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Penyebutan MAPK di judul tulisan ini sesungguhnya 
secara inheren dan secara tidak langsung sudah termasuk di 
dalamnya MAKN. Min dzikri MAPK wa iradatu MAKN 
“penyebutan MAPK sudah termasuk pula di dalamnya MAKN.” 
MAPK dan MAKN adalah saudara kandung cuma lain bapak. 
MAPK bapaknya bernama Prof. Dr. H. Munawir Syadzali, MA. 
mantan Menteri Agama RI, sedangkan MAKN bapaknya 
bernama Dr. (H.C.) dr. Tarmizi Tahir yang juga mantan 
Menteri Agama RI. Walhasil, bapak kandung MAPK dan MAKN 
keduanya sama-sama mantan Menteri Agama RI. 

Banyak hal sesungguhnya yang bisa diceritakan dan 
ditulis mengenai MAPK, namun dalam tulisan ini penulis 
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mencoba memotret sebagian kecil dari sweet memories 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik di sekolah maupun di 
asrama terutama dari sisi keunggulan-keunggulan yang ada 
sehingga layak untuk menjadi sekolah pilihan dan sekolah 
idaman. Oleh karena itu, isi tulisan ini tentunya berupaya 
menapaktilasi rasa, asa, dan karsa penulis khususnya dan 
barangkali mewakili teman seangkatan pada umumnya 
selama menempuh pendidikan di MAPK.  

Sungguh pada mulanya, saya tidak banyak tahu 
tentang MAPK; apa itu MAPK? bagaimana pola belajar? dan di 
mana tempatnya? Meski telah dinyatakan lulus masuk MAPK, 
pada awalnya saya masih belum yakin untuk melanjutkan 
sekolah di tempat ini karena selain sudah merasa nyaman di 
tempat sekolah sebelumnya yaitu (Ponpes Nurul Hakim 
Kediri Lombok Barat) juga sudah terjalin hubungan 
emosional yang kuat dan akrab dengan teman-teman dan 
para asatidz yang ada di Pondok. Seiring berjalan waktu, saya 
banyak mendapat informasi dari beberapa teman yang 
menginformasikan bahwa MAPK adalah sekolah yang bagus 
dan berkualitas, tidak semua orang bisa masuk di sana, dan 
siswa yang diterima di MAPK mendapat beasiswa dari 
pemerintah selama studi. Informasi lain yang juga saya 
dapatkan adalah bahwa tujuan didirikannya MAPK adalah 
untuk mencetak ulama plus yang tidak hanya mengerti dan 
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memahami ilmu agama secara mendalam namun juga tidak 
tertinggal dalam bidang sains (ilmu umum).  

Mendengar informasi tersebut, saya amat senang 
dengan informasi tersebut dan hati saya mulai tertarik untuk 
sekolah di MAPK. Dan untuk memantapkan pilihan ini saya 
bersama orang tua saya datang berkunjung ke MAPK untuk 
melihat secara langsung lokasi, fasilitas dan aktifitas yang 
berlangsung di sekolah tersebut. Setelah melihat lokasinya 
dan juga mendapat tambahan informasi yang memadai dan 
clear dari pengelola sekolah, maka saat itu pula saya la syakka 

wala raiba (tidak bimbang dan tidak ragu) lagi menetapkan 
dan memutuskan untuk melanjutkan studi di MAPK. Secara 
pribadi, saya sangat senang dan bangga menjadi bagian dari 
keluarga besar MAPK, baik MAPK Mataram pada khususnya 
maupun MAPK yang sudah ada di beberapa daerah di 
Indonesia pada umumnya.  

