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KATA PENGANTAR

Allnrndulillsnltirnbhil'snlnrniin. Puji sr.ukur ke hadirat

Allah SWT vang telah memberikan kesempatan kepada kami

sehingga dapat menyelesaikan Biogrnfi Prof K.H, Anutnr

Musnddad ini, meskipun waktunya sangat singkat.

Biografi ini dibuat dalam rangka memenuhi persvaratan

yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial RI untuk pengusulan

Alm. Prof. K.H. Anwar Musaddad sebagai pahlawan nasional.

Pada bagian awal diuraikan biografi Almarhum. Kemudian

pada bagian Lampiran dilengkapi pula dengan untaian foto-

foto kegiatan AIm. Prof. K.H. Anwar Musaddad, termasuk foto

keluarganya, yang disusun secara kronologis.

Dalam upaya penulisan buku ini, penulis banyak

mendapat bantuan, baik moril maupun material. Oleh karena

itu, dalam kesempatan ini, penulis pertama-tama mengucapkan

,q

I



terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Garut, Bapak

H. Rudy Gunawalr, S.H., M.H., yang telah memfasilitasi Seminar

Nasional Pengusulan Pahlawan Nasional di Garut dan pe-

nerbitan buku ini. Ucapan terima kasih yang tulus kami
sampaikan pula kepada Keluarga Besar Alm. Prof K.H. Anwar
Musaddad, terutama Ibu Hj. Yies Sa'diyalu M.Pd, dan Ibu Prof.

Dr. Ummu Salamalu yang telah membantu kami dalam upaya

penulisanbukuini.

KetuaTimPenulis

Prof.Dr. Nina Herlina Lubis, M.S.
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BAB I
PENDAHULUAN

Setiap tahury pemerintah daerah provinsi dapat mengu-
sulkan pahlawan nasional, yang calon-calonnya berasal dari
kabupaten atau kota. Calon tersebut haruslah memenuhi
kriteria sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2009 tentang Celar, Tanda

Jasa, dan Tanda Kehormatan. Untuk mengetahui sejauhrnana

seorang calon memenuhi kriteria tersebut, harus dilakukan
penelitian dan penulisan riwayat perjuangan calon.

Kriteria seorang pahlawan nasional sangatlah berat.

Dalam pasal 24, 25, dan 26 UU RI no 20 tahun 2009, di atas,

disebutkan bahwa untuk memperoleh gelar pahlawan nasional,
ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

A. Syaratumumyaitu:
a. WNI atau seseorang yang berjuang di wilavah yang

sekarang menjadi wilayah NKRI
b. memiliki integritas moral dan keteladanan
c. berjasa terhadap bangsa dan negara
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d. Berkelakuanbaik
e. Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan penga-

dilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun).

B. Syarat khusus yang harus dipenuhi yaitu bahlt a gelar
pahlawan nasional diberikan kepada seseorang yang telah
meninggal dunia dan vang semasa hidupnya:
a. pernah rnemimpin dan melakukan perjuangan bersenjata

atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain
untuk mencapai,merebut,mempertahankan,dan mengisi
kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan
bangsa

b. tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan
c. melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung

hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang
diembannya

d. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang
dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara

e. pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi
kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat
dan martabat bangsa Indonesia.

f. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang
tinggi danf atau

g. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas

danberdampak nasional

Pada tahun 201-5 ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat, akan
mengusulkan Alm Prof. K.H. Anwar Musaddad, seorang ulama
pejuang asal Kabupaten Garut sebagai pahlawan nasional. Oleh
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karena itulah, dilakukan kajian tentang riwayat perjuangan
Almarhum.

Sebenarnya sudah ada biografi tentang calon pahlawan
ini, namun kurang memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan. Biografi Almarhum ditulis oleh puterinya sendiri,
yaitu Dra. Hj. Yies Sa'di'yatr, M.Pd, dkk. Buku ini kami jadikan
sebagai sumber pokok, namun kami melakukan pengecekan

ulang dengan mewawancarai lebih dari 20 orang informan.
Selain itu, tentu saja, kami mencari sumber-sumber sejarah

lainnya, seperti surat kabar dan arsip-arsip terkait.

Biografi hasil penelitian kami ini disusun sesuai dengan

sistematika yang telah ditentukan oleh Kemensos RI, yaitu
dimulai dengan Bab Pendahuluan dilanj utkan dengan B ab Latar
Belakang. Kemudian uraian tentang Pokok-pokok Perjuangan

Alm. K.H. Anwar Musaddad yang dibagi atas subbab Gagasan/
pemikiran dan subbab Aksi.

Dengan menuliskan hasil penelitian ini dalam bentuk
buku, kita dapat mengetahui bagaimana perjuangan Alm. Prof.

KH Anwar Musaddad. Semoga memenuhi kriteria pahlawan
nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang
terkait.
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BAB II
LATAR BELAKANG

PERIUANGAN
ANWARMUSADDAD

A.RiwayatHidup

Anwal Musaddad merupakan anak dari pasangan Abdui
Awwal bin Haji Abrlul Kadir darr Marfuah binti Kasriyo 1'ang
dilahirkan di Garut pacla 3 April 1909. Ketika dilahirkan,

namanya bukan Anwar Musaddad melainkan Dede Masdiacl

dan telah menjadi anak yatim ketika usianya baru 4 tahun

karena pada 1913, avahnya meninggal dunia (Hasan, 1991:3;

Sa diyah,201.2:23).

I(etika usianya memasuki masa sekolah, Dede Masdiad

diclaftarkan ke HIS' Garut, tetapi ditolak oleh Pemerintah

Hindia Belanda karena bukan anak nntbtenaar. Setelah ditolak,

ol'ang tuanya mendaftar Dede Masdiacl ke HtS Christelijk
karena pada saat itu, sekolah tersebut merupakan sekolah vang
dipanclang paling baik di Garut. Pendidikannya di HTS

Christeiijk diselesaikarr ketika Dc'c1e Masdiad tepat berusia 12

tahun dengan prestasi yang sangat baik sehingga ia mendapat
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beasiswa agar bisa melanjutkan pendidikannya ke MULO
Christelijk di Sukabumi (Hasan, 1991:10-11). Pada waktu itu,
lembaga zending belum membuka sekolah setingkat MULOT di
Carut sehingga lulusan HIS Christelijk ketika inginmelanjutkan
ke tingkat MULO harus keluar Garut. MULO Christeiljk
Sukabumi menjadi pilihan Dede Masdiad karena sekolah itu
dipandang paling bagus. Di Sukabumi, selain belajar ilmu
pengetahuan umuln, Dede Mascliad pun belajar ilmu agama

Isiam kepacla Ustadz Muhammad Sachroni. Di sinilah peranan
Ustadz Sachroni dalam mengembalikan keyakinan Dede
Mascliad terhaclap Islam. Ajaran-ajaran protestan vang diper-
olehnya di bangku sekolah hanva sampai pada level penge-
tahuan dan menjadi dasar vang kuat bagi pertumbuhan jin anva

vang toleran clan moderat (Hasan, 1991:12).

