang. Mereka menjalaninya dengan suasana 
“sippappeddi’-peddi’ (hidup sependeritaan dan sepenanggungan). 
Penderitaan tidak hanya karena keduanya berstatus sebagai anak 
piatu, melainkan juga harus berpisah dengan sang Abba.  

Gambaran penderitaan mereka seolah tidak meyakinkan, 
namun itulah faktanya. Mereka sama-sama memasak nasi 
ditambah lauk yang terdiri dari racikan sebatang serei, garam, dan 
lombok tatkala tidak ada ikan. Aroma harumnya serei, asinnya 
garam, dipaket dengan pedasnya lombok “memaksa keringat 
bercucuran”. Namun, tetap terasa nikmat dalam kebersamaan 
saudara, yaitu Baharuddin yang selalu menyayanginya.  

Tidak pernah mengeluh, apalagi putus asa. Mereka tahan 
banting dari terpaan “ombak kehidupan”, ia laksana karang di 
lautan. Baharuddin dan Najamuddin, demikian juga kakaknya, 
Muh. Harisah, mereka berdiri tegak di atas sebuah prinsip “ada 
masa cemerlang yang menanti bagi anak-anak yang rajin, sabar, 
dan taat, apalagi mereka menjadikan al-Qur’an sebagai bacaan 
harian mereka. Baharuddin dan Najamuddin bersama-sama 
menghafal al-Qur’an.  Karena itu, mereka selalu bangun sama-
sama untuk menghafal al-Qur’an dan menghadapkan hafalannya 
kepada guru tahfizhnya. Mereka lebih awal bangun untuk 



  
 

  
 

menghafal al-Qur’an dan mendarasnya sebelum teman-teman 
santri lainnya bangun. Demikian kebersamaan mereka dalam 
menyelami dan menyusuri terjalnya perjalanan menuntut ilmu di 
Pondok Pesantren As’adiyah yang penuh dengan sejuta kenangan 
itu.  

Ketiga, Ketika menjadi Mahasiswa di IAIN Ujung Pandang. 
Setelah menamatkan pelajarannya di Pesantren As’adiyah, mereka 
tidak mencukupkan sampai di situ. Meskipun sejumlah rintangan 
dan kendala dihadapi - seperti dikemukan pada bagian yang lain -
, namun mereka berkomitmen untuk meneruskan pelajarannya ke 
jenjang perguruan tinggi. Baharuddin yang memilih Jurusan 
Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab IAIN Alauddin Ujung 
Pandang. Sedangkan Najamuddin yang awalnya di Fakultas 
Ushuluddin, kemudian ia juga pindah ke jurusan yang sama 
dengan kakaknya, di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di lembaga 
yang sama.  

Kenangan lucu “kata Prof. Najamuddin”, sewaktu mereka 
bersama-sama menjalani kuliah, pergi dan pulang kuliah 
keduanya berboncengan dengan menggunakan sepeda. Hanya 
saja, Najamuddin selalu membonceng – maksudnya dibonceng - 
karena Najamuddin tidak tau menyetir sepeda untuk 
berboncengan. Baharuddin selalu memperhatikan adiknya hingga 
mereka sama-sama menjadi mahasiswa pun masih saling 
menjaga. 

Begitu awal ia kuliah, Najamuddin ditemani kakaknya, 
Muh. Harisah pergi ke Jalan Bandang membeli sepeda bekas. 
Bahan-bahannya dikumpul menjadi sepeda dan itulah yang dibeli 
Najamuddin untuk digunakan sebagai transportasi pergi dan 
pulang kuliah. Namun, ketika sepeda tersebut dipakai berbunyi 
“keok-keok” setiap didayung menandakan sepeda tua.  

Ketika bahan-bahan sepedanya sudah dikumpulkan dan 
dipasang, kakaknya mengatakan kepadanya, jangan dipasang 
tempat duduk boncengan supaya engkau tidak menggunakannya 



  
 

  
 

untuk berboncengan dengan orang lain terutama cewek-cewek. 
Itulah sepeda taibes (tai bessi) yang dipakainya ketika di Ujung 
Pandang. Karena sudah tidak layak dipakai, apalagi masuk 
kampus, maka Abbanya Nahdhiyah (H. Baharuddin) selalu 
mengikutkan diboncengan sepedanya. Maklum, sepeda 
Baharuddin lebih keren, sepeda Singking. Meskipun juga tetap 
sepeda bekas, namun lebih bagus dan lebih layak digunakan ke 
kampus berboncengan dibanding sepeda milik Najamuddin yang 
“keok-keok” itu.  

Kala itu, Najamuddin memang “kalah telat”, karena 
Baharuddin sudah ada gaji tetapnya sebagai PNS, sementara 
Najamuddin belum punya penghasilan tetap. Meskipun gaji 
Baharuddin sebagai PNS sudah rutin setiap bulan, namun gajinya 
juga masih sangat terbatas. Akan tetapi, dibanding Najamuddin, 
Baharuddin sudah lebih baik dan lebih bisa “bernapas”. 
Hikmahnya, Najamuddin dan Baharuddin selalu akrab. 

Karena keseringan dan selalu bersama pergi dan pulang 
kampus maka antara Baharuddin dan Najamuddin disangka 
banyak orang sebagai saudara kembar. Bagaimana tidak, karena 
bukan hanya berboncengan, baju Najamuddin pun sering baju 
yang dipinjam dari kakaknya. Najamuddin mengatakan, bajunya 
Abbanya Nahdhiyah (H. Baharuddin) saya (Najamuddin) juga  
selalu pakai. Sampai sepatu pun, Najamuddin pakai sepatu 
kakaknya, Baharuddin untuk pergi kuliah. Kala itu, Baharuddin 
sudah bisa membeli sepatu sendiri karena ada gajinya yang bisa 
digunakan untuk membeli sepatu, sedangkan Najamuddin tidak 
berdaya untuk membeli karena belum ada gaji. Demikian “kata 
Najamuddin”.  

Najamuddin mengatakan juga, sebenarnya waktu itu sudah 
ada gajinya sedikit didapat dari honor mengajar di MDAI Jln. 
Lamuru, namun jauh dari kata “cukup” kecuali “cukup 
menderita”. Bagaimana tidak, honornya Rp. 500 (lima ratus 
rupiah) saja. Karena keadaan Najamuddin yang belum punya 



  
 

  
 

penghasilan tetap, dia bisa bertahan hidup dan kuliah di 
Makassar karena kasih sayang dan uluran tangan kedua 
kakaknya, Muh. Harisah dan Baharddin. Sebuah kenangan yang 
tidak bisa Najamuddin pungkiri dan tidak bakal dilupakan 
sampai kapan pun dalam hidupnya. Saking akrabnya antara 
dirinya dengan kakaknya (Baharuddin), selalu sama-sama tidur.   

Keempat, etika harus berpisah demi menuntut ilmu. Sampai 
pada saatnya, Najamuddin harus berpisah dengan kakak yang 
sangat menyayangi itu, karena ia hendak berangkat ke Mesir 
tepatnya di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. H. Bahruddin lagi-
lagi terus membantu menguruskan surat-surat perjalanan dan 
mengantarnya serta melepaskan hingga ke Bandara/Sirte Halim 
Perdakusuma Jakarta setelah dua bulan menunggu hingga jadwal 
keberangkatan ke Mesir menjadi benar-benar nyata.  

Selama lebih sepuluh tahun di Mesir, kakak (Baharuddin) 
hampir setiap bulan menyurat kepadanya disertai untaian-untaian 
doa memberi semangat, motivasi, dan nasehat-nasehat. 
Najamuddin menuturkan, sebagai kakak, Baharuddin 
menampakkan kasih sayang yang luar biasa kepadanya. Bukan 
hal yang mudah bagi seseorang melakukan hal yang seperti 
dalam waktu yang selama itu, kecuali apabila sifat kasih sayang 
telah melembaga dan menjadi karakter pada diri seseorang. Dan, 
contoh yang paling nyata adalah Abbanya Nahdhiyah (H. 
Baharuddin) kepada dirinya. 

Mengapa sifat kasih sayang antara mereka (bersaudara) 
begitu tumbuh kuat dan mengakar dalam diri mereka. Sifat kasih 
sayang memenuhi jiwa-jiwa mereka sebagai limpahan anugrah 
dan kasih sayang dari Yang Maha Penyang. Selain itu, mereka 
bermodalkan sebuah pesan luhur (pappaseng dan pappangaja’) 
“sippammase-maseko rilaleng pallaongmu”. Selalulah saling 
menyayangi dan saling membahu diperantauan kalian.  

Berdasarkan testimoni singkat tersebut, terdapat sejumlah 
nilai luhur yang layak diketahui dan patut dijadikan 



  
 

  
 

pertimbangan dalam hidup ini. Rahasia keberhasilan mereka 
melewati liku-liku dan terjalnya perjalanan hidup menuntut ilmu 
dalam keterbatasan ekonomi, antara lain karena terakumulasi dan 
kuatnya pondasi didikan berlandaskan nilai-nilai agama dan 
kearifan lokal sebagai orang Bugis. Pertama, agama mengajarkan 
untuk menyayangi yang kecil (muda) dan menghormati yang tua. 
Inilah ade’ assitinajang (asas budaya kepatutan) masing-masing 
mengetahui posisinya (naonroi onrongna, natudangi tudangengna).  

Kedua, budaya pesse, sibaliperri’ sipurepo’ (rasa ibah, saling 
membahu di tengah penderitaan dan hidup sepenangungan) telah 
melembaga dan tumbuh subur sebagai karakter pada ketiganya. 
Mereka saling menyayangi dan saling membantu serta rela 
menjalani hidup bersama dalam suka dan duka. Hal ini sejalan 
dengan petunjuk hadis “ Wallahu fi ‘awni al-‘abdi maa daama al-
‘abdu fi ‘awni akhihi” artinya “Dan Allah senantiasa menolong 
seorang hamba, selama hamba tersebut menolong saudaranya”. 
Dalam redaksi yang lain, “Arrahimuna yarhamuhur Rahman, 
irhamuu man fi al-ardhi yarhamukum man fis sama’” artinya “ Orang-
orang senantiasa menyayangi (sesama), mereka akan senantiasa 
disayangi oleh Yang Maha Penyang (Allah). Maka, sayangilah 
(manusia dan makhluk) yang ada di bumi, niscaya kalian akan 
disayangi oleh yang ada di langit (yakni oleh Allah dan para 
malaikat-Nya).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANREGURUTTA’ DI MATA ANAK-ANAKNYA 

  Awalnya, penulis meragukan untuk mengambil kesan-

kesan dari anak-anaknya secara keseluruhan. Akan tetapi, setelah 

mencoba mengorek sedikit demi sedikit dan satu persatu, ternyata 

semua anak-anaknya tampak penuh semangat dan antusisme 

untuk menyampaikan testimoni dan kesan-kesan terhadap 

interaksi dengan beliau. Bagiku ini modal sosial. Saya pun 

kemudian makin bertambah yakin bahwa apa yang akan mereka 

sampaikan benar-benar sebagai sebuah kerinduan untuk 

diekspresikan. Satu persatu pun mulai berkisah. Dari lima anak 

biologis beliau, Nahdhiyah, Diyauddin, Raisuddin, Hisnuddin, 

dan Khadimuddin masing-masing memberikan kesan mengenai 

Sang Bapak. Hal ini untuk menggambarkan bagaimana sosok 



  
 

  
 

Anregurutta’ H. Bahruddin HS sebagai bapak dan sebagai 

manusia biasa di mata anak-anaknya. 

Nahdhiyah: Toleran, Bertanggungjawab, Dermawan, Sabar 

Bapak adalah orang yang gemar menabung, bahkan untuk 

biaya kuliah S3 di Jakarta. Dengan menggunakan uang tabungan 

sendiri, bapak tidak mengurus bantuan beasiswa dari pemerintah 

karena malu. 

Bapak sangat paham bagaimana membuat anak-anak 

gembira. Teringat, ketika saya dan adik-adikku, Undu dan Rais 

masih kecil sering diajak untuk rekreasi dan jalan-jalan hampir di 

setiap akhir pekan. Tempat pavorit yang sering kami kunjungi, 

kalau bukan pantai Losasri, Haya (semacam Timezone zaman 

sekarang), dan Pulau Kayangan.  Hal yang tidak bisa kulupa 

adalah kebiasaan Bapak membelikan saya kaset lagu  anaka-anak. 

Bapak sebagai guru waktu itu, sangat paham bahwa 

menyanyi/mendengar adalah Salahsatu  metode yang baik dalam 

proses pembelajaran buat anak-anak dan tentunya menyenangkan 

bagi anak-anak. Dan, saya meyakini bahwa inilah yang menjadi 

cikal bakal yang mendukung hobi menyanyiku. Lagi-lagi anak-

anak tersebut, bahkan masih kuhafal sampai sekarang. 

Hal lainnya yang tidak bisa kulupakan adalah Bapak 

selalu membelikan mainan, khususnya ketika pulang dari luar 

kota. Kebiasaan tersebut akhir sekarang tertular padaku. Saya 

membelikan anak-anakku permainan-permaianan karena 

merasakan betul betapa senangnya dibelikan dan dibawakan 

oleh-oleh berupa mainan. 

Kebersamaan dengan Bapak sejak kecil, juga Bapak sering 

membawaku ke toko-toko buku. Toko buku yang paling kuingat 

adalah “Lulu” di Tidung.  



  
 

  
 

Bapak adalah orangtua yang paling mendukung anak-

anaknya untuk berorganisasi. Pernah suatu ketika, saat masih 

kuliah di S1, saya hendak mengikuti pelatihan Jurnalistik di Kota 

Malang. Saat itu, mama melarang, karena mengkhawatirkan saya 

sebagai perempuan, namun Bapak mendukung saya dan berkata “ 

anak-anak tidak bisa dilarang berorganisasi karena jiwaku itu”. 

Dan, Bapak paham bahwa hobiku berorganisasi itu adalah tertular 

olehnya. 

Untuk menggambarkan beliau kata kunci “toleran, 

bertanggungjawab, dermawan, dan sabar”. Bapak juga 

merupakan sosok ayah yang bertanggungjawab, sabar, bijaksana, 

demokratis, teguh, jujur, dermawan, dan toleran. Ia merasakan 

bahwa Bapaknya adalah sifat-sifat itu ada dalam diri bapaknya – 

sekali lagi dalam batas-batas sebagai manusia biasa – beliau bapak 

yang bertanggungjawab. Tanggung jawab itu ditunjukkan dengan 

mendidik, membiayai, mengasuh, bahkan hingga dewasa. 

Jujur adalah keteladanan yang sangat membekas dalam 

hidupku hingga saat ini. Suatu kejadian yang tidak pernah bisa 

kulupakan dalam hidupku, ketika saya tidak lulus masuk di SMA 

pavoritku kala itu, Sekolah Menengah Analisis Kimia (SMAK). 

Saya sangat sedih, saya menangis, dan murung seharian. Kabar 

tersebut terdengar oleh omku. Lalu datang omku ke rumah 

bersama temannya yang bisa membantu saya masuk lewat “jalur 

khusus” dengan membayar Rp. 600.000. (lewat jendela). Dengan 

tegas, Bapak langsung menolak, dengan berkata “tidak usah 

masuk sekolah itu kalau mau membayar, masih banyak sekolah 

lain”.  

Beliau sabar, yaitu ketika menghadapi berbagai masalah 

yang berkaitan dengan urusan keluarga, termasuk anak-anaknya. 

Bapak sangat memahami bahwa anak-anaknya adalah ujian 

hidupnya. Karena itu, beliau memang adakalanya marah jika 



  
 

  
 

anak-anak melakukan kesalahan, namun hal itu hanya 

berlangsung sebentar dan tidak larut dalam kekecewaan dan 

kemarahannya. Segera setelah itu, beliau menasehatinya. Tidak 

jarang kesalahan anak-anaknya itu dimaafkan dan lebih memilih  

mengembalikan kepada Allah. Beliau setelah menampakkan 

ketidaksetujuannya maka dipilih sikap diam. Dalam diamnya 

mengandung kewibawaan di mata anak-anaknya, termasuk saya. 

Sifat dan karakter beliau juga tampak dan terasa begitu 

bijaksana. Sifat bijaksana dan demokratis beliau ditunjukkan 

dengan tetap memberikan peluang dan ruang bagi anak-anaknya 

untuk berpendapat dan mengajukan usul, terlebih lagi ketika usia 

dan pendidikan mereka sudah cukup untuk diberi ruang 

berpendapat. Jika pendapat dan usulan itu baik dan masuk akal, 

maka beliau mengakomodir dan tidak memaksakan kehendaknya 

terhadap anak-anaknya. Dalam banyak hal, beliau selalu 

memberikan ruang dan kesempatan untuk berpendapat, bahkan 

dengan mudah dimintai pandangan-pandangan. 

Beliau mendidik dengan keteladanan. Beliau tidak ingin 

anak-anaknya hidup dalam ketidakjujuran. Kejujuran dan 

keteguhan ditunjukkan dengan tidak pernah memberikan 

kesempatan bagi anak-anaknya menempuh cara-cara yang curang 

dan ilegal, termasuk dalam menempuh proses pendidikan. Beliau 

pernah secara tersirat mengemukakan bahwa ketidakjujuran dan 

prosedur yang salah hasilnya nanti kalau sudah bekerja pasti juga 

curang bahkan korupsi. Misalnya, orang menjadi pegawai bukan 

karena lolos, melainkan karena membayar. Cara seperti ini berarti 

mengambil hak orang lain yang tidak mampu membayar, namun 

memenuhi syarat. 

Kerapkali secara santai menasihati anak-anaknya agar 

setiap saat dapat bersedekah jika memiliki sesutu untuk 

disedekahkan kepada orang lain, terutama kerabat yang sangat 



  
 

  
 

membutuhkan. Hidup kita tidak sendirian, tetapi ada orang lain. 

Sifat dermawan menjadikan sedekah sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mengajak anak-

anaknya, terutama yang sudah bekerja, untuk menyisihkan 

sebagian pendapatannya untuk tujuan bersedekah dan berinfak. 

Beliau sering mengingatkan keluarga dekatnya untuk menghitung 

hartanya untuk dizakati. Sebab, kedermawanan itu harus dimulai 

dari ketaatan menjalankan kewajiban kepada Allah. Selanjutnya, 

kebiasaan bersedekah dan berinfak dalam kehidupan sehari-hari 

akan menghadirkan keberkahan. Mungkin sedekah dan infak 

akan dikonversi dengan kesehatan dan kedamaian hidup, atau 

yang semisal dari arah dan dengan cara Allah yang tidak 

disangka-sangka. 

Bapak juga memiliki sikap toleran. Toleran dalam hal yang 

wajar, namun teguh dalam memegang prinsip. Misalnya, beliau 

berteman dengan beberapa orang Cina non muslim, sesama 

pencinta olahraga renang.  Hal-hal yang bersifat prinsip beliau 

memilih sikap teguh. Beliau, ketika memutuskan sesuatu yang 

dianggapnya hal-hal yang mendasar dan prinsipil tidak 

memberikan ruang untuk memilih, kecuali harus ditegakkan 

dengan segala konsekuensinya. Akan tetapi, jika hal itu sifatnya 

dimungkinkan berbeda, beliau toleran. Toleransi beliau juga 

tampak ketika memberikan alternatif-alternatif dalam 

berpendapat. 

Di balik keteguhan dan ketegarannya, beliau orang yang 

mudah meneteskan air mata terutama ketika mengalami kondisi 

terharu. Bahkan, beliau sering mengungkapkan hadis-hadis Nabi 

Saw. yang “memerintahkan untuk menangis dalam ibadah dan 

berdoa. Jika tidak bisa menangis, maka hendak berusaha 

(berpura-pura) menangis”. Hal ini disamping mungkin karena 

karakter beliau, juga karena kegandrungan beliau dalam 



  
 

  
 

menyelami tasawuf yang mengoptimalkan ketajaman dan 

kehalusan rasa (zawq). Nabi Saw. adakalanya bengkak matanya, 

tatkala membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Qur’an. Misalnya, 

ketika beliau membaca ayat-ayat “inna fi khalqi al-samawti wal ardhi 

wa ihktilafil lail wan nahari la ayatin li ulil albab..... Ayat yang 

memberi petunjuk untuk merenungkan keagungan Allah melalui 

ayat-ayat kauniyah. Intinya, menangis ketika membaca ayat-ayat 

Al-Qur’an, berdoa, zikir, wirid adalah bagian dari sunnah.  

 

Diyauddin:  Mendidik dengan Keteladanan 

Kesan yang amat mendalam dari seorang anak terhadap 

seorang ayahnya memang mungkin kadang subejktif karena 

hanya dirasakan oleh seorang anak. Akan tetapi, bisa dikatakan 

juga objektif karena hal itu sesuai dengan faktanya. Bagi Undu – 

ini panggilan sehari-hari Diyauddin dalam keluarga -, Bapak 

mendidik dengan keteladanan. Berikut catatan kesan Undu –

panggilan sehari-hari Diyauddin – yang ditulisnya sendiri dikirim 

via email. 

“Betapa senangnya saya waktu beliau membelikan Tamiya 

Dash Emperor, persis yang dimiliki Yonkuro dalam film kartun 

Yonkuro, kalau tidak salah, mungkin waktu itu saya masih kelas 1 

SD. Awal 1990-an Salahsatu  film kartun untuk anak-anak waktu 

itu yang lagi booming. Bapak memang paling tahu bagaimana 

menyenangkan anak-anaknya. Sejak kecil saya sudah 

diperkenalkan untuk ikut di berbagai organisasi, dukungan beliau 

terhadap aktivitas kreatif untuk anak-anak telah ditunjukkan sejak 

dini kepada kami anak-anaknya. Pernah sekali saya menangis, 

karena Salahsatu  ban mobil Tamiya saya patah, untuk mencari 

gantinya terbilang amat susah waktu itu, dengan usahanya, Bapak 

berhasil mendapatkan penggantinya dari tetangga yang tinggal di 



  
 

  
 

Bulusaraung saat itu. Mungkin ini hal kecil, tapi ini hal yang 

sangat membekas bagi saya, dimana Bapak memang orang yang 

paling bisa membuat anaknya senang. Biasanya waktu kami 

masih kecil, sebelum tidur Bapak bercerita tentang kisah-kisah 

para nabi. 

Suatu waktu, saya diajak ke kota (waktu itu kisaran 

Makassar Mall/Sentral), ternyata untuk mencari baju karate, 

bangga rasanya bisa ikut Black Panther saat itu. Bapak Salahsatu  

karateka yang cukup dekat dengan Simpae Black Panther Ambo 

Jetta, bahkan menjadi orang kepercayaan Ambo Jetta. Kami 

pernah bertanding push up dengan menggunakan 3 jari, saya 

waktu itu kalah dari Bapak. Waktu itu Bapak aktif setidaknya di 3 

seni beladiri dan olahraga lainnya seperti badminton, jadi bapak 

jarang terkena penyakit karena fisik yang bugar. Disamping itu 

bapak sangat mendukung aktivitas saya sewaktu aktif gerakan 

Pramuka, sejak kelas 4 SD saya sudah aktif ber Pramuka dan 

bapak selalu memfasilitasi hobi saya yang satu ini. Waktu itu, 

membeli perlengkapan Pramuka bisa dibilang cukup mahal, tapi 

Alhamdulillah bapak selalu membelikan semua aksesoris 

Pramuka yang belum lengkap untuk saya. 

Kurang lebih 4-5 tahun kami ditinggal Bapak yang S3 di 

Jakarta. Waktu itu setidaknya Bapak selalu menelpon ke rumah 

sekali dalam 2 minggu, belum ada HP saat itu. Biasanya untuk 

beberapa bulan bapak selalu mengirim paket yang isinya oleh-

oleh dari Jakarta, biasanya ada jilbab, coklat, dan makanan ringan, 

senangnya waktu itu kalau kiriman dari Jakarta tiba. Suatu waktu 

Bapak nelpon, saya berbincang sama beliau, saat itu saya sdh 

kelas 2 MAKN, karena saat itu saya tertarik untuk mencoba 

membaca pemikiran Karl Marx, jadi saya sampaikan ke Bapak 

kalau saya minta dibelikan buku yang terkait pemikiran Karl 

Marx. Via sambungan telepon saat itu Bapak bertanya “untuk apa 



  
 

  
 

kamu baca buku Komunis?” saya cuma menjawab “saya cuma 

mau baca dan tahu tentang Karl Marx”. Karena Bapak bertanya 

seperti itu, saya yakin bahwa permintaan ini mungkin tidak akan 

terkabulkan. Sebulan kemudian, pake yang biasanya dikirim dari 

Jakarta tiba seperti biasa. Alangkah terkejutnya saya ketika 

melihat disela-sela tumpukan kiriman dalam kardus ada buku 

berjudul “Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis Ke 

Perselisihan Revisionisme” karya Franz Magnis Suseno. Luapan 

perasaan itu masih bisa saya rasakan hari ini, kaget bercampur 

haru. Sejak itu saya yakin, Bapak tidak akan menghalangi 

anaknya untuk membaca buku apapun selama tujuannya adalah 

menambah khazanah ilmu pengetahuan. Tema sosialisme-

komunisme dikonsumsi –maksudnya dibaca - untuk usia 

setingkat SMA tidak membuat beliau melarang saya untuk 

membacanya, inilah cara Bapak menanamkan cinta terhadap buku 

terhadap anak-anaknya.  

Bapak itu paling jarang marah, kalau kami salah langsung 

dinasehati dengan kelemah-lembutan yang dari situ banyak 

hikmah yang bisa kami petik. Saya banyak belajar dari sikap 

beliau. Kecintaannya terhadap ilmu saya lihat dari keseharian 

beliau yang hampir tiada hari tanpa membaca buku. Ini sikap 

yang sangat membekas bagi saya, harus selalu meluangkan waktu 

baca buku tiap hari. Ada ribuan buku sampai saat ini yang jadi 

koleksi pribadi beliau. Selain itu bapak punya hobi yang jarang 

diketahui orang, beliau seorang filateli dan mempunyai beberapa 

buku khusus sebagai catatan harian. Saya pernah ditunjukkan 

bagian tertentu dalam catatan harian beliau disaat kakek (KH. 

Abd. Shafa) meninggal dunia. Beliau menulisnya dengan sangat 

baik dan mengharukan. Menulis catatan harian akhirnya tertular 

ke saya, akhirnya saya pun rajin membuat catatan harian dalam 

sebuah buku khusus. 



  
 

  
 

Sejak kuliah saya aktif berorganisasi, selain di BEM, aktif 

di PMII dan Organisasi Pecinta Alam. Banyak aktivitas di kampus 

dan naik gunung sampai jarang nginap di rumah. Masa-masa itu 

bisa dibilang masa “anti-kemapanan” (jiwa-jiwa pemberontak 

kata Kahlil Gibran) sebagai mahasiswa. Rambut gondrong, jarang 

pulang dirumah, celana robek-robek, kesibukan hanya 

berorganisasi sampai kuliahku terbengkalai. Suatu ketika, saya 

pulang sehabis naik gunung trans Lompobattang-Bawakaraeng. 

Waktu itu kami tinggal di kompleks pesantren Immim Putra 

Tamalanrea. Dengan gaya urakan (rambut gondrong, jeans yang 

robek dengan membawa tas carrier besar) saya pulang ke rumah. 

Tentu pandangan orang-orang pesantren tertuju ke saya yang 

tampil urakan. Sehari setelahnya bapak mengajak saya ngobrol di 

rumah, saya sudah yakin, akan ditegur soal penampilan yang 

terkesan kurang baik. Beliau bilang “apa bapak pernah larang kamu 

berorganisasi? Tidak… Apa bapak pernah keluarkan dalil larangan 

berambut gondrong?  Tidak.. tapi kamu harus tahu bahwa kita tinggal di 

lingkungan pesantren, kamu harus mempertimbangkan pandangan 

orang lain…”. Bapak selalu bilang, tidak sempurna mahasiswa 

kalau tidak ikut organisasi, tapi jangan sampai kuliah 

terbengkalai. Kadang terjadi perbedaan pendapat antara Bapak 

dan Mama. Mama kadang menyuruh saya untuk berhenti 

berorganisasi, berbeda dengan Bapak, yang sering mengatakan 

berorganisasi itu penting. 

Tahun 2011 saya memutuskan ke Jakarta untuk 

melanjutkan studi. Tidak sedikit yang meragukan keseriusan saya 

untuk lanjut S2 dan berkuliah dengan baik mengingat S1 saya 

yang harus saya selesaikan 7 tahun karena lebih banyak aktivitas 

di organisasi. Waktu saya sampaikan keinginan untuk mendaftar 

dan ikut seleksi di Universitas Indonesia (UI), Bapak bilang 

“mungkin sulit, kuliah di UI itu mahal, sementara adik-adikmu masih 



  
 

  
 

harus dibiayai sekolah dan kuliahnya”. Hal ini menjadi beban pikiran 

dibenak saya. Tapi, Saya memutuskan nekat untuk ikut ujian 

seleksi masuk UI. Alhamdulillah, saya lulus seleksi di Program 

Pascasarjana Strategic Intelligence Studies UI. Untuk diterima 

masuk, saya harus mempersiapkan biaya sebesar 21 juta saat itu. 

Saya sampaikan ke Bapak bahwa saya lulus ujian seleksi, dan 

biaya yang harus disiapkan sekitar 21 juta. Untuk ukuran dosen 

PNS biasa, tentu ini situasi yang sulit bagi Bapak. Tapi Bapak 

tidak menyerah, saya masih punya waktu sekitar dua minggu 

sampai batas akhir pembayaran. Bapak berpesan ke saya 

perbanyak berdoa (lalu saya dikasih doa-doa) dan perbanyak 

sholat dhuha dan tahajjud. Meskipun saya sempat mengurus 

proses pembayaran yang biasa dicicil di akademik UI, 

Alhamdulillah akhirnya bisa membayar total biaya masuk tanpa 

mencicil, ini berkat bantuan keluarga dan santri-santri beliau. 

Pesan bapak untuk saya selama di Jakarta, “jangan pernah berhenti 

bersedekah, ada uangmu atau tidak ada uangmu tetaplah bersedekah, 

karena tidak ada orang yang jatuh miskin karena sedekah”. Bapak 

mengajarkan kami untuk selalu bersedekah. 