Ada beberapa hal atau aspek yang menyebabkan saya 
senang, semangat, dan bangga bersekolah di MAPK Mataram 
yaitu:  

1. Dari segi nama sekolah 

  Nama sekolah ini terkesan keren dan mewah. Betapa 
tidak, biasanya nama sekolah sebagai lanjutan dari MTs 
adalah Madrasah Aliyah (MA) sederajat dengan Sekolah 
Menengah Atas (SMA). Nama ini sudah biasa dan lazim 
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didengar oleh siapapun. Akan tetapi dengan adanya 
embel-embel PK setelah huruf MA itu menimbulkan sense 
yang berbeda baik saat penyebutannya maupun saat 
orang lain mendengarkannya. Nama tersebut menyedot 
perhatian banyak pihak sekaligus membikin orang lain 
jadi penasaran dan bertanya-tanya. Sederet pertanyaan 
mengemuka seperti siapa owner sekolah tersebut, di 
mana tempatnya? seperti apa program-programnya? dan 
apa yang membedakannya dari Madrasah Aliyah yang lain 
sehingga dinamakan Aliyah Khusus? Pertanyaan-
pertanyaan tersebut memang layak ditanyakan oleh 
masyarakat pada umumnya dan oleh para penggiat 
pendidikan pada khususnya mengingat MAPK sependek 
pengetahuan penulis merupakan sekolah model baru 
yang tidak pernah ada sebelumnya setidaknya di 
Indonesia.  

Harus diakui oleh semua alumni bahwa selain 
bersyukur kepada Allah swt. Kita juga harus berterima 
kasih kepada founding father (pendiri dan penggagas) 
madrasah/sekolah MAPK ini yaitu Bapak Prof. Dr. H. 
Munawir Syazali, MA. Beliau adalah Mantan Menteri 
Agama RI di era Presiden Suharto dan beliau juga dikenal 
sebagai tokoh intelektual muslim yang sangat concern 
dalam dunia pendidikan dan hukum Islam. Model sekolah 
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seperti ini pada tahun-tahun berikutnya banyak diadopsi 
dan didirikan di berbagai tempat dan di semua level 
sekolah mulai dari MI, MTs, MA bahkan juga perguruan 
tinggi. Namanya bermetamorfose menjadi Madrasah 
Aliyah (MA) Plus, MAN Model, SMAIT dll.  Sedangkan di 
tingkat SD/MI, MTs/SMP, muncul nama sekolah SD Islam 
Terpadu (SDIT), MIN Model, SMPIT, MTsN Model dan lain 
sebagainya. 

Nama MAPK bagi saya sungguh menggiurkan, 
membanggakan dan mempesona dalam hati. I Love 
MAPK. 

2. Dari segi tempat 

Tempat yang dimaksud adalah lokasi dimana 
sekolah ini berada. Lokasi MAPK berada di tempat yang 
sangat strategis yakni di jln. Pendidikan Kota Mataram 
sehingga mudah dijangkau oleh siapapun yang ingin 
berkunjung/ bersilaturrahim untuk melihat 
gedung/bangunan sekolah, asrama, demikian pula 
lingkungan sekolahnya. Nama jalannya pun jalan 
pendidikan yakni tempat para siswa belajar menimba ilmu 
pengetahuan. Bisa jadi pemberian nama ini dengan jalan 
Pendidikan karena di sepanjang jalan ini berdiri sekolah 
dan kampus megah mulai dari tingkat TK sampai 
perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Pada tahun 



TRADISI, KEILMUAN DAN CINTA    105 
 

seperti ini pada tahun-tahun berikutnya banyak diadopsi 
dan didirikan di berbagai tempat dan di semua level 
sekolah mulai dari MI, MTs, MA bahkan juga perguruan 
tinggi. Namanya bermetamorfose menjadi Madrasah 
Aliyah (MA) Plus, MAN Model, SMAIT dll.  Sedangkan di 
tingkat SD/MI, MTs/SMP, muncul nama sekolah SD Islam 
Terpadu (SDIT), MIN Model, SMPIT, MTsN Model dan lain 
sebagainya. 

Nama MAPK bagi saya sungguh menggiurkan, 
membanggakan dan mempesona dalam hati. I Love 
MAPK. 