Setelah menyelesaikan pencliclikannva di MULO
Christelijk p ada1925 dengan rnenvandang sebagai siswa teladan
sehingga dirinya kembali mendapat tawaran beasiswa untuk
melanjutkan studi ke AMS'Christelijk di Batavia (Sa diyah,2012:
24). Dengan persetujuan lbunva, Dede Masdiad menerima
tawaran beasiswa tersebut dan pada tahun itu juga secara resmi
menjadi siswa AMS Christelijk di Batavia. Pada level ini, Dede
Masdiad harus tinggal di asrama yang terletak di Jalan Kramat
Raya No. 47, Batavia. Dede Masdiad tidak menvelesaikan
pendidikannya cli AMS Christelijk Batavia karena setahun
setelah diterima, ia dipanggil pulang ke Garut oleh ibunr.a. Dede

Masdiad memenuhi panggilan ibunya dan meninggalkan
sekolah tersebut setelah menyeiesaikan pada tahun pertamanya"
(Hasan,7991: l5-16).

Setibanya di Carut, Dede Masdiad nynntri di Pesantren

Cipari yang diasuh oleh K. H. Harmaen dan K. H. Jusuf Taujiri,
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selama dua tahun (1926-1928). Pesantren ini sangat dikenal
sebagai lembaga pendidikan non-formal vang dengan keras

menentang penjajahan Belanda. Bagi masyarakat Carut, K. H.

Jusuf Taujiri merupakan ulama pejuang vang clengan gigih
menentang penjajahan Belanda setidak-tidaknya sejak tahun
1923. Di sinilah, di Pesantren Cipari, nama Dede Masdiad
berubah menjadi Anwar Musaddad.' Sejak saat itulah, namanya

menjadi Anwar Musaddad yang kelak menjadi salah seorang

ulama pejuang yang pengaruhnya sampai ke negara tetangga,

khususnya Singapura dan Brunei Darussalalm.

Setelah dua tahun nvantri di Pesantren Cipari, Anwar
Musaddad kembali ke Batarzia untuk belajar bahasa Arab di
Maclrasah Al-Ikhlas. Bagi Anwar Musaddad, mempelajari
bahasa Arab sangat penting sebagai alat untuk memahami Ai-

Qur'an. Untuk menggapai cita-citanya itu, Anwar Musaddad
memutuskan untuk tinggal di rumah H. Oemar Said

Tjokroaminoto yang pada waktu sudah dikenal sebagai salah

seorang tokoh pergerakan nasional dengan Sarekat Islam-nya.

Inilah awal perkenalannya dengan tokoh pergerakan nasional

ters ebut (Has an, 1991- : L9 ; Sa' diyah, 2012: 26) .

Dua tahun setelah belajar bahasa Arab, Anwar Musaddad
berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji bersama-

sama dengan ibu dan neneknya. Setelah seluruh angkaian

ibadah haji dijalaninya, Anwar Musaddad tidak langsung

pulang ke Indonesia, tetapi bermukim duiu di Mekkah dengan

menuntut ilmu di Madrasah Al-Falah, Mekkah selarna sebelas

tahun.

Selama mukim di Mekkah, pada 1934, Anwar Musaddad
menikah dengan Maskatul Millah, putri H. Sarochsy, seorang

mukimin yang berasal dari Ciparay. Dari pernikahannya itu,
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Anwar Musaddad dikaruniai dua orang anak, yaitu Hadijah
(wafat di Mekkah ketika usianva masih kecil) dan Sulaeman
yang meninggal dunia tahun 1980. Pada 1941, Anwar Musaddad
ditinggal wafat istrinya sehingga pada tahun itu pula ia
memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Dalam salah satu
sumber, Anwar Musaddad puiang ke indonesia bersama-sama
dengan sekitar 1.500 orang mukimin dan menggunakan SS

Caroet milik Roierdamsche Lyiod. Kepulangannya ke Indonesia
bersama para mukimin merupakan hasii usaha Mnielis lslnm A'ln
[ndonesin (MIAI) 1,ang mendesak Pemerintah Hindia Belanda
untuk memulangkan para mukimin di Mekkah (Ornng GLtrut

l'{aik Kapal S.S. Gsroet: KH. Anwur Musaddnd. Diakses dari
https: / /naratasgaroet.files.wordpress.com/ 2014/09 / . Tanggal
5 Februari 2015, Pukul 12.22WI8).

Setelah setahun berkiprah lagi di Indonesia, Ann,ar
Musaddad melangsungkan pernikahan vang keduanya deng;an

R. Siti Atikah, putri K. H. Qurtubi, cucu K. H. Sjafe'i.'Ketika
menikah, usia Anr,var Musaddad sudah 32 tahun, sedang R. Siti
Atikahbaru berusia 15 tahun. Dari pernikahannya itu, pasangan
Anwar Musaddad danR. Siti Atikah dikaruniai enam belas anak,
yaitu:Drs. H. N,lohammad Cholil; Dra. Hj. Yies Sa diyah, M. Pd.;
Prof. Dr. Hj. Ummu Saiamah, M.Si.; Hj. Aminah; Ir. H" Abc1u11ah

Marghani (Alm.); Hj. Maernunah; K. FI. Cecep Abdul Hakim, Lc.;
Dra. TitinFatimah;K. H. AhmadTontowiJauhari, M.A.; H. Toha
NurJamil; Dr. Ir. H. MamanAbdurrahman, M.Sc. (Ahn.); Drs. H.
Asep Saefuddin; Atik Mardiati; dan Dr. Ir. Bunvamin, M.T.'
(IAIN Sunan Gur-rung Dj ati,1999: 49-51; Sa'c1iyah, 2012:41-42).