Bapak sosok bersahaja, beliau bukan pemarah, senang 

berolahraga, senang bercocok tanam/ berkebun, senang seni dan 

kaligrafi, dan bisa beberapa trik sulap. Tapi yang luar biasa bagi 

saya karena beliau tidak punya musuh. Beberapa kali Bapak 

ditawari posisi jabatan tertentu, Bapak pernah bilang akan 

menerima jabatan itu selama tidak ada orang yang tersakiti, beliau 

juga tidak akan berpikir panjang untuk menanggalkan jabatannya 

jika posisi itu dianggap berpotensi menjadi sumber konflik 

dengan orang lain. Selain aktivitas struktural di MUI dan di NU, 

saat ini bapak membuka pengajian tasawwuf di rumah. Saat ini 

bapak menjadi mursyid Tariqat Sanusiyah, biasanya setiap ahad 

pagi rumah ramai diisi jamaah yang ikut kajian Tasawwuf. Suatu 



  
 

  
 

ketika saya sampaikan keinginan saya agar saya bisa ikut berbaiat 

Tariqat. Tapi Bapak tidak langsung mengiyakan. Beliau bilang 

“perbaiki dulu sholat dhuha dan sholat tahajjudmu”. Dalam 

konteks tariqat dan tasawwuf, ternyata Bapak cukup ketat 

meskipun itu kepada anak-anaknya sendiri. Pernah suatu waktu 

bapak didatangi pengemis, seperti biasa Bapak selalu memberikan 

sedekah ke mereka. Bapak pernah berkata “jangan pandang hina 

mereka, bisa jadi diantara mereka ada wali Allah”.  

Sisi lain dari Bapak, pada dasarnya beliau senang melucu, 

senang nonton Mr.Bean atau karakter seperti Warkop DKI, Kadir, 

Jojon, Grup 4 Sekawan dan lain-lain. Disaat senggang kadang 

beliau bercerita dengan anekdot-anekdot yang lucu. Bapak 

mengajarkan ke saya supaya tidak jadi orang yang gengsi, 

menjadi diri sendiri dan tampil apa adanya. Alhasil, kami banyak 

memetik pelajaran dari sikap beliau. Rabbigfirli waliwali dayya 

warhamhuma kama rabbayani shaghira. 

Undu merasakan betapa Bapaknya adalah contoh bagi 

dirinya. Sebuah pengalaman yang mengharukan, tidak hanya 

Undu yang terharu, tetapi juga orang menerima kebaikan 

Bapaknya. Terharu kdang terjadi karena menerima kebaikan 

orang lain yang belum dikenal atau belum lama dikenal. Memberi 

pertolongan yang sangat dibutuhkan. 

Suatu ketika, Gurutta’ Dr. H. Baharuddin HS berangkat ke 

Manado untuk mengikuti sebuah pertemuan. Secara bertepatan 

Gurutta’ satu kamar dengan Bapak Ishak Ngeljaratan. Karena Pak 

Ishak pulang lebih awal dan meninggalkan kacamatanya. 

Kacamatanya ditinggalkan di hotel karena lupa mengambilnya. 

Gurutta’ membawakan pulang dari Manado ke Makassar. 

Sesampainya di Makassar Gurutta’ menyuruh Undu untuk 

membawakan kacamata milik Pak Ishak dan mengantar langsung 

ke rumahnya di Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea 



  
 

  
 

Makassar. Undu pun menuruti perintah Bapaknya dan membawa 

kacamata milik Paka Ishak itu. 

Pak Ishak yang tidak lain adalah dosen Undu di Sastra 

UNHAS ditemui di kediamannya dan segera diserahkan 

kacamata miliknya yang ketinggalan tersebut. Karena di luar 

dugaan Pak Ishak Ngeljaratan, ia menjadi terharu dan 

mengucapkan “terimakasih yang mendalam”. Masih saja ada 

orang yang mulia hatinya, mau mengembalikan dan 

membawakan barang yang ketinggalan di Manado. Saking 

berterimakasihnya, Pak Ishak mengajak Undu untuk pergi ke 

perpustakaan pribadinya yang penuh buku. 

Pengalaman di atas tentu sangat menginspirasi, betapa 

senang dan respeknya seseorang yang mendapat pertolongan dari 

seseorang yang tulus tanpa diminta untuk menolong  dan tanpa 

memandang perbedaan keyakinan. Pak Ishak yang bukan muslim 

pun diperlakukan secara manusiawi, bahkan terjadi di luar 

dugaannya. Singkatnya, bila karakter kejujuran dan suka 

menolong sesama telah melembaga dalam kepribadiaan 

seseorang, maka ia akan tergerak hatinya untuk menolong 

saudaranya tanpa syarat. Mungkin kita biasa mengalami hal yang 

sama, tetapi pengalaman Undu dari cerita ini menunjukkan 

sebuah keteladanan dari Bapak yang menolong tanpa menjadikan 

keyakinan atau kesamaan agama sebagai syaratnya. Pertolongan 

yang “sepele” namun digerakkan oleh hati yang tulus akan 

memberikan makna yang tinggi. Untuk membeli kacamata, bagi 

orang yang punya uang tidak masalah. Tapi bukan itu yang 

menarik, melainkan kaena menemukan orang yang berbuat baik 

kepada seseorang tanpa syarat. 

Raisuddin: Sederhana, Dermawan, dan Pemaaf 



  
 

  
 

Pengalaman interaksi antara Rais – panggilan Raisuddin 

dalam keluarga -, juga memberi keterangan. Rais mengatakan 

bahwa Anregurutta’ Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. merupakan 

ayah memberikan banyak kesan kebaikan padanya. Atas kebaikan 

sang ayah itulah, Rais menyatakan banyak menerima pelajaran 

penting dan berharga dalam hidupnya. Rais menggambarkan 

Bapaknya sebagai dikemukakan berikut dengan redaksi yang 

penulis sesuaikan tanpa mengubah substansi infromasinya. 

“Bapak itu sosok ayah yang sederhana, demokratis. 

Kesederhanaan itu pun beliau pesankan juga diajarkan kepada 

anak-anaknya. Beliau mengajarkan satu nilai bahwa dalam hal 

apapun yang dikerjakan jangan berlebihan, itu kuncinya. 

Disamping sederhana, beliau juga bijaknsana, tidak menuntut 

anak-anaknya seperti dirinya. Beliau dermawan dan hanya 

berbicara seperlunya. Pengalaman apapun yang saya inginkan, 

Bapak selalu memberi dukungan baik dari segi materi maupun 

dari segi moril. Beliau senantiasa mengusahakan, walaupun 

beliau sendiri kekurangan.  

Beliau adalah sosok ayah yang pemaaf, bahkan benar-

benar pemaaf. Rais mengakui dirinya telah banyak melakukan 

kesalahan mulai yang ringan sampai yang berat. Namun, Bapak 

setelah marah sekedarnya, lalu menasihatinya, setelah dimaafkan.  

Bapak benar-benar pemaaf dan penyabar walaupun anak-

anaknya melakukan kesalahan, beliau selalu mendoakan dan 

menasihati. Anak dipandang sebagai anugrah dan sekaligus ujian 

hidupnya. 

Beliau tidak ingin menunjukkan kepada anak-anaknya 

bahwa beliau tidak memberikan support. Beliau memiliki sifat 

tidak ingin ada seorang pun musuh. Itu sebabnya, beliau tidak 

ingin membatasi interaksinya hanya karena perbedaan orgnaisasi, 

suku, bahkan berbeda agama sekalipun. Pesan-pesan dan nasihat-



  
 

  
 

nasihat beliau yang arif dan mendalam membuat hati luluh, 

bahkan tidak jarang membuat menangis. Beliau sebagai ayah yang 

adil dalam berbagai hal. 

Pandangan dan sikap beliau terhadap jabatan tidak 

menjadi hal yang dicari-cari apalagi dikejar. Beberapa kali 

ditawari jabatan, tetapi jika beliau tau bahwa ada orang di 

sekitarnya yang menginginkan maka beliau menolak. Bahkan 

sekalipun beliau sedang menduduki jabatan itu, jika menjadi 

sebuah potensi konflik maka beliau tidak ragu mengundurkan 

dari dari jabatan tersebut. Sepertinya beliau tidak ingin diketahui 

apalagi masalah jabatan. Beliau beteman dengan berbagai 

kalangan. Pertemanan beliau tidak dibatasi pada orang-orang 

tertentu saja. Pertemanan beliau dengan beragam latar belakang 

orang diperlakukan sama, sehingga keakraban dengan mudah 

terbangun. 

 Bapak adalah orang yang tidak hanya paham agama, 

melainkan juga berbagai keterampilan lainnya. Beliau seorang 

kaligrafer Arab, lihai bermain sulap, dan beliau juga terampil 

sebagai photografer. Keterampilannya dalam bidang kaligarfi 

dikenal oleh banyak kalangan. Demikian pula keterampilan beliau 

dalam bermain sulap menjadi suatu hal yang menghibur anak-

anaknya dalam waktu luangnya demi merajut keakraban dengan 

anak-anaknya. Sebagai photografer, beliau mempunyai 

pengalaman panjang ketika mengelola pusat informasi pesantren 

di Pesantren IMMIM dahulu jauh sebelum menjabat sebagai 

direktur pesantren. 

Salahsatu  hal yang paling kukenang adalah ketika saya 

masih kecil, sering disuruh dan beri tugas oleh Bapaknya untuk 

mencabut rambut putih. Dan, setiap satu helai rambut putih yang 

berhasil dicabut diberikan uang Rp. 100.  Hal ini dilakukan, bukan 

untuk memberikan upah kepada anaknya, melainkan itu satu trik 



  
 

  
 

mendorong konsentrasi agar apa yang dilakukan dapat berhasil. 

Disamping itu, hal itu untuk menghiburnya.”   Kenangan 

terhadap Bapak menggambarkan betapa Bapak adalah sosok yang 

bijak, sederhana, penyayang, toleran, dan bersahabat.  

Beliau memiliki banyak keterampilan selain memahami 

agama dengan baik. Nasihat-nasihatnya yang bijak dan mendalam 

itulah yang menyentuh kesadaran, sehingga tidak ada celah untuk 

membantahnya. Meskipun tidak semua dapat diwujudkan sampai 

hari ini, namun nilai-nilai itu tetap menginspirasi dalam 

perjalanan anak-anaknya yang semuanya beranjak menjadi 

dewasa.  

Kini dan kedepan, kesan-kesan positif yang beliau 

tanamkan apa adanya akan menjadi pelajaran penting bagi 

mereka. Nilai-nilai dari interaksi dan kebersamaan dengan beliau 

akan tetap dikenang, bahkan menjadi cerita yang menggenerasi 

kelak. 

 

Hisnuddin: Sosok Ayah Teladan 

Hisnuddin yang merupakan anak keempat (putra ketiga), 

juga merasakan betapa Bapaknya merupakan sosok orangtua 

teladan. Berikut adalah catatan Nunu – panggilan akrab 

Hisunddin – untuk sang ayah: 

“Beliau merupakan sosok orangtua teladan. Seorang yang 

sederhana baik dalam berpakaian maupun cara berpikir. 

Sepanjang pengetahuan saya, beliau tidak memiliki musuh, sebab 

prinsip dan komintmennya dalam bersilaturrahim yang menerima 

semua kalangan dengan semangat pluralitas yang beliau junjung 

tinggi membuatnya disegani sekaligus dihormati oleh banyak 

orang. Kata-kata beliau yang padat dan sarat makna membuat 



  
 

  
 

saya berlama-lama bersimpuh di hadapannya untuk 

mendengarkannya.  

Beliau sangat mencintai ilmu dan sangat memperhatikan 

pendidikan anak-anaknya, karena sangat tahu bagaimana kasih 

sayang Allah bagi orang-orang yang berilmu. Terbukti bahwa 

beliau sangat mencintai ilmu, suatu waktu puluhan kitab-kitabnya 

hancur dimakan rayap, saya membantunya membersihkan dan 

menyelamatkan beberapa buah kitab yang masih sedikit bagus, 

lalu beliau membersihkan satu persatu kitabnya sambil 

mengeluarkan air mata sedih. Beliau tekun membaca dan 

mengkaji ilmu, hampir saya tidak pernah tidak melihatnya beliau 

membaca dalam sehari, beliau sangat menjaga kitab-kitabnya, 

terlebih yang ia sempat beli di Kairo. Beliau sangat mencintai ilmu 

tidak hanya ketika aktif sebagai pengajar, setelah beliau pensiun 

atau purnabakti  sebagai PNS, ia masih membuktikan betapa 

pentingnya mempelajari ilmu terutama ilmu agama, dengan 

membukan majelis pengkajian tasawuf, yang dihadiri baik dari 

kalangan umum, mahasiswa, akademisi, santri maupun mursyid 

tarekat dengan nama “Raudhatul Jannah”. 

Beliau bukan hanya pencinta ilmu, tetapi juga sangat 

menyukai seni dan olahraga. Hampir-hampir semua cabang 

olahraga beliau geluti, hal itu membuat beliau selalu dalam 

keadaan sehat dan bugar. Disamping beliau sangat menjaga pola 

makan dan tidurnya demi menjaga kesehatan. Ini merupakan 

sebuah teladan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Beliau 

juga seorang aktivis dan organisator, semua kegiatan, pengkajian 

yang beliau rintis selalu dihadiri oleh banyak orang dari berbagai 

kalangan. 

Beliau orang tawaduk, tidak banyak bicara kecuali 

diperlukan dan menjawab apa adanya. Beliau tidak pernah 

mengejar jabatan dan kekayaan duniawi, tetapi jika diberi amanah 



  
 

  
 

suatu jabatan, beliau menerimanya dengan sukarela. Tidak ada 

jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian, jika ada orang 

yang menginginkan posisi itu, berikanlanh dan biar mereka 

berproses, mungkin itu cara Tuhan menarik perlahan-lahan untuk 

bermesraan dengan-Nya”. 

Demikian pandangan Hisnuddin yang kini sementara 

menempuh pendidikan pada progrma magister (S2) Sekolah 

Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nunu memang 

Salahsatu  pengagum Sang Bapak, termasuk keinginannya untuk 

mendalami bahasa Arab agar mampu mewarisi khazanah 

keilmuan dari kitab-kitabnya. Nunu pun mulai mencontoh 

dengan rajin membeli buku sekalipun kadang harus dicicil. Nunu 

termasuk anaknya yang rajin bertanya kepada beliau mengenai 

hal-hal aktual maupun  persoalan lainnya yang belum ia ketahui. 

 

Khadimuddin: Perasaannya Halus 

Khadimuddin adalah anak kelima sekaligus bungsu. Ia 

merupakan putra keempat. Saat ini menempuh pendidikan pada 

jurusan Teknik Arsitek Fakultas Sains dan Teknologi (SAINTEK) 

UIN Alauddin Makassar. Sebelumnya, ia telah menempuh 

pendidikan menengah pertama dan menengah atas (SMP dan 

SMA) di Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur’an IMMIM Putra 

Makassar selama enam tahun. Minatnya untuk melanjutkan 

pendidikan pada jurusan Teknik Arsitek “diamini” oleh Bapak, 

AGH. Dr. H. Baharuddin HS, M.A. Didi – demikian panggilan 

Khadimuddin di tengah keluarga – menyatakan kesan akan sosok 

Bapaknya. Diantaranya sebagai berikut. 

“Beliau adalah sosok yang sangat suka dengan olahraga. 

Aku pernah diajarkan bermain badminton waktu masih kecil, dan 



  
 

  
 

juga selalu mengajariku berenang walaupun sampai sekarang 

saya belum mahir caranya renang.   

Waktu kecil bisa dibilang Bapak adalah “tukang cukurku” 

beliau sangat handal setiap aku ingin dicukur pasti beliau 

bersedia untuk mencukurku, saking handalnya pernah suatu hari 

Bapak mencukur rambutku pakai gunting dan tidak sengaja 

menggunting juga telingaku sampai saya pendarahan dan 

menangis tidak henti-hentinya. Kata Didi mengenang peristiwa 

paling berkesan. 

Waktu saya berumur 12 tahun, Bapak memasukkanku ke 

pesantren, dan saat itu saya sangat senang karena memang sudah 

dari dulu niat untuk mondok, dan merasa sedih karena harus 

meninggalkan rumah, dan ini artinya bahwa Bapak berharap saya 

bisa menjadi anak yang baik, makanya saya dimasukkan di sini, 

aku ingat setiap Bapak mengunjungiku tiap seminggu sekali dan 

beliaulah satu-satunya orangtua santri yang bisa langsung 

mengunjungiku di dalam pesantren tidak seperti tamu-tamu 

santri lainnya yang hanya bertemu di luar gerbang, hebat kan? 

Katanya, bangga atas perhatian Bapak. 

Saya sangat suka dengan gaya Bapak, karena ketika 

melihatnya, saya sadar bahwa gaya yang sederhana itu memang 

indah, karena motivasi dari Bapak, Alhamdulillah saya bisa di 

wisuda sebagai alumni pesantren.  

Saya pernah mendapatkan musibah yang membuat saya 

kecewa dan selalu menangisinya, kemudian Bapak datang 

menghampiriku dan berkata "tidak usah kau tangisi, ini semua 

adalah cobaan" kmudian Bapak memberikan saya 1 contoh dan 

berkata "kita memang bukan orang-orang sufi tapi kita bisa 

mengikuti perilakunya, orang sufi itu jika terkena musibah maka 

dia akan senang karena semua datang dan kembali kepada-Nya”. 



  
 

  
 

Akibat saya membeli laptop dengan harga lumayan, dibeli 

secara online dan telah mengirim sejumlah uang, tapi ternyata 

saya bertransaksi secara online dengan seorang penipu. Artinya, 

saya tertipu. Atas kejadian itu saya merasa sedih, malu, berat hati, 

dan merasakan penyesalan yang amat mendalam. Bapak adalah 

ayah yang sangat memahami kondisi jiwa anaknya, yang sangat 

tertekan akibat kejadian itu, beliau mengakrabi saya dan 

menasihati tanpa sedikitpun menyalahkan atas kejadian itu. 

Beliau tidak ingin itu menjadi pukulan psikologis bagi saya. 

Beliau menghibur dengan mengatakan bahwa dirinya dan saya 

sedang diuji. Jadi, kembalikan kepada Allah, karena semuanya 

milik Allah dan kembali kepada-Nya.  

Saya menangkap sebuah pelajaran penting bahwa betapa 

Bapak menyayangiku. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa, beliau 

tidak ingin hal itu diungkit-ungkit apalagi saat saya ada dan 

mendengarkannya. Betapa beliau memiliki perasaan yang halus 

meskipun terhadap anaknya. Bahkan, saya dibelikan laptop yang 

lebih baik daripada yang ia inginkan ketika tertipu itu. Demikian 

beliau mendidik anak-anaknya agar kami memahami nilai-nilai di 

balik setiap pristiwa, termasuk musibah yang tidak 

menyenangkan, yang kualami. 

 

 

 

 

 

 

KITAB-KITAB YANG PERNAH DIPELAJARI 



  
 

  
 

 Tidak terhitung lagi jumlah buku yang beliau pernah 

pelajari. Jumlah kitab dan literatur yang telah beliau pelajari tidak 

dapat dipastikan lagi berapa jumlahnya. Tulisan ini tidak 

bermaksud memaparkan seluruh literatur dan kitab-kitab yang 

beliau pernah pelajari. Yang dikutip dalam beberapa karya beliau 

saja menggambarkan betapa bacaan beliau cukup banyak. Yang 

itu saja tidak dapat dipastikan jumlahnya sebab beberapa karya 

beliau diantaranya sudah tidak ditemukan arsipnya, kecuali 

litertaur risalah sarjana muda, skripsi, tesis, disertasi, makalah, 

artikel dalam jurnal, dan ensiklopedia, serta tulisan-tulisan 

lainnya.  

 Dalam subbab ini hanya dikemukakan beberapa kitab 

yang beliau pelajari bersama kiyai-kiyai mengajar beliau ketika 

masih sedang belajar di pesantren dan madrasah. Literatur bacaan 

di bawah bimbingan para kiyai di pesantren menggambarkan 

pondoasi keislaman yang membentuk pemahaman dasar 

keislaman beliau. Sebagai seorang kiyai dan doktor tentu 

pengembaraan bacaan tidak bisa dipungkiri kalau sebagian 

diantaranya sudah ada yang berbeda. Dalam kasus-kasus 

keagamaan tertentu, beliau seringkali mengemukakan pandangan 

yang berbeda, namun yang “kekal” pada kepribadian beliau 

sebagai alumni pesantren adalah menjunjung tinggi akhlak dan 

etika beliau terhadap para guru dan sesama ulama. Hal ini terlihat 

ketika menyebut kiyai yang menjadi gurunya di pesantren. Beliau 

tidak menyebut nama kecuali didahului dengan sapaan khas 

“Anregurutta’’, gurutta, ustadz .... (nama)”. 

Ketika Anregurutta’ K.H. Baharuddin HS masih berstatus 

santri bagi ayahnya, ia menerima pelajaran di rumahnya. Setiap 

selesai shalat subuh, ia bersama para santri lainnya belajar tajwid 

untuk memperbaiki bacaannya menurut kaidah dan hukum ilmu 

tajwid. Setelah selesai melaksanakan shalat magrib dan Isya, 



  
 

  
 

mereka menerima pelajaran Jurumiyah. Setelah Jurumiyah maka 

dilanjutkan dengan Syarhnya, yaitu “Syarh Dahlan”. Kemudian 

setelah selesai itu, maka dilanjutkan dengan membaca al-

Mutammimah al-Jurumiyah, yaitu qawaid dan i’rab secara utuh. 

Sedangkan dalam bidang hadis para santri menerima pelajaran 

dari K.H. Abduh Shafa dengan menggunakan kitab Mukhtar al-

Ahadis yaitu hadis-hadis pilihan. Beberapa hadis diantaranya 

diambil dari kitab al-Targhib wa al-Tarhib.  Sedangkan dalam 

bidang fiqhi, para santri menerima pelajaran dengan 

menggunakan kitab Majmu’ Tshalatsah al-Masail dan Majmu’ Arba’ 

al-Masail, Fara’id Matnu al-Rahbiyah dalam bentu Syair-Syair. Selain 

kitab-kitab tersebut, Santri juga menerima pelajaran dengan 

rujukan dari kitab Safinatun Najah, Kasyifatusy Syaja’ (yang 

merupakan syarh kitab Safinatun Najah).  

Kitab-kitab tersebut dibaca dan diterjemahkan dalam 

bahasa Bugis di bawah panduan K.H. Abduh Shafa’ saat 

memberikan pengajian di hadapan para santri. Baharuddin - kecil  

ketika itu - pun ikut menerima pelajaran dari ayahnya dengan 

menggunakan kitab-kitab tersebut. Dalam memahami kitab-kitab 

tersebut, pembelajaran tidak hanya mendengar bacaan dan 

penjelasan Sang Kiyai, bahkan para santri diberi tugas secara 

bergiliran membaca kitab-kitab tersebut di bawah tuntunan Sang 

Kiyai. Setelah membaca, dilakukan eveluasi dan penjelasan. 

Di sore hari, para santri mengikuti pelajaran di sekolah 

Arab (Madrasah ‘Arabiyah). Kemudian menjadi formal bergabung 

dengan Sekolah Rakyat (SR). Pelajaran Agama dan pelajaran 

umum digabung. Di sekolah inilah H. Baharuddin menempuh 

pendidikan sebelum pindah ke Pesantren As’adiyah Sengkang. 

Cakkeware’’ adalah saksi atas pendidikan dasar yang 

diterimanya. Pada akhirnya, Cakkeware’’ dengan segenap 

kenangan suka dan dukanya harus ditinggalkan demi 



  
 

  
 

melanjutkan pendidikan di Pesantren As’adiyah Sengkang 

Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Di sanalah AG. Dr. K.H. 

Baharuddin bertemu dengan sejumlah Kiyai Pesantren As’adiyah 

Sengkang.  

Sebelum ke As’adiyah, AG. Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. 

sempat ikut belajar kepada AG. K.H. Abdurrahman Ambo Dalle. 

Atas perintah ayahnya, ia belajar bersama kiyai kharismatik ini. 

Ketika itu AG. K.H. Abdurrahman Ambo Dalle membuka 

perguruan Islam di Soro Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Kala 

itu, AG.K.H. Baharuddin duduk di kelas Satu Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) tahun 1959. Saat itulah H. Baharuddin HS belajar 

bersama Rusydi Ambo Dalle, putra AG. K.H. Ambdurrahman 

Ambo Dalle. Akan tetapi, karena situasi tidak kondusif, terjadi 

pemberontakan antara TNI dan DI/TI maka perguruan Islam 

tersebut bubar, maka para santri dan AG. K.H. Abdurrahman 

Ambo Dalle meninggalkan Soro. Sedangkan AG. Dr. K.H. 

Baharuddin kembali ke kampung halamannya di Cakkeware’’ 

(1959-1962) sebelum berangkat ke As’adiyah Sengkang. 

Sebelum berangkat ke Pesantren As’adiyah Sengkang, 

Sang ayah (K.H. Abduh Shafa) memberikan nasihat kepada para 

santrinya termasuk H. Baharuddin bersama sekitar sepuluh santri 

bersamanya. Mereka dikumpulkan dan dibekali sebuah pesan 

yang amat mendalam dan berbekas sampai hari ini “kata AG. KH. 

Baharuddin”. Nasehat ini sungguh menyentuh, sehingga terus 

terngiang-ngiang di memorinya. Ada dua pesan yang diingatnya; 

yaitu: Pertama, sang ayah, yang sekaligus gurunya, memberikan 

nasehat melalui hadis Nabi   تكفل هللا طالب علم “Takaffala Allahu Thaliba 

‘Ilmin” )Allah senantiasa menjamin seorang Penuntut Ilmu(”. 

Kedua, jangan membeli dan memakan makanan siap saji di 

warung, kecuali dua alasan; yaitu bahan mentah seprti pisang dan 

dalam keadaan darurat”. 



  
 

  
 

Bermodalkan dua paseng (nasihat lisan) tersebut, H. 

Baharuddin mencamkan bahwa penuntut ilmu tidak perlu 

berlebihan mengkhawatirkan kesulitan dan penderitaan yang 

bakal dialami selama dalam perjalanan menuntut ilmu.  Sebab, 

Allah akan menjamin keadaan mereka selama menuntut ilmu 

karena Allah, asal mereka mampu menjamin niatnya bahwa 

dirinya berjalan menuntut ilmu Allah dan karena Allah. Etika 

penuntut ilmu harus wara’ (manini’) terutama masalah makanan – 

apa jenis dan bagaimana cara memperolehnya – misalnya 

makanan-makanan yang dijual di warung-warung. Pesan moral 

dari itu antara lain  bahwa para penuntut ilmu, karena sudah 

dijamin oleh Allah, maka mereka harus memilih makanan yang 

jelas sumbernya, cara memperolehnya, dan cara mengolahnya.  

Selain itu, penuntut ilmu harus siap hidup dalam 

kesederhanaan dan tidak terjebak dalam kemewahan, karena 

warung adalah simbol kemewahan ketika itu. Pesan di atas 

tampaknya sejalan dengan pesan AG. K.H. Abdurrahman Ambo 

Dalle, sebagaimana penulis dengar dari AG. KH. Muh. Faried 

Wajdi, M.A., pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso saat ini. 

Pesan tersebut berbunyi “aggurui mbo manrasa-rasae, nasaba macca 

maneng muwa tauwe rinyamengnge” artinya: “belajarlah menderita, 

sebab semua orang pandai dalam kenyamanan”. Belajar di 

Pesantren, bukan hanya belajar teori, melainkan belajar dari 

kehidupan dan keadaan yang dialami termasuk mengalami 

penderitaan. Pesan ini disampaikan ketika pertama kali 

menghadapi santri baru yang baru berpisah dengan keluarga dan 

menghadapi perubahan keadaan atau lingkungan dan gaya hidup 

yang berbeda ketika bersama keluarga sebelumnya. 

 

 

 



  
 

  
 

GORESAN PENANYA 

Beliau sejak di Pesantren IMMIM ketika bertuhas 

menangani Majalah Santri beliau banyak menulis. Beliau 
mempunyai beberapa buku dan diktat hasil karyanya. Selain itu 
beliau juga sering menyampaikan beberapa makalah pada 
seminar, pelatihan, dan menjadi narasumber di berbagai kegiatan 
ilmiah, kemasyarakatan, dan keumatan. Belum termasuk 
makalah-makalh yang disampaikan dalam diskusi ketiak beliau 
studi pada S1, S2, S3. Dalam berbagai kegiatan tersebut, beliau 
menyampaikan makalah-makalahnya. Beliau juga 
mempublikasikan beberapa artikel dalam jurnal.  

Beberapa karya beliau berupa laporan akhir studi meliputi 
risalah, skripsi, tesis, dan disertasi. 

1. Al-Jami’ah al-Islamiyah Alauddin, Tathawwuruha Mundzu 
Insya’iha ila al-Yawm (Risalah Sarjana Mudah, 1977) 

2. Qishshah Musa ‘alaih al-Salam fi Daui al-Qur’an: Dirsah 
Tarikhiyah Adabiyah (Skripsi, 1986) 

3. Pengaruh Rasm Utsmani terhadap Perkembangan Kaligrafi Islam 
(Tesis, 1996) 

4. Corak Tafsir  Ruh al-Ma’ani Karya al-Alusi: Telaah atas Ayat-
Ayat yang Ditafsir Secara Isyarah (Disertasi, 2002) 

Skripsinya telah diringkas dan terbit dalam sebuah jurnal 
Ilmiah. Sedangkan tesis telah diterbitkan dalam bentuk buku dan 
dijadikan buku rujukan dalam matakuliah kaligrafi di Fakultas 
Adab dan Humaniora UIN Alauddin, khususnya jurusan Bahasa 
dan Sastra Arab. Begitu pula disertasi telah diterbitkan oleh 
Alauddin Press buku melalui program gerakan seribu buku (GSB) 
UIN Alauddin.  

Beliau juga menulis buku dan diktat serta makalah dan 
artikel ilmiah. Diantaranya sebagai berikut. 