2. Dari segi tempat 

Tempat yang dimaksud adalah lokasi dimana 
sekolah ini berada. Lokasi MAPK berada di tempat yang 
sangat strategis yakni di jln. Pendidikan Kota Mataram 
sehingga mudah dijangkau oleh siapapun yang ingin 
berkunjung/ bersilaturrahim untuk melihat 
gedung/bangunan sekolah, asrama, demikian pula 
lingkungan sekolahnya. Nama jalannya pun jalan 
pendidikan yakni tempat para siswa belajar menimba ilmu 
pengetahuan. Bisa jadi pemberian nama ini dengan jalan 
Pendidikan karena di sepanjang jalan ini berdiri sekolah 
dan kampus megah mulai dari tingkat TK sampai 
perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Pada tahun 

 

106    TRADISI, KEILMUAN DAN CINTA 
 

1991 saat penulis menjadi siswa MAPK, penulis menikmati 
indahnya tata ruang sekolah karena memiliki areal sekolah 
yang luas dan lapang serta ditumbuhi banyak pohon dan 
aneka macam bunga. Ruang kelas yang berjarak tidak jauh 
dengan asrama memudahkan kami menjalankan kegiatan 
sekolah baik pagi, siang, sore, bahkan juga di malam hari.  

3. Dari segi fasilitas 

Jujur bahwa, dulu pada saat mau menentukan 
pilihan untuk melanjutkan sekolah setelah lulus 
Tsanawiyah ke MAPK adalah karena fasilitas yang tersedia. 
Berbagai fasilitas akademik dan non akademik sudah 
tersedia di sekolah ini seperti ruang kelas/belajar yang 
nyaman, laboratorium bahasa, ruang makan (math’am), 
mushalla dan asrama. Adanya fasilitas asrama inilah yang 
memantapkan hati saya untuk masuk MAPK. Betapa tidak, 
asrama yang akan saya tempati itu, baru jadi dan masih 
“perawan”, aroma catnya pun masih tercium baunya, 
belum lagi saat masuk ke dalam asrama terlihat sederetan 
kamar-kamar dengan seperangkat fasilitas pendukung 
lainnya seperti tersedianya kursi, meja belajar, almari 
untuk masing-masing penghuni kamar. Demikian pula 
tempat tidur (dipan susun) yang lengkap dengan seperai, 
kasur, bantalnya. Selain itu, tersedia pula ruang tamu 
lengkap dengan kursi-meja sofanya. Di pinggir ruang tamu 
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tersusun rapi buku-buku dan kitab-kitab yang tidak pernah 
saya lihat apalagi baca sebelumnya. Pokoknya, tampilan 
fisik asrama beserta isinya begitu manis, bagus, bersih, dan 
“mewah” mempesona sehingga membuatku makin  girang, 
semangat, dan “fall in love” untuk menimba ilmu di tempat 
ini.  

Selain itu, semangat saya makin tergugah ketika 
terbayang dalam fikiranku bahwa pada saat mengikuti 
kegiatan belajar mengajar (KBM) nanti, saya akan bertemu 
dengan teman baru yang berasal dari berbagai daerah 
terutama wilayah Bali dan Nusa tenggara (Nusra). Mereka 
pasti teman-teman yang baik, terpilih dan secara akademis 
memiliki kecerdasan yang tinggi karena mereka adalah 
orang-orang pilihan dari berbagai sekolah/madrasah atau 
pondok pesantren. Harapannya kemampuan akdemis pas-
pasan yang saya miliki akan dapat ter-up grade oleh 
teman-teman yang pintar dan cerdas. Seperti dikatakan 
dalam sebuah riwayat bahwa “jika berteman sama penjual 
minyak wangi maka kita akan ikut wangi, jika kita 
berteman dengan pandai besi maka bisa jadi percikan api 
atau asapnya akan mengenai kita”. 3  Dan benar saja, 
alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman yang 
pintar dan hebat, kawan-kawan yang baik dan 

                                                      
3 (Baca HR. Bukhari 5534 dan HR. Muslim 2628).  
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menyenangkan, meski ada juga teman yang sikapnya usil 
dan “nyinyir” tapi masih dalam batas kewajaran dan itu 
sedikit sekali jumlahnya. (siapa gerangan…) cukup berkata 
al-kâtib a’lamu dzâlik (cukup penulis yang tau!) 