Setelah 52 tahun mendampingi K. H. Anwar Musaddad,
pada 23 N{aret 1994, R. Siti Atikah rneninggal dunia padausia6T
tahun. Pada saat itu, usia K. H. Anwar Musaddad telah mencapai
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85 tahun sehingga dibutuhkan pendampin gbaru,selain sebagai
istrinya juga sebagai perawatnya. Atas perantara K. H. Khoer
Affandi, K. H. Anwar Musaddad menikah lagi dengan Tini
Rostini. Pernikahannya yang ketiga ini terus bertahan hingga K.
H. Anwar Musaddad meninggal dunia pada 21, Juli 2000 dan
dimakamkan berdampingan dengan istri keduanya di dalam
Kompleks Lembaga Pendidikan Al-Musaddadiyafu Ciledug,
Garut.

B.MasaKolonial

Ketika Anwar Musaddad dilahirkan ke dunia tahun
1909, situasi politik di Indonesia mulai memasuki fase
pergerakan nasional. Fase ini merupakan bentuk reaksi dan
perlawanan terhadap penjajah Belanda yang coraknya berbeda
dengan reaksi dan perlawanan sebelum tahun 1900. Sebelum
tahun 1900, reaksi dan perlawanan rakyat Indonesia bersifat
lokal, negatif (mengundurkan diri ke tempat atau daerah yang
tidak terjangkau oleh kekuasaan penjajah dan mencari perlin-
dungan kepada ilmu gaib), irrasional, dan sporadis. Setelah
tahun 1900, reaksi dan perlawanan terhadap penjajah
memperlihatkan sifat nasional, positif, diorganisir secara terafur
dan rasional, dan merencanakan masa depan (Moedjanto, 1992:
25). Fase inilah yang kemudian dikenal dengan istilah masa
pergerakan nasional.'o

Titik pangkal pergerakan nasional dimulai tanggal 20
Mei 1908 ketika siswa-siswa Stovia (Sekolah Dokter Pribumi) di
antaranya Sutomo, Gunawan, dan Suraji mendirikan sebuah
organisasi bernama Budi Utomo. Idenya memang dari Mas
Ngabehi Wahidin Sudirohusodo, seorang priyayi rendahan dan
dokter Jawa di Yogyakarta, yang pada 1906 mendirikan
Studiefonds yang bertujuan membantu para pemuda tidak
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mampu tetapi pandai untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang

yang lebih tinggi. Pada akhir tahun \907,Mas Ngabehi Wahidin
Sudirohusodo berkunjung ke Stovia dan berdiskusi membi-

carakan keadaan rakyat dengan Soetomo, seorang siswa Stovia.

Mereka berdua bercita ingin-ingin memperbaiki kedudukan dan

martabat rakyat (Soeto rno, 1934: 7 9 -81).

Meskipun sangat kental sifat daerahnya daripada sifat

nasionalnya, kelahiran Budi Utomo ternyata mampu men-

dorong lahirnya berbagai organisasi yang berjuang tidak hanya

di bidang politik saja, tetapi juga- di bidang sosial, budaya,

pendidikan, dan keagamaan. Oleh karena itu, tidaklah
berlebihan kalau van Deventer berkomentar bahwa kelahiran

Budi Utomo itu sebagai pertanda bangkitnya India (baca:

Indonesia) dari tidurnyayarrg nyenyak. Demikian halnya juga

dengan pers Belanda berkomentar bahwa lahirnya Budi Utomo

sebagai simbol "Majunya Jawa" (larta Vooruit) dan "Bangkitnya

J aw a" (l aa a on Waakt) (Moedjanlo, 1993 : 29) .

Oleh karena Budi Utomo bergerak sangat terbatas, maka

banyak anggota yang tidak puas terhadap aktivitas organisasi.

Keadaan ini semakin memburuk seiring dengan terbentuknya

Sarekat Islam dan Indische Partij tahun 1912. Kedua organisasi

ini telah mengubah corak pergerakan nasional dari yang bersifat

kedaerahan dan kultural menjadi bercorak nasional dan politik.
Sarekat Islam yang berasaskan hubungan spiritual agama dan

kepentingan perdagangan yang sama menjelma menjadi sebuah

gerakan rakyat yang pertama dan yang sebenarnya di Indonesia.

Sementara itu, Indische Partij menyuarakan Nasionalisme

Hindia dan secara konsisten bergerak di bidang politik.

Sarekat Islam didirikan pada 1L November 1911 di Solo

sebagai kelanjutan dari organisasi Sarekat Dagang Islam yang

10
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didirikan oleh H. Samanhoedi, M. Asmodimedjo, M. Kertota-
runo, M. Sumowerdojo, dan M. Hadji Abdulradjak (Utusan

Hindia, 21. April 1914). Sarekat Islam inilah organisasi pegerakan

nasional yang memberikan pengaruh terhadap pembentukan
karakter Anwar Musaddad sebagai seorang santri dan kyai
yang memiliki jiwa nasionalisme. Pembentukan karakter yang
religius-nasionalis ini terjadi terutama setelah Anwar
Musaddad bertemu dengan H.O.S. Tjokroaminoto ketika

sedang belajar Bahasa Arab di Madrasah Al-Ikhlas, jakarta.

Selama satu tahuru Anwar Musaddad mendapat pendidikan
politik dari pemimpin utama Sarekat Islam itu.

Setibanya Anwar Musaddad di Indonesia tahun 1941',

setelah belajar di Mekkah selama sebelas tahun, Indonesia

masih berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Pemerintah
kolonial sedang memusatkan pikiran dan tenaganya terhadap
seranagn Jepang yang telah menyatakan perang kepada Peme-

rintah Hindia Belanda. Setelah mendapat serangan dari berba-

gai penjuru, p ada 8 Maret 1942, secara resmi Pemerintah Hindia
Belanda menyerah kepada Tentara Jepang dan melalui Kapitu-
lasi Kalijati menyerahkan kekuasaannya atas wilayah Hindia
Belanda kepada Jepang. Sejak saat itu, Jepang menjadi penguasa

di Hindia Belanda dan membentuk pemerintahan militer.

Kebijakan politik Jepang terhadap golongan nasionalis

sekuler memang berbeda dengan golongan nasionalis Islam.