1. Al-Ayat al-Mukhtarah min al-Tafasir al-Mu’tabarah, 2 Jilid 
(Diktat, 1989) 

2. Bahr al-Zaman fi ‘Ulum al-Qur’an (Diktat, 1990) 



  
 

  
 

3. Kepemimpinan Masyarakat Desa Menghadapi Era Modernisasi 
dan Industrialisasi (Makalah, 1994) 

4. Tingkat Kepatuhan Santri MA PK terhadap Tatatertib Asrma 
(Makalah, 1994) 

5. Kahar Muzakkar dan Konsep Negara Islamnya (Makalah, 1994) 
6. Etos Kerja Hubungannya dengan Tawakkal (Makalah, 1995) 
7. Tasawuf sebagai Salahsatu  Aspek Ajaran Islam (Makalah, 1995) 
8. Beberapa artikel dalam Majalah “SANTRI” 
9. Beberapa Entri dalam Ensiklopedi Al-Qur’an 
10. Beberapa Entri dalam Ensiklopedi Hajji- Umrah 

Selain itu, karya-karya beliau dalam bentuk makalah yang 
telah disampaikan dalam berbagai seminar, lokakarya, pelatihan, 
dan acara-acara hari-hari besar Islam dalam beberapa tahun 
terakhir ini, antara lain berikut ini: 

1. Makna Jihad 
2. Bocoran Sambutan Iblis di Padang Mahsyar 
3. Shadaqah dalam Islam 
4. Pengaruh Ibadah Hajji terhadap Kehidupan Sosial 
5. Adam Bukan Manusia Pertama 
6. Akhlak Mahmudah dan Akhlak Madzmumah 
7. Akhlak Tasawuf 
8. Batu Mulia dalam Perbincangan 
9. Bela Negara dengan Penguatan ASWAJA 
10. Bela Negara dalam Perspektif Agama 
11. Berjihad Melawan Korupsi 
12. Bom Bunuh Diri Bukan Jihad 
13. Halal Bihalal: Antara Budaya dan Isla 
14. Islam Agama Moderat 
15. Islam Mengandung Nilai-Nilai Society 
16. Islam Rahmatan Lil ‘Alamiin 
17. Kebebasa tanpa Anarkisme 
18. Makna Kejujuran Menurut Islam 
19. Memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw. 
20. Semua Manusia Bersaudara 
21. Allah Pemilik Kekuasaan 



  
 

  
 

22. Hoks Menurut Pandangan Islam 
23. Kualifikasi Dai/Penyuluh Agama Berdasarkan Multikultural 
24. Mengkaji Keyakinan Islam pada Perspektif Theologi Perdamian 

dan Interaksi Sosial 
25. Menyambutnya Datangnya Ramadhan Mubarak 
26. Menyikapi Rahasia Mukjizat Al-Qur’an 
27. Pajak Menurut Pandangan Islam 
28. Peran Pesantren Menyelamatkan Generasi Muda 
29. Pluralisme dalam Islam 
30. Semangat Toleransi dan Kerjasama dalam Upaya Perbaikan dan 

Menciptakan Iklim Agamis 
31. Latarbelakang Sosio-Kultural Islam Indonesia 
32. Strategi Dakwah Keaswajaan Wasathiyah an-Nahdhiyah 
33. Toleransi Menurut Islam 
34. Pembauran Bangsa dalam Kerangka Menjaga Keutuhan NKRI 

Selain membimbing penulisan skripsi, tesis, dan disertasi, 
beliau juga masih punya waktu untuk menuangkan gagasannya 
secara tertulis. Tulisan-tulisan beliau di atas menjadi buktinya. 
Tentu tidak hanya itu, beliau masih memiliki beberapa tulisan 
lainnya yang belum sempat teridentifikasi. Akan tetapi karya-
karya beliau yang tercantum di atas sudah memadai untuk 
menggambarkan produktivitas beliau dalam menorehkan pikiran-
pikiran atau gagasan beliau. Beliau selain menyampaikan pikiran-
pikirannya di mimbar, beliau juga berdakwah bil qalam (tertulis).  

Beliau juga telah menulis beberapa buku daras (diktat) 
dalam bahasa Arab. Umumnya merupakan ringkasan dari kitab-
kitab otoritatif (muktabar). Diantara judul-judul buku daras yang 
ditulisnya tersebut yaitu.  

1. Al-Taysir fi ‘Ulum al-Tafsir (dua jilid) 
2. Al-Ayaat al-Mukhtarah min Tafasir al-Mu’tabarah (dua jilid) 
3. Bahru al-Zham’an fi ‘Ulum al-Qur’an 
4. Mukhtashar al-Bayan fi ‘Ulum al-Qur’an 
5. Kayfa Yuridu al-Islam an Takuna al-Mar’ah? 
6. Mashabih al-‘Irfan fi Khulashati Mafaatihu Litta’amuli ma’a al-

Qur’an 



  
 

  
 

7. Al-Ayaatu al-Mukhtarah min Tafsir al-Maraghi 
8. Syarhu Ba’dhu al-Ayat al-Mukhtarah. 
9. Dan lain-lain. 

Pada umumnya, tulisan-tulisan tersebut ditulis sebagai 
materi pada program takhashshush bagi siswa (santri) Madrasah 
Aliyah Negeri Program Khusus (MAN PK) dan Kelas 
Takhashshush bagi santri Pesantren IMMIM. Menurut keterangan 
murid-muridnya dari MAN PK, beliau termasuk kreatif mebuat 
buku ajar sendiri. Tidak hanya itu, namun karena sebagian tidak 
diketemukan lagi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

MENIMBA ILMU DI  PESANTREN AS’ADIYAH 

As’adiyah laksana wadah besar yang memuat beberapa 

sumur yang mengandung air yang khas. Setiap musafir yang 

sedang melakukan perjalanan merasakan haus dan dapat 

merasakan aneka nikmat menyelam dan menikmati air-air dari 

beragam sumur. Air tidak hanya menghilangkan dahaga, 

melainkan juga dapat menjadi berkah dan menyembuhkan 

penyakit “kebodohan”. Ulama laksana sumur-sumur yang 

menampung air, dan penuntut ilmu (santri) laksana timbah-

timbah yang siap mengambil air dari kedalaman sumur-sumur. 

Laksana timbah dan sumur demikian penuntut ilmu dan 

ilmu, H. Baharuddin  menimba ilmu di beberapa sumur (ulama). 

Kepada ayahnya, H. Abduh Shafa ia menimba ilmunya. 

Selanjutnya petualangan ilmiah terus dilanjutkan kepada sumur 

yang besar dan dalam di Pesantren As’adiyah Sengkang. Di 

“menara gading” lahirnya para ulama di tersebar di Nusantara 

khususnya di Sulwesi Selatan, H. Baharuddin bersama dua 

saudaranya menimba dan menyelami lautan ilmu di tempat 

tersebut. 

AG. K.H. Baharuddin menempuh pendidikan di As’adiyah 

Sengkang sejak 1962 sampai dengan 1968. Untuk menambah dan 

memperdalam ilmu agama Islam yang telah diterima sang ayah, 

Baharuddin muda, kala itu, melanjutkan pendidikannya di 

Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang Kabuapten Wajo. Di 

Pondok Pesantren yang didirikan oleh AG.H. Muh. As’ad inilah ia 

mendalami ilmu-ilmu agama Islam di bawah bimbingan para 

kiyai di sana. Ia bersama dua sudaranya, Drs. KH. Muh. Harisah 

AS dan Prof. Dr. H. Najmuddin HS, M.A. menimba ilmu di 

Pesantren “Menara Gading” di Sulsel itu. Ayahnya, KH. Abduh 

Shafa juga pernah menimba ilmu di Pesantren As’adiyah selain 

pernah berguru kepada AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle di DDI 



  
 

  
 

Mangkoso. Saat AG. H. Baharuddin di As’adiyyah, Pesantren 

dipimpin oleh seorang ulama kharismatik, AG. H. Yunus Martan.   

Baharuddin memulai perjalanannya untuk menempuh 

pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah As’adiyah Sengkang  tahun 

1956 dan tamat tahun 1962. Ketika sampai di As’adiyah Sengkang, 

Baharuddin langsung belajar di kelas I MTs. Sambil mengikuti 

pelajaran di kelas VI (enam) Madrasah Ibtidaiyah (MI). 

Bermodalkan pengakuan atas kemampuannya, ia diizinkan 

mengikuti pelajaran di kelas I MTs. Satu tahun kemudian, ia 

mengikuti ujian akhir Madrasah Ibtidaiyaah dan berhak 

mendapatkan Ijazah. Ilmu agama Islam dan ijazah yang 

diperolehnya secara formal di Madrasah Ibtidaiyah tersebut 

menjadi modal utama untuk melanjutkan pendidikannya pada 

Jenjang Madrasah Tsanawiyah. Akhirnya, pada tahun 1962 ia 

melanjutkan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah As’adiyah 

Sengkang dan tamat tahun pada tahun 1965.    

Bermodalkan ilmu dan ijazah yang diperoleh dari 

Madrasah Tsanawiyah tersebut, pada tahun yang sama ia 

melanjutkan pendidikannya pada Pendidikan Guru Agama Islam 

Negeri (PGAN) 4 tahun di Sengkang dan tamat pada tahun 1965. 

Karena kegigihan belajar tidak dapat dibendung, maka tahun 1965 

beliau melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Agama 

Islam Negeri (MAAIN) dan tamat serta memperoleh ijazah pada 

tahun 1968 setelah mengikuti ujian persamaan. Ketika itu beliau 

sudah menjadi guru Madrasah Ibtidaiyah As’adiyah Cabang 

Attapangnge Kabupaten Wajo (1966-1967). Sedangkan Ijazah 

Madrasah Aliyah As’adiyah secara resmi tahun 1968. 

 

 

 



  
 

  
 

TERIMAKASIH BUAT GURU 

AG. Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. sekali pernah 

menceritakan kepada anak-anaknya mengenai pengalaman 

menuntut ilmu kepada ulama. Beliau mengisahkan bahwa setiap 

dirinya bersama dua saudaranya (Muh. Harisah dan Najamuddin) 

hendak kembali ke Pesantren As’adiyah setelah pulang berlibur 

ke rumahnya di Cakkaware’ mereka dibekali oleh orangtuanya 

(Abbanya), bermacam-macam kebutuhan semampunya. Mereka 

dibekali beberapa dos berupa makanan untuk dibawa ke 

Pesantren As’adiyah tempat mereka menuntut ilmu kala itu. 

Anregurutta’ H. Baharuddin HS mengingat bahwa sebuah 

kesan bahwa ayahnya membagi bekal-bekal itu ke dalam 

beberapa tempat. Anehnya, tempat yang paling besar selalu 

diperuntukkan untuk kiyainya di pesantren, sementara yang lebih 

kecil untuk dirinya. Waktu itu belum memahami betul, apa 

rahasia dibalik sikap Abbanya itu. Mestinya, tempat bekal yang 

paling besar untuk dirinya, karena dia sedang menuntut ilmu dan 

membutuhkan bekal itu. Ah, dasar masih santri belum tembus 

rahasia di balik tindakan itu. 

Sambil membawa bekal-bekal itu dengan tanda tanya. Ia 

pun menuruti Abba, mudah-mudahan ada berkahnya. 

Baharuddin kecil mengantar dan membagi bekal-bekal tersebut 

sesuai amanah Abbanya, H. Abd Shafa. Sambil berharap berharap 

berkah di balik semua itu, ia kembali ke As’adiyah untuk 

menambah ilmu dari para ulama di Pesantren As’adiyah 

Sengkang. Dengan bekal secukupnya tetap tidak membuat surut 

sedikit pun untuk menuntut ilmu. 

Ini tentu bukan “sogok” melainkan sebagai bentuk 

penghormatan dan memulikan ulama (guru) untuk ditukar 

dengan berkah yang melimpah karenanya. Jauh dari sikap 

menyogok, sebab para kiyai pesantren bukanlah pejabat 



  
 

  
 

pemerintahan yang melimpah harta. Mereka semua mewakafkan 

hidupnya untuk mendidik para santri calon pewaris para nabi 

dalam mengajarkan ilmu dan wahyu Allah kelak pada masanya. 

Berkahnya, adalah ketiganya, Muh. Harisah (AG. Drs. K.H. Muh. 

Harisah As), Baharuddin (AG. Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A.), 

dan Najamuddin (AG. Prof. Dr. K.H. Najamuddin HS, M.A.) 

menjadi alim hari ini. Meskipun tentu mereka “risih” disebut 

demikian, tetapi fakta itu tidak terbantahkan adanya. Bagian bekal 

untuk guru tersebut justru sangat kecil dibandingkan dengan 

berkah ilmu yang mereka perolah hingga saat ini, apalagi di 

akhirat kelak. 

Selain itu AG. Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. mengenang 

sebuah pengalaman ketika sedang berada di pesantren As’adiyah. 

Santri, Baharuddin harus memasak sendiri dengan menggunakan 

kayu bakar ala “tempo doloe”. Ia pun harus mencari kayu bakar 

di luar area pesantren untuk memasak sendiri. Suatu ketika, ia 

kehabisan kayu bakar untuk memasak, sehingga terpaksa 

memotong-motong sebagian kayu yang dipasang di tempat 

tidurnya demi untuk memasak dan mengganjal perut yang 

keroncongan, apalagi di malam hari. Akahirnya, kayu-kayu 

tempat tidurnya nyaris habis untuk menjadi kayu bakar. Hal ini 

pembaca mungkin lucu sekaligus memprihatinkan, tetapi 

begitulah faktanya. Demikian, beliau mengenangnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

MENGHAFAL AL-QUR’AN 

Sudah disinggung pada bagian terdahulu tentang 

kejeniusan beliau dalam menghafal Al-Qur’an. Menghafal Al-

Qur’an merupakan sebuah harapan dan cita-cita setiap penuntut 

ilmu-ilmu keislaman. Akan tetapi harapan dan cita-cita itu tidak 

semua dianugerahi kesempatan dan kemampuan 

mewujudkannya. Allah memudahkan menghafal Al-Qur’an bagi 

hamba-hamba-Nya yang dikehendaki “Sesungguh Kami 

memudahkan Al-Qur’an dipahami...”. Allah menguatkan jiwa orang 

yang hendak dan dikehendaki padanya untuk menhafal dan 

memahami kandungannya serta mengamalkannya. Allah 

memelihara Al-Qur’an dan menguatkannya di dalam dada orang-

orang beriman di antara hamba-hamba-Nya “Sesungguhnya Kami 

telah menurunkan al-Zikr (Al-Qur’an) dan sesungguhnya Kami (pula) 

memeliharanya”. 

Atas anugrah Allah, sambil belajar di MTs., Baharuddin 

juga mengikuti Program Tahfidz hingga menyelesaikan sampai 

juz ke- 25.  Sistem penghafalan yang dikesankannya adalah 

menghafal di hadapan guru tahfidznya, Ustadz Abdullah 

Massarasa. Setiap selesai melaksanakan shalat subuh berjama’ah 

Baharuddin dan anggota tahfidz lainnya menghafalkan minimal 

satu halaman Al-Qur’an. Setelah shalat Ashar, H. Baharuddin 

bersama para huffazh lainnya mendaras (muraja’ah) secara 

berpasang-pasangan (2 orang). Ayat-ayat yang diulangi adalah 

ayat-ayat yang sudah dihafal sebelumnya. Penghafalan dilakukan 

dengan mengulangi hafalan sekurang-kurangnya satu juz dan 

boleh lebih. Bahkan, beliau menuturkan pengalamannya bahwa 

ketika beliau telat bangun subuh sehingga tidak sempat 

menghafal, maka baginya yang penting masih ada waktu sekitar 

15 menit belaiu dapat menghafal Al-Qur’an minimal satu halaman 

untuk dihadapkan kepada guru tahfizhnya. 



  
 

  
 

Hingga mencapai juz 25, ia harus meninggalkan As’adiyah 

karena ia diberi tugas untuk mengajar di Pesantren Cabang 

As’adiyah. Salahsatu  keistimewaannya, adalah ia lebih cepat 

menghafal Al-Qur’an. Bahkan menurut pengakuannya, ia mampu 

menghafal satu halaman mushaf dalam waktu singkat yaitu 

hanya antara azan dan iqamat. Meskipun ia mengakui bahwa 

karena cepat menghafal,cepat pula ia melupakan. 

Beberapa informan menyatakan kesaksian mengenai 

kemampuan dan kejeniusan Anregurutta’ H. Bahruddin HS. 

Tidak bermaksud melebihkan, namun kemampuan beliau dalam 

memahami pelajaran dan hafalan Al-Qur’an berada di atas 

kemampuan rata-rata santri sekelasnya. Meski begitu, beliau tidak 

pernah dan tidak ingin menyanjung kemampuan dirinya. Bahkan 

beliau mengatakan bahwa kelemahan beliau adalah mudah 

melupakan hafalannya. Selain itu beliau mengatakan dengan 

“merendah” sambil bercanda bahwa dirinya tidak mudah 

memahami pelajaran berhitung (matematika), sehingga terkadang 

“menyontek” ke adiknya, Najamuddin (Prof. Dr. H. Najamuddin 

HS, M.A.) ketika masih duduk bersama satu kelas di Sekolah 

Rakyat (SR).  

Pengakuan informan yang menyaksikan kemampuan 

beliau ketika menuntut ilmu lantaran nilai ujian beliau selalu 

berada peringkat pertama, sedangkan beliau tidak terlihat serius 

mengikuti semuanya. Para saksi membayangkan, andaikan 

Anregurutta’ termasuk orang (santri) yang serius mempelajari 

semuanya maka tentu kemampuan beliau jauh lebih baik 

daripada kemampuan beliau ketika itu. Itu tidak berarti, 

Anregurutta’ ketika menjadi santri tidak sungguh-sungguh 

mendalami dan menerima ilmu, tetapi itu “learning style” (gaya 

belajar) beliau ketika itu.  



  
 

  
 

Kemampuan beliau dalam menghafal Al-Qur’an terbilang 

genius, akan tetapi ketaatan kepada Sang Guru, Anegurutta K.H. 

Yunus Martan yang memberinya tugas untuk mengajar 

menyebabkan beliau dengan segala konsekuensinya beliau 

laksanakan. Salahsatu  yang paling riil terkendala yaitu “tidak 

sempat menamatkan hafalan beliau yang tersisa lima juz lagi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

KEPALA MADRASAH DI ATTAPPANGE 

Ketika usia 17 tahun ia diangkat menjadi guru PNS, dan 

pada saat dinilai terlalu muda. Sebelum berangkat ke Ujung 

Pandang (kini Makassar) untuk melanjutkan pendidikannya ke 

jenjang perguruan tinggi, ia bertugas sebagai guru di MAI 

Attapangnge Kabupaten Wajo dan bahkan menjadi Kepala 

Sekolah dalam usia muda.  

Ketika belajar di tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs.) 

As’adiyah Sengkang, beliau juga sambil menghafal namun tidak 

tamat, tetapi sempat menyelesaikan hafalannya hingga juz ke 25. 

Tidak tamatnya 30 juz karena beberapa  alasan yang beliau 

kemukakan. Sebab, ketika tamat MTs. Di As’adiyah Sengkang 

tahun 1965 beliau diberi tugas oleh AG.H. Yunus Martan untuk 

bertugas di Attapange pada tahun itu juga.  

Ketika AG.Dr. K.H. Baharuddin telah selesai menjalankan 

tugas yang diamanahkan oleh Gurutta Yunus Martan tahun 1967, 

kembalilah beliau ke As’adiyah Sengkang untuk melanjutkan 

pendidikannya di Madrasah Aliyah (M.A.) di tempat yang sama 

di As’adiyah Sengkang Kabuapten Wajo. Itu berarti AG. Dr. K.H. 

Baharuddin HS, M.A. mendapatkan kesempatan melanjutkan 

pendidikan, menambah ilmu di bawah bimbingan para kiyai di 

Pesantren As’adiyah Sengkang. 

Rupanya, cita-citanya untuk melanjutkan pendidikannya 

di tahun 1967 itu kembali menghadapi sebuah hambatan. 

Bagaimana tidak? Ketika Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun 

di buka di Attapange pada tahun 1967 itu, pertama kali dipimpin 

oleh Ustadz Jamil Hamid, tetap hanya berlangsung 

kepemimpinannya selama dua bulan saja. Ketika itu, Ustadz Jamil 

Hamid diberi tugas oleh AG.H. Yunus Martan untuk ikkut di 



  
 

  
 

Ma’had Aly di Pare-Pare. Praktis, kepemimpinan PGA 4 Tahun di 

Attapange mengalami kekosongan. Maka, tongkat ekstapet 

kepemimpinan harus dilanjutkan agar PGA 4 Tahun itu dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. Baharuddin muda, ketika itu 

kembali dinobatkan oleh AG.H. Yunus Martan untuk memimpin 

PGA 4 Tahun. Inilah fakta seorang alumni MTs. As’adiyah 

memimpin PGA 4 Tahun.  

Ketika diberi tugas oleh guru yang sangat dihormatinya 

itu (AG. H. Yunus Martan), Baharuddin mengajukan alasan – 

yang menurutnya riil dan rasional – kepada Anregurutta’ agar ia 

bisa dimaklumi tidak kembali ke Attapange semata-mata untuk 

berkonsentrasi belajar di As’adiyah Sengkang. Beliau pun 

mengajukan sejumlah alasan; Pertama, karena teman-teman 

seangkatannya di As’adiyah sudah tamat, sementara dirinya 

terlambat menamatkan pendidikannya di tingkat Madrasah Aliya 

(M.A.). Akan tetapi, Anregurutta’ dengan lihai menjawab: “Kamu 

Baharuddin, nanti setelah kembali dari Attapange, setelah selesai 

memimpin PGA 4 Tahun, kamu langsung naik dan ikut belajar di 

kelas II (dua) Madrasah Aliyah (M.A.) bersama teman-teman 

seangkatanmu. Itu berarti AG. Dr. K.H. baharuddin tidak pernah 

duduk belajar di kelas I (satu) Madrasah Aliyah (M.A.) As’adiyah 

Sengkang.  

Kedua, ketika beliau mengajukan alasan lain, yaitu bahwa 

dirinya sementara mengikuti program tahfizh (mengahafl 

Alqura). Apabila ia meninggalkan As’adiyah maka dirinya sulit 

untuk melanjutkan dan menamatkan hafalannya yang tersisa lima 

juz lagi. Baharuddin muda, mengkhawatirkan impiannya 

menamatkan hafalannya tidak terealisir. Akan tetapi, alasan ini 

pun direspon oleh Anregurutta’ Yunus Martan dengan argumen 

yang tidak terbantahkan oleh muridnya ini. Beliau memberikan 

petunjuk dan solusi, Baharuddin ketika bertugas di Attapange 



  
 

  
 

nanti saling mendaras bersama teman, yaitu Ustadz Muh. Yahya 

yang telah lebih dahulu menamatkan hafalannya, dan terlebih 

dahulu sudah berada di Attapange. Singkatnya, AG. Dr. K.H. 

Baharuddin menerima dan kembali mengabdi di temapt 

pengabdiannya sebelumnya, di Attapange. 

Akan tetapi, apa yang dikhawatirkan oleh Dr. K.H. 

Baharuddin M.A. itu adalah sama dengan kenyataan yang 

dialami. Beliau karena terlalu sibuk dengan tugas dalam 

memimpin PGA 4 Tahun di Attapange itu, sehingga energi dan 

kesempatan tersita untuk mewujudkan kepemimpinan yang baik 

di PGA 4 Tahun itu. Akibatnya, beliau tidak dapat melanjutkan 

dan menamatkan hafalannya hingga 30 juz. Dengan memenuhi 

harapan dan amanah sebagai Pimpinan PGA 4 Tahun di 

Attapange, beliau mendahulukan harapan gurunya daripada 

“ngotot” memenuhi impian pribadinya untuk menamatkan 

hafalannya hingga 30 juz. Tentu, tanpa kesal, AG. Dr. K.H. 

Baharuddin HS, M.A. berharap hikmah dibalik skenario hidupnya 

yang demikian. Beliau selalu berharap berkah di balik 

ketaatannya kepada Anregurutta’ Yunus Martan. 

Karena setamatnya dari MTs. Pesantren As’adiyah 

Sengkang, Ia kembali ke kampungnya, antara lain untuk 

menghadiri acara aqiqah kelahiran M.Daswar, putra Ustadz 

Muhammad. Ketika itu, ia belum bertugas di Attapange sebagai 

pimpinan PGA 4 Tahun. Setelah acara aqiqah selesai, beliau 

kembali menuju Attapange. Perjalanan dari Cakkeware’  

Kecamatan Cendrana Bone Utara ke Attapange Kabupaten Wajo 

ditempuh dengan berjalan kaki, maklum kala itu belum ada 

transportasi seperti saat ini. Beliau menempuh perjalanan selama 

satu hari (12 jam). 

Ketika kembali ke Sengkang pada bulan Desember 1967, 

beliau diangkat menjadi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui 



  
 

  
 

Ujian Guru Agama (UGA). Kala itu beliau berusia berusia 17 

tahun. Tentu ini terbilang masih sangat muda dibandingkan usia 

pengangkatan PNS saat ini. Karena dinilai belum cakap untuk 

berdiri di depan kelas untuk mengajar, maka ia diperbantukan 

pada Kantor Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Wajo selama 

satu tahun. Kala itu Kantor Departemen Agama Kabupaten Wajo 

dipimpin oleh K.H. Rauf Husain.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

 

MENEGUHKAN LANGKAH STUDI  
KE MAKASSAR 

Meskipun ia menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sebagai 

guru, ia pun tidak berhenti, sehingga ia meminta izin kepada KH. 

Rauf Husain yang kala itu sebagai Kepala Kantor Dinas 

Pendidikan Agama RI Kabupaten Wajo. Hasilnya, ia tidak diberi 

izin karena diharapkan bekerja dan membantu KH. Rauf Husain. 

Akan tetapi, karena keinginan melanjutkan studi ke IAIN 

Alauddin Ujung Pandang (kini UIN Alauddin Makassar) tidak 

bisa dibendung lagi, maka meski ia tidak memperoleh izin, ia 

“nekat’ berangkat ke Ujung Pandang untuk merealisir niat untuk 

melanjutkan studi. Akibatnya, ia mendapatkan sanksi dalam 

bentuk penahanan gaji selama satu tahun. Baginya, hal itu tidak 

masalah, sanksi itu ia terima sebagai konsekuensi keputusannya. 

Keadaan itu di jalaninya hingga ada jalan terang, ia 

kemudian dipanggil menghadap kepada KH. Rauf Husain agar ia 

mau kembali bertugas. Namun, dengan keteguhannya untuk 

tetap belajar, kemudian kebijakan pimpinan memindah tugaskan 

ke Ujung Pandang sambil melanjutkan studinya di Fakultas Adab 

IAIN Alauddin Ujung Pandang. 

Tidak mudah untuk melanjutkan studi di IAIN Alauddin 

Ujung Pandang. Bagaimana tidak, beliau belum mendapat izin 

dari Pimpinannya, Kepala Kantor Dinas Pendidikan Agama Islam, 

K.H. Rauf Husain, bahkan dilarang untuk melanjutkan 

pendidikannya di Makassar.  Menurut K.H. Rauf Husain, 

Baharuddin masih harus bersabar menjalankan tugas sebagai 

PNS. Kegigihan untuk melanjutkan pendidikan tidak dapat 

dihalangi lagi. H. Baharuddin tetap memutuskan untuk berangkat 



  
 

  
 

ke Ujung Pandang untuk maksud tersebut. Tanpa izin tertulis, ia 

berangkat ke Ujung Pandang.  

Ia mendaftarkan diri dan diterima sebagai mahasiswa 

Fakultas Adab IAIN Ujung Pandang pada Jurusan Bahasa dan 

Sastra Arab pada tahun 1969. Tugas sebagai guru PNS pun 

dijalaninya di Ujung Pandang. Karena tidak mendapat izin dari 

atasan, maka konsekuensinya ia tidak menerima gaji dari negara 

selama dua tahun meski tetap terus mengabdi sebagai guru PNS. 

Akan tetapi, ia tetap mendapatkan gantinya melalui orang 

dermawan, Ust. Djafar. Atas bantuan Ustadz Djafar (ayah 

kandung Drs. Hamka, M.Ag., mantan Kepala Kantor Kementerian 

Agama Propinsi Sulawesi Selatan), ia tetap dapat melanjutkan 

hidup dan biaya kuliahnya di IAIN Alauddin Ujung Pandang. 

Ustadz Djafar lah yang membayarkan ganti gajinya selama dua 

tahun yang bersumber dari uang pribadinya. 

Alhasil, waktu terus berjalan, hingga mencapai dua tahun 

keadaan demikian. Setelah itu, keadaan berubah. Baharuddin 

mendapat izin resmi untuk pindah dari PNS Kabuapten Wajo 

pindah ke Ujung Pandang. Gaji pun mulai cair dan berjalan 

normal. Hal ini makin memantapkan dirinya untuk tetap 

mengabdi sebagai guru PNS sambil menempuh pendidikan di 

IAIN Alauddin Ujung Pandang. 

Atas sikap bijaksana K.H. Rauf Husein, beliau pun 

merestui Baharuddin untuk mutasi ke Makassar demi 

mewujudkan keinginannya untuk melanjutkan studinya di 

Makassar, tepatnya di Fakultas Adab IAIN Alauddin Ujung 

Pandang (kini Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin 

Makassar). Baharuddin menjalankan tugasnya sebagai guru PNS 

pada Departemen Agama RI dan sebagai mahasiswa pada IAIN 

Alauddin Ujung Pandang.  



  
 

  
 

Baginya kendala-kendala tersebut merupakan perjalanan 

karir dan perjalanan studi yang kini menjadi pelajaran penting 

dalam hidupnya. Memilih menjadi PNS itu ada konsekuensinya, 

memilih untuk lanjut studi juga ada konsekuensi masing-masing. 

Tinggal bagaimana menjalaninya dengan penuh strategi yang 

efektif. Hidup penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan hidup ada 

konsekuensinya masing-masing. Hal ini mengajarkan tentang arti 

sebuah kesungguhan dan perjuangan melewati setiap rintangan-

rintangan yang menghadang. Pengalaman beliau ini mengajarkan 

arti “man jadda wajad” siapa yang bersungguh-sungguh maka 

dapatlah ia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

 

MENGIKUTI PELATIHAN BAHASA ARAB  
DI JAKARTA 

Ilmu seseorang tidak pernah cukup dan tidak pernah 

final. Perjalanan menuntut ilmu harus terus berjalan. Perjalanan 

menuntut ilmu terhentu apabila jantung juga sudah berhentu 

berdenyut. Rasa puas dan bangga dengan ilmu yang dimiliki 

hanya menjadi penghalang untuk menambah ilmu dan 

kemampuan seseorang. Bagi Anregurutta’ K. H. Baharuddin HS, 

tidak boleh puas, apalagi “menfinalkan” ilmu.  

AG. Dr.KH. Baharuddin HS, M.A. dengan latar belakang 

sebagai guru dan pembina tutorial MAN PK Daya Makassar 

memiliki kemampuan melakukan pengkajian kitab-kitab turats 

(gundul). Atas kemampuannya itulah ia mendapatkan 

penghargaan sebagai alumni terbaik pelatihan/kursus (daurah) 

bahasa Arab di LIPIA Jakarta mengalahkan beberapa alumni 

Timur Tengah yang ikut bersama dalam kegiatan kursus dan 

pelatihan bahasa Arab selama enam bulan lamanya ketika itu. 