Selain fasilitas asrama, fasilitas lain yang tidak kalah 
menggiurkan kala itu adalah tersedianya ruang makan 
(math’am) bagi para siswa. Ini penting adanya, mengingat 
bahwa terbangunnya jasmani yang sehat apabila di-
support dengan menu yang sehat. Sesuai pepatah yang 
mengatakan “al-‘aql al-salim fi jism al-salim”, akal yang 

sehat terdapat pada fisik yang sehat. Saya juga mencoba 
membuat kaedah sebagai lanjutan kaedah sebelumnya 
yaitu”al-akl al-salim fi math’am al-salim”makan yang sehat 

dan baik adalah di tempat makan yang bersih dan baik 

pula”. Peran dan daya tarik ruang makan bagi saya sangat 
besar karena keberadaannya merupakan simbol 
terpenuhinya basic need seseorang. Apabila basic need ini 
terpenuhi, maka semua aktifitas belajar akan berjalan 
dengan baik dan lancar.  

Oh ia, hampir lupa, ternyata ada lagi fasilitas yang 
belum saya sebutkan dan fasilitas ini sangat menggiurkan 
yaitu pemberian beasiswa untuk semua siswa. Benar 
bahwa semua siswa MAPK diberi beasiswa selama menjadi 
siswa di sekolah ini. Selain beasiswa yang diterima 
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perbulan (berjumlah Rp.17.500), pemerintah juga 
men”declare” lewat arahan para asatiz pentukan paket 
kelulusan dengan tiga Grade kelulusan yaitu grade A, Grade 
B, dan grade C. Yakni bagi siswa MAPK yang lulus dengan 
kualifikasi grade A, maka ia dapat melanjutkan kuliah 
keluar negeri dengan mendapat beasiswa dari pemerintah. 
Selanjutnya siswa yang lulus dengan grade B maka ia 
dikuliahkan di dalam negeri dengan beasiswa pemerintah. 
Dan bagi siswa yang masuk grade C, ia dipastikan bisa 
masuk kuliah di dalam negeri dengan biaya sendiri. Adanya 
“stimulus” beasiswa tersebut menjadikan para siswa 
termotivasi untuk meraih grade tertinggi. Jika diadakan 
polling, tentu semua siswa memiliki hasrat yang dahsyat, 
berlomba secara fair dan konsisten demi menperoleh 
grade A tersebut. Namun, unfortunedly realisasi “reward 
grade” itu tidak terealisasi, entah mengapa dan apa 
penyebabnya, saya tidak tau. Meskipun grade-grade yang 
pernah “diiming-imingi” itu tidak terealisasi, tetapi hal 
tersebut setidaknya telah memberi semangat belajar yang 
tinggi kepada para siswa di semua angkatan untuk 
memperoleh ilmu sebanyak mungkin guna meraih cita-cita 
yang diimpikan.   
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4. Dari segi kegiatan 

Layaknya Pondok Pesantren, MAPK memiliki 
kegiatan yang cukup padat baik kegiatan di sekolah 
maupun kegiatan di asrama. Aktifitas belajar dan belajar 
demi mewujudkan manusia pembelajar di mulai sejak 
bangun tidur sampai tidur kembali. Berbagai jenis dan 
bentuk kegiatan harus diikuti oleh semua siswa baik itu 
kegiatan intra maupun ekstra kurikuler. Selain belajar di 
kelas sebagai kegiatan inti dan rutin setiap hari yakni 
mulai dari hari Senin sampai Sabtu, para siswa juga harus 
mengikuti kegiatan ekstrakulrikuler seperti terlibat aktif 
dalam kegiatan PMR, Pramuka dll. Program atau kegiatan 
lain yang juga terjadwal secara rutin adalah kegiatan 
tutorial. Belajar secara tutorial ini dari segi waktu, tempat 
dan materi bisa dimasukkan ke dalam kegiatan intra 
sekolah karena selain waktunya terjadwal dan kembali 
mempelajari dan memperdalam pelajaran-pelajaran yang 
dipelajari di kelas, juga tempatnya pun menggunakan 
ruang kelas meski tidak melulu di sana.  