Terhadap golongan nasionalis Islam, Jepang memberikan
kelonggaran karena memang mendapat perhatian istimewa.
Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa dalam rangka
memenangkan peperangan Asia Timur Raya, Jepang sangat

membutuhkan dukungan dari kaum muslim sebagai penduduk
mayoritas dari Kepulauan Selatan (baca; Indonesia). Propagada

t
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bahwa Jepang bukan musuh umat Islam telah dilakukan jauh
sebelum Jepang menyatakan perang kepada Sekutu yang
diperlihatkan dengan dibangunnya Masjid Kobe sebagai pusat
kegiatan Islam di Jepang. Ketika berkuasa di Indonesia,
Pemerintah Militer Jepang melarang semua organisasi politik
yang berdiri pada zaman Hindia Belanda, kecuali Majelis lslam

A'la Indonesia (MIAI) yang tetap diberi izin untuk tetap ber-

aktivitas setelah Anggaran Dasarnva pada tahun 1943 dengan
menyisipkan kalimat "turt;"t bekerja dengan sekuat tenaganya
dalam pekerjaan membangun masyarakat baru, untuk mencapai
kemakmuran bersama di iingkungan Asia Raya di bar.vah

pimpinan Dai Nippon" (Falah,2008: 104).

Dengan dibekukannva MIAI, secara praktis hanva Mu-
hammdiyah dan Nahdlatul Ulama yang diakui secara hukum
oleh Pemerintah Militer Jepang. Kedua organisasi Islam tersebut
kemudian melakukan kerja sama atau persetujuan kerja yang
kemudian melahirkan Majelis Syuro Muslim lnrlonesicr (Masyumi)

pada bulan November 1,943. Pengakuan hukum terhadap
organisasi baru langsung diberikan oleh Pemerintah pada saat

didirikan. Organisasi inilah vang kemudian menjadi media
Anwar Musaddad dalam aktivitas dakwah dan politiknya, di
samping organisasi Nahdlatul U1ama.

Pada pertengahan tahun 1943, Perdana Menteri Toiso
mengumumkan bahwa Pemerintah Militer Jepang akan
memberi kesempatan kepada orang Indonesia duduk di jajaran

birokrasi. Kebijakan Pemerintah Militer Jepang ini pun
memberikan kiprah bagi Anu,ar Musaddad untuk duduk di
jajaran birokrasi, yaitu di Kantor Urusan Agama tingkat
Keresidenan Priangan (Priangan Syu) pada akhir kekuasaan

Jepangdi Indonesia.

-
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C. Masa Kemerdekaan (1945 - 2000)

Pada16 Agustus 1945, sltuasi politik di Jakarta semakin
memanas karena adanyaperbedaan pendapat antara kelompok
Soekarno-Hatta dan kelompok pemuda menyangkut teknis
pelaksanaan pengumuman proklamasi. Soekarno-Hatta
menginginkan pengumuman proklamasi dilaksanakan pada

tanggal 18 Agustus 1945 di hadapan sidang PPKI. Sementara itu,
kelompok pemuda menginginkan pengumuman proklamasi
harus segera dilakukan tanpa melibatkan PPKI, karena badan
itu bentukan Jepang. Perbedaan pendapat itu sampai melahir-
kan peristiwa Rengasdengklok, yaitu "penculikan" Soekarno-
Hatta oleh para pemuda dan Peta untuk menjauhkan keduanya
dari pengaruh Jepang (Wirasoeminta, 1995).

Setelah perbedaan pendapat itu menemui titik temu,
Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta dan mendapat inJormasi
dari Somubucho Mayor Jenderal Nishimura bahwa Pemerintah
Militer Jepang mulai tanggal 16 Agustus 1945 pukul 12.00 waktu

J aw a, sudah menj adi alat Sekutu dan diperintahkan untuk tidak
mengubah keadaan politik apapun juga. Dengan perkataan lairu

Pemerintah Militer Jepang tidak mungkin melanjutkan rencana
pemberiaan kemerdekaan kepada Indonesia karena kewena-
ngan mereka untuk telah dicabut oleh Sekutu yang meme-
nangkan Perang Asia Timur Raya. Informasi itu mendorong
Soekarno-Hatta untuk segera menyelenggarakan rapat per-
siapan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diseleng-

garakan di rumah Marsekal Muda Maeda seorang pembesar
Angkatan Laut Jepang yang simpati terhadap perjuangan
Kemerdekaan Indonesia. Rapat yang dilaksanakan sampai
menjelang subuh tanggal 17 Agustus 1945, berhasil mengambil
keputusan untuk membentuk panitia kecil terdiri atas

-----'
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Ir.Soekarno, Drs. Mohamad Hatta, dan Ahmad Soebardjo untuk
merumuskan teks proklamasi. Proses perumusan teks prokla-
masi ini disaksikan oleh Soekarni, B. M. Diatu Mbah Diro, Sajuti
Melik, dan beberapa orang Jepang yang berada di luar ruangan.

Setelah naskah proklamasi selesai disusun dan disetujui oleh

peserta rap at, padapagi harinya teks proklamasi ditandatangani
oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia dan dibacakan

oleh Soekarno pada 17 Agastus 1945 pukul 10.00 di Jalan
Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.

Kabar dibacakannya Proklamisi Kemerdekaan pada tang-
gal17 Agustus 1945 telah diketahui oleh Penghulu Lubis yang
berkedudukan sebagai Wakil Kepala Bagian Penyiaran Kantor
Berita DomeiJakarta dari seorang kurir utusan Soekarni. Dengan

menggunakan stempel perwira Jepang, Penghulu Lubis segera

meneruskaru:rya ke Bagian Morse Kantor Berita Domei Jakarta
disertai catatan singkat "untuk disiarkan pada tanggal 17

Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia". Berita yang
diterima oleh bagian morse itu dapat ditangkap oleh Bagian

Morse Kantor Pos, Telepory dan Telegram (PTT) Bandung dan

Sutoko sebagai Wakil Kepala Bagian Telegram segera

memerintahkan untuk mengirimkannya ke seluruh kantor PTT

di Indonesia (Suwardj o et al, 1984: 42).