Pelatihan bagi guru-guru bahasa Arab tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan dan pengalaman berbahasa Arab bagi 

guru-guru MAN PK di seluruh Indonesia di bawah bimbingan 

langsung para ahli dan penutur bahasa Arab. Pelatihan bahasa 

Arab ini menambah pengalaman beliau dalam hal bahasa Arab. 

Kemampuan berbahasa Arabnya yang sudah lama dibangun sejak 

pendidikan dasar hingga beliau menjadi guru MAN PK terus 

ditingkatkan melalui pelatihan tersebut.  

Kemampuan beliau dalam bahasa Arab mulai dibangun 

sejak duduk di bangku Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya. 

Bahkan sekolah tempat pertama kalinya menimba ilmu di sebut 



  
 

  
 

Arab (Madrasah Arabiyah Islamiya). Selanjutnya, beliau 

melanjutkan Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren As’adiyah 

Sengkang Kabupaten Wajo yang semula juga disebut Madrasah 

Arabiyah Islamiya (MAI) yang didirikan oleh KH. Muh. 

As’adiyah. Dari nama pendirinya itu, tatkala beliau wafat, nama 

MAI diubah menjadi Pesantren As’adiyah untuk mengekalkan 

dan mengenang jasa pendirinya itu. 

Di Pesantren inilah, H. Baharuddin (AG. Dr. KH. 

Baharuddin HS, M.A.) menekuni beberapa kitab turats dari para 

guru di As’adiyah. Seluruh sumber pelajaran agama Islam 

dipelajarinya dalam bahasa Arab. Bahkan, Matan al-Jurumiyah 

sudah dipelajari dan dihafal oleh para santri As’adiyah kala itu. 

Menurut beliau bahasa kunci bahasa Arab adalah Matan al-

Jurumiyah. Beliau sering menganalogikan kitab-kitab berbahasa 

Arab itu laksana gedung-gedung besar yang tertutup. Siapa ingin 

memasuki gedung-gedung besar itu maka ia harus memiliki dan 

tahu cara menggunakannya untuk membuka gedung-gedung 

besar itu. Demikian pula halnya orang ingin membuka kitab-kitab 

besar berbahasa Arab maka ia harus memiliki kuncinya dan tahu 

cara penggunaannya. Kunci kitab-kitab berbahasa Arab tersebut 

adalah al-Jurumiyah. 

Kompetensinya dalam bahasa Arab tersebut beliau terus 

pertajam dengan memilih jurusan bahasa dab sastra Arab fakultas 

Adab IAIN Alauddin Ujung Pandang (kini menjadi Jurusan 

Bahasa dan sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN 

Alauddin Makassar).  Hal ini semakin menambah kompetensinya 

dalam bahasa Arab. Bahasa Arab telah lama diajarkannnya, 

sehingga kehidupan beliau memang tidak terpisah dari kajian dan 

pengalaman bahasa Arab, termasuk ketika beliau menjadi guru 

MAN PK Ujung Pandang. 



  
 

  
 

Kemampuannya dalam bahasa Arab yang mendapatkan 

pengakuan oleh beberapa pihak mengantarkan beliau sering 

diberikan tugas oleh kampus, di sekolah, pengajian turats Arabi di 

masjid-masjid, studi naskah berbahasa Arab, juri lomba baca 

“kitab gundul” (naskah berbahasa Arab), dan sebagainya. Pada 

program pascasarjana UIN Alauddin baik pada program magister 

maupun pada program doktoral, beliau seringkali diberi tugas 

untuk mengajarkan/memandu matakuliah studi naskah 

berbahasa Arab dalam mengajarkan kepada mahasiswanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

 

 

STUDI LANJUT KE S2 PPs IAIN ALAUDDIN 

Ketika masih berprofesi sebagai guru di MAN PK Daya 

Makassar, sambil mengajar, ia melanjutkan pendidikan pada 

Program Pasca IAIN Alauddin Makassar dan tamat 1996. Ia 

meraih gelar magister agama (M.Ag.) setelah berhasil menulis 

tesis magister “Pengaruh Rasm Utsmani terhadap Perkembangan 

Kaligrafi Islam” yang kini sudah diterbitkan dan digunakan 

sebagai rujukan ketika mengajarkan matakuliah kaligrafi Arab. 

Setelah itu, ia berkeinginan beralih dari guru menjadi dosen. 

Singkat cerita, beliau mengajukan permohonan tertulis untuk 

mendapatkan lolos butuh dari almamaternya, Fakultas Adab 

IAIN Alauddin dan diterima sebagai dosen setelah mendapatkan 

persetujuan senat Fakultas Adab dan Persetujuan Rektor, yang 

kala itu dijabat oleh Drs. H. Muh. Saleh Futhena (Prof. Dr. H. M. 

Saleh Futuhena). Sejak tahun 1997, beliau menjadi dosen tetap 

Fakultas Adab IAIN Ujung Pandang  (kini Fakultas Adab dan 

Hmaniora UIN Alauddin Makassar).  

Pengalaman menjadi dosen di perguruan tinggi tidak 

hanya ketika beliau resmi beralih dari guru madrasah ke 

perguruan tinggi. Sebelumnya, bahkan sejak masih mahasiswa 

sudah menjadi asisten dosen bahasa Arab di almamaternya (IAIN 

Alauddin). Beliau pernah mengajar beberapa orang petinggi 

republik ini, antara lain Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. (manta 

Dirjen Bimas Islam, mantan Wakil Menteri Agama mendampingi 

Surya Darma Ali, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta). H. 

Baharuddin HS didukung penuh oleh beberapa orang dosen di 



  
 

  
 

Fakultas Adab IAIN Alauddin diantaranya alm. Prof. Dr. H.M. 

Radhi al-Hafidh, M.A. (mantan dekan fakultas Adab IAIN 

Alauddin). 

 

 

STUDI KE S3 PPs IAIN SYARIF HIDAYATULLAH 
JAKARTA 

Segera setelah selesai S2 dan menerima ijazah 

magisternya, beliau “mempertanyakan kemampuannya” untuk 

melanjutkan studinya ke program doktor (S3). Ia mengaku 

dimotivasi oleh adiknya, Saifuddin HS (Prof. Dr. H. Saifuddin, 

M.A.) untuk melanjutkan studi pada jenjang doktoral (S3) PPs 

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Kenangnya”. Saifuddin 

meyakinkan bahwa kakaknya pasti bisa dan mampu untuk 

melewati ujian masuk PPs dengan baik. Sebab, ia tahu persis 

kemampuan kakaknya. Ia mengatakan bahwa jangankan 

kakaknya, dirinya pun yang terbilang kemampuan bahasa 

Arabnya terbilang kurang, tetapi ia mampu menempuh program 

doktor (S3), apalagi kakaknya. Demikian Saifuddin meyakinkan 

kakaknya. 

Hasilnya, betul terbukti. H. Baharuddin dinyatakan lulus 

dengan baik. Keputusannya ia belum sempat banyak mengabdi di 

Fakultas Adab, ia segera berangkat ke Jakarta untuk tujuan 

tersebut. Dengan bermodalkan keyakinan yang ditanamkan oleh 

Sang ayah atau Abba (K.H. Abduh Shafa) bahwa Allah senantiasa 

memudahkan seorang penuntut ilmu, maka ia memegang teguh 

pesan tersebut untuk melangkah dan berangkat ke Jakarta. Ia 

mendapatkan izin Rektor IAIN Makassar (Prof. Dr. H.M. Saleh 

Futuhena). Ia mengawali studinya pada Program Pascasarjana 

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1997 dan selesai 

tahun 2001. Ia meraih gelar doktornya setelah berhasil menulis 



  
 

  
 

dan mempertahankan disertasinya yang berjudul “Corak Tafsir 

Ruh al-Ma’ani Karya al-Alusiy: Telaah atas Ayat-ayat yang Ditafsir 

Secara Isyarah”. Setelah diyudisium, ia dinyatakan lulus dan 

berhak menggunakan gelar akademik tertinggi (Doktor).  

Ketika hendak menempuh ujian promosi doktor, H. 

Baharuddin HS, memboyong istri dan kelima anaknya ke Jakarta 

untuk menyaksikan pergelaran ilmiah, promosi doktor. 

Disamping untuk tujuan rekreasi, beliau sengaja membawa 

mereka untuk menyampaikan sebuah pesan bisu namun nyata 

bahwa menuntut ilmu itu adalah hal yang penting dari kehidupan 

ini. Beliau sering mendorong anak-anaknya untuk menuntut ilmu 

sampai ke jenjang ilmu yang lebih tinggi bahkan yang tertinggi, 

dan hendaknya tidak ditunda. Dirinya saja “pesannya 

meyakinkan” bahwa meski sudah tua masih harus belajar, apalagi 

anak-anaknya yang masih muda agar tidak terlambat seperti 

dirinya. Beliau meraih jenjang akademik tertinggi ketika usia 

terbilang tidak muda lagi. Hal itu disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain beliau pernah sakit, sehingga tidak mampu 

fokus pada penyelesaian studinya di fakultas adab. Disamping 

itu, beliau sibuk menjalani tugas-tugas pokoknya sebagai guru. 

Setiap zaman dan generasi menghadapi kondisinya masing-

masing. Demikian pula halnya dengan H. Baharuddin, beliau 

tidak melanjutkan studinya dengan cepat karena pascasarjana 

belakang baru dibuka di Makassar. Sebelumnya, adanya di IAIN 

Sayarif Hidayatullah Jakarta, sehingga beliau kesulitan mendapat 

akses dalam statusnya sebagai guru. Itu sebabnya, ketika 

mendapatkan kesempatan beralih menjadi dosen, beliau segera 

melanjutkan studi pada program doktor pada PPs IAIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. 

Beliau melanjutkan pendidikan ke program doktoral itu 

bukan hal yang mudah. Sebab, selain beliau harus meninggalkan 

keluarga (istri dan anak-anaknya), beliau juga harus 



  
 

  
 

mempersiapkan biaya studi dan biaya keluarga selama studi di 

Jakarta. Berkat dukungan keluarga dan kebiasaan menabung, 

akhirnya beliau dapat melewati semua rintangan. Dalam kondisi 

anak-anak yang membutuhkan biaya hidup dan biaya sekolah 

kala itu, beliau tetap harus mampu mengatur dan menyelesaikan 

sendiri. Dukungan penuh sang istri untuk mengambil alih tugas-

tugas mengasuh anak-anaknya, Anregurutta’ K.H. Baharuddin  

mendapat kesempatan berharga untuk melanjutkan 

pendidikannya itu. 

Meski hal ini terasa berat, karena hampir seluruh tabungan 

“ludes” termasuk tabungan-tabungan anak-anaknya diambil 

untuk menutupi seluruh biaya studinya. Maklum, studi yang 

ditempuhnya dari S1 sampai S3 harus ditanggungnya sendiri 

karena tidak mendapat bantuan biaya studi dari kampus atau pun 

dari sponsor. Ini tentu memang berat, namun kembali beliau 

mengenang pesan ayahnya sebelum dilepas ke Sengkang bahwa 

“Allah sungguh senantiasa memudahkan jalannya para penuntut 

ilmu”. Nasihat ini dipegang teguh menjadi sumber energi dan 

penguat untuk terus menuntut ilmu. Nahdhiyah sering 

mencertiakan bahwa beban studi Bapak berdampak dan terasa 

pada anak-anaknya, terutama dirinya. Sebab, bersamaan dengan 

Bapak studi S3 di Jakarta, Nahdhiyah juga sementara menempuh 

kuliah di UNM. Tentu ia harus berhemat demi mendukung 

kesuksesan Bapak yang sangat dihormatinya itu. Nahdhiyah 

harus mengurung harapan untuk “dimanjakan” dengan biaya dan 

uang jajan.  

Demi kesuksesan Bapaknya, Nahdhiyah benar-benar harus 

menghemat, hingga harus membawa nasi goreng bikinan sendiri 

dari rumah di Asrama Haji Lama di Daya. Dibawanya ke kampus 

dan dimakan saat istirahat di kampus. Maklum, biaya jajan 

seadanya. Karena belum trennya mahasiswa kala memiliki 



  
 

  
 

kendaraan sendiri, maka sebagaimana mahasiswa kebanyakan 

tidak menggunakan kendaraan sendiri, Nahdhiyah menjalan hal 

serupa. Namun, ada penghiburnya mengobati seluruh keadaan 

ketika itu, karena Dhiyah (panggilan akrab Nahdhiyah) bersama 

teman-temannya yang menerima beasiswa dari kampus 

menikmati santai untuk makan bareng saat cair dan diterima 

beasiswanya. Wah, benar-benar fun! Nikmat rasanya, meski harus 

bayar sendiri-sendiri. Dia sadar, keadaan ini tentu mamanya juga 

rasakan, begitupun adik-adiknya, tapi memang mungkin Dhiyah 

yang paling mengenang sebab ia sudah remaja yang secara norma 

butuh “dimanjakan” dengan hal-hal yang seperti itu. Akan tetapi, 

di balik semuanya “Nahdhiyah” selalu mengucap “syukur” 

karena keputusan Bapak benar-benar menjadi pelajaran penting 

dalam hidupnya mengenai arti kehidupan yang harus dilalui 

dengan kegigihan dan perjuangan.  Kegigihan bapak dalam 

menuntut ilmu yang tidak mengenal usia. 

 Meresapi cerita ini, teringat dengan pesan kiyai di 

Pesantren terhadap santri-santri baru “Agguruiwi manrasa-rasae, 

nasaba macca maneng muwa tauwe rinyamengnge”. Artinya 

“belajarlah merasakan penderitaan, sebab semua orang pandai 

dalam kenyamanan”. Demikian yang pernah kami dengarkan dari 

Anregurutta’ K.H. Muh. Faried Wajdi, M.A. Pimpinan Pondok 

Pesantren DDI Mangkosa. Beliau mengatakan bahwa pesan ini 

disampaikan oleh Anregurutta’ K.H. Abdurrhaman Ambo Dalle, 

pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso. 

Demikian – kurang lebih - kenang Anregurutta’ Muh. Faried 

Wajdi ketiak menasihati para peserta Pendidikan Kader Ulama 

(PKU) Masjid Raya Makassar (2001). Ini menunjukkan bahwa 

pondok pesantren dan kiyai tidak hanya mengajarkan teori ilmu 

pengetahuan, melainkan juga mengajarkan tentang kehidupan 



  
 

  
 

dan nilai-nilai jihad dalam menuntut ilmu. Sejalan dengan itu, 

Nabi mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu jihad fi sabilillah. 

Kembali ke kisah perjalanan dan pengembaraan ilmu 

Anregurutta’ Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. beliau mengajarkan 

sebuah makna perjuangan di jalan Allah dalam menuntut ilmu. 

Berkaca dari ini, maka para orang tua seharusnya membiayai 

pendidikan anak-anak diposisikan sebagai tugas  yang bernilai 

ibadah. Para istri, sejatinya memahami bahwa dukungan dan doa 

merekalah mengantar suami akan meraih sukses dan berkah. 

Singkatnya, ini pelajaran berharga, semoga bisa menginspirasi 

pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

KEMBALI MENGABDI DI ALMAMATER 

Sebelum menjadi dosen tetap pada Fakultas Adab IAIN 

Alauddin Ujung Pandang, AG. Dr. H. Baharuddin HS, M.A. 

memiliki pengalaman kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

yang terbilang cukup panjang. Sejak 1966-1967 beliau menjadi 

guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) As’adiyah Cabang Attapange 

Kabupaten Wajo.  Dalam menjalankan tugasnya sebagai guru 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) As’adiyah Cabang Attapange, beliau 

kemudian dipercaya menjadi Kepala Pendidikan Guru Agama 

(PGA) As’adiyah Empat Tahun cabang Attapange Kabupaten 

Wajo berlangsung dari 1967 sampai dengan 1968.  

Karena “hijrah” dari Kabupaten Wajo ke Ujung Pandang 

(kini Makassar),  maka ia meninggalkan Attapange. Tujuan 

utamanya adalah untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang 

Sarjana Muda (BA) dan Sarjana Lengkap (Drs.). Sambil 

menempuh pendidikan di IAIN Alauddin Ujung Pandang (kini 

UIN Alauddin Makassar), beliau tetap menjalankan tugas 

pokoknya sebagai guru PNS. Ketika tepatnya beliau mengajar di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Cabang Ujung Tanah Ujung Pandang. 

Kembali beliau diberi kepercayaan memimpin (menjadi Kapala) 

Madrasah tersebut. Maka, pada tahun 1969-1971 ia menjadi guru 

tetap pad Madrasah Ibtidaiyah Cabang Ujung Tanah Ujung 

Pandang.  



  
 

  
 

Di tengah-tengah itu, beliau juga menjadi guru pada 

Sekolah Persiapan IAIN (SPIAIN) pada tahun 1970. Tugas 

tersebut dijalaninya sambil menempuh pendidikan pada Jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab IAIN Ujung Pandang. 

Tidak berakhir di situ, pengalaman selanjutnya, tahun 1971-1974 

ia menjadi Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Dirasah 

Islamiyah Wa al-‘Arabiyah (MDIA) Pusat Ujung Pandang 

Setekah itu, tahun 1974-1977 diberi tugas tambahan selain 

sebagai guru, ia juga diangkat menjadi Kepala Madrasah 

Attanmiyah Ilmiyyah Bontala Ujung Pandang. Pengalaman ini 

tidak berakhir dan terbatas sebagai guru dan kepala Madrasah di 

tempat ini. Bahkan, sejak awal berdirnya Pesantren Modern 

Pendidikan Al-Qur’an Ikatan Masjid Mushalla Indonesia 

Muttahidah (Pesantren IMMIM) Ujung Pandang pada 1975 ia 

menjadi guru dan pembina pada pesantren modern ini. Bersama 

dengan Pembina-pembina yang lain ia menjalankan tugas sebagai 

guru dan pembina. Pengabdiannya pada pesantren ini 

berlangsung hingga beliau harus pindah ke Jakarta untuk 

melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana jenjang 

doktoral. Berhenti sementara pengabdiannya di Pesantren IMMIM 

selama berada di Jakarta.  

Pengalaman tidak terbatas pada itu semua. Pada tahun 

1987-1990 ia menjadi Kepala Madrasah Aliyah Pesantren An-

Nahdlah Ujung Pandang. Pesantren An-Nahdlah merupakan 

pesantren dengan corak NU yang “kental” merupakan rintisan 

kakaknya, AG. Drs. KH. Muh. Harisah AS, maka ketika itu, AG. 

Drs. KH. Muh. Harisah AS merupakan Pimpinan Umum 

Pesantren An-Nahdlah Ujung Pandang. Pesantren ini berada pada 

dua lokasi yaitu di Jalan Tinumbu dan di Sudiang. AG. Dr. KH. 

Baharuddin HS, M.A. menjadi Kepala Madrasah Aliyah An-

Nahdlah Sudiang yang kini terpisah dari Induknya di Jalan 



  
 

  
 

Tinumbu. Pesantren An-Nahdlah yang berada di Sudiang 

merupakan Cabang kini berubah menjadi Pesantren Ulil Albab 

Sudiang setelah di Putus oleh Pengadilan. 

Disamping beliau sebagai Kepalan Madrasah Aliyah An-

Nahdlah Sudiang, AG. Dr. KH. Baharuddin HS, M.A. juga 

merupakan guru dan pembina Madrasah Aliyah Negeri Program 

Khusus (MAN PK) Ujung Pandang. Di MAN PK inilah 

sesungguhnya tempat tugas pokoknya sebagai guru yang 

diangkat oleh pemerintah melalui Departemen Agama Republik 

Indonesia. Di MAN PK, beliau menjadi pembina selama sepuluh 

tahun (1987-1997). Beliau meninggalkan MAN PK saat harus 

berangkat ke Jakarta mengikuti Program Pendidikan pada PPs 

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada program doktor. 

Pada tahun 1990-1993 menjabat sebagai Kepada Madrasah 

Tsanawiyah dan Aliyah An-Nahdlah Sudiang Ujung Pandang. 

Beliau tidak banyak bicara tentang pengalamannya dalam hal ini. 

Fakultas Adab IAIN Alauddin Ujung Pandang adalah 

almamater H. Baharuddin tepatnya di Jurusan Bahasa dan Sastra 

Arab. Setelah melewati petualangan dan pengalaman panjang 

menjadi guru, beliau kembali ke Fakultas Adab IAIN Alauddin 

Makassar menjadi dosen tetap IAIN Alauddin Makassar atas 

rekomendasi Prof. Dr. H. Saleh Putuhena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

MENJADI DIREKTUR PESANTREN  
IMMIM PUTRA 

 Ketika Anreguruta H. Baharuddin melanjutkan studi di 

Jakarta, pihak DPP IMMIM dan YASDIC IMMIM telah 

mendapatkan informasi tentang hal itu. Selama lima tahun 

menempuh pendidikan pada Program Pascasarjana tingkat 

doktoral, beliau akhirnya meraih dan berhak menggunakan gelar 

akademik tertinggi “Doktor” (Dr.) dalam bidang dirasah 

Islamiyah konsentrasi Tafsir. Pergelaran ilmiah melalui ujian 

terbuka (promosi) di hadapan para dewan penguji dan promotor, 

H. Baharuddin mempertahankan disertasinya dan dinyatakan 

lulus melalui yudisium. Pihak DPP IMMIM dan YASDIC IMMIM 

mendapatkan kabar pencapaian pendidikan fprmal tertinggi Dr. 

K.H. Baharuddin HS, M.A. Pihak IMMIM pun menaruh harapan 

agar kelak H. Baharuddin bisa kembali melanjutkan 

kepemimpinan direktur-direktur pendahulunya. Kala itu, direktur 

Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur’an IMMIM Putra 

Tamalanrea Makassar dijabat oleh almarhum Drs. H. Saifullah 

MS.  

Sepulang dari Jakarta menyelesaikan program doktor (S3) 

pada tahun 2002, H. Baharuddin kembali ke Makassar dan 

menjalankan tugasnya sebagai dosen IAIN (kini UIN) Alauddin 

Makassar. Selain melaksanakan tugas pokoknya di Fakultas IAIN 

Alauddin Makassar, ia juga tetap menjalankan tugas sebelumnya 



  
 

  
 

sebagai guru MAN PK kampus pesantren al-Hidayah Kompleks 

Asrama Hajji Lama Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 15 Daya 

Makassar. Dalam melaksanakan pembelajaran kepada santri 

MAN PK, bukan lagi sebagai tugas utamanya, melainkan sebagai 

pengabdian. 

Beliau bersama dengan istri dan kelima anaknya tinggal di 

Asrama Hajji Lama tersebut. Tanpa disangka tawaran atau 

panggilan untuk menjadi direktur Pesantren Pendidikan Al-

Qur’an IMMIM Putra Tamalanrea Makassar –lebih dikenal 

dengan Pesantren IMMIM Makasssar- dengan bismillah, ia pun 

menerima tawaran tersebut, dan selanjutnya dilantik menjadi 

Direktur Pesantren IMMIM Putra Makassar sejak tahun 2002.  

Beliau bersama istri dan anak bungsu (Khadimuddin) dan 

anak keempat (Hisnuddin) pindah di rumah yang disiapkan oleh 

Yayasan Dana Islamic Center IMMIM. Sedangkan anak pertama 

(Nahdhiyah), anak kedua (Diyauddin), dan anak ketiga 

(Raisuddin) tetap menginap di tempat sebelumnya di Asrama 

Haji Lama Daya. Nahdhiyah kala itu sedang menempuh 

pendidikan S1 tahap akhir di Fakultas Bahasa dan Seni jurusan 

Bahasa dan Sastra Inggris Unversitas Negeri Makassar. Setelah 

selesai pada tahun 2003 maka ia pun secara bertahap mulai ikut 

pindah ke Pesantren IMMIM bersama orangtua, dan menjadi guru 

bahasa Inggris di SMP Pesantren IMMIM. 

Raisuddin yang sebelumnya belajar di MAN PK, akhirnya 

juga ikut pindah menjadi santri SMA Pesantren IMMIM. 

Sedangkan Diyauddin menjadi mahasiswa pada Fakultas Ilmu 

Budaya dan Sastra Asia Barat, tepatnya pada Jurusan Sastra Arab. 

Tugas tambahan yang baru sebagai direktur Pesantren Modern 

Pendidikan Al-Qur’an IMMIM Putra Makassar dijalankannya 

sebagai amanah yang diterima ketika dilantik oleh DPP dan 

Yasdic Pusat IMMIM. Dan, berdasarkan keterangang dari beliau 



  
 

  
 

bahwa dirinya menjabat Direktur Pesantren Modern Pendidikan 

Al-Qur’an IMMIM Putra Makassar selama 6 tahun 6 bulan 6 hari 

. 

 

 

  

 

MEMBUKA MA PK DI PESANTREN IMMIM 

Anregurutta’ Dr. K.H.Baharuddin memimpin 

pesantren modern itu dengan tetap menjalankan tugas pokoknya 

di Fakultas Adab IAIN disamping mengajar pada Program 

Pascasarjana (S2 dan S3) UIN Alauddin Makssar. Di Pesantren 

IMMIM, ia mengajar tutorial pendalaman bahasa Arab dan kitab 

kuning (Jawa) atau disebut juga kitab gundul (Sulawesi). Bahkan 

membuka Madrasah Aliyah Program Khusus (MA PK) yang kini 

tetap menjadi Madrasah Aliyah. Pesantren IMMIM ada dua 

sekolah, yaitu Madrasah Aliyah dan SMA.  

Programa Tutorial itu dilaksanakannya atas inisiatifnya 

tanpa digaji khusus dari Pesantren. Hal ini dijalankannya untuk 

membina potensi dan minat santri-santri yang berbakat 

mendalami bahasa Arab dan kitab-kitab turats. Hal ini 

memberikan bekal bagi santri yang ingin melanjutkan studi ke 

Timur Tengah. Alhasil, beberapa santri IMMIM mendapat 

bimbingan khusus persiapan menlanjutkan studinya ke 

universitas-universitas yang ada di Timur Tengah atau ke 

UIN/IAIN/STAIN dengan fokus kajian ilmu-ilmu keislaman. 

Atas bimbingan beliau beberapa alumni pesantren modern 

ini kembali mendapatkan peluang studi lanjut ke Timur Tengah, 

diantaranya Hasdi Kamal dan Wahyudi (Mesir), Mufti Aqli 



  
 

  
 

(Tunisia), dan lain-lain. Demikian pula beberapa dinataranya 

memilih UIN seperti UIN Alauddin Makassar. Diantaranya Dr. 

Muhammad Irham, S.Th.I., M.Th.I. Jurusan Tafsir Hadis dengan 

meraih predikat sebagai dokter termuda, tercepat, dan terbaik 

dengan lulus dengan predikat Cumlaude, Ismail, S.Th.I., M.Th.I. 

dengan jurusan yang sama, dan lain-lain. 

 

 

PENGAJIAN DI MASJID AT- THALABAH 

Disamping tutorial, di bawah kepemipinannya 

dilaksanakan pengajian antara magrib dan Isya di hadapan para 

santri. Jadwal pengajian di atur, sehingga beberapa pembina 

diberi tugas mengajarkan materi-materi yang berbeda. Beliau 

membawakan materi adab para santri (adab taklim wal 

muta’allim), Drs. Hasnawi membawakan materi tafsir, Drs. H. 

Mukhlis Mukhtar, M.Ag. membawakan materi hadis, Muhammad 

Yusuf, S.Ag., M.Pd.I. membawakan pengajian fikih, dan Drs. H. 

Hamir Hamid Aly membawakan materi renungan dan zikir. 

Selain itu, materi bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia 

dilaksanakan oleh santri di bawah pengawasan dan pembinaan 

para pembina bahasa dibantu oleh para pembina Melekat 

(pelekat). 

Pengajian ini berlangsung lama. Para santri bersama para 

pembina mengikuti pengajian yang digelar setiap malam antara 

magrib dan isya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

wawasan pengetahuan agama bagi para santri. Disamping itu, 

kegiatan ini menghidupakan ciri-ciri ke pesantrenan. Sebab, 

pesantren menurut para peneliti menjadikan pengajian pengajian 

kitab turats sebagai syarat disebut sebuah lembaga pondok 



  
 

  
 

pesantren. Terkait dengan unsur-unsur pesantren, Zamakhsari 

Dhofier seringkali menjadi rujukan. Dalam karyanya, Tradisi 

Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiyai bahwa pesantren adalah 

lembaga pendidikan Islam yang mempunyai lima unsur yaitu; 

Kiyai, masjid, santri, pondok, dan pengajaran kitab-kitab Islam 

klasik. Salahsatu  unsur terpentingnya adalah Kiyai, karena 

kepemimpinannya yang kharismatik dan kemampuan agamanya 

yang mendalam. Dalam konteks pendidikan masyarakat dan 

perubahan sosial, sosok Kiyai selalu menjadi sumber inspirasi dan 

penyaring segala unsur-unsur baru (discovery and inovation) 

pembawa perubahan yang akan memasuki masyarakat (culture 

broker). 

Jika kita meminjam teori Dhofier tersebut, keberadaan 

Anregurutta’’’ Dr. H. Baharuddin di Pesantren IMMIM tidak 

hanya menjadi direktur melainkan juga sebagai simbol pesantren 

IMMIM yang membedakan dengan “sekolah yang di 

diasramakan” dan unsur memenuhi kriteria untuk disebut 

“Pesantren IMMIM”. Keberadaan beliau sebagai kiyai dan 

direktur pesantren IMMIM Putra yang mengadakan pengajian 

kitab klasik menampakkan wajah kegiatan pesantren IMMIM 

yang mendukung keberadaan pesantren modern ini tetap 

menampakkan aura kepesantrenanya. 

Meskipun begitu, belaiu memahami betul perjalanan 

panjang pesantren ini sebelum beliau menjabat sebagai direktur 

pesantren. Pesantren ini memilih menggunakan label “modern” 

untuk menunjukkan bahwa pesantren ini akan tampil mengisi 

pendidikan untuk menjawab tuntangan dan tuntutan modernitas 

dengan tetap menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman. Para santri 

kelak setelah menjadi alumni dan berkiprah di berbagai profesi 

agar tetap menjadikan masjid sebagai titik star setiap kegiatannya. 

Itu sebabnya, alumninya tersebar di beberapa tempat dan lebih 



  
 

  
 

mudah dijumpai di masjid-masjid dan mushalla. Seperti diketahui 

bahwa IMMIM merupakan akronimdari “Ikatan Masjid-Mushalla 

Indonesia Muttahidah”. Menjadikan santri dan alumni sebagai 

ulama yang intelek dan intelek ulama memang dibutuhak 

pengetahuan yang mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dan ilmu-

ilmu umum. 