Bagi saya, pengajaran dengan tutorial ini cukup 
menyenangkan dan mengasyikkan tapi juga sekaligus 
melelahkan. menyenangkan karena proses belajar-
mengajar dilakukan dengan santai namun serius atau 
dalam istilah beken-nya dikenal dengan istilah SerSan 
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(Serius-Santai). Tempat pelaksanaannya pun bervariasi, 
kadang belajarnya di ruang kelas, mushalla, ruang makan, 
ruang lab, asrama, halaman sekolah, dan terkadang pula di 
bawah pohon rindang sambil sesekali mengarahkan 
pandangan ke jalan raya sambil melirik orang yang 
berjalan disekitar sekolah atau melihat mobil yang lalu-
lalang melintas di jalan raya. Di samping itu, pelaksanaan 
tutorial ini juga cukup melelahkan karena belajarnya 
dilakukan tiga kali sehari seperti jadwal minum obat tiga 
kali sehari sesuai resep dokter bagi pasien yang sakit. 
Waktu pelaksanaan tutorial yang tiga kali sehari itu 
dilakukan setelah Subuh, setelah Asar dan setelah Isya’. Di 
tiga waktu tersebut, kami para siswa belajar banyak ilmu 
antara lain Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Tauhid-Kalam, 
Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, dan Ilmu Fikih. Kami diajar dan 
dibimbing langsung oleh guru-guru kami yang sangat alim 
dan istiqamah.  

Saking lelahnya, banyak cerita (kisah) lucu yang 
terjadi; mulai dari malas ikut tutorial terutama di pagi 
hari/bakda subuh karena masih ngantuk sehingga ada 
sebagian siswa yang “ngumpet” di bawah tempat tidur saat 
tutorial mau dimulai. Bukan hanya di pagi hari, di waktu 
yang lain juga sering terjadi. Rasa ngantuk yang luar biasa 
menghantui sampai-sampai kepala turun-naik, manggut-
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dilakukan tiga kali sehari seperti jadwal minum obat tiga 
kali sehari sesuai resep dokter bagi pasien yang sakit. 
Waktu pelaksanaan tutorial yang tiga kali sehari itu 
dilakukan setelah Subuh, setelah Asar dan setelah Isya’. Di 
tiga waktu tersebut, kami para siswa belajar banyak ilmu 
antara lain Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Tauhid-Kalam, 
Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, dan Ilmu Fikih. Kami diajar dan 
dibimbing langsung oleh guru-guru kami yang sangat alim 
dan istiqamah.  

Saking lelahnya, banyak cerita (kisah) lucu yang 
terjadi; mulai dari malas ikut tutorial terutama di pagi 
hari/bakda subuh karena masih ngantuk sehingga ada 
sebagian siswa yang “ngumpet” di bawah tempat tidur saat 
tutorial mau dimulai. Bukan hanya di pagi hari, di waktu 
yang lain juga sering terjadi. Rasa ngantuk yang luar biasa 
menghantui sampai-sampai kepala turun-naik, manggut-
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manggut layaknya orang yang menyatakan setuju di saat 
rapat. Bahkan saking ngantuknya, ustaz yang mengganjal 
pelopak matanya dengan pentol korek pun hampir saja 
tidak terasa.  Sungguh rasa ngantuk menjadi “musuh” 
nyata bagi kami saat itu.  

Memang diakui bahwa di MAPK tiada hari tanpa 
belajar dan terus belajar. Aktifitas-aktifitas itu sungguh 
terasa melelahkan, tapi kami sadar bahwa untuk 
menggapai kesuksesan perlu usaha, kerja keras, dan kerja 
smart tentu sekaligus dibarengi dengan hati yang tulus dan 
penuh kesabaran. Banyak ayat, hadis, qaul ‘ulama yang 
kami jadikan motto seperti “Inna maal ‘usri yusran” 

sesungguhnya setelah menempuh kesulitan ada kemudahan. 