Langkah awal untuk menyambut Kemerdekaan
Indonesia adalah pembentukan pemerintahan daerah lengkap
dengan organ pendukungnya. Pembentukan pemerintahan dae-

rah didasarkan pada keputusan rapat PPKI pada tanggal 19

Agustus 1945 yang menetapkan bahwa untuk sementara waktu
wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi delapan daerah

propinsi dan tiap propinsi dibagi lagi menjadi beberapa

kabupaten dan kota otonom. Kepala pemerintahan daerah

---''
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(gubernur, resideru btpati, dan walikota) akan dibantu oleh

Komite Nasional Daerah setempat. Kedelapan propinsi itu
adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengatr, Jawa Timur,
Kalimantaru Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

Kemerdekaan Indonesia ternyata tidak diakui oleh Peme-

rintah Kerajaan Belanda. Bahkan sebaliknya mereka bermaksud
menjadikan kembali wilayah Indonesia sebagai bagian dari
Kerajaan Belanda. Di lain pihak, bangsa Indonesia sudah bulat
hendak mempertahankan kemerdekaan sehingga melahirkan
apa yarrg disebut dengan perang kdmerdekaan. Bagi bangsa

Indonesia, perang kemerdekaan bukan hanya kisah sentral

dalam sejarah bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai unsur yang
kuat dalam persepsi bangsa Indonesia dalam mencari identitas
diri. Selain itu, perang kemerdekaan bertujuan juga untuk
melengkapi dan menyempurnakan proses penyatuan dan
kebangkitan nasional yang telah dimulai empat dasawarsa

sebelumnya. Di lain pihak, bagi Belanda, perang kemerdekaan

merupakan ajang penghancuran sebuah negara merdeka yang
dipimpin oleh orang-orang yang bekerja sama dengan Jepang.
Mereka berusaha untuk membangun kembali suatu rezim
kolonial yang menurut keyakinan mereka telah berdiri sejak 350

tahun yang lalu (Ricklefs, 1991.: 317 -318).

Dengan demikian, Belanda menganggap wilayah
Indonesia masih sebagai wilayah jajahannya dan merasa memi-
liki kekuatan hukum untuk memberangus setiap gerakan yang
ingin mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 2L 1u1i1947,
Belanda melancarkan Agresi Militer I ke wilayah Republik
Indonesia. Agresi Militer I ini merupakan pelanggaran terhadap
Perjanjian Linggajati yang telah ditandatangani pada 10

November 1946. Perlanjian baru ditandangani tanggal 17

15
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Januari 1948 di atas Kapal Renville, sehingga kemudian
perjanjian itu dikenal dengan sebuatan Perjanjian Renville.
Tidak puas dengan itu, pada tanggal19 Desember1948, Belanda
melancarkan Agresi Militer II ke wilayah Republik Indonesia.
Meskipun Presiden Soekarno dan Wapres Moh. Hatta berhasil
ditangkap, namun eksistensi NKRI tetap terjaga mengingat
sebelumnya telah dibentuk Pemerintah Darurat Republik
Indonesia (PDRI) di bawah pimpinan Mr. Sjafruddin
Prawiranegara.

Perang Kemerdekaan, bagS Anwar Musaddad menjadi
sebuah momentum untuk mengabdi kepada bangsa dan negara
tanpa melepaskan predikatnya sebagai ulama. Dia ikut serta

dalam mempertahankan kemerdekaan baik secara langsung
memimpin pasukan Hizbullah di medanpertempuran maupun
dengan membina mental jr*g para peftang, entah itu dari
Hizbullah atau laskar perjuangan lainnya. Selama lima tahun
(1945-1949), Anwar Musaddad aktif terlibat mempertahankan
kemerdekaan karena itu termasuk bagian dariruhul jihad.

Perang Kemerdekaan berakhir pada 27 Desernber 1949,

ketika Kerajaan Belanda mengakui Kemerdekaan Indonesia
sebagai keputusan dari Konferensi Meja Bundar yang diseleng-
garakan di Den Haag sejak bulan Agustus l949.Sejatinya, itulah
titik awal bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang
berdaulat untuk membangun negerinya sesuai dengan Undang-
Undang Dasar 1945. Akan tetapi, begitu banyak permasalahan
yang dihadapi negeri ini, mulai dari perekonomian yang tak
kunjung membaik, masalah perbedaan politik yang tajam, masa-

lah separatisme yang bergolak di beberapa daerakL dan
kehidupan sosial budaya yang selalu berbenturan dengan
kepentingan politik atau ideologi.

---1
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Meskipun demikian, pemerintah Indonesia berusaha
untuk membangun negerinya baik di bidang sosial, ekonomi,
budaya, maupun politik. Anwar Musaddad kembali ke dunia
dakwah dan pendidikannya karena dia lebih memilih untuk
membangun negaranya dengan menyumbangkan pemikiran-
pemikirannya. Di sisi lain, bangsa Indonesia memerlukan para
pemikir untuk menyusun strategi pembangunan bangsa, salah

satunya di bidang pendidikan. Sekolah menjadi salah satu isu
yang mengemuka karena pada zarnan penjajahan Belanda dan

Jepang, bangsa Indonesia tidak diberi kesempatan untuk
menyenyam pendidikan. Kalau kesempatan itu ada, hanya bisa
dinikmati oleh segelintir oran& yaitu orang-orang yang
dipandang sebagai kalangan elite atau orang kaya. ]adi,
pendidikan yang dikembangkan oleh Belanda dan Iepang
bersifat diskriminatif. Sementara dalam UUD 1945, segenap

bangsa Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan itu
menj adi tanggung j awab ne gara.

Selain itu, masalah pendidikan pun muncul karena

adanya dikotomi mengenai pendidikan umum dan pendidikan
keagamaan. Pendidikan keagamaan selama ini lebih banyak
diartikan sebagai pendidikan tradisional yang di kalangan
kaum nahdliyin dikenal dengan sebutan pesantren. Sementara
di luar kaum nahdliyiru dikenal dengan pendidikan umum
yang diintegrasikan dengan pendidikan keagamaan. Oleh
karena itu, di lingkungan organisasi Muhamma-diyah dan
Persis, lahirlah sekolah-sekolah umum di lingkungan pesantren

yang mereka bina. Kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan
ti.ggi yang berbasiskan Islam semakin menguat. Perdebatan
perlu tidaknya pendidikan seperti itu muncul ke permukaan
dan situasi ini telah mendorong Anwar Musaddad

17
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menyumbangkan pemikiranny a. Baginy a, sekolah tidak cukup
mencetak lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan umum,
tetapi juga harus diimbangi dengan terbentuknya akhlak yang
mu1ia. Demikian juga sebaliknya, pondok pesantren tidak cukup
mencetak kyai yang mahir dan luas wawasan ilmu keagamaan-
nya, melainkan juga harus bisa mencetak kyai yang memiliki
pemikiran seperti halnya seorang intelektual berpikir untuk
kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan kondisi itulah, negara

melalui Kementerian Agama mengajak Anwar Musaddad untuk
bersama-sama membangun sistem pendidikan keagamaan yang
bisa mengintegrasikan tradisi pesantren dengan tradisi per-
guruan tirggi (Sa'diyah, 2012: 30-31). Berkaitan dengan itu,
sejarah mencatat bahwa K. H. Anwar Musaddad memiliki
peranan sentral dalam pembukaan beberapa perguruan tinggi
Islam yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan
tekadnya bahwa dirinya akan berjuang membangun bangsa

lewat pendidikan dengan mensinergikan ilmu keagamaan dan

ilmu pengetahuan umum (Wawancara dengan Prof. Dr. K. H.
Said Aqil Siradj, Ketua Umum PB NU, Tanggal 30 Januari 2015 di

Jakarta).