 

 

 

 

 

 

POSISI PESANTREN IMMIM 

Untuk memosisikan keberadaan pesantren IMMIM maka 

perlu dilihat melalui pendekatan teori yang dicetuskan oleh para 
peneliti pesantren. Secara teoritis, pesantren adalah lembaga 
pendidikan yang memberikan  pendidikan dan pengajaran agama 
Islam dengan sistem bandongan, sorogan, dan wetonan. Demikian 
pandangan Marwan Sarijo. Para santri diberikan pondokan yang 
dalam istilah pendidikan modern memenuhi kriteria pendidikan 
non formal dan menyelenggarakan pendidikan formal dalam 
bentuk madrasah, bahkan sekolah umum dalam berbagai 
tingkatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam 
pemahaman klasik, pendidikan pesantren bertujuan mendidik 
supaya santri menguasai ilmu agama Islam secara mendalam agar 
selamat di kehidupan dunia dan akhirat.  

Di era modern sekarang ini, pesantren sudah dikelola lebih 
profesional, manajemen modern dan pandangan hidup futuristik. 
Bahkan, pesantren modern ada yang dikelola dengan manajemen 
berbasis sistem. Selain menyediakan guru/ustad yang lulus dari 
pendidikan pesantren, mereka juga menyediakan para guru yang 
lulus dari perguruan tinggi. Tidak hanya sekedar menyandang 



  
 

  
 

gelar sarjana, tetapi juga menyandang gelar master pendidikan 
dan doktor. Kini pesantren sudah menjadi Salahsatu  lembaga 
pendidikan masa depan di Indonesia. Pesantren terus berbenah 
seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan tuntutan 
masyarakat. Kurikulum pesantren juga dituntut untuk mengikuti 
perkembangan zaman tanpa harus melunturkan unsur-unsur nilai 
tradisionalnya. Pesantren IMMIM tetap berada dalam posisi yang 
digambarkan tersebut. 

Pesantren zaman sekarang tidak hanya mempelajari ilmu 
agama semata (dengan rujukan kitab kuning/klasik), tetapi sudah 
mengintegrasikan materi agama dengan pelajaran umum yang 
berbasis sains dan teknologi. Lahirlah pondok pesantren modern 
di berbagai wilayah Indonesia. Pesantren sudah mampu 
menghapus stigma negatif yang melekat dalam dirinya. Bahkan,  
pesantren sudah menjadi Salahsatu  tempat pilihan utama orang 
tua dalam mendidik anak-anaknya, sebab mereka berharap anak-
anaknya akan pandai secara holistik (pandai ilmu agama, sians, 
dan teknologi) sehingga nantinya akan menjadi manusia yang 
sempurna dan utuh (insan kamil), dan ini sejalan dengan tujuan 
pembangunan nasional untuk membangun manusia Indonesai 
seutuhnya. Banyak ilmuwan besar dan tokoh bangsa Indonesia 
yang lahir dari pendidikan pesantren, mereka adalah anak-anak 
yang baik dan patuh pada orang tua.   Melalui motto Pesantren 
Modern IMMIM “berwawasan luas, berbadan sehat, dan 
berakhlakul karimah” para santri dididik untuk mewujudkan 
motto ini. Pesantren IMMIM mendidik santri menjadi manusia 
yang utuh “berilmu, sehat, dan berkarakter mulia”. 

 Meningkatnya kualitas pelayanan belajar dalam lembaga 
pendidikan pesantren semakin menambah kepercayaan 
masyarakat. Bagaimanapun juga, pesantren sekarang sudah 
dipercaya oleh masyarakat menjadi lembaga yang mampu 
berperan menjalankan pendidikan moral, akademik, skill, dan 
psikoterapi bagi para remaja yang terjerumus menggunakan obat-



  
 

  
 

obat terlarang. Karena remaja yang ketergantungan pada obat-
obat terlarang tidak cukup hanya berobat secara medis, tetapi juga 
harus berobat secara mental. Disinilah peran Kiyai sebagai "dokter 
mental" sangat dibutuhkan oleh mereka. Pesantren dan Kiyai 
berada pada garda terdepan dalam pembangunan karakter, 
moral, ahlak, dan mental generasi bangsa Indonesia. Mudah-
mudahan tidak berlebihan, Kiyai laksana dokter spesialis yang 
mampu mendeteksi penyakit rohani warga pesantren dan 
mengetahui obatnya yang tepat. Menurut Anregurutta’’’, bahwa 
keberadaan kiyai sebagai mursyid harus mampu menjadi “dokter 
penyakit rohani” yakni mengetahui jenis penyakit rohani dan 
mengetahui pula apa obatnya yang tepat. Hal ini beliau sering 
kemukakan ketika memandu kajian kitab tasawuf di hadapan 
puluhan peserta kajian (santri dewasa) di kediaman beliau di Jln 
Jenderal M. Yusuf Bulusaruang Makassar. Artinya, kiyai itu “tau 
genne’” artinya harus “cukup ilmunya” bukan hanya bacaan kitab 
melainkan juga ilmu-ilmu yang bersifat langka semacam ilmu-
ilmu spritual. 

 Secara teoritis, Antropolog, Clifford Gertz membagi peran 
Kiyai dalam mendidik ummat menjadi dua hal; Pertama, Kiyai 
sebagai tokoh sentral dalam perubahan sosial (agent of change) di 
masyarakat, sehingga Kiyai harus mengarahkan ummatnya 
kepada perubahan zaman yang positif dan membangun, serta 
memperbaiki ummat apabila perubahan sosial yang terjadi 
mengarah kepada hal yang negatif dan merusak. Kedua, Kiyai 
sebagai pemimpin ummat berfungsi sebagai penyaring terhadap 
pengaruh dan perubahan kebudayaan secara global (culture 
broker). Apabila pengaruh dan perubahan kebudayaan asing 
mengarah kepada kemudharatan, Kiyai menyeru ummatnya agar 
tidak mengikutinya. 

Kedua peran penting Kiyai tersebut kemudian secara 
kontinyu didukung dan dilaksanakan oleh para santri baik di 
dalam maupun di luar pesantren bersama masyarakat. Dalam 



  
 

  
 

konteks pendidikan pesantren modern sekarang ini, peran 
tersebut oleh masyarakat disebut sebagai Santri Partisipatoris. 
Dalam konteks inilah pesantren sejatinya dipimpin oleh seorang 
kiyai yang memiliki lingkaran pengaruh yang kuat dari aspek 
intelektual, sosial, manajerial, dan spritual. Ini sekaligus menjadi 
tantangan tersendiri bagi pondok pesantren yang sebagiannya 
harus memenuhi keberadaan unsur kiyai di dalamnya, sebab jika 
tidak, maka pondok pesantren tersebut hanyalah sebuah “full time 
school” atau ‘sekolah dengan sistem asrama’. 

 

 

 

 

 

MENEMPUH PERJALANAN DENGAN  
BERJALAN KAKI 

Dari Makassar ke Pare-Pare (1977) 

Kebiasaan olahraga tersebut tidak lepas dari kebiasaan 

lamanya. Jauh sebelum menjadi direktur beliau sudah membina 
olahraga para santri IMMIM. Sejak awal berdirinya Pesantren 
IMMIM, ia telah menjadi pembina blak panhter, yang kala itu 
beliau sebagai sekjen dan Ambo Jetta sebagai Ketuanya. Bahkan 
beliau sering menceritakan bahwa dirinya pernah menempuh 
perjalanan jauh dengan berjalan kaki. Beliau pernah menempuh 
perjalanan kaki bersama dengan kawan-kawan lainnya star dari 
Makssar sampai Pare-Pare.   

Dalam menempuh perjalanan itu beliau menyelesaikan 
dengan selamat meski harus merasakan letih yang sangat. Tetapi 
beliau berusaha dan berkomitmen menjalaninya hingga finish. 
Perjalanan tersebut dilakukan sebagai syarat untuk naik tingkat 
pada olahraga beladiri tersebut. 



  
 

  
 

 
Dari Makassar ke Bantaeng (1978) 

Berdasarkan hasil evaluasi perjalan dari Makassar ke Pare-
Pare, maka dipilihlah lima orang, yaitu Abdullah Booting, Zainal 
Abidin, Anas, Ateng, H. Baharuddin HS. Kelima orang ini dipilih 
karena dari ratusan karateka, merekalah yang berhasil telah 
berhasil menyelesaikan dengan baik ke Pare-Pare yang 
ditempuhnya sebelumnya. 

Perjalanan dari Makassar ke Bantaeng sebagai napak tilas 
Laskar Pejuang Republik Indonesia Sulawesi (LAPRIS). Perjalanan 
yang cukup melelahkan itu mengisahkan sebuah perjuangan. 
Bagimana tidak, harus melewati medan yang terjal. Gunung, 
sungai, hutan, persawahan, semua ditaklukkan. Perjalan 
ditempuh selamanya 2 hari 2 malam non stop kecuali untuk 
sahalat dan mandi.   
  

BERENANG, SAMPAI KE SINGAPUR 

Ketika usianya menjelang pesiun sebagai Dosen PNS, 

beliau menyadari bahwa usianya yang demikian tidak lagi cocok 

untuk mengikuti olahrag berat, yang membutuhkan energi yang 

banyak semisal black panther, badminton (bulutangkis). Sebagai 

ganti, beliau merutinkan olahraga renang. Kebiasaan beliau 

berenang di laut (Popsa) setelah shalat subuh hingga sekitar jam 

08.00 pagi.  

Bersama beberapa kawannya, diantaranya ada-ada orang 

Cina, mereka berenang bersama. Perkenalan dan interaksinya 

dengan sesama peminat olahraga renang kian intensif. Hal 

tersebut membuatnya memiliki kawan dari etnik Cina. 

Kebanyakan mereka dari profesi pengusaha. Singkat cereita, 

perekenalannya membawa berkah mendukung untuk merealisir 



  
 

  
 

cita-citanya untuk berkeliling dunia. Pada bulan Maret 2017 ia 

diajak oleh Salahseorang  dari kawannya itu untuk berangkat ke 

Singapur. Disepakatilah keberangkatan mereka untuk berangkat 

ke Singapura bersamanya pada tanggal 6 Maret 2017. Beliau 

secara khusus disiapkan apartemen di Singapura milik pengusaha 

Cina, rekan renangnya.  

Hal yang menyempurnakan keakraban antara dirinya 

dengan seorang pengusaha Cina yang bernama Kuandy Jita itu 

adalah karena secara khusus diajak berangkat bersama, 

disamping disiapkan kamar di apartemen, beliau juga dibelikan 

tiket pesawat untuk keberangkatan ke Singapur dan tiket saat 

pulang ke Indonesia (tiket PP). Pertemanan itupun berlanjut 

hingga sekarang. Meski berbeda etnik dan keyakinan, namun 

dalam hubungan kemanusiaan, Kuandi Jita - seorang Pengusaha 

dan Pemilik Pabrik Kopi Setia dan Pabrik Sirup Jita itu - di mata 

Gurutta’, beliau (Kuandi) adalah orang yang baik. 

 

BERCITA-CITA KELILING DUNIA 

Berpetualang Sejak Mahasiswa 

AG. Dr. H. Baharuddin HS, M.A. mengungkapkan 

bahwa sejak usia muda ia bercita-cita untuk berkeliling dunia. 

Sejak mahasiswa, beliau sering meninggalkan Makassar untuk 

melakukan perjalanan khususnya di bulan Ramadhan. Tujuannya 

disamping tour, juga untuk berdakwah. Dengan bekal ilmu 

agama yang diterima dari ayahnya dan beberapa ulama di 

Pesantren As’adiyah, ia mampu untuk berdakwah. Perjalanannya 

ke Kalimantan, Papua, Tawawu, dan  beberapa daerah dan 

propinsi lainnya. Akibat dari hobbinya berpetualang, setelah 

menempuh ujian semester untuk naik tingkat di IAIN, ia 



  
 

  
 

merencanakan dan melakukan perjalanan meninggalkan 

Makassar.  

Menurut keterangan adik kandungnya, Prof. Dr. KH. 

Najmuddin HS, M.A., kakaknya itu sering dicari dan dipanggil 

oleh dosennya melalui Najmuddin agar dirinya kembali ke 

Makassar untuk mengikuti kuliah. Dosennya sangat memberi 

perhatiannya terhadap H. Baharuddin. H. Mustafa M. Nuri LAS, 

Sering memesan lewat Najmuddin agar kakaknya kembali ke 

kampus karena kuliah dan urusan kuliah banyak yang harus 

segera dituntaskan. Inilah sebabnya, H. Baharuddin terbilang 

lambat selesai menjadi sarjana muda dan sarjana lengkap (Drs.) 

Lambatnya selesai kuliah, bukan karena tidak menguasai 

materi kuliah, bahkan diantara lebih dari 30 orang temannya, 

beliaulah yang berhasil meraih gelar sarjana lengkap (Drs) di 

jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Dia tidak fokus mengurus 

penyelesaiannya karena sedang menikmati hobbi dan cita-citanya 

berpetualang. Menurut Prof. Najamuddin, bahwa Anregurutta’ H. 

Baharuddin memang hobbi berpetualang, apalagi zaman kuliah 

dulu selesai semester, panjang waktu liburnya, sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk pulang kampung atau ke mana saja selama 

libur. Ketika usai ujian semester, beliau melakukan safari dakwah 

atau bersilaturrahim termasuk ketika mengunjungi familinya di 

propinsi lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERKUNJUNG KE BEBERAPA NEGARA 

Petualangan yang pernah ditempuh mencakup 

beberapa tempat. Bukan hanya di dalam negeri, melainkan juga 

hingga ke mancanegara.  

1. Berkunjung ke Amerika. Anregurutta’ Dr. K.H. Baharuddin 

HS, M.A. sempat berangkat ke Amerika dalam kapasitasnya 

sebagai pimpinan pesantren pada tahun 2004. Ketika 

pengeboman WTC dan Ventagon maka pesantren kemudian 

mendapatkan cobaan, yakni dituduh sebagai sarang teroris. 

Pemboman Gedung WTC di Amerika itu ditengarai dilakukan 

oleh alumni pondok pesantren. Karena itu, pesantren menjadi 



  
 

  
 

sasaran kecurigaan. Sebagai Direktur Pesantren Modern 

Pendidikan Al-Qur’an IMMIM Putra Makassar. Anregurutta’ 

H. Baharuddin diundang oleh pemerintah Amaerika untuk 

mengklarifikasi atau menjelaskan bahwa pondok pesantren 

tidak mengkader teroris. Pesantren yang dipimpinnya itu juga 

sering kedatangan tamu dari Barat untuk melakukan klarifikasi 

apakah benar di pesantren sebagai lembaga pengkader teroris. 

2. Ia juga pernah ke Timur Tengah beberapa kali selain dalam 

rangka haji dan umrah. Ia pernah ke Mesir dan menimati 

beberap objek wisata di sana.  

3. Tahun 2017, ia mendapat kesempatan berangkat ke Singapura 

bersama beberapa rekan sesamanya perenang di laut. 

4. Mengunjungi Yaman, ketika beliau melakukan rihlah ilmiah 

(short course) ke Mesir, beliau bersama kawan-kawan 

seperjalanannya mengunjungi Yaman terlebih dahulu dan 

sempat mengunjungi Ka’bah Abraha.  

5. Beberapa kali juga mengunjungi dua kota Haramain (Makkah 

dan Madinah” untuk tujuan ibadah hajji dan ibadah umrah. 

6. Petualangannya di dalam negeri sudah cukup banyak dan 

tidak diingat lagi kapan persis dilakukan. Beberapa Propinsi di 

Indonesia telah dikunjungi, bahkan ada beberapa propinsi 

yang dikunjungi dengan beragam tujuan; tujuan wisata, 

melaksanakan tugas, melakukan pengabdian masyarakat, 

mengajar, dan tujuan lainnya.  

7. Di bulan November 2017 beliau mengunjungi Yerussalem 

(Israil) melalui Mesir. 

Perjalanan yang disebutkan terakhir agaknya berkesan. 

Belaiu pun menceritkan kesan-kesan perjalannya ke Yerussalem.  

Melalui jasa Travel HIS, perusahaan milik Perusahaan Travel 

Jepang, Beliau berangkat ke Yerussalem. Sebelum sampai ke kota 

Yerussalem beliau mengunjungi tempat-tempat bersejarah di 



  
 

  
 

Mesir seperti Musium Kairo, Patung Fir’aun, Piramid, Makam 

Nabi Daniel, Makam Luqmanul Hakim, Makam Abu al-Abbas al-

Mursiy (guru Ibn Atha’illah), Makam al-Imam al-Busyairiy di 

Iskandariyah, Makam Ibnu Atha’illah Ass-Sakandariy (penulis 

Kitab al-Hikam), Makam al-Imam al-Syafi’i, Makam al-Imam Waiq’ 

(guru al-Imam al-Syafi’i), dan lain-lain. 

Perjalanan dari Mesir ke Yerussalem beliau sempat 

mengunjungi ‘Uyunu Musa, Jabal Musa (di Tursina), Makam Nabi 

Harun dan Makam Nabi Saleh di wilayah Tursina.  

Di Yerussalem (Palestina), beliau melakukan shalat. Beliau 

merealisir anjuran Nabi Saw. Masjid Al-Aqsha merupakan tempat 

ziarah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Tentang 

anjuran yang sangat untuk berziarah Masjid al-Aqsha disebutkan 

oleh Rasulullah Saw. di dalam hadis : Dari Abu Hurairah r.a. 

Rasulullah Saw Bersabda: "Tidak dikerahkan melakukan suatu 

perjalanan kecuali menuju tiga Masjid, yaitu Masjid al-Haram (di 

Mekkah), dan Masjidku (Masjid An-Nabawi di Madinah), dan 

Masjid al-Aqsha (di Palestina)". (HR. Bukhari dan Muslim).  

Dengan dasar hadis ini, Masjid Al-Aqsha merupakan tempat 

kunjungan yang mulia. Sangat dianjurkan untuk berziarah ke 

sana, shalat di dalamnya, dan mengetahui secara mendalam 

tentangnya. Al-Masjid al-Aqsha adalah Bangunan kedua yang 

diletakkan Allah di Bumi. Di dalam sebuah hadis disebutkan : 

Yang artinya : "Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama 

diletakkan oleh Allah di muka bumi?" Beliau bersabda, "al-Masjid 

al-Haram". Abu Dzar bertanya lagi, "Kemudian apa?". Beliau 

bersabda, "Kemudian al-Masjid al-Aqsha". Berkata Abu 

Mu’awiyah “Yakni Baitul Maqdis.” Abu Dzar bertanya lagi, 

"Berapa lama antara keduanya?" Beliau menjawab, "Empat puluh 

tahun". (HR. Ahmad dari Abu Dzar). Hadis ini dan beberapa 

hadis ini bersama riwayat lainnya yang senada menjadi landasan 



  
 

  
 

bahwa perjalanan ke al-Masjid al-Aqsa di Palestina dan shalat di 

dalamnya adalah bagian dari sunnah Rasulullah Saw. yang 

sanngat dianjurkan bagi umatnya. 

 

Kembali kisah perjalanan Anregurutta’ ke Yerussalem 

memberikan kesempatan untuk menziarahi makam para nabi. 

Menziarahi Makam Nabi Ibrahim, Ishaq, Yusuf, Ya’qub di satu 

Kompleks di Kota Hebron, Palestina. Selain itu itu, berkunjung 

juga ke Makam Nabi Dawud di puncak gunung (Bukit Zaitun). 

Sempat pula mampir ziarah di Makam Nabi Musa dalam 

perjalanannya dari Yerussalem ke Kota Juriko. 

Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan rute kembali ke 

Kairo, Mesir dan mampir di Laut Mati. Beliau pun mengunjungi 

kota terindah di Mesir, yaitu Syarm al-Syaikh. Menurut 

keterangan yang diterima dari Guidenya, kota ini pernah 

dinobatkan sebagai kota terindah ke-4 di dunia. Di dalam kota 

tersebut terdapat juga sebuah Masjid “Masjid al-Shahabah”. 

Demikian beliau menceritakan kesan dan pentingnya perjalanan 

ini sebagai ikhtiar merealisir sunnah Nabi Saw. yang sangat 

dianjurkan. Beliau mengunci ceritanya dengan mengatakan 



  
 

  
 

bahwa sebagian besar cita-cita untuk keliling dunia telah terwujud 

dengan izin Allah. Beliau bersyukur dan merasa legah serta 

senang. Meski tetap berdoa mudah-mudahan masih diberi 

kesempatan dan kesehatan serta rezeki untuk menambah 

perjalannya menyaksikan berbagai keajaiban dunia yang 

dihamparkan Tuhan di bumi ini.  Dan, semoga kita juga bisa 

mengikuti jejak beliau dalam petualangannya. Aamiin. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MENABUNG DEMI BERHAJJI DAN BERUMRAH 

Salahsatu  sisi kehidupan beliau adalah gemar dan 

terbiasa menabung. Kebiasaan menabung itu sudah berlangsung 

sejak beliau sudah produktif untuk mendapatkan uang sendiri 

sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan melakukan pengabdian di 

masyarakat seperti dakwah. Beliau menjadi PNS di kala usianya 

masih belasan tahun. Gajinya sebagai PNS disamping beliau 

gunakan sebagai bekal sehari-hari, beliau juga menyisihkan selalu 

untuk ditabung selebihnya. Disamping itu, belaiu gemar 

melakukan perjalanan ke beberapa propinsi yang ada jaringannya 



  
 

  
 

ke sana untuk berdakwah termasuk ke Papua dan Kalimantan 

hingga Tawawu dan Tarakang perbatasan Malysia - Indonesia. 

Sepulang dari sana, beliau mendapatkan infak dari para 

dermawan. Beliau menyisihkan sebagian untuk memberli oleh-

oleh untuk keluarga yang disayanginya termasuk untuk anak-

anak dan selebihnya ditabung.  

Suatu saat, ketika jumlah tabungannya sudah mendekati 

cukup untuk ongkos naik haji (ONH) beliau bertekad dan berniat 

untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima itu. Maka, 

dibukanya tabungannya itu lalu dihitung, sisanya beliau menjual 

emas-emas yang pernah diinvestasikan itu untuk menggenapkan 

ONH yang dibutuhkan. Alhasil, jumlah tersebut cukup untuk 

ONH. Maka pada tahun 1978 beliau melaksanakan ibadah hajji 

untuk pertama kalinya. Banyak pihak yang tidak mendapat kabar 

mengenai keberangkatannya. Sepulang dari Mekkah, beliau 

masuk kampus IAIN Alauddin dengan mengenakan songkok 

berwarna puti seperti yang digunakan oleh jama’ah haji laki-laki 

pada umumnya sepulangnya ke tanah air. Beliau mengenakan 

kopiah berwarna putih itu untuk menutupi kepalanya yang 

“botak” setelah melaksanakan tahallul sebagai bagian dari 

rangkaian ibadah hajji. 

Nikmatnya beribadah hajji membuat dirinya tidak ingin 

menjadikan hajji itu sebagai hajji yang terakhir, maka beliau masih 

mencari jalan untuk berhajji kedua kalinya. Jalan untuk berhaji 

lagi jika dikehendaki Allah selalu saja ada maka beliau kembali 

mendapat kesempatan berhaji lagi di tahun 1991 sebagai tenaga 

petugas  haji Indonesia (TPHI). Kala itu Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.  

Selain umrah di bulan haji, beliau juga mendapatkan 

kesempatan berumrah secara khusus (terpisah dari ibadah hajji). 

Di tahun 2013 adalah momentum penting bagi riwayat perjalan 



  
 

  
 

ibadah umrah beliau. Beliau berumrah di tahun sebagai 

pembimbing ibadah umrah jama’ah AMHA TOUR AND TRAVEL 

pimpinan Drs. H. Amrullah Amri, M.A. Tidak berakhir di tahun 

itu, berselang tiga tahun sesudahnya, tahun 2016 beliau kembali 

mengadakan perjalan ibadah umrah melalui travel yang sama 

dalam kapasitas beliau sebagai pembimbing ibadah umrah bagi 

jamaah AMHA TOUR. Untuk dua kali berumrah itu selalu 

bersama istri beliau Hj. Nurhaedah Djibo. Perjalanan ibadah 

umrah beliau dibiayai penuh oleh pemilik travel umrah, 

sementara istrinya selalu menyisihkan uang pribadi untuk bisa 

bersama beliau beribadah umrah.  

 Hubungan antara Direktur AMHA TOUR dan 

Anregurutta’ telah lama terjalin dengan baik. Drs. H. Amrullah 

Amri, M.A. merupakan guru pada pesantren An-Nahdlah milik 

kakaknya, Anregurutta’ Drs. K.H. Muh. Harisah AS. Istri Ustadz 

H. Amrullah Amri, Hj. Sitti Halimah merupakan 

murid/santriwati Anregurutta’’. Dengan demikian, hubungan ini 

terpelihara baik sejak lama. Prilaku Ustadz H. Amrullah Amri dan 

Hj. Sitti Halimah terhadap Anregurutta’ demikian ditunjukkan 

tidak seperti hubungan antara pemilik travel dan petugas umrah, 

melainkan tidak ubahnya hubungan antara santri dan kiyainya. 

Meskipun Anregurutta’ memperlakukan Ustadz H. Amrullah 

Amri secara terhormat dengan mengajak untuk duduk 

disampingnya setiap kali beliau memberi materi kajian tasawuf di 

kediamannya. Demikian gambaran perjalanan umrah beliau 

menjadi mudah karena mereka saling menjaga silaturrahim 

dengan baik. 

  

 

 

 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKAT SENI KALIGRAFI ARAB 

Salahsatu  keterampilan yang terbilang langka adalah 

kompetensi dalam bidang seni kaligrafi Arab. AG. Dr. K.H. 

Baharuddin HS, M.A. memiliki kompetensi dalam katerampilan 

kaligrafi Arab. Ketika menyelesaikan tesis magistrenya, beliau 

menulis “Pengaruh Rasm Utsmani terhadap Perkembangan Kaligrafi 

Islam”. Kini tesis tersebut telah terbit sebagai Salahsatu  buku 

rujukan utama di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin 



  
 

  
 

Makassar. Beliau memilik talenta dalam bidang kaligrafi. Beliau 

memiliki banyak karya kaligrafi Arab dengan menulis ayat-ayat 

tertentu, doa-doa tertentu, atau pepatah Arab yang ditulisnya 

dengan menggunakan cat yang bervariasi. Hasil-hasil karyanya 

itu sering digunakan atau dipasang pada saat acara-acara tertentu 

misalnya di STAI Al-Furqan atau MAN PK, dan lain-lain. 

Atas kemampuannya dalam bidang kaligrafi Arab, baik 

secara teoritis maupun secara praktis, sehingga belaiu dipercaya 

menjadi dewan juri kaligrafi Arab pada perhelatan MTQ baik 

tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat propinsi. Begitu juga 

dalam berbagai even lomba kaligrafi yang diselenggarakan, beliau 

sering menjadi dewan juri.  

Pada setiap even lomba kaligrafi Arab, beliau 

mendapatkan tugas sebagai jurinya. Beberapa muridnya, alumni 

Pesantren Modern IMMIM Putra Tamalanre Makassar juga telah 

banyak yang mengikuti jejak dan bakat kaligrafi Arab beliau.  

Keahlian beliau ini banyak dikenang oleh murid-muridnya dan 

alumni MAN PK, Pesantren An-Nahlah, Pesantren IMMIM, dan 

Mahasiswa UIN Alauddin Makassar khususnya Jurusan Bahasa 

dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora. 

 

 

PERHATIAN TERHADAP CUCU 

Selain memberi pengajian tasawuf dan membai’at 

beberapa orang pengikut Tarekat al-Muhammadiyah, beliau juga 

aktif mengikuti pertemuan dan konferensi internasional tasawuf, 

pertemuan sufi sedunia, di pulau Jawa, Jakarta, dan beberapa 

daerah lainnya. Selain beliau sibuk memimpin MUI Kota 

Makassar, NU Kota Makassar, memberi pertimbangan 

pengelolaan Pesantren an-Nahdlah Ujung Pandang Makassar, 



  
 

  
 

beliau memberi perhatian besar terhadap pembinaan umat 

dengan pendektan tasawuf. Di tengah-tengah kesibukan beliau 

mengajar, membimbing, dan menguji di beberapa tempat seperti 

di PPs UINAM, PPs UMI Makassar, PPs UIM al-Gazali, beliau 

tetap punya waktu untuk keluarga. 

Selain beliau tetap memberi perhatian besar kepada 

pendidikan putra-putranya, beliau juga menyempatkan diri untuk 

memanfaatkan waktu-waktunya untuk bercengkrama dengan 

ketiga cucunya (Muhammad Rahilul Ilmi, Haurah Nazifah, 

Muhammad Afqahul Ilmi). Bahkan, tidak jarang saat hendak 

mengajar di kampus beliau menyempatkan diri untuk menyapa 

dan melihat cucu-cucunya walaupun sekejap, dan segera setelah 

itu beliau menuju ke mobilnya dan selanjutnya ke kampus. Tidak 

hanya itu, adakalnya ketika beliau kembali dari perjalanan ke luar 

negeri atau ke luar propinsi untuk beberapa hari, beliau dari 

Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Maros langsung ke 

Jalan Veteran Bakung Perumahan Baldah Sakinah untuk menemui 

putrinya dan cucunya. Sapaan pertamanya ketika menyapa 

namanya adalah “Canggolong”.  Bahkan, sapaan ini lebih sering 

digunakan dibanding dengan memanggil cucunya dengan nama 

yang sebenarnya. Entah apa maknanya, tidak penting. Yang 

penting itu adalah sapaan khas yang menunjukkan betapa kasih 

sayang beliau selalu hadir untuk mereka.  

Beliau selalu menanti kedatangan cucu-cucunya di 

kediamannya ketika hari-hari libur (sabtu-ahad). Kerinduan 

untuk bersama cucunya selalu menjadi kerinduan juga bagi 

cucunya kepada beliau. Mereka mengetahui bahwa hari libur 

sekolah adalah moment yang dinantikan untuk berkunjung ke 

rumah Abba dan Ummi. Tatkala mereka tidak sempat diantar ke 

rumah Abba dan Ummi, mereka menagih terus.  