Hal ini senada juga dengan pepatah yang mengatakan 
“berakit-rakit ke hulu berenang ketepian” sakit-sakit dahulu 

senang kemudian. Dan yang tak terlupakan dan memiliki 
daya “megis” tinggi adalah untaian mahfuzhat (kata bijak) 
yang berbunyi “man jadda wajada”; barang siapa 

bersungguh-sungguh pasti dapat. Sederet “qaul” inilah yang 
sering kali terlintas di dalam ingatan sehingga dapat 
memberi kekuatan dan semangat tersendiri yang luar 
biasa dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang 
sudah ditetapkan dan ditentukan di MAPK. 
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5. Dari segi pengajar 

Alhamdulillah tidak diragukan lagi bahwa guru-guru 
atau para asatidz yang mengajar di MAPK/MAKN adalah 
guru-guru yang hebat dan istiqamah. Setiap hari mereka 
membimbing kami baik di sekolah maupun di asrama 
tanpa kenal lelah. Mereka bahkan rela tinggal bersama 
kami di asrama -rela meninggalkan keluarga- untuk 
mendidik, menggembleng dan membekali kami baik secara 
fisik, mental bahkan spiritual. Tak ubahnya seperti orang 
yang belajar ilmu kanuragan/kesaktian. Kami dibekali 
dengan berbagai macam jurus jitu yang dapat digunakan 
untuk bertahan dan mengalahkan musuh secara fair saat 
ada kompetisi atau pertandingan supaya keluar jadi 
jawara/pemenang laga. Sungguh guru-guru di MAPK 
memiliki hati yang mulia, hati yang ikhlas dalam mendidik 
kami. Hal itu terlihat saat mereka datang mengajar kami 
walau hujan deras, walau terik matahari menyengat, 
bahkan sengaja menginap di asrama supaya tidak telat 
memberikan materi di pagi hari (ba’da subuh).  

Kenangan ini pasti tidak akan pernah kami lupakan 
bahkan menjadi penyemangat bagi kami untuk dapat 
mengikuti segala hal baik yang sudah beliau ajarkan 
kepada kami. Untuk itu di bagian akhir tulisan ini, secara 
pribadi dan mewakili angkatan kedua MAPK kami 
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menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya 
atas jasa beliau semua sehingga kami dapat menjadi diri 
kami sendiri, menjalani tugas sesuai peran dan profesi 
kami masing-masing. Para guru/asatidz di MAPK adalah 
guru-guru yang professional dan menjadi role model bagi 
kami generasi penerus saat ini. Eksistensi mereka sangat 
vital dalam dunia pendidikan. Sebagus apapun materi dan 
metode mengajar yang ada, tapi kalo tidak ada gurunya 
maka pendidikan menjadi tidak terlaksana oleh sebab itu 
bisa dimunculkan sebuah kaidah “al-tharîqah ahammu 

minal maddah, wal asâtidz ahammu minat thâriqah” 

metode lebih penting dari pada materi, dan guru lebih 

penting dari pada metode.   

Kepada beliau semua guru-guru kami; TGH. 
Syihabuddin, TGH, Muhson, TGH. Haramain Jahri, Ust. 
Samudin, Ust. Zaenudin, Ust. Asadullah, Ust. Khairul Anam, 
Ust. Aminuddin, Pak Mahsun, Pak Mas’ud, Pak Mohan, Pak 
Hasbullah dan semua guru-guru kami di MAPK/MAKN 
yang pernah memberikan ilmunya kepada kami. Dari lubuk 
hati kami yang paling dalam menyampaikan jazakumullah 

khairal jaza’ semoga Allah memberi balasan yang terbaik 
dan maksimal kepada beliau semua. Amin ya rabbal 
alamin.  
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