Ketika negara dilanda konflik vertikal maupun horisontal,
K. H. Anwar Musaddad tidak mengambil bagian dalam konflik
tersebut. Hal ini bukan berarti dirinya tidak memiiiki pendirian,
tetapi ketidakterlibatnya itu merupakan sebuah pendirian.
Gerakan separatisme yang melanda lndonesia dalam kurun
waktu 1950-1,960-an telah membentuk karakter Anwar
Musaddad sebagai manusia yang kemudian mengembangkan

konsep ukhuwah rnathoniah. Konflik yang terjadi dalam kehi-
dupan berbangsa dan bernegara lebih disebabkan oleh adanya

egoisme golongan, agama, ideologi, atau suku. Padahal bangsa

1B
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ini memiliki tujuan sama yang dibangun secara bersama-sama

oleh setiap komponen bangsa. Bangsa ini berjuang bersama-

sama untuk menghadapi musuh yang sama, musuh yang ingin
merebut kembali kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam

menyikapi situasi seperti itu, tidak bisa dilakukan dengan sikap

yang penuh dengan emosional. Sikap yang jujur, ikhlas, dan

menyejukkan akan menjadi media efektif untuk meredam

konflik yang terjadi di masyarakat (Wawancara dengan Hj.

Aisjah Hamid Baidlawi, Anggota DPR RI 1997-2009, Tanggal30

Januari 2015 di Jakarta). Situasi yang sePerti itulah yang

kemudian membentuk watak Anwar Musaddad sebagai sosok

ulama pejuang yang tolerarL moderat, dan modern sehingga

bisa diterima oleh berbagai kalangan (Sa'diyah, 2012: 34;

Wawancara dengan Drs. Nu'man Abdul Hakim, Mantan

Wagub Jaw a Bar at Periode 2003 - 2008, Tanggal 1 Febru ari 201.5

diBandung).

---'<

19



CatatanAkhirBab II

' Abdrl Kadir, kakek Anwar Musaddad dari garis ayahnya, merupakan
salah seorang keturunan Sunan Gunung Djati yang menikah dengan
keturu nan Sunan Kalijaga (Sa' diyah, 2012: 23).

' Kasriyo, kakek Anlvar Musaddad clari garis Ibunya, merupakan salah
seorang keturunan pejuang pengikut Pangeran Diponegoro vang
dikejar-kejar Belanda. Dia selamat clari kejaran Belanda seielah berhasil
mengungsi ke Carut. Di kota inilah, Kastriyo bertemua dan menikah
dengan Hj. Salha vang dikaruniai beberapa anak, salah seorang dari
mereka bernama Marfuah, Ibuncla Anwar Musaddad (Sa diyah, 2012:
23). Sumber lain mengatakan bahwa nama kakek Anrvar Musaddad
adalah Al-Kamah, pengikut Pangeran Diponegoro vang melarikan cliri
ke Garut (Hasan, 1991: 3).

'' HIS 
^"rrpakan 

singkatan dari Hollandsch lnlqntlsclrc-Sclzool r.ang dibuka
oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai pengembangan dari Sekolah
Kelas Satu. HIS dibuka pertama kali tahun 1914 dan dalam perkem-
bangan selanjutnva, HIS menjadi Standenschool, yaitu sekolah berdasar-
kan status sosial seseorang yang menentukan bisa tidaknya mengenvam
pendidikan di HIS milik pemerintah. Berkaitan dengan itu, Pemelintal-r
Hindia Belanda membuat ketentuan yang memuat empat dasar pe-
nilaian mengenai status sosial seseorang, yaitu keiurunan, jabatan,
kekayaan, dan pendidikan (,Staotshlad aan Nl,1914 Nornor 359).

* MULO merupakan singkatan darr Meer Llitgebreitl Lttgere Ontler,r,ii-s r.aitu
sekolah formal zaman Belanda yang sekarang disamakan levelnva
dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). MULO pertarnakali
didirikan pada tahun 1914 dan rnerupakan sekolah umum vang terbuka
bagi golongan bumiputra dan Timur Asing. Lama belajar di MULO
adalah 3 tahun, tetapi dapat menjadi 4 tahun apabila masuknya melalui
ooorklas (kelas persiapan). Pelajaran yang cliberikan c-1i MULO Bumiputra
mencakup tujuh belas mata pelajaran yaitu: bahasa Jar,r,a, bahasa Melayu,
bahasa Belanda, bahasa Inggris, berhitung, hitung dagang,pengetahuan
dagang, aljabar, ilmu ukur, ilmu bumi, sejarah, ilmu tumbuh-tumbuhan,
ilmu hewan, ilmu alam, menggambar, olahraga, tata buku, dan mengetik
(Sugianto, t.t.: L2; Handboek Indonesisclrc Onder-tLtijzers Bond, 1942: 104).
Pada waktu itu MULO pemerintah terdapat di 32 kota di Indonesia
termasuk lima kota di Tatar Sunda, yaitu cli Batavia, Jatinegara, Bogor,
Bandung, dan Cirebon, sedangkan MULO swasta di Tatar Sunda

---"'
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terdapat di Batavia (Kristen dan Rum Katolik), Sukabumi (Kristen),
Bandung (Kristen, Rum Katolik dan Perkumpulan Indo-Eropa), dan
Tasikmalaya (Pasundan) (Kluiver, 1,933 : 24).