 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJELIS RIYADHUL JANNAH 

Ketika usia beliau sudah mendekati masa purnabakti  

(pensiun) sebagai PNS, beliau sudah merencanakan untuk 

membentuk kajian tasawuf. Ketika itu, beliau berpikir, apa nama 

majelis yang akan dibentuknya nanti? Kemudian beliau teringat 

dan membaca hadis-hadis Nabi Saw. Akhirnya, nama majelis 

yang akan dibentuk menemui titik terang. Majelis Riyadhul Jannah 



  
 

  
 

namanya. Nama “Riyadhul Jannah” merujuk kepada hadis-hadis 

Nabi antara lain: 

Hadis dari Anas r.a, beliau berkata, Rasulullah Saw. 

bersabda: apabila engkau melewati taman-taman surga (riyadhul 

jannah), maka tinggallah (singgahlah untuk memetik). Para 

sahabat bertanya, “apa yang dimaksud taman-taman surga?” 

Beliau menjawab: “(yaitu) halaqah dzikir”. (H.R. al-Tirmidziy).  

Pada riwayat yang lain diterangkan, orang yang “haus 

ilmu” hendaknya singgah di taman-taman surga, untuk 

mengobati hausnya, yaitu duduk di majelis ilmu bersama ulama. 

Hal ini sejalan dengan petunjuk hadis, yaitu ketika Nabi Saw. 

bersabda: “Apabila kamu melewati taman-teman surga, 

minumlah (air) di dalamnya hingga kamu puas”. Para sahabat 

bertanya, “apa itu taman-taman syurga?” Beliau menjawab: 

“(yaitu) majelis taklim (majelis ilmu”. (H.R.  al-Thabraniy). 

Hadis-hadis di atas bersama hadis-hadi yang semakna 

memberikan inspirasi dan memberikan semangat serta keyakinan 

kepada beliau untuk mengamalkannya dengan membentuk 

“Majelis Riyadhul Jannah” yang sudah berlangsung selama tiga 

tahun hingga saat ditulisnya buky biografi beliau ini. Insya Allah, 

dengan bergabung di dalamnya berarti para peserta yang tulus 

mengikutinya karena Allah, berarti mereka sedang meniti jalan 

menuju surga yang sesungguhnya Hal ini sejalan dengan 

petunjuk hadis Nabi Saw. yang mengatakan bahwa “Barangsiapa 

merintis jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan 

baginya jalan menuju ke surga”(H.R. Muslim).  

Ide Pembentukan Kajian Majelis Riyadhul Jannah benar-

benar terbentuk dan sudah berjalan selama tiga tahun. Para 

peserta terdiri dari berbagai tingkatan dan latar belakang 

pendidikan, serta latar belakang profesi. Pada awalnya, peserta 

terdiri dari para doktor dalam kajian Islam, misalnya Dr. H. 



  
 

  
 

Syamsul Bahari Abd Hamid, Lc., M.A. yang merupakan alumni 

pondok pesantren Modern Pendidikan Al-Qur’an IMMIM Putra 

Makassar, Universitas Damaskus, PPs UMI, PPs UIN Alauddin), 

Dr. H. Muhammad Yusuf., Dr. Firdaus Muhammad M.A., Drs. H. 

Mawardi Jalauddin, Lc., M.A. Ph.D., Drs. K.H. Muh. Qadir Saile, 

M.A., Dr. Sabir Maidin, M.Ag., Dr. H. Ahmad Mujahid, M.Ag., Dr. 

H. Andi Abdul Hamzah, lc., M.Ag., Dr. Muh. Irham, S.Th.I., 

M.Th.I. Dr. Muhammad Suyuti, M.Ag., H. Hamzah Kibadran, Lc., 

M.Ag.,  Drs. H. Amrullah Amri, M.Ag., Dr. Abdullah, Dr. Aan 

Farhani, M. Ag., K.H. Said Samad (mantan pengurus Wahadah 

Islamiyah yang kini menjadi pengurus Muhammadiyah), H. 

Musayahid, M.Ag. dan  puluhan peserta lainnya yang 

berpendidikan magister (S2), sarjana Strata Satu (S1), mahasiswa 

S2 dan S3, alumni pondok pesantren, kalangan pengusaha, 

karyawan swasta, pensiunan, pengurus masjid. 

Disamping itu anggota majelis kajian, juga dihadiri oleh 

kalangan ibu-ibu. Karena anggota pengajian makin hari makin 

bertambah jumlahnya, sehingga adakalanya ruang yang 

digunakan di rumahnya penuh sesak jika banyak yang bersamaan 

datang. Dalam keadaan demikian, ada ide beliau akan 

memindahkan majelis kajian ini ke Masjid Nurul Islam di 

samping rumahnya apabila jumlah peserta tidak dapat lagi 

ditampung oleh ruangan di rumahnya. Sambil berpikir untuk 

memindahkan, ide ini disanggah oleh anggota keluarga agar 

kajian majelis ini tetap dilaksanakan di rumahnya. Diyakini oleh 

istri, anak-anak, dan anggota keluarga beliau bahwa kehadiran 

majelis kajian ini menghadirkan keberkahan tersendiri.  

Untuk mengakomodir harapan keluarga untuk senantiasa 

mempertahankan kegiatan kajian ini tetap dilaksanakan di rumah 

maka diupayakanlah  tetap bertahan di rumah ditengah jumlah 

yang terus bertambah. Ketika satu ruangan tidak memuat lagi 



  
 

  
 

jumlah peserta yang hadir, maka ruang tengah juga digunakan 

ditambah dengan ruang tamu paling depan. Jadilah ruang tamu 

paling depan, ruang tamu dalam, dan ruang tengah digunakan 

sebagai tempat majelis kajian. Bahkan, beliau berpikir, apabila 

ketiga ruangan ini belum mampu memuat jumlah peserta yang 

hadir ke depan, maka ruang tidur depan yang beliau gunakan 

untuk istirahat selama ini akan dibobol dan bersambung dengan 

ruang kajian, sehingga kamar beliau akan digunakan sebagai 

ruang kajian majelis ini. 

Kajian ini sudah berlangsung beberapa tahun. Referensi 

utamanya adalah kitab “Muzakkirat Fi Manazil al-Shiddiqien wa al-

Rabbaniyyiin” karya Syaikh Said Hawwa’. Kitab ini merupakan 

Salahsatu  kitab Syarh al-Hikam karya Ibnu ‘Atha’illah as-

Sakandari. Kitab al-Hikam merupakan kitab rujukan utama kajian 

tasawuf di dunia dan beberapa kali disyarah sehingga kitab 

syarahnya juga terdiri dari beberapa kitab dengan penulis yang 

berbeda-beda.  

Model kajian, yaitu seluruh peserta duduk bersilah 

melingkar. Mereka kebanyakan memegang buku Muzakkirat 

tersebut. AG. KH. Baharuddin Hs, M.A. membacakan kitab 

tersebut satu paragraf, lalu meminta peserta menanggapi bacaan 

beliau, apakah ada yang salah atau perlu didiskusikan dari segi 

kedudukannya dalam i’rab, struktur kata dan kalimat. Terkadang 

beliau meminta peserta untuk membaca lalu dianalisis bacaan itu 

dari berebagai aspek kebahasaan. 

Setelah beliau membaca satu faqrah (paragraf) beliau 

menerjemahkan dan meminta ditanggapi terjemahannya, atau 

meminta langsung peserta menerjemahkan terlebih dahulu. 

Kemudian terjemahan itu dipertegas oleh beliau agar dapat 

dipahami oleh peserta.  



  
 

  
 

Kajian ini sering menghadirkan tokoh-tokoh pengajian 

tasawuf (khalifah, mursyid, pegamal thariqah). Antara lain, 

Khalifah Tariqah Khalwatiyah Samman (Dr. K.H. Muhammad 

Ruslan, M.A.), Mursyid Tariqah Khalwatiyah Samman (Drs. H. 

Andi Hidayat atau lebih dikenal dengan Puang Rukka, Mursyid 

Tariqah Khalwatiyah Yusufiyah Gowa, Drs. K.H. Sahib Sultan, 

Mursyid Tariqah Qadiriyah (Dr. K.H. Muh. Ilham Saleh, Lc., 

M.Ag.). Mursyid Tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf Makassar 

(KH. Abd Rahim Assagaf atau Puang Makkah).  

Dalam kajian ini sering menghadirkan muballigh yang 

dianggap kontroversial dakwahnya di masyarakat untuk 

melakukan klarifikasi atau didiskusi. Misalnya, Ustadz Irwan 

Hamid yang dinilai menyampaikan materi ceramahnya yang 

kontroversail baik langsung maupun melalui kaset yang sudah 

beredar dan terjual bebas. Hal ini dilakukan untuk mencegah 

konflik dan keresahan di tengah-tenag umat Islam mengenai 

tasawuf. Hal ini beliau lakukan dalam kapasitas beliau sebagai 

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar. 

Demikian pula masalah-masalah serupa. 

 

 

 

 

 

AGH. BAHARUDDIN HS DAN TAREKAT 
MUKTABARAH 



  
 

  
 

Mahmud Suyuthi, S.Ag., M.Ag.7 mengemukan 

testimoninya mengenai Anregurutta’ H. Baharuddin HS. Beliau 

menitipkan sebuah tulisan bertajuk “AGH Syekh Baharuddin HS 

dan Tarekah”. Mahmud Suyuti memberikan kesaksian tentang 

Anregurutta’ H. Baharuddin seperti berikut. 

“AGH. Baharuddin HS yang di intern tarekah Muktabarah 

lebih masyhur dengan sapaan Syekh Bahar, adalah Salahsatu  

mursyid tarekah Muhammadiyah. Istilah “syekh” dalam dunia 

tarekat lazimnya disematkan pada seorang sufi, ulama sepuh, 

pembimbing rohani sekaligus guru spritual yang memiliki banyak 

murid.  

Sebagai mursyid tarekah, Syekh Bahar berhak membai’ah 
jamaah sekaligus mengajarkan ilmu-ilmu tasawuf dan 
mengijazahkan amalan tarekah serta menuntun murid-murid 
yang telah dibai’ahnya untuk taqarrub ilallah. 

Selain sebagai mursyid, Syekh Bahar juga sebagai Rais 
Awwal di Jam’iyah Ahlit Thariqah al-Muktbarah al-Nahdaliyah 
Nahdlatul Ulama (Jatman NU) Idharah Wustha’ Provinsi Sulawesi 
Selatan. Kedudukannya sebagai Rais Awwal Jatman NU Sulsel, 
Syekh Bahar aktif mengikuti kegiatan katarekahan dan intens 
silaturahim dengan para mursyid dan masyayikh tarekah nasional 
bahkan internasional. 

Silaturahim Nasional Ulama Tarekah di Pesantren al-Hikam, 
Depok Jawa Barat, 10-12 Juni 2015, selama tiga hari, Syekh Bahar 
berbagi pengalaman dengan para masyayikh tarekat se-Indonesia. 
Demikian halnya pada momen Nasional dalam acara 
Musyawarah Besar Ulama Tarekah, 25-28 Juli 2015 di Asrama 
Haji Balikpapan, Syekh Bahar kembali bertemu dengan para 
mursyid Tarekah dari berbagai wilayah.  
                                                             

7 Beliau adalah salah satu murid Anregurutta’ H. Baharuddin HS di MAN 
PK. Kini beliau sedang menyelesaikan pendidikannya pada program doktor (S3 ) 
pada PPs UIN Alauddin Makassar. Hubungan antara kedunya berlanjut dalam 
berbagai kegiatan termasuk di NU dan Jatman.   



  
 

  
 

Momen internasional acara temu sufi ulama tarekah sedunia 
di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dikemas dalam 
acara Internasional Conference of Islamic Scholars (ICIS), 
Selasa/24/11/2015, Syekh Bahar bertemu langsung dengan 
keturunan ke-23 Syekh Abdul Qadir Jaelani, mursyid Tarekat 
Qadiriyah Syekh Dr Muhammad Fadhil Jaelani al-Hasani. 

Selanjutnya pada Konferensi Ulama Thariqah 

Internasional tanggal 25-29 Juli 2016 di Convention Hall 

Pekalongan, Syekh Bahar kembali bertemu dengan masyayikh 

tarekah luar negeri seperti Syekh Hisham Kabbani dari 

Amerika Serikat, Syekh Muhammad al-Ya’qobi dari Damaskus 

dan banyak lagi yang hadir saat itu 26 mursyid tarekat dari 69 

delegasi Negara serta ribuan Mursyid plus khalifah tarekah se-

Nusantara. 

Dari berbagai kegiatan ketarekahan seperti yang 

disebutkan, Syekh Bahar selalu menyempatkan diri silaturahim 

dengan Rais ‘Am Jatman NU, Maulana Habib Muhammad Luthfi 

bin Ali bin Hasyim bin Yahya. Silaturahim tersebut bukan saja 

pada momen-momen nasional dan internasional tetapi juga pada 

momen terentu, beberapa kali Syekh Bahar bertemu langsung 

dengan mursyid multi tarekah ini kediamannya, Kawasan 

Noyontan Gang VII, Pekalongan Jawa Tengah. 

Khusus pada Konferensi Ulama Thariqah Internasional 

yang telah disebutkan tadi, Syekh Bahar dan beberapa tokoh 

tarekat delegasi Sulawesi Selatan mendapat kesempatan khusus 

silaturahim di ruang khusus Habib Luthfi. Saat itu, di lantai II 

kediaman Rais ‘Am Jatman NU yang juga sebagai mursyid 

Tarekah Syadziliah, Tarekat al-Alawiyah, Tarekat Tijaniah 

Naqsyabandiyah al-Khalidiyah dan mursyid Qadiriyah wa 

Naqsyabandiy, Habib Luthfi duduk berdampingan dengan 

Syekh Bahar. 



  
 

  
 

Sebagai Rais ‘Am Jatman NU dan Mursyid multi Tarekah, 

Habib Luthfi beberapa kali mengundang masyayikh tarekah 

asal Makassar. Selain memperkuat silaturahim di antara 

mereka, juga membicarakan tentang pengembangan tarekah al-

Muktabarah di wilayah Sulawesi khususnya di Makassar. 

Pada awal Oktober 2017, Syekh Bahar termasuk mursyid 

tarekah dari Makassar mendapat undangan khusus dari Habib 

Luthfi, maka berangkatlah Syekh Bahar bersama Habib Puang 

Makka dan beberapa jamaah dari Makassar ke Pekalongan 

memenuhi undangan Habib Lutfhi.  

Puncaknya pada 08 oktober 2017, pukul 05.40 wita, subuh 

menjelang pagi bersamaan dengan detik-detik terbitnya 

Matahari di Musalah Lantai 1 Kediaman Habib Luthfi, Syekh 

Bahar mendapat ijazah tarekah Syadziliah dari Habib Luthfi 

yang diterima dari gurunya, Syekh Muhammad Ash’ad Abd. 

Malik, dari al-Alim Allamah Ahmad al-Nahrawi al-Makki, dari 

Mufti Mekah-Madinah al-Kabir al-Sayyid Syekh Shalih al-

Hanafi dan seterusnya sampai ke Imam al-Syadziliy. 

Saat menerima bai’ah Tarekat Syadziliah dari Habib 

Luthfi, Syekh Bahar juga menerima khirqah (penyematan tanda 

jasa) sebagai sinyal sekaligus izin berisi amanah baginya untuk 

mengembangkan tarekah al-Muktabarah di Makassar. 

Selain menerima bai’ah dan khirqah, Syekh Bahar juga 

menerima ijazah khusus untuk mengajarkan Kitab Syarh al-

Hikam Ibn Ata’illah al-Iskandariy. Dengan demikian, Syekh 

Bahar satu-satunya mursyid tarekah di Makassar yang 

mendapat legitimasi dari Habib Luthfi untuk mengajarkan 

Kitab al-Hikam yang disyarah “Iqaadzul Himam fi Syarh al-Hikam 

yang ditulis/disayarah oleh Syekh Ibnu ‘Ajibah dan Syarh al-

Hikam “Mudzakkiraat fi Manaazil a-Shiddiiqiin wa al-

Rabbaniyyiin” yang ditulis/disyarah oleh Syekh Said Hawwa’. 



  
 

  
 

Kedua kitab ini dijadikan bahan bacaan dan kajian setiap hari 

ahad di Majelis Riyadhul Jannah di kediamannya, Jln. Jenderal 

M.Yusuf Bulusaraung Lr. 256 No. 6/X Makassar. Selain itu, 

beliau juga membawakan pengajian di beberapa masjid di 

Makassar dengan menggunakan kitab “Min Haqaaiq al-

Tashawwuf” karangan Syekh Abd. Qadir ‘Isaa. 

Karena itu, sampai saat ini dan tentu seterusnya Syekh 

Bahar konsen mengajar Kitab al-Hikam dalam bentuk halaqah, 

pengajian khusus yang sesuai jadwal dilaksanakan setiap Ahad 

pagi di kediamannya, Jalan Bulusaraung Makassar tersebut.  

Di tengah kesibukannya dengan berbagai aktivitas, Syekh 

Bahar juga konsen membina murid-murid yang telah 

dibai’ahnya melalui tarekah Muhammadiyah dalam posisinya 

sebagai mursyid tarekah ini yang juga dikenal sebagai tarekah 

Haqiqatul Muhammadiyah sebagaimana yang diembang 

mendiang kakaknya, Allahu yarham AGH. Syekh Muhammad 

Harisah. 

Sebagai pengesahan kemusryidan Syekh Bahar guna 

melanjutkan kemursyidan tarekah Muhammadiyah dari 

mendiang Allahuyarham kakaknya itu, maka Syekh Bahar 

dikukuhkan sebagai mursyid tarekah Muhammadiyah oleh Syekh 

Sayyid Muhammad Rijal Assegaf Puang Awing yang diterima 

dari gurunya sekaligus mertuanya, al-Allamah Nashir al-Sunnah 

AGH Muhammad Nur. 

Selain dari mertuanya, Puang Awing juga menerima ijazah 

kemursyidan Tarekah Muhammadiyah dari KHS Jamaluddin 

Assegaf Puang Ramma pada malam jumat/26 shafar 1417 H 

bertepatan 11 Juli 1996 H. 

Syekh Bahar sebelum menerima ijazah sebagai mursyid 

tarekah Muhammadiyah/al-Sanusiyyah, jauh sebelumnya telah 

mengamalkan ajaran tarekah ini, namun mulai intens 



  
 

  
 

mengajarkan amalan-amalan tarekah tersebut sejak saat setelah 

dikukuhkan sebagai mursyid. 

Pengukuhan Syekh Bahar sebagai mursyid Tarekah 

Muhammadiyah melalui prosesi bai’ah di hadapan Puang Awing 

dengan lafaz talqin ijazah, “Ajjaztuka Tarekat al-Muhammadiyah 

ma’malan ’amilan, khalifatan wa mursyidan kama ajjazani syaikhiy”. 

Sejak itu, resmilah syekh Bahar menjadi mursyid tarekat 

Muhammadiyah sebagai pemegang silsilah sanad tarekat dari 

gurunya, Puang Awing, AGH Muhammad Nur dan Puang 

Ramma, Muhammad al-Mahdi, Muhammad al-Sanusi, Ahmad 

bin Idris, Abdul Wahab al-Tazi, Abdul Aziz al-Dabbag, Ahmad al-

Khidri As, Rasululullah, Muhammad Saw. 

 Pasca menerima bai’ah mursyid lengkap dengan silsilah 

sanad tarekat Muhammadiyah, Syekh Bahar juga menerima talqin 

ijazah amalan tarekat tersebut untuk diajarkannya berupa zikir La 

Ilaha Illaha Illallah Muhammaddur Rasulallah fi kulli lamhatin wa 

nafasin adada ma wasi’ahu ilmullah 300 kali (li ahlit tabarruk), atau 

semampunya 12.000 kali,  Li ahlil iradti minal muslimin atau 

bahkan sampai 14.000 kali, li ahlit tajrid min ahlil ‘akifaat. 

Demikian halnya Syekh Bahar menerima talqin ijazah 

zikir dan doa ba’da magrib sampai isya dan ba’da subuh smpai 

isyraq serta beberapa aurad harian antara lain, 

1. Membaca satu juz al-Qur’an atau minimal tiga kali surah al-
Ikhlas, 

2. Membaca istigfar (100 kali) 
3. Zikir ’Am Tarekah yakni, La Ilaha Illallah (jumlah yang tidak 

terbatas) 
4. Zikir Khas, La Ilaha Illallah Muhammaddurasulullah fiiy kulli 

lamhatin wanafasin adada maa wasi’a ilmullah (300 kali).  
5. Salawat ummiyah (100 kali),  
6. Aurad tambahan setelah tahajjud dan membaca salawat 

azhimiyyah (tujuh puluh kali) ba’da subuh hinga fajar. 



  
 

  
 

Zikir, aurad, dan beberapa doa yang diterima Syekh Bahar, 

kemudian diijazahkannya kepada murid-murid yang telah 

dibai’ahnya sebagau ketentuan dalam bertarekat, yakni seseorang 

harus mempunyai sanad (ikatan) yang muttasil dari guru-

mursyidnya yang terus bersambung sampai kepada Nabi Saw.  

Penisbatan (pengakuan adanya hubungan) seorang murid 

dengan guru mursyidnya hanya bisa melalui talqin ijazah dan 

ta’lim dari seorang guru yang telah memperoleh izin untuk 

memberikan ijazah yang sah yang bersandar sampai kepada guru 

mursyid Shahibuth Tarekat, yang terus bersambung sampai kepada 

Nabi saw. 

Seseorang yang telah memperoleh talqin ijazah zikir tarekah 

yang juga lazimnya disebut bai’at dari seorang guru-mursyid, 

berarti dia telah masuk silsilahnya. Perumpamaan orang yang 

berzikir yang telah ditalqin/dibai’at oleh guru mursyid itu seperti 

lingkaran rantai yang saling bergandengan hingga induknya, 

yaitu Nabi saw. Jadi kalau induknya ditarik maka semua 

lingkaran yang terangkai akan ikut tertarik kemanapun arah 

tarikannya itu, dan karena silsilah para wali sampai kepada 

Rasulullah Saw. itu bagaikan sebuah rangkaian lingkaran-

lingkaran anak rantai yang saling berhubungan.  

Berbeda dengan orang berzikir yang belum ber-talqin/ber-

bai’at kepada seorang guru-mursyid, ibarat anak rantai yang 

terlepas dari rangkaiannya. Seumpama induk rantai itu di tarik, 

maka ia tidak akan ikut tertarik. Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit 

Thariq.” 

 Informasi dan keterangan menunjukkan bahwa AGH. 

Baharuddin HS, selain aktif memberikan kajian-kajian tasawuf 

dan mebai’ah pengikut baru taekah al-Muhammadiyah/al-

Sanusiyah, beliau juga aktif mengikuti berbagai kegiatan 

pertemuan bersama para penggiat tasawuf dari seluruh dunia. 



  
 

  
 

Bahkan, perjalanannya tidak jarang beliau harus membayarnya 

sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

MURSYID TAREKAT AL-MUHAMMADIYAH 

Atas permintaan beberapa orang pengikut dan peminat  

Tarekat al-Muhammadiyah/al-Sanusiyah, Anregurutta Dr. H. 

Baharuddin HS membai’at beberapa orang yang berniat 

mengamalkan zikir dan wirid Tarekat ini. Beliau membai’at 

mereka di kediamannya di Jln. Jenderal Muhammad Yusuf 

Bulusaraung Lorong 256 No. 6/X Makassar khususnya di malam 

Jumat. Jalur thareqat beliau terima dari Syekh Muhammad Rijal 

Assagaf r.a. (menantu AGH. Muhammad Nur). Dari jalur silsilah 

kubra Anregurutta’  diurutan ke 40.   

Silsilah Kubra : 

1. Nabi Muhammad Saw. 

2. Al-Imam Ali bin Abi Thalib r.a 

3. Al-Iman Hasan bin Ali r.a. 

4. Al-Imam Hasan al-Bashri r.a  

5. Syekh Habib al-Ajami 

6. Syekh Daud al-Tha’i r.a 

7. Syekh Ma’ruf al-Karakhi r.a 

8. Syekh Sirriy al-Siqthi r.a 

9. Syekh al-Junaid al-Bagdadi r.a 

10. Syekh Abu Bakar al-Syibli r.a 

11. Syekh Abu Fadhl al-Tamimi r.a. 

12. Syekh Abu al-Faraj al-Tusturi r.a 

13. Syekh Abu al-Hasan r.a. 

14. Syekh Said al-Mubarak r.a 

15. Syekh Abd al-Qadir al-Jailani r.a 

16. Syekh Abd Rahman al-Madany r.a. 

17. Syekh Abd Salam al-Mursi r.a. 

18. Syekh Abu al-Hadan al-Syazili r.a 

19. Syekh Abu al-Abbas al-Mursi r.a. 



  
 

  
 

20. Syekh Ahmad bin Atha’illah al-Sakandari r.a. 

21. Syekh Daud al-Balakhi r.a. 

22. Syekh Muhammad Bahr al-Shafa r.a. 

23. Syekh Ali bin Muhammad bin Wafa r.a. 

24. SyekhYahya al-Qadiri r.a. 

25. Syekh Ahmad bin Aqabah al-Hadrami r.a. 

26. Syekh Ahmad bin Zarruq r.a. 

27. Syekh Ahmad bin Yusuf al-Gilani r.a. 

28. Syekh Ali bin Abdullah al-Gilani r.a 

29. Syekh Abu al-Qasim al-Gazi r.a. 

30. Syekh Ahmad bin Ali al-Haj  al-Dar’i r.a. 

31. Syekh Muhammad bin Nasir r.a. 

32. Syekh Umar bin Muhammad bin al-Gistali r.a. 

33. Syekh Abdal-Aziz al-Dabbag r.a. 

34. Syekh Abd al-Wahab al-Tazi r.a. 

35. Syekh Ahmad bin Idris r.a 

36. Syekh Muhammad bin Ali al-Sanusi r.a 

37. Syekh Muhammad al-Nahdi r.a. 

38. Syekh Nasirussunnah AGH. Muhammad Nur.a. 

39. Syekh Muhammad Rijal Assagaf r.a. 

40. Al-Faqir Dr. H. Baharuddin bin Abduh al-Shafa al-Bugisi. 

Sedangkan silsilah shugra Anregurutta’ H. Baharuddin di 
urutan ke 10. 

1. Nabi Muhammad Saw. 

2. Nabi Khidr a.s 

3. Sekh Abd al-Aziz al-Dabbag 

4. Syekh Abd al-Wahhab al-Tazi  

5. Syekh Ahmad bin Idris 

6. Syekh Muhammad bin Ali al-Sanusi 

7. Syekh Muhammad al-Mahdi r.a. 

8. Syekh Nasirussunnah AGH. Muhammad Nur.a. 

9. Syekh Muhammad Rijal Assagaf r.a. 



  
 

  
 

10. Al-Faqir Dr. H. Baharuddin bin Abduh al-Shafa al-Bugisi 

Setelah usia beliau mencapai purnabakti  (pensiun) sebagai 

Dosen PNS UIN Alauddin Makassar tahun 2015 lalu, beliau 

tampak lebih intensif mengkaji dan memberi pengajian tasawuf. 

Selain kajian tasawuf di rumah beliau setiap hari ahad pagi, beliau 

juga memberi pengajian rutin tasawuf di beberapa masjid di 

Makassar, antara lain Masjid al-Markaz al-Islami, Masjid Ihya’ al-

Jama’ah, Masjid Nurut Taqwa Pasal Sentral, Masjid Nurul Ihsan 

Layang, Masjid Raya Makassar, Masjid Raudhatul Muflihien 

Kompleks Pasar Terong Makassar, dan Masjid Taqwa. Kini, beliau 

telah memba’iat beberapa pengikut Tarekat tersebut. Dengan kata 

lain, beliau menjadi mursyid pada Tarekat ini. 

Selain silisilah kubra dan silsilah shugra silsilah tarekatnya 

juga dapat dilihat secara bilogis sebagaimana tampak pada skema 

berikut ini. 



  
 

  
 

 



  
 

  
 

MENAHKODAI MUI KOTA MAKASSAR 

Berakhirnya masa kepengurusan MUI Kota Makassar 

yang dipimpin oleh AG. Drs. K.H. Muhammad Ahmad 

mengharuskan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar 

untuk melakukan pemilihan formatur Ketua dan Wakil Ketua, 

Sekretaris Umum, dan Bendahara. Ketika itu beliau diajukan dan 

ditawarkan untuk dicalonkan menjadi Ketua Umum 

menggantikan AG. Drs. K.H. Muhammad Ahmad. Hal itu 

disampaikan melalui via SMS dan permintaan langsung oleh 

beberapa pihak. Beliau meresponnya dengan tenang, dan 

menginginkan agar segera diadakan pertemuan. Maka kemudian 

beliau meminta untuk bertemu dengan pihak-pihak tersebut di 

rumahnya di Jln. Veteran Bakung Perumahan Baldah Sakinah B/4 

Samata Kec, Somba Opu Kabupaten Gowa. Namun, pertemuan 

disepakati untuk dilaksnakan di Rumah Makan Wong Solo Jalan 

Sultan Alauddin Makassar. 

Hal itu dimaksudkan untuk membicarakan dan 

mengemukakan pandangan-pandangannya mengenai hal 

tersebut. Beliau tanpa bermaksud menolak usulan mereka untuk 

beliau dicalonkan dan bersaing dengan calon lainnya. Beliau 

menyampaikan pandangannnya dengan bijak bahwa dirnya 

belum waktunya menjadi Ketua Umum MUI Kota Makassar. 

Beliau tidak ingin bersain dengan AG. Dr. H. Mustamin Arsyad, 

M.A. dalam memperebutkan posisi Ketua Umum. Menurut beliau 

bahwa AG.Dr. K.H. Mustamin Arsyad, M.A. yang lebih pantas 

daripada dirinya. Demikian beliau “merendah”. Selain itu, AG. 

Dr. K.H. Mustamin Arsyad, M.A. terlebih dahulu berpengalaman 

di MUI yang sebelumnya mendampingi AG. Drs. K.H. 

Muhammad Ahmad dalam posisinya sebagai Wakil Ketua Umum 

MUI Kota Makassar. Lagi pula, AG. Dr. K.H. Mustamin Arsyad, 

M.A. pada dasarnya bersedia menahkodai MUI Kota Makassar 



  
 

  
 

dan memiliki kapasitas dan kompetensi keilmuan yang memadai 

untuk menduduki posisi Ketua Umum. Beliau menunjukkan 

bahwa dirinya tidak ingin bersaing dalam memperebutkan posisi 

Katua Umum karena tentu konsekuensinya menimbulkan rasa 

tidak nyaman bagi kompetitornya apabila bersaing. Seolah ingin 

menunjukkan bahwa ulama tidak pantas saling memperebutkan 

posisi/jabatan. 

Akhirnya, para peserta rapat bisa memahami hal tersebut. 

Peserta rapat akhirnya secara aklamasi menerima AG. Dr. K.H. 