' AMS merupakan singkatan d,ari Algenteene Middlebaar School yang
dibuka pertama kali tahun 1919. Sekolah tersebut dimaksudkan sebagai
sekolah lanjutan dari MULO dan sekaligus merupakan persiapan untuk
memasuki perguruan tinggi, dengan lama belajar tiga tahun. Dengan
demikian sekolah itu setaraf dengan SMU sekarang. AMS dibagi
menjadi dua bagian yang terdiri atas tiga jurusan, yaitu pertama, Bagian
A "Bidang Pengetahuan Kebudayaan", yang terdiri atas Jurusan .A1

Sastra Timur (Oostersch-Letterkuntle) clan Jurusan ,A2 Sastra Klasik Barat
(Westersch-Klassiek). Kedua, Bagian B "Bidang Ilmu Pasti dan A1am"
(Brugmans, 1938:339).

t' Dulu- p.oses kepulangannya ke Garut, peran besar Arudji Kartawinata
terlihat karena pihak AMS Christelijk Batavia keberatan menyerahkan
kembali Dede Masdiad ke keluargamya. Alasan resrni yang
disampaikan oleh pihak sekolah aclalah pendidikannya harus
diselesaikankarena Dede Masdiacl n.rerupakan seorang sisr.t a pintar dan
cerdas (Hasan, 1,99L : 1,6').

' Menurut keterangan Ibu Yies Sa'divah (sala seorang putranya), nama
Anwar merupakan kata jamak dari Nur vang berarti " cahaya" .

Sementara itu, narna Musaddad c-liambil dari seorang perawi hadits
yang sangat mas,vhur Musaddad ibn Musarhad ibn Arandal. Ia
merupakan salah seorang guru Imam Bukhori, penghimpun hadits
hasan vang palin terkenal di elunia Is1am. Pengambilan nama ini sebagai

bentuk penghormatan kepadanya karena Dede Masdiad ketika nyantri
di Pesantren Cipari memiliki ketertarikan di bidang hadits (Wawancara
Tanggal 17 Januari2?15 di Kompleks Al-Musaddadiyaft 63.11;.

t K. H. Sjafe'i merupakan salah seorang guru Anwar Musaddad ketika
belajar di Mekkah. Ketika itu K. H. Sjafe i telal-r diakui sebagai salah
seorang ulama besar di Mekkah dan mengangkat Anlt,ar Musaddad
sebagai badalnya (Sa' diyah, 201,2: 36).

e Dari pernikahannya dengan R. Siti Atikah, K. H. Anwar Musaddad
dikarunia 64 orang cucu. Keenam belas orar-rg anaknya, sebagian

bergerak di bidang pendidikan, baik di liI-rgkungan Lembaga Al-
Musaddadiyah maupun lembaga pendikan menengah dan tinggi
lainnya serta mengelola pendidikan pesantren. Sebagian lagi berprofesi
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sebagai wiraswasta, tetapi rata-rata mereka tidak melepaskan aktivitas
dari dakwah (IAIN SunanGunung Djatim 1999: 49-51).

'nPergerakan nasional yang berkembang cli Indonesia dipengaruhi oieh
berbagai faktor, baik faktor ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern vallg
mempengaruhi pergerakan nasional di Indonesia adalah Ide-ide barat
yang diterima melalui penclidikan barat yang rnodern, kemenangan

Jepang atas Rusia tahun 1905 vang menyadarkan bahwa bangsa Asia pun
mampu hidup secara mandiri, dan perturnbuhan pergerakan nasional
dari negara 1ain, seperti India, Turki, Irlandia, dan sebagaln\.a. Sementara
itu, faktor intern yang mempengaruhi pergerakan nasional di Indonesia
aclalah penderitaan akibat penjajahan, Pnr Neerlandlca menyaclarkan
bangsa Indonesia untuk memikirkan kesatuan bangsa Indor-resia,
Kemudahan komunikasi antarpulau vang berdampak pada semakin
seringnya rnereka bertemu, Kebijakan Pernerintah Hindia Belanda _vang
membatasi penggunaan bahasa Belanda dan membiarkan bahasa lvle-
iayu dipergunakan rakvat dalam komunikasi seirari-hari menvadarkall
bahwa mereka memiliki pengikat kesatuan bangsa v;rng irmpuh,
Undang-Unclang Desentralisasi 1 903 telah memperkenalkan nilai-nilai
demokrasi moclern, Aclanya reaksi dan perlan,anan vang bersifat kedae-
rahan telah menvadarkan rnereka bahw'a sifat seperti itu ticlaklah
menguntukan secara nasional (Moedjanto, 1993: 26).

22
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BAB III
POKOK-POKOK
PERIUANGAN

ANWARMUSADDAD

A. Gagasan/Pemikiran

Kehadiran Anwar Musaddad di panggung sejarah

Indonesia telah membawa spirit tersendiri. Ia dapat dipanclang

sebagai salah orang -yang memiliki kontribusi besar dalam

mencetak generasi bangsa. Melaiui tangan dinginnya telah lahir
sejumlah ulama, ilmuwan, politikus, dan birokrat. Kiprahnva

tidak hanya di dalam negeri. Kapasitasnya sebagai tokoh juga

diakui di luar negeri. Hal itu terbukti dengan tersebarnya para

murid Anwar Musaddad di Tirnur Tengah, Singapura,
Malaysia, dan Brunei Darussalam. Bahkan di antara muridnya,
sebut saja misalnya, Syekh Muchsin Bachrum kemudian

menjadi pemilik perusahaan penerbitan terbesar di Jedah dan

Zakky Yamani diangkat oleh Kerajaan Arab Saucli sebagai

Menteri Perminyakan dengan broom OPEC-nya (IAIN Sunan

Gunung Djati Bandung,1999:23-24; Wawancara dengan K. H.

A. Thonthowi Jauhari, Pengasuh Pontren Al-Wasilah Garut,

Tanggal 17 J anuari 2015 di Garut).
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Pada saat menjadi dosen di Fakultas Ushuluddin IAIN
Sunan Gunung Djati Bandung, Anwar Musaddad mengampu
matakuliah Akhlak-Tasawuf, Hadis Ahkam, Perbandingan
Agama, dan Kristologi.' Selain itu, ia aktif menjadi dosen di
beberapa perguruan tinggi sebagai pengampu matakuliah
Agama (Islam) dan Bahasa Arab (IAIN Sunan Gunung Djati
Bandung, 1999: 45). Aktivitas lain yang digelutinya adalah
dakwah dan sosial (sebagai da'i kondang dan Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama). Karena itu, mencermati gagasan dan
pemikiran Anwar Musaddad tidak lepas dari bidang-bidang
tersebut. Dari heuristik yang dilakukan penulis, ciri penting dari
gagasan dan pemikiran Anwar Musaddad terangkum dalam
delapan bidang ilmu, yaitu: (1) Ilmu Akhlak-Tasawuf, (2) Ilmu
Perbandingan Agama, (3) Metodologi Pendidikan, (4)
Pendidikan Keluarga, (5) Metodologi Dakwah, (6) Management
dan Leadership, (7) Gagasan Pesantren Luhur, dan (B)

Pendidikan Bahasa Arab.

l.IlmuAkhlak-Tasawuf

Sebagai orang yang lahir dalam sltuasi yang serba tidak
menguntungkan akibat dari kebijakan politik pemerintah
Hindia Belanda,'Anwar Musaddad tumbuh menjadi seorang
pekerja keras dan disiplin. Ia dikenal sebagai orang yang
konsisten dalam mempertahankan ide-ide yang diyakininya,
komitmen kepada tugas, dan kuat dalam memegang prinsip
(IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1999:5). Selain itu, Anwar
Musaddad jrgu dikenal sebagai pribadi yang berakhlak
mengagumkan. Ia adalah pesona pribadi yang berbudi luhur.
Keutamaan akhlak Anwar Musaddad tercermin dalam segala
perilaku dan tindakan, sehingga ia sangat dicintai oleh para
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plnterat kolega, murid, dan masyarakat yang pernah r""+"-
nalnya (Tauf iqullah, 1999 : 53).

Anwar Musaddad memulai basis pemikirannya
dengan mengemukakaru bahwa ajaran Islam terdiri dari dua
aspek, yaitu lahiriah dan batiniah. Aspek lahiriah bersifat lahir,
mengacu kepada hal-hal luar, formal, dan ceremonial (outer).
Sedangkan aspek batin lebih mengacu kepada sesuatu yang
terdapat di dalam hati, menyangkut jiwa, perasaan, dan
tersembunyi (inner). Bagi Anwar Musaddad, pemahaman dan
pengamalan aspek inner (batin) merupakan kunci utama dalam
beragama. Namury seorang penganut agarna tidak boleh
mengabaikan aspek lahir, outer agama. Setiap orang beragama
dituntut untuk memahami dan mengamalkan aspek outer.
Sebab, melalui aspek outer itulah seseorang dapat mendorong
dirinya pada tazk<yatun nafs (kebersihan jiwa). Melalui jiwa
yang telah bersitu seseorang kemudian dapat mengenal Tuhan-
Nya (ma'rifatullah). Bagi Anwar Musaddad, modal dasar
seseorang dalam beragama adalah ma'rifatullah (mengenal
Tuhan) (Taufiqullah, 1999 : 59 ; Sa' diy ah, 2012: 134).

Penekanan pada aspek inner (batin) dalam beragarna,
menurut Anwar Musaddad, karena suasana batinlah yang
dapat menghubungkan seseorang dengan Tuhan. Baginya ber-
agama bukan hanya'menalar' dan'melakukan' sejumlah ajaran
agama (religi), namun lebih penting dari itu adalah peng-
hayatan (religiousitas). Penghayatan itulah yang merupakan
esensi seseorang dalam beragama. Hubungan itu kemudian
disebut Anwar Musaddad sebagai akhlak kepada Tuhan. Mela-
lui akhlak kepada Tuhan, seseorang dapat mengenali dirinya.
Ketika hal itu dilakukan secara konsisten (istiqamah) ia akan
merasa dekat dengan Tuhan dan berada di hadirat-Nya. Proses
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ma'rifat akan melahirkan kesadaran, bahwa apa yang
dikerjakan ('amal) seluruhnya adalah ibadah. Itulah esensi

ajaran tasawuf (Wawancara dengan Yies Sa divah, pada 17

Januari 2015 pukul 12: 35 WlB., di Kompleks Yayasan Al-
MusaddadiyahJl. Mavor Syamsu No. 2,Garut).

Lebih lanjut Anwar Musaddad menyatakan, akhlak
kepada Tuhan sebagai kelanjutan dari ma'rifatullah akan
terepleksi pada pola laku dan pola tindakan seseorang dalam
menata hubungan dengan sesama. Seseorang yang telah sampai
pada tahap ini akan merasakan, bahwa Tuhan senantiasa hadir
dalam segala pola laku dan pola tindakannya. Pengaruhnya, ia
akan lebih mampu mengontrol diri, setia kepada janji, dan
amanah. Dengan demikian, bagi Anwar Musaddad, baik buruk
akhlak seseorang akan tercermin pada baik buruknya hu-
bungan dengan Tuhan dan sesamanva. Itulah ihsan (Sa'divah,
2012:135).

Dalam penjelasannya lebih lanjut, Anwar Musaddad
mengemukakan, agar manusia memiliki pola laku dan pola
tindakan yang baik, Tuhan telah menganugerahkan dua buah
alat, yaitu akal dan agama. Dasar agama adalah akal. Melalui
kemampuan akalnya manusia mempunyai kekuatan untuk
menginterpretasi ajaran Islam. Namun demikian, untuk
memperoleh pola laku dan pola tindakan yang etis-moralis,
pertautan kedua anugerah ilahiah (akal dan agama) harus
dibentengi oleh akhlak. Melalui akhlak inilah seseorang akan

berhati-hati, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan,
dan gegabah, sebagai pola laku dan pola tindakan r.ang akan
merusak visualisasi agama. Itulah yang disebut ll,ara'. Anlr.ar
Musaddad mengajarkan ilmu akhlak kepada para murid dan
pengikutnya dengan mempraktekkannya teriebih dahulu. Ia
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selalu lnenekankan makna V/ntingakhlakul karimah. B aginy a,

akhlak merupakan amaliahfpraktis yang harus diterapkan oleh
setiap individu dalam fehidupan sehari-hari (Wawancara
dengan Yies Sa'diyah, pala17 Januari2015 pukul 12:35 WIB., di
Kompleks Yayasan Al-Nzfusaddadiyah Jt. Mayor Syamsu No. 2,

Garut; wawancara dengan Nu'man Abdul Hakim, pada 1-

Februari 2015 pukul 1.6:22WI8., di Kompleks Batu Nunggal Jl.
Molek Raya No. 6, Kota Bandung).