Mustamin Arsyad, M.A. sebagai Ketua Umum MUI Kota 

Makassar. Secara aklamasi pula, beliau tetap diminta untuk 

mendampingi AG. Dr. KH. Mustamin Arsyad, M.A. dalam 

kapasitas sebagai Wakil Ketua Umum. Maka, penetapan melalui 

aklamasi berjalan lancar dan secara aklamasi memilih Ketua 

Umum. Beliau mengatakan bahwa semoga Dr. K.H. Mustamin M. 

Arsyad, M.A. senantiasa sehat dan panjang umur dapat 

menyelesaikan periode kepemimpinannya mengingat kondisi 

kesehatan beliau yang kadang-kadang prima. Anregurutta’ H. 

Baharuddin HS, secara tidak sengaja terselip kata yang 

meragukan Dr. H. Mustamin M. Arsyad, M.A. dapat 

menyelesaikan masa periodenya.  

Dalam menjalani masa kepengurusannya di MUI, AG. Dr. 

K.H. Mustamin Arsyad, M.A. berangsur-angsur menurun dan 

akhirnya menemui ajalnya dan wafat pada tanggal 5 April 2015. 

Praktis posisi Ketua Umum MUI Kota Makassar menjadi lowong. 

Maka sesuai mekanisme, pemilihan dan pergantian antar Waktu 

(PAW) harus dilaksanakan. Maka digelarlah rapat di Kantor MUI 

Masjid Raya Makassar. Hasilnya, secara aklamasi memilih/ 

menunjuk AG. Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. menggantikan Dr. 

K.H. Mustamin Arsyad, M.A. yang berhalangan tetap karena 

wafatnya beliau. Resmilah AG. Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. 



  
 

  
 

memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar 

didamping H. Masykur Yusuf, M.Ag. sebagai Sekretaris Umum. 

Sebelum pemilihan, tepatnya di hari wafatnya Dr. K.H. 

Mustamin Arsyad, M.A. di hadapan jamaah Masjid Raya dan 

jamaah yang datang melayat jenazah alm. Dr. K.H. Mustamin 

Arsyad, M.A., Ketua MUI Propinsi Sulawesi Selatan, A.G. Dr. 

(Hc.). K.H. Muh. Sanusi Baco, Lc. Menyampaikan amanah dalam 

pidato pelepasan jenazah Dr. K.H. Mustamin Arsyad, M.A. Beliau 

mengatakan bahwa wafatnya alm. Ketua MUI Kota Makassar 

adalah musibah bagi umat. Sebab, wafatnya seorang alim tidak 

mudah mencari penggatinya yang pas. Jabatan organisasi 

keumatan yang menjembatani kepentingan umat dan pemerintah 

bukan perkara mudah ditambah lagi tidak menjanjikan 

keuntungan materi seperti jabatan di pemerintahan. 

Karena itu, wafatnya beliau adalah benar-benar musibah. 

Itu berarti, ilmu Allah dicabut dari manusia. Sebab, Allah tidak 

mencabut ilmu itu dari seseorang melainkan mewafatkan ulama 

tersebut. Amatlah sulit menemukan penggantinya. Bagi 

Anregurutta’ K.H. Muh. Sanusi Baco, orang yang akan 

menggantikan posisi beliau di MUI haruslah orang-orang 

mengikhlaskan diri dan bersedia mewakafkan hidupnya untuk 

menjalankan tugasnya sebagai khadimul ummah (pelayan 

masyarakat) yang tidak dijanjikan dengan dunia. 

Seolah pidato itu ingin menegaskan bahwa siapapun kelak 

yang menempati posisi Ketua Umum itu adalah sosok yang 

ikhlas, siap mewakafkan hidupnya untuk melayani umat. Lebih 

lanjut beliau membandingkan posisi jabatatan Ketua MUI itu 

tidak diperebutkan oleh banyak kandidat. Sebab, selain 

membutuhkan ilmu yang mendalam, dibutuhkan juga keikhlasan 

dan jiwa mengabdi. Berbeda halnya dengan jabatan di 

pemerintahan/politik. Selain hanya membutuhkan dukungan 



  
 

  
 

mayoritas, juga karena posisi itu sangat “menggoda” dan 

menjanjikan materi yang berlimpah. 

Anregurutta’ Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. dipilih tidak 

hanya diterima oleh anggota NU, melainkan juga 

Muhammadiyah dan ormas lainnya secara aklamasi mendukung 

penuh. Hal ini, tidak terlepas dari sikap dan pandangan beliau 

yang dinilai akomodatif terhadap semua ormas yang terlibat 

dalam kepengurusan di MUI. Meskipun, latar belakang beliau 

dari NU (sebagai Rais Syuriah NU Kota Makassar) menggantikan 

kakak kandungnya, AG. Drs. K.H. Muh. Harisah AS, namun 

beliau mampu menempatkan diri sebagai Ketua Umum MUI yang 

bersikap dan berpandangan akomodatif. Beliau sering memberi 

penjelasan mengenai pentingnya bersikap bijak dan toleran dalam 

menghadapi keragaman mazhab dalam Islam. 

Tidak terlepas dari sikapnya yang demikian, kembali 

dipercayakan memipmin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota 

Makassar untuk kali yang kedua. Anregurutta’ Dr. KH. 

Baharuddin HS, M.A. terpilih secara aklamasi sebagai Ketua 

Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makasasar priode 

2018-2022 dalam Musyawarah Daerah (Musda) VII MUI yang 

digelar di Aula Rujab Walikota pada Sabtu, 27 Februari 2018. 

Beliau, pada priode 2014-2018 lalu sudah menjabat Ketua 

Umum Pergantian Antar Waktu (PAW) sepeninggal Dr. KH. 

Mustamin Arsyad, M.A. yang berpulang ke rahmatullah tanggal 5 

April 2015 silam.  

Penetapan secara aklamasi masa khidmat 2018-2022 itu 

dilakukan oleh tim formatur yang berjumlah sembilan orang, 

kendati seluruh peserta juga sudah menunjuk secara aklamasi saat 

memberikan tanggapan atas laporan pertanggungjawaban 

pengurus, namun pimpinan sidang tetap menyerahkan kepada 

tim formatur sesuai amanah AD/ART. 



  
 

  
 

Tim formatur berjumlah sembilan orang masing-masing 

K.H. Muhiddin Quraisy, unsur dewan penasehat, pengurus 

sehingga seluruh peserta sepakat mengangkat kembali Kiai 

pembina sejumlah pesantren itu KH. Muhiddin Quraisy, Drs. KH. 

Abdul Muthhalib,  Dr. KH Baharuddin HS, H. Masykur Yusuf, 

KH Jalaluddin Sanusi,  Drs. KH. Sainong, dan H.M. Yunus HJ, 

Prof. Dr. H. Basyir Syam, M.A., Ir. H. Mustamin Anshar.8 

 
Ketua Umum MUI Sulsel, Dr. (Hc.) KH. Muh. Sanusi Baco, 

Lc. dalam arahannya mengingatkan, siapapun yang terpilih 

nantinya, hendaknya mampu meningkatkan peran MUI di tengah 

masyarakat makin sangat dibutuhkan terutama di dalam 

merespon kemerosotan moral yang melanda negeri ini, terutama 

di dalam menyelematkan generasi muda dari kehancuran sebagai 

akibat dari kemajuan ilmu pengetahun dan teknologi dewasa ini. 

Penegasan  Rois Syuriyah NU Sulsel, Dr. (Hc.) KH. Muh. 

Sanusi Baco, Lc. jika saat ini tengah diributkan persoalan 

                                                             
8 Nama-nama formatur tersebut di atas itulah data yang riil dan sebenarnya. 

Berbeda halnya yang dimuat oleh beberapa media termasuk media cetak dan elektronik. 
Formatur yang dimuat oleh beberapa media itu datanya tidak akurat. 



  
 

  
 

pergaulan bebas yang disebut LGBT maka MUI tidak perlu 

berlama-lama memutuskan, karena alasannya sudah jelas dalam 

al-Qur'an yang disebut perzinahan. "Orang yang suka sesama 

jenisnya atau prilaku yang menyimpang semuanya sudah masuk 

dalam perbuatan zina, jadi tidak perlu lagi mencari-cari 

hukumnya karena sudah jelas diuraikan dalam kitab suci al-

Qur'an," katanya. 

Dalam acara penetapan secara aklamasi Ketua Umum MUI 

Kota Makassar itu, Walikota Makassar, Ir. H. Danny Pomanto 

sesaat sebelum membuka resmi Musda VII MUI mengatakan, 

pelecehan seksual yang disebut LGBT dan terjadi dimana-mana 

sudah sangat parah kondisinya, sehingga dihimbau kepada 

seluruh orang tua agar betul-betul menjaga dan mengawasi 

pergaulan anaknya. Beliau menyampaikan, tingkat plecehan 

seksual lebih tinggi terjadi pada anak laki-laki dibanding anak 

perempuan. "85 persen pelecehan seksual terjadi pada anak laki-

laki, bukan pada anak perempuan, sehingga pemahaman yang 

dulunya menganggap anak laki-laki itu tidak perlu dijaga maka 

sekarang ini justru semuanya harus dijaga baik-baik," katanya.  

Dalam kaitan itu pula lanjut Danny Pomanto, kedepan dia 

akan mencantumkan Salahsatu  program unggulannya adalah 

"jagai anakta". Anak-anak kita harus dijaga baik-baik. 

Penghancuran generasi muda itu sudah sangat mencemaskan 

karena mereka sudah mempersiapkan sejak anak-anak kita masih 

kecil lewat relaksasi otak dan sensasi-sensasi yang tidak disadari 

melalui teknologi medik. Kata Pomanto, "Saya sangat cemas 

melihat anak-anak kita di kota-kota besar, termasuk di Makassar 

ini. Saya harus curhat kepada para ulama, kepada MUI yang 

selama ini selalu mendampingi saya dan tempat untuk bertanya.  

Menurut Danny, sekarang ini di Thailand anak-anak kecil 

diculik tetapi tidak dibunuh, mereka dimasukkan dalam gabus 



  
 

  
 

diberi es lalu diplaster untuk diperjualbelikan organ tubuhnya. 

Jadi menjaga anak ini harus menjadi gerakan bersama.  

Usai menyampaikan sambutan tersebut Bapak Walikota 

Makassar ini langsung menghadiri Talk Show yang dilaksanakan 

oleh Pengurus DPP IMMIM di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya 

di Aula Mini Kantor YASDIC dan DPP IMMIM yang bertajuk 

“Mengapa Umat Islam Terbelakang? “. Acara Talk Show dipandu 

oleh Prof. Hamdan Johannes, M.A., Ph.d. Itu berarti berarti, tugas 

para ulama melalui lembaga MUI Kota Makassar dan muballigh 

DPP IMMIM harus bersinergi mengawal umat termasuk anak-

anak dan remaja agar selamat dari berbagi ancaman kejahatan 

pergaulan bebas, khususnya LGBT. Ketua MUI baik Propinsi 

maupun Kota Makassar harus bersinergi dan bermitra dengan 

umara’ untuk memandu umat ke jalan yang benar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

BEBERAPA PEMIKIRAN ANREGURUTTA’ 

1. BEROLAHRAGA HUKUMNYA WAJIB 

AG. Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. berpandangan 

bahwa olahraga begitu penting dalam kehidupan manusia. Saking 

pentingnya, menurutnya bahwa olahraga dilihat dari segi fikih 

hukumnya wajib. Pandangannya ini sering beliau lontarkan 

dalam momen tertentu.  Sebab, olahraga merupakan syarat untuk 

memperoleh kesehatan dan kesegaran jasmani. Beliau berangkat 

dari hadis tentang perintah menuntut ilmu itu wajib maka 

olahraga juga merupakan kewajiban karena hadis tentang 

perintah mengajarkan anak berolahraga (memanah, berenang, itu 

satu hadis dengan perintah mengajarkan ilmu kepada anak-anak. 

Sejalan dengan pandangan Anregurutta’ tersebut, Imam al-

Baihaqi dalam Syu’abul Iman mengeluarkan hadis tentang 

keutamaan mengajarkan renang, melempar, dan berkuda. Abu 

Bakr Ahmad bin al-Hasan al-Qadhi mengabarkan kepada kami, 

Abu Ja’far Muhammad bin Ali bin Duhaim Asy Syaibani 

mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Ubaid bin Ishaq bin 

Mubarak Al ‘Athar mengabarkan kepada kami, ayahku (Ubaid 

bin Ishaq) mengabarkan kepadaku, Qais menuturkan kepadaku, 

dari Laits, dari Mujahid dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah 

Saw. bersabda: “ajarkanlah anak-anak kalian renang, melempar dan 

ajari kaum wanita kalian memintal”.   

Abu Bakr al-Thalhi menuturkan kepadaku, Ahmad bin 

Hammad bin Sufyan menuturkan kepadaku, Amr bin Utsman al-

Himshi menuturkan kepadaku, Ibnu ‘Ayyasy menuturkan 



  
 

  
 

kepadaku, dari Sulaim bin ‘Amr al-Anshari, dari paman ayahnya, 

dari Bakr bin Abdillah bin Rabi’ Al Anshari, ia berkata: Rasulullah 

Saw. bersabda: “ajarilah anak-anakmu renang dan melempar. Dan 

sebaik-baik permainan bagi seorang mukminah adalah memintal. Dan 

jika kedua orangtuamu memerintahkanmu, maka penuhilah perintah 

ibumu”. 

Dikeluarkan oleh al-Jashash dalam Ahkamul Qur’an, Abdul 

Baqi menuturkan kepadaku, ia berkata: Husain bin Ishaq 

menuturkan kepadaku, ia berkata: al-Mughirah bin Abdirrahman 

menuturkan kepadaku, ia berkata: Utsman bin Abdirrahman 

menuturkan kepadaku, ia berkata: Al-Jarrah bin Minhal 

menuturkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Abu Sulaiman 

maula Abu Rafi’, dari Abu Rafi ia berkata: Rasulullah Saw. 

bersabda: “diantara hak anak yang wajib ditunaikan orang tuanya 

adalah: mengajarkan Al Qur’an, renang dan melempar”. 

Dikeluarkan dengan jalan lain, secara mauquf dari Umar bin 

Khathab, dikeluarkan oleh Sa’id bin Manshur dalam Sunan-nya, 

Abdurrahman bin Abi Zinad mengabarkan kepadaku, dari 

Abdurrahman bin Al Harits bin Abdillah bin ‘Ayyasy, dari 

beberapa orang yang faqih diantaranya Hakim bin Hakiim bin 

Abbad Al Anshari, bahwasanya Umar bin Khathab menulis surat 

kepada Abu Ubaidah bin Al Jarrah yang isinya: “ajarkanlah 

pasukanmu melempar dan ajarkanlah pemudamu berenang”. 

Dikeluarkan oleh Imam al-Nasa’i dalam Sunan-nya. 

Muhammad bin Wahb al-Harrani mengabarkan kepadaku, dari 

Muhammad bin Salamah, dari Abu Abdirrahim, ia berkata: 

Abdurrahim al-Zuhri menuturkan kepadaku, dari ‘Atha bin Abi 

Rabbah, ia berkata: aku melihat Jabir bin Abdillah al-Anshari dan 

Jabir bin Umairah al-Anshari sedang latihan melempar. 

Salahseorang  dari mereka berkata kepada yang lainnya: aku 

mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “setiap hal yang tidak ada 

dzikir kepada Allah adalah lahwun (kesia-siaan) dan permainan belaka, 



  
 

  
 

kecuali empat: candaan suami kepada istrinya, seorang lelaki yang 

melatih kudanya, latihan memanah, dan mengajarkan renang” 

Dikeluarkan juga oleh Ishaq bin Ibrahim dalam Fadhail Ar 

Ramyi, dari sahabat Abu Ad Darda’ dengan lafadz “Lahwun (yang 

bermanfaat) itu ada tiga: engkau menjinakkan kudamu, engkau 

menembak dengan panahmu, engkau bermain-main dengan keluargamu” 

tanpa tambahan “mengajarkan renang”, namun terdapat kelemahan 

dalam sanad-nya., tetapi dishahihkan al- Albani dalam Shahih Al 

Jaami’.  

Meskipun komentar para ulama hadis mengenai validitas 

hadis tersebut berbeda-beda dilihat sanadnya, namun pesan 

moral hadis-hadis tersebut adalah berolahraga itu merupakan 

sunnah Nabi, dan hukumnya wajib. Singkatnya, anjuran 

Rasulullah Saw. untuk mengajarkan renang secara khusus, dan 

olaharaga secara umum, adalah hal yang tsabit, sehingga benar 

bahwa mengajarkarkan renang dan olahraga secara umum adalah 

hal yang dianjurkan oleh syariat.   

 Tubuh manusia yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani. 

Unsur jasmani (raga) disehatkan melalui olahraga yang teratur, 

memakan makanan yang seimbang dan halal, bekerja dan 

istirahat yang seimbang, dan rohani disehatkan dengan 

mengendalikan keinginan-keinginan duniawi yang berlebihan. 

Ketika beliau aktif membina di Pesantren IMMIM hingga 

beliau menjadi Direktur Pesantren tersebut, beliau mengajak para 

pembina untuk membiasakan berolahraga. Disamping itu, untuk 

mengakrabkan hubungan (interaksi) antar pembina di Pesantren 

IMMIM Putra, AG. Dr. H. Baharuddin HS. M.A. mengajak para 

pembina untuk turun lapangan bermain badminton (bulutangkis) 

di waktu lowong, tertuama setelah shalat isya sampai pukul 22.00 

Wita. Baginya, olahraga sama pentingnya dengan belajar. Selain, 

bulutangkis di malam hari, beliau juga seringkali merutinkan 



  
 

  
 

jogging (jalan-jalan) di waktu subuh bersama istrinya. Hal ini 

menjadi Salahsatu  keteladanan beliau dalam hal menjaga 

kebugaran tubuh dan kesehatan. 

 Senada itu, penulis teringat dengan nasihat Prof. Dr. H. 

Abdurrahman Musa ketika mengingatkan Salahsatu  muridnya, 

Prof. Dr. H. Hamka Haq, M.A. ketika memberi kuliah Pendidikan 

Kader Ulama (PKU). Prof. Abdurrahman Musa agar Hamka tidak 

lupa menjaga kesehatan dalam belajar atau dalam menempuh 

pendidikan. Sebab, tidak ada gunanya jadi orang  pintar kalau 

langganan penyakit, karena ilmunya tidak bisa diaplikasikan 

untuk berkhidmat menghadirkan kemaslahatan. 

Sedangkan unsur rohani dipelihara melalui zikir, ibadah, 

seni, dan penghayatan yang mendalam terhadap pesan-pesan dan 

nilai-nilai luhur. Penghayatan yang mendalam tentang makna 

hidup dan ibadah beliau asah dan aplikasikan melalui pengkajian 

ilmu-ilmu makrifat atau tasawwuf. Beliau mendalami penafsiran 

ayat-ayat Al-Qur’an yang bercorak sufistik ketika menulis 

disertasi doktornya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (kini UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta). Belaiu mengangkat penafsiran al-

Imam Syihabuddin al-Alusiy dalam kitab Ruhul Ma‘aniy yang 

ditafsir secara esoterik (isyarah). Keseimbangan antara kesehatan 

jasmani dan kesehatan rohani merupakan sebuah keniscayaan 

dalam hidup ini. Untuk merealisir pemikiran tersebut, beliau 

mengajak seluruh warga Pesantren IMMIM untuk 

membudayakan olahraga sesuai dengan hobbi masing-masing.  

Ketika pertama kali menjadi guru dan pembina pesantren 

IMMIM Putra Makassar, beliau langsung mewajibkan kepada 

seluruh santri dan para pembina untuk mengikuti berbagai 

kegiatan olahraga. Sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1980 

beliau menjabat sebagai Sekjen Internatsional Black Panther 

Karate Indonesia Timur. Kala itu Ketuanya adalah Ambo Jetta. 



  
 

  
 

Ketika itulah, Pesantren IMMIM mewajibkan santrinya mengikuti 

program dan latihan Black Panther dan membimbingnya secara 

langsung. Beliau menjadi pelatih bersama Ambo Jetta dan Drs. H. 

M. Said P., M.Pd.  

Tidak berhenti di Black Panther, beliau juga pernah menjadi 

Wakil Ketua Seni Bela Diri Ikhlas Kotamadya Ujungpandang pada 

tahun 1995-2000. Itu berarti, beliau memang sejalan antara 

pernyataan belaiu yang mewajibkan olahraga dengan praktek 

kehidupan olahrga yang tidak pernah terpisahkan dari perjalanan 

hidupnya. 

Bagi Anregurutta’ Dr. H. Baharuddin HS, olahraga 

hukumnya wajib seperti wajib memnuntut ilmu. Hal itu dipahami 

demikian, sebab perintah menuntut ilmu dan berolahraga itu satu 

hadis. Bagian-bagian olahraga atau jenis olahraga yang 

disebutkan dalam teks hadis yaitu memanah, berenang, berkuda. 

Mengolah jiwa dan mengolahraga setiap orang itu hukumnya 

wajib. Sebab, ibadah-ibadah yang diperintahkan dalam agama 

melibatkan fisik, sehingga fisik yang sehat akan mendukung 

kesalehan hamba-hamba Allah untuk melaksanakan tuntunannya. 

Disamping itu, dalam aktivitas olahraga, tidak jarang dapat 

membina silaturrahmi di antara sesama. 

Beliau menjadikan olahraga sebagai bagian penting dalam 

hidupnya. Bahkan menurutnya, olahraga hukumnya wajib 

sebagaimana wajibnya menuntut ilmu atau belajar. Alasan yang 

beliau mengatakan demikian yaitu, hadis mengenai perintah 

menuntut ilmu itu sama dengan hadis yang memerintahkan 

untuk renang, memanah, berkuda. Renang, memanah, dan 

berkuda merupakan simbol olahraga. Sementara tujuan 

berolahraga adalah untuk menyegarkan tubuh. 

Beliau sangat menganjurkan untuk berolahraga pada 

siapapun terutama keluarganya. Beliau tidak hanya 



  
 

  
 

menganjurkan beliau memang menjadikan olahraga sebagai 

bagian dari jadwal runtinitas beliau di manapun berada. Beliau 

memandang bahwa menjaga kebugaran tubuh hukumnya wajib 

bagi setiap orang. Dilarang membiarkan kesehatan fisik tidak 

terurus sebagaimana dilarang membiarkan kesehatan rohani tidak 

terkelola dengan baik. Dalam kesehatan rohani, disamping shalat-

shalat wajib dan sunnah, juga beliau menganjurkan untuk 

mengamalkan zikir dan wirid-wirid tertentu, atau pilihan liannya. 

Intinya zikir dan wirid adalah cara mengolah jiwa menjadi sehat. 

Beliau menggelar pengajian tasawuf demi membantu peserta 

pengajian untuk menjaga kesehatan rohaninya. Hal ini akan 

dikemukakan pada bagian yang lain dalam buku ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

2. RUKUN AGAMA: ISLAM, IMAN DAN IHSAN 

Pemikiran AG. K.H. Baharuddin HS, M.A. dapat dilihat 

pada beberapa aspek dan dalam berbagai kapasitas. Aspek-aspek 

pemikirannya, khususnya dalam soal kehidupan sosial 

keagamaan. Pandangan beliau tentang agama. Beliau sering 

membagi kategori dan peringkat dalam beragama (berislam). 

Beliau memahami hadis Jibril tentang Islam, iman, dan ihsan.  

Umar bin Khattab r.a. berkata: Suatu ketika, kami (para 

sahabat) duduk di dekat Rasululah Saw. Tiba-tiba muncul kepada 

kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan 

rambutnya amat hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas 

perjalanan, dan tidak ada seorang pun diantara kami yang 

mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya 

disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya 

di atas kedua paha Nabi, kemudian ia berkata : “Hai, Muhammad! 

Beritahukan kepadaku tentang Islam.”Rasulullah Saw. 

menjawab,”Islam adalah, engkau bersaksi tidak ada yang berhak 

diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan 

sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah; menegakkan 

shalat; menunaikan zakat; berpuasa di bulan Ramadhan, dan 

engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu 

melakukannya,” lelaki itu berkata,”Engkau benar,” maka kami 

heran, ia yang bertanya ia pula yang membenarkannya. 

Kemudian ia bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang 

Iman”. Nabi menjawab,”Iman adalah, engkau beriman kepada 

Allah; malaikat-Nya; kitab-kitab-Nya; para Rasul-Nya; hari akhir, 

dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk,” ia 

berkata, “Engkau benar.” Dia bertanya lagi: “Beritahukan 

kepadaku tentang ihsan”. Nabi Saw. menjawab,”Hendaklah 

engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-

Nya. Kalaupun engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia 



  
 

  
 

melihatmu.” Lelaki itu berkata lagi : “Beritahukan kepadaku 

kapan terjadi kiamat?” Nabi menjawab,”Yang ditanya tidaklah 

lebih tahu daripada yang bertanya.” Dia pun bertanya lagi: 

“Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya!” Nabi 

menjawab,”Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya; 

jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai 

baju (miskin papa) serta pengembala kambing telah saling 

berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang 

tinggi.”. Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, 

sehingga Nabi bertanya kepadaku : “Wahai, Umar! Tahukah 

engkau, siapa yang bertanya tadi?” Aku menjawab,”Allah dan 

Rasul-Nya lebih mengetahui,” Beliau bersabda, ”Dia adalah Jibril 

yang mengajarkan kalian tentang agama kalian.” 

Terhadap hadis-hadis di atas bersama teks-teks hadis 

lainnya yang semakna, Anregurutta’ Dr; H. Baharuddin HS M.A. 

mengemukakan, agama mempunyai tiga rukun, yaitu Islam, 

iman, dan ihsan. Hal ini beliau pahami demikian, karena lanjutan 

hadis tersebut menyebutkan bahwa Jibril datang kepada Nabi 

Saw. untuk mengajarkan agama.  

Menurutnya, bahwa orang berislam ditandai dengan 

pernyataan dua kalimat syahadat “bersaksi bahwa tidak ada 

tuhan (sembahan) selain Allah dan Muhammad adalah utusan 

Allah”. Siapa yang mengucapkan ini dengan sadar tanpa paksaan 

maka secara formal ia telah berislam, apalagi jika telah memenuhi 

rukun-rukun Islam yang lainnya.  

Demikian pula orang yang beriman. Rukun iman mencakup 

rukun-rukun iman yang sudah dikenal (beriman kepada Allah, 

malaikat, kitab, rasul, dan hari kiamat, serta takdir). Orang yang 

beriman kepada Allah dan hari kiamat sudah dapat dikatakan 

beriman. 



  
 

  
 

Meskipun telah berislam dengan memenuhi rukun-

rukunnya serta beriman dengan memenuhi rukun-rukunnya, 

namun seseorang belum beragama dengan benar apabila belum 

berihsan. Ihsan menurut hadis tersebut “menyembah kepada 

Allah seolah ia melihat Allah atau yakin sepenuhnya bahwa Allah 

melihatnya). Ihsan menurut beliau adalah akhlak dan tasawuf.   

Beliau mengemukakan bahwa kalau orang pencapaian 

peringkat keberagamaan seseorang hanya sampai pada Islam dan 

iman saja maka konflik masih rentan terjadi di masyarakat, karena 

mereka memahami Islam dari aspek luarnya (zahir)nya saja, 

belum menyelami makna esoteriknya (terdalamnya). Oleh karena 

itu, seseorang baru bisa menjalankan fungsi beragama dengan 

baik untuk mewujudkan kedamaian apabila telah memahami dan 

mengamalkan ihsan. Ihsan dalam hal ini adalah akhlak dan 

tasawuf dan inti tasawuf adalah ma’rifatullah (kesadaran spritual 

yang hakiki).   

Apabila seseorang hanya mempelajari fikih (hukum) dan 

kalam (teologi) saja dalam beragama, maka potensi konflik sosial 

masih sangat rawan terjadi. Sebab, dalam kajian fikih dan aliran 

kalam masih ditemukan sarat dengan perbedaan-perbedaan. Jika 

salah dalam menyikapinya maka gesekan-gesekan sosial masih 

sangat rentan terjadi. Pemicu konflik pemahaman harus disikapi 

dengan pendekatan akhlak mulia dan ma’rifatullah.   

Berbeda halnya ketika seseorang yang beragama telah 

sampai pada pemahaman dan pengamalan ihsan, ia akan menjadi 

lebih bijak. Karena itulah, mempelajari tasawuf yang otoritatif 

(mu‘tabar) adalah sebuah langkah yang penting untuk 

mewujudkan kemaslahatan sebagai inti kehidupan beragama 

yakni terwujudnya kemaslahatan dan kedamaian. Akhlak harus 

tumbuh dan berakar dari nilai-nilai spritual yang hakiki. 



  
 

  
 

Untuk merealisir pemahamannya itu maka beliau 

disamping tetap mengajarkan fikih, beliau juga lebih konsen 

menekuni tasawuf dan mengajarkannya kepada jama’ah dan 

murid-muridnya. Beliau mengajarkan melalui pengajian-

pengajian di masjid-masjid dan di rumahnya sendiri. Di masjid-

masjid diajarakannya melalui pengajian rutin. Di rumah beliau 

mengumpulkan (mengajak) para muballigh setiap hari ahad pagi 

di rumahnya di Jalan Jenderal M.Yusuf Bulusaraung Lorong 256. 

Beliau menjadikan al-Hikam karya Ibnu Atha’illah as-Sakandri 

dan kitab-kitab syarahnya sebagai rujukan primer pada setiap 

pengajian tasawuf.  

Tentang Islam, iman, dan ihsan beliau menyebutnya dengan 

“rukun agama” karena kehdairan Jibril mengajarkan ketiganya 

menurut petunjuk hadis itu berarti Jibril datang mengajarkan 

agama. Oleh karena itu, Islam, iman, dan ihsan harus disyukuri. 

Beliau menyarankan kepada protokol dan muballigh agar 

mengajak jamaah untuk mensyukuri nikmat Islam, iman, dan 

ihsan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

3. NASIKH MANSUKH 

Para ulama berbeda pendapat mengenai menasakh al-

Qur’an dengan sesama al-Qur’an, hal ada tiga, apalagi dengan 

persoalan menasakh al-Qur’an dengan hadis. Mayoritas ulama  

berpendirian bahwa menasakh sebagian ayat al-Qur’an dengan 

sebagian yang lain hukumnya boleh bahkan diantara mereka ada 

yang tidak keberatan untuk menasakh al-Qur’an dengan hadis. 

Pembahasan mengenai nasakh (nasikh dan mansukh) dalam kajian 

ilmu al-Qur’an merupakan Salahsatu  tema yang selalu ada. Hal 

ini penting terutama penafsiran terhadap ayat-ayat hukum. 

Pendapat ulama mengenai hal ini berbeda-beda. Secara garis 

besar, ada dua kelompok pendapat yang membicarakan naskh ini; 

pertama kelompok yang setuju (pro), kedua kelompok-kelompok 

yang tidak setuju (kontra), yang dipelopori oleh Abu Muslim al-

Isfahaniy.   

Diantara mereka yang beranggapan bahwa suatu 

ketetapan hukum yang ditetapkan oleh suatu kondisi tertentu 

telah menjadi mansukh apabila ada ketentuan lain yang berbeda 

akibat adanya kondisi lain, seperti perintah untuk bersabar atau 

menahan diri pada periode Mekkah di saat kaum muslimin 

lemah, dianggap telah dinasakh oleh perintah atau izin berperang 

pada periode Madinah, sebagaimana yang beranggapan bahwa 

ketetapan hukum Islam yang membatalkan hukum yang berlaku 

pada masa pra-Islam merupakan pengertian dari nasakh.  

Sebagai dosen dalam matakuliah ulum al-Qur’an, AG. Dr. 

K.H. Baharuddin HS, M.A. berpendapat sejalan dengan 

pandangan yang mengatakan bahwa nasakh yang dimaksud 

adalah pembatalan hukum terhadap hukum yang berlaku pada 

masa pra Islam. Dengan demikian nasikh adalah al-Qur’an (Islam) 

dan mansukh adalah hukum yang berlaku masa pra Islam.  



  
 

  
 

Beliau berpandangan bahwa di dalam al-Qur’an sendiri 

tidak ada ayat yang menasakh atau dinasakh. Beliau mengatakan, 

yang dimaksud ayat-ayat yang dinasakh adalah ayat-ayat yang 

terdapat dalam kitab-kitab suci sebelum al-Qur’an seperti Taurat, 

Zabur, dan Injil. Kitab Taurat mempunyai ayat-ayat, sebagaimana 

halnya kitab Zabur dan Injil semuanya merupakan kitab suci yang 

diwahyukan oleh Allah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi 

Musa a.s., kitab Zabur kepada Nabi Dawud a.s. dan kitab Injil 

kepada Nabi Isa a.s. dan hal ini merupakan Salahsatu  yang harus 

diyakini dalam rukun iman. Artinya, wajib diyakini sebagai kitab 

suci yang bersumber dari Allah. Akan tetapi beberapa 

diantaranya telah revisi dan diganti oleh al-Qur’an. 

Ketika ayat-ayat yang terdapat dalam kitab-kitab suci 

tersebut diantaranya ada yang sudah tidak relevan maka ayat-

ayat al-Qur’an turun menggantikannya sehingga tidak berlaku 

lagi. Dengan demikian turunnya ayat-ayat al-Qur’an yang 

menyelisihinya menunjukkan bentuk penghapusan. Ayat-ayat al-

Qur’an yang menggantikan itu lebih baik dan lebih relevan 

dengan perkembangan zaman. Demikian pandangan beliau yang 

dikemukan dalam berbagai kesempatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

4. HUKUM MEROKOK 

Pemikiran beliau dalam kapasitasnya sebagai Ketua 

Umum MUI Kota Makassar tidaklah atas nama pandangan 

pribadi. Beliau membuat pernyataan atau fatwa melalui sebuah 

kajian kolektif bersama pengurus MUI apabila ada masalah-

masalah sosial keagamaan kontemporer yang membutuhkan 

penjelasan dan penegasan.   

Fatwa tentang hukum merokok, MUI berpandangan bahwa 

merokok hukumnya haram pada beberapa orang dan tempat. 

Haram merokok di tempat atau di ruang publik, bagi wanita 

hamil atau anak-anak.  

Hal ini tentu berbeda pandangannya dalam kapasitas beliau 

sebagai pribadi yang menyatakan bahwa merokok itu hukumnya 

haram dengan melihat dampak buruk yang ditimbulkan itu lebih 

besar daripada manfaatnya. Berdasarkan kaidah ushul fiqh “Dar’u 

al-mafasid awlaa min jalbi al-mashalih” artinya, “mencegah mudarat 

harus didahulukan/diprioritaskan daripada mengambil manfaatnya atau 

maslahat” maka rokok dapat diharamkan. Dampak yang 

ditimbulkan rokok yaitu merusak kesehatan bagi perokok aktif 

dan perokof pasif. Karenanya, dengan tegas, merokok adalah 

haram. Hal ini tentu sejalan dengan kesimpulan hukum (istimbath) 

yang dikeluarkan oleh faktwa Muhammadiyah yang 

mengharamkan rokok. Padahal, NU menfatwakan bahwa 

merokok hukumnya makruh. 

Dalam kapasitas beliau sebagai Rais Syuriah NU Kota 

Makassar, AG. Dr. K.H. Baharuddin HS, M.A. tidak menyelisihi 

fatwa NU yang memakruhkan aktivitas merokok. Pendapat beliau 

tentang haramnya merokok itu dalam kapasitasnya sebagai 

pribadi. Hal ini bebarapa kali beliau sampaikan di berbagai 



  
 

  
 

kesempatan, meskipun beliau hanya menyampaikan dan tidak 

melakukan pencegahan dalam tindakan tegas. Ini menunjukkan 

bahwa model pendidikan diberikan ala orang dewasa. Dan, fatwa 

pribadi sifatnya tidak mengikat, melainkan sebagai pesan-pesan 

moral keislaman untuk mencegah mudarat. Demikianlah cara 

beliau menyampaikan pesan moral agama yang masih 

kontradiktif dengan pendapat sebagian ulama. 

Dari perspektif gagasan fiqh lingkungan (fiqh al-bi’ah), 

menghindari rokok di tempat umum adalah sebuah keharusan. 

Sebab, mencegah dampak negatif (muncul penyakit akibat rokok) 

harus lebih diprioritaskan. Maknanya, mencegah mafsadat harus 

diprioritaskan dibandingkan mengambil maslahat. Konsep fiqh 

dan teologi tentang thaharah (bersuci) “Kebersihan adalah 

sebagian dari iman” dan “Sesungguhnya Allah itu indah dan 

menyukai keindahan”. Tidak merokok adalah bagian dari 

kemaslahatan diri, sosial, dan polusi lingkungan (udara). Yang 

jelas, merokok di ruang-ruang publik akan mengakibatkan polusi 

udara, padahal udara segara merupakan kebutuhan vital semua 

manusia.  

Selain itu, merokok yang menyebabkan munculnya berbagai 

macam penyakit baik yang merokok (perokok aktif) maupun 

merokok passif (orang-orang di sekitarnya). Hal itu jelas dilarang 

oleh Allah melalui firman-Nya dalam al-Qur’an “... Dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (Q.S. al-

Baqarah/2 : 195). Merokok merupakan jalan kebinasaan, yakni 

mengakibatkan berbagai macam penyakit baik terhadap perokok 

aktif itu sendiri, lebih-lebih prokok passif yang ada di sekitarnya. 

Karena itulah, rokok merupakan bagian dari larangan yang 

dimaksud dalam ayat 195 surah al-Baqarah tersebut.  

 

 



  
 

  
 

 

 

5. RAKAAT DAN TEKNIK SHALAT WITIR 

Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang 

jumlah rakaat shalat Witir Rasulullah Saw. Diantaranya, riwayat 

dari ‘Abdullah bin Abi Qais r.a., beliau berkata, “Saya berkata 

kepada ‘Aisyah, ‘Berapa (rakaat) kebiasaan Rasulullah Saw. dalam 

hal mengerjakan shalat Witir?’ Beliau menjawab, ‘Adalah beliau 

mengerjakan shalat Witir sebanyak empat dan tiga (rakaat), 

sebanyak enam dan tiga (rakaat), sebanyak delapan dan tiga 

(rakaat), serta sebanyak sepuluh dan tiga (rakaat). Beliau tidaklah 

pernah mengerjakan shalat Witir sebanyak kurang dari tujuh 

(rakaat) dan tidak (pula) lebih dari tiga belas (rakaat).’.” 

Dari Abu Ayyub Al-Anshâry r.a., Rasulullah Saw. bersabda, 

“Shalat Witir adalah haq atas setiap muslim, maka barangsiapa 

yang suka mengerjakan shalat Witir sebanyak lima (rakaat), 

hendaknya ia kerjakan, barangsiapa yang suka mengerjakan 

shalat Witir sebanyak tiga (rakaat), hendaknya ia kerjakan, dan 

barangsiapa yang suka mengerjakan shalat Witir sebanyak satu 

(rakaat), hendaknya ia kerjakan.”  

Dari dua hadis di atas dan beberapa hadis lainnya diketahui 

bahwa, dari perbuatan beliau, pelaksanaan shalat Witir Nabi Saw. 

tidaklah kurang dari tujuh rakaat dan tidak lebih dari tiga belas 

rakaat (sunnah fi’liyah). Beliau juga menuntun melalui lisan beliau 

tentang pembolehan pelaksanaan shalat Witir sebanyak lima, tiga, 

dan satu rakaat (sunnah qawliyah). 

Shalat Witir satu rakaat berdasarkan hadis Abu Ayyub di 

atas dan hadis-hadis lain, pelaksanaan shalat Witir satu rakaat 

adalah boleh menurut jumhur ulama dari kalangan shahabat, 

tabi’in, dan imam yang mengikuti mereka dengan baik. Bila tiga 



  
 

  
 

rakaat, boleh dikerjakan dengan dua cara, dengan ketentuan 

bahwa pelaksanaan shalat tersebut tidak menyerupai shalat 

Maghrib menurut pendapat yang lebih kuat, yaitu: Pertama, 

mengerjakan tiga rakaat sekaligus dengan sekali salam. Kedua, 

mengerjakan dua rakaat lalu bersalam, kemudian berdiri lagi 

untuk mengerjakan satu rakaat lalu bersalam. Ketiga, bila satu 

rakaat, tentunya dikerjakan dengan satu kali bersalam. 

 Secara pribadi, Anregurutta’ Dr. H. Baharuddi HS memiliki 
pandangan berbeda dengan praktek sebagian umat Islam 
mengenai jumlah rakaat shalat witir. Meskipun beliau sebagai 
Rais Syuriah NU Kota Makassar, dan seperti umumnya warga 
Nahdhiyin mengamalkan shalat witir dengan jumlah tiga rakaat 
dengan rincian dua rakaat + satu rakaat. Dua rakaat ke rakaat 
ketiga diantarai salam. Ini biasanya oleh mereka melaksanakan 
shalat tarwih 20 rakaat (dua-dua rakaat dengan sepuluh kali 
salam) lalu diakhiri atau disusul dengan shalat sunat witir 2 
rakaat tambah 1 rakaat diantarai salam. Sedangkan sebagian 
kaum muslimin yang melaksanakan delapan rakaat shalat tarwih 
ditutup dengan shalat witir 3 rakaat dengan satu kali salam. 

 AG. H. Baharuddin HS mempunyai pandangan pribadi 

bahwa shalat witir mestinya atau sebaiknya langsung tiga rakaat 

satu kali tahiyat dan satu kali salam, yaitu di akhir rakaat terakhir 

sebagaimana pandangan ulama yang sejalan dengan pandangan 

beliau. Beliau berpandangan bahwa secara bahasa saja, makna 

witir itu ganjil, sementara shalat adalah ibadah dimulai dengan 

takbiratul ihram dan di akhiri dengan salam. Artinya, ketika 

salam berarti shalat itu sudah satu shalat. Apabila ditambah satu 

rakaat lagi berarti yang ganjil hanyalah satu rakaat, sedangkan 

dua rakaat sebelumnya tidak disebut witir (ganjil), bahkan genap.  

Atas argumen dan fakta tersebut, beliau secara pribadi lebih 

memilih tiga rakaat langsung dan satu kali tahiyyat dan satu kali 

salam, terutama ketika dilakukan sendiri di rumahnya. Adapun 



  
 

  
 

ketika berjamaah, beliau mengikuti dua rakaat tambah satu rakaat 

diantarai salam karena memang terdapat hadis yang 

memerintahkan makmun mengikuti imam selama masih ada 

dalilnya dan adanya pandangan ulama demikian. Di sinilah 

terlihat bahwa meski beliau memiliki pandangan pribadi, namun 

beliau tidak ingin memaksakan, karena beliau sadar bahwa ini 

wilayah ikhtilaf. Bahkan demi sikap saling menghargai, maka 

pendapat yang diyakininya ditinggalkan karena hal itu masalah 

khilafiyah furu’iyah. Sementara persatuan, persaudaraan, dan saling 

menghormati adalah persoalan ushuliyah. Memprioritaskan yang 

bersifat ushuliyah daripada yang furu’iyah (sampai pada saatnya 

bisa diterima) adalah sebuah prinsip dalam beragama. Bersatu 

dalam ushuliyah dan toleran dalam khilafiyah furu’iyah adalah 

formulasi kalimat yang lebih dekat untuk menggambarkan 

prinsip dan kearifan beliau dalam beragama dan berpendapat. 

Dengan kata lain, akhlak saling menghargai itu lebih utama 

daripada ibadah yang statusnya sunnah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

 

6. KATA “AL-MARHUM DAN ALLAH YARHAM” 

Pendapat tentang masalah penggunaan istilah ini tidak 

dimaksudkan untuk “menghakimi” pengguna kedua istilah 

tersebut. Pandangan beliau tentang hal ini dimaksudkan sebagai 

suatu tinjauan dan pertimbangan. Istilah atau kalimat doa “Allah 

Yarham” yang lebih populer di Malaysia dan di kalangan para 

penggiat tarekat. Akan tetapi, perlu dianalisis dan diposisikan 

secara ilmiah, paling tidak, berdasarkan dua pendekatan, yaitu 

kaidah bahasa Arab dan berdasarkan makna dalam sebuah 

kalimat sempurna. 

Kata ‘almarhum’ sejatinya bukan gelar, namun pemberian 

identitas lain untuk seseorang. Lebih lazim dinisbatkan kepada 

orang yang telah wafat. Sebuah identitas yang mengandung 

makna doa. Dalam kalimat lain, dapat dicontohkan, “Sang 

bintang kelas, Muh. Zaki, sangat cerdas”. Identitas 

peringkat/prestasi dan identitas nama merujuk pada orang yang 

sama. Tentunya, bisa dibalik seperti ini, “ Muh. Zaki, sang bintang 

kelas, sangat cerdas”. Bahkan kalau konteks kalimatnya sudah 

jelas, kita cukup mengatakan “Sang bintang kelas sangat cerdas”. 

Dapat dicontohkan penggunaan ‘almarhum’ pada sebuah 

kalimat. “Almarhum,Muh. Zaki, cerdas”. Bisa juga “Muh. Zaki, 

almarhum, cerdas”. Kalau sebelumnya sudah jelas yang 

dibicarakan Muh. Zaki, kita bisa katakan “Almarhum cerdas”. 

Saat dirubah kedalam bahasa Arab, maka tidak akan ada 

kerancuan bahasa. Kata almarhum bisa menempati posisi badal 

(pengganti) dalam tatabahasa Arab dan Muh. Zaki menjadi mubdal 

minhu (yang diganti), atau sebaliknya. “Almarhum Muh. Zaki 



  
 

  
 

dzakiyyun”, “Muh. Zaki almarhum dzakiyyun”, atau “Alamarhum 

dzakiyyun”. 

Dari segi maknanya pun, tidak ada masalah. Andai saja kata 

almarhum diterjemahkan maka kalimat diatas artinya seperti 

berikut, “Yang disayangi Allah, Muh. Zaki, cerdas”, “Muh. Zaki, 

yang disayangi Allah, cerdas”, “Yang disayangi Allah itu cerdas”. 

Intinya, tidak ada masalah secara tata bahasa Arab dalam 

sebuah kalimat maupun secara makna. Terlebih jika dalam bahasa 

Indonesia. 

Selanjutnya, kalau saja “Allah Yarham” dipahami melalui 

pendekatan bangsa Melayu (Malaysia) atau bahasa Indonesia, 

mungkin tidak ada masalah berarti. Terutama kalau panduan kita, 

bahasa adalah arbitreri (kesepakatan). Yang penting dipahami dan 

pesan yang keluarkan tersampaikan maka selesai. Itulah bahasa. 

Kita bisa saja mengatakan, “Allah Yarham Muh. Zaki cerdas”, 

“Muh. Zaki Allah Yarham cerdas”, atau “Allah Yarham cerdas”. Bisa 

jadi, orang yang mendengar ucapan kita paham maksud pikiran 

kita.  

Hanya saja, karena “Allah Yarham” ini berasal bahasa Arab 

tentu berbeda dan tidak sekedar kesepakatan. Bisa jadi, 

kesepakatan yang ada terjadi karena kesalahan dan 

ketidakpahaman pemakainya. Tentunya, jangan coba-coba 

menerjemahkannya kedalam bahasa Arab! “Allahu Yarhamu Muh. 

Zaki dzakiyyun”, “Zaki Allahu Yarhamu dzakiyyun”, “Allahu 

Yarhamu dzakiyyun”. 

Ketiga kalimat itu salah dari tatabahasa Arab. Yang pertama 

tidak jelas subjeknya (mubtada’). Yang kedua subjek predikatnya 

ada, tetapi tidak ada objeknya (maf’ul bih) dari Yarhamu, 

sedangkan ia kata kerja transitif (muta’addi), bukan kata kerja 

intransitif (lazim). Yang ketiga tidak lengkap kalimatnya. 



  
 

  
 

Kalau kita mencoba menerjemahkan, maka berikut 

terjemahnya, 1. “(Semoga) menyayangi Muh. Zaki cerdas”, 2. 

“Muh. Zaki, (semoga) Allah menyayangi, cerdas” dan 

3.  “(Semoga) Allah menyangi cerdas”. Bagaimana menggunakan 

Allah Yarham yang benar dalam sebuah kalimat lengkap bahasa 

Arab. Kalimat “Muh. Zaki, Allahu Yarhamu(hu), dzakiyyun” artinya 

“Muh. Zaki, yang (semoga) disayangi oleh Allah, cerdas”. 

Ditambahkan dhomir (preposisi) setelah “Yarhamu” yang kembali 

kepada Muh. Zaki. Untuk perempuan ditambah (ha). “Siti, Allahu 

Yarhamuha, dzakiyyatun”. 

Penggunaan jumlah du’aiyyah (kalimat sisipan yang 

bermakna doa) dengan istilah untuk ulama besar yang telah wafat 

“Allah yarham”. Bagi Anregurutta’ Dr. H. Baharuddin HS, 

penggunaan istilah Allah yarham yang dikhususkan untuk ulama 

besar yang telah wafat ini, dari segi bahasa Arab agak rancu. 

Kerancuan itu terdapat pada makna “Allah yarham” dengan 

menggunakan fi’il/verba “yarham”. Meskipun begitu, seperti 

ditegaskan di awal, beliau tidak bermaksud menyalahkan orang 

yang menggunakan “jumlah du’aiyyah” atau sisipan yang 

mengandung doa “Allah yarham”. 

Menurut beliau, bahwa kata kerja (verba) “yarham” dalam 

bentuk fi’il mudhari (sedang sekarang dan akan datang) Allah 

merahmati. Jika menggunakan kata kerja berarti terikat dengan 

waktu. Menurut beliau, justru penggunaan “al-marhum” itu lebih 

relevan, sebab ini bentuk isim (kata benda) yang berlaku secara 

konstan, tetap (tsubut, dawaam). Artinya, “al-marhum” lebih layak 

bagi ulama dengan harapan agar ulama tersebut dirahmati oleh 

Allah selama-lamanya dalam waktu yang tidak terbatas.  

 

 

 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

7. SHALAT BERJMAAH DI MASJID BAGI WANITA 

Shalat berjamaah di masjid bagi perempuan ini sering 

menjadi ikhtilaf. Memang ada hadis yang dipahami bahwa shalat 

para wanita itu lebih utama di rumahnya. Sedangkan bagi laki-

laki shalat fardhu secara berjamaah lebih utama di masjid.  

Terdapat khilafiyah mengenai boleh tidaknya wanita shalat 

berjamaah di masjid. Pertama, melarangnya (makruh), seperti 

ulama mutakhir Hanafiyah. Ini untuk wanita tua dan muda, 

dengan alasan zaman telah rusak. Kedua, membolehkannya 

(khususnya wanita tua), seperti ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan 

Hanabilah, dengan dalil hadis-hadis.  

Yang rajih (kuat) menurut kami pendapat kedua. Ibnu 

Qudamah menyatakan kemubahannya dengan dalil dahulu para 

wanita telah shalat berjamaah bersama Nabi Saw. Namun 

kebolehan itu diikat dua syarat. Pertama, ada izin dari suami atau 

wali (jika belum nikah). Dalilnya sabda Nabi Saw.,”Jika isteri-

isterimu meminta izin ke masjid-masjid, maka izinkanlah 

mereka.” (HR Muslim, Bukhari, Ahmad, dan Ibn Hibban). Kedua, 

tidak memakai wangi-wangian, atau semisalnya yang dapat 

menimbulkan mafsadat bagi wanita. Sabda Nabi Saw. ,”Janganlah 

kamu melarang wanita-wanita hamba Allah pergi ke masjid-

masjid Allah, tapi hendaklah mereka keluar tanpa wangi-

wangian.” (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibn Khuzaimah, Darimi, dan 

Baihaqi). 



  
 

  
 

Jadi, jika wanita keluar tanpa izin suami/wali, hukumnya 

haram. Namun, disunnahkan suami/wali memberikan izin.  Jika 

wanita pergi ke masjid dengan wangi-wangian, hukumnya 

haram. Ibnu Hazm menyebutkan jika wanita keluar berjamaah di 

masjid dengan berhias atau memakai wangi-wangian, mereka 

bermaksiat kepada Allah.  

Soal mana yang lebih utama bagi wanita, shalat di masjid 

atau di rumah. Ada dua pendapat. Pertama, yang lebih utama 

shalat di rumah, baik shalat sendiri (munfarid) atau shalat 

berjamaah. Ini pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-

Mughni (3/443). Kedua, yang lebih utama shalat di rumah, jika 

shalatnya secara jamaah, bukan shalat sendiri. Ini pendapat Ibnu 

Hazm dalam al-Muhalla (4/197) dan ulama Syafi’iyah seperti 

Imam Nawawi dalam al-Majmu’ (4/198). 

Kedua pendapat itu dalilnya adalah sabda Nabi Saw., 

”Janganlah kamu melarang isteri-isterimu ke masjid-masjid, dan 

rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.” (HR Abu Dawud, 

Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Thabrani). Pendapat pertama 

mengambil keumuman lafal “dan rumah-rumah mereka lebih 

baik bagi mereka” wa buyutuhunna khair lahunna. Sedang pendapat 

kedua, tidak memberlakukan hadis itu secara umum, namun 

mengkhususkan hanya untuk shalat jamaah, bukan shalat 

munfarid. Jadi, pendapat kedua ini menjama’ (menggabungkan) 

hadis itu dengan hadis keutamaan shalat jamaah, yaitu sabda 

Nabi Saw., ”Shalat jamaah lebih utama daripada shalat sendiri 

dengan 27 derajat.” (Bukhari no 609; Muslim no 1038). Tidak 

ditentukan jenis kelaminnya dan tidak ditentukan tempatnya. 

Penekanannya pada “berjamaahnya” bukan pada “masjidnya”. 

Pendapat kedua lebih rajih, dengan pertimbangan bahwa 

telah mengamalkan dua dalil, sedang pendapat pertama hanya 

mengamalkan satu dalil. Kaidah ushuliyah menyebutkan, 



  
 

  
 

mengamalkan dua dalil adalah lebih utama daripada 

meninggalkan satu dalil secara keseluruhan.  

Terhadap hadis tersebut, Anregurutta’ H. Baharuddin HS 

memahami tidak terikat oleh kesahihan hadis atau kekuatan hadis 

berdasarkan sanadnya saja. Beliau lebih melihat pada konteks 

penyabdaan hadis itu. Beliau menjelaskan bahwa hadis itu 

memiliki latar belakang konteks historis ketika keadaan negeri 

tidak aman disamping alat penerang (lampu) tidak canggih 

seperti saat ini. Baginya, shalat berjamaah bagi perempuan untuk 

shalat fardhu adalah penting, dianjurkan, bahkan sunnat.  

Beliau menghubungkan dengan realitas sosial saat dimana 

para wanita bebas “berkeliaran” ke mal-mal atau ke tempat-

tempat umum. Mengapa ke tempat seperti itu dibiarkan, padahal 

keamanannya tidak lebih terjamin keamanannya dibandingkan ke 

masjid?. Ke mesjid bagi wanita untuk saat keadaan normal dan 

aman seperti saat ini adalah wajar dan banyak manfaatnya. Hal 

ini berlaku terutama bagi wanita yang tidak banyak halangan 

mengurus rumah tangga, termasuk mengurus anak-anaknya. Bagi 

wanita (istri) yang tidak lagi memiliki anak-anak kecil dan tidak 

merawat orang tua yang uzur atau sakit, maka waktu dan 

kesempatan ke masjid tidak bakal melalaikan kewajibannya. 

Hadis yang mencegah wanita datang berjamaah ke mesjid itu 

berlaku secara temporal dan situasional. Teks-teks hadis 

mempunyai relasi dengan konteksnya sendiri-sendiri. Kegagalan 

mempertemukan antara teks-teks hadis dengan konteksnya 

merupakan awal dari munculnya pemahaman yang tekstual dan 

kaku. 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

8. WACANA SERTIFIKASI ULAMA 

Wacana sertifikasi ulama telah menyita perhatian 

masyarakat khususnya umat Islam. Pemerintah yang selama ini 

menjadi mitra ulama juga tammpak memiliki tanggapan yang 

berbeda. Akan tetapi, Menteri Agama, Lukman Saifuddin 

membantah berita yang mengatakan bahwa pemerintah 

berencana untuk melakukan sertifikasi atau standarisasi 

ulama.  Pemerintah sama sekali tidak pernah memunculkan istilah 

itu. Bahkan, Menteri Agama menyatakan, sama sekali tidak ingin 

melakukan standardisasi atau sertifikasi ulama, karena 

kompleksitasnya akan sangat tinggi. 'Implikasinya akan sangat 

luar biasa. Apalagi untuk istilah standardisasi yang menurutnya 

terlalu akademik. Nanti akan muncul instilah kompetensi, 

kualifikasi, dan sebagainya.  

Dia menyebutkan, jumlah masjid di Tanah Air sudah tidak 

terhitung jumlahnya. Di setiap masjid ada ulama yang jumlahnya 

juga tidak hanya satu atau dua. Jadi ada jutaan ulama. Dalam 

kondisi seperti ini, akan sangat kompleks bila pemerintah harus 

melakukan sertifikasi, apalagi standarisasi.  

Justru, hal yang sebenarnya diharapkan pemerintah adalah 

adanya pedoman bersama kesepakatan para ulama. Antara lain 



  
 

  
 

seperti mengenai apa yang bisa disampaikan khatib dalam 

pelaksanaan shalat Jumat. Kemudian apa yang tidak boleh 

disampaikan. Hal itu demi kesamaan visi. Dan, nanti yang 

merumuskan pedoman bersama itu juga para ulama, bukan 

pemerintah. Pemerintah hanya menfasilitasi agar umat tidak 

bingung. Materi itu dinilai menimbulkan keresahan dan dapat 

memunculkan perpecahan di kalangan masyarakat. Mereka 

kemudian mempertanyakan, mengapa pemerintah tidak 

bertindak atau tidak hadir dalam mengatasi masalah ini. Di 

sinilah perlunya ada komunikasi yang terus terbuka antara ulama 

dan umara’ untuk bersinergi menghadirkan kesejukan dalam 

masyarakat. 

Terhadap wacana tersebut, Anregurutta’ H. Baharuddin HS 

memandang bahwa Salahsatu  ciri melekat dalam kepribadian 

seorang alim (ulama) adalah tawaduk. Karena sikap yang 

demikian tawaduk, maka mereka tidak mungkin mengajukan diri 

untuk dilakukan sertifikasi sebagai ulama. Sementara untuk 

melakukan sertfikasi, dibutuhkan syarat-sayarat administratif 

bersama dokumen pendukungnya. Pandangan beliau ini sejalan 

dengan pandangan Menteri Agama bahwa terlalu kompleks 

masalahnya jika hendak melakukan sertikasi atau standarisasi 

ulama. 

Sejalan pula dengan Menteri Agama, dalam pandangan 

Anregurutta’’, untuk melakukan penilaian atau standarisasi 

kelayakan seorang ulama untuk disebut kelas “ulama” harus 

dilakukan penilaian oleh orang yang paham dan mengerti betul 

syarat-syarat atau kriteria ulama. Selain mereka tidak tertarik 

untuk disertifikasi sebagai alim ulama, para ulama tidak ada yang 

mau menobatkan dirinya sebagai ulama yang layak menjadi 

assesor untuk melakukan penilaian dan standarisasi terhadap 

ulama lainnya. Etika mereka saling menghormati, sehingga tidak 



  
 

  
 

ada yang ingin menempatkan dirinya sebagai orang lebih alim. 

Bahkan, andaikan ada formulir untuk sertifikasi ulama, maka 

ulama yang sesungguhnya pasti tidak mengembalikan formulir 

tersebut. Anregurutta’ lebih melihat pada sisi etisnya tidaknya 

melakukan sertifikasi ulama.  Singkatnya, konsekuensi sertfikasi 

ulama akan menghadirkan masalah yang konpleks. 

Di sisi lain, konsekuensi pemberlakukan sertifikasi adalah 

pemberian tunjangan yang proporsional berdasarkan peringkat 

dan perannya. Pihak mana yang akan memberikan tunjangan 

sertifikasi kepada para ulama. Kalau pun ada, negara 

umpamanya,  ini hanya akan menambah beban anggaran bagi 

negara. Kalau ulama sudah ditakar dengan materi maka akan 

menurunkan  kepercayaan publik dan mengganggu niat tulus 

mereka untuk mengabdi.  

Berbeda halnya apabila program sertifikasi dilakukan 

terhadap muballigh. Ulama dan muballigh, terdapat hal-hal yag 

berbeda secara signifikan antara keduanya. Boleh jadi ulama 

namun  sekaligus muballigh. Akan tetapi, berbeda halnya ulama 

dengan muballigh. Muballigh seringkali sudah diatur oleh panitia 

masjid sebagai rutinitas. Singkatnya, menurut beliau, tidak perlu 

dilakukan sertifikasi ulama. Demikian beliau mengunci 

pernyataannya. Masalahnya, sebagian ulama juga menjadi 

muballigh.  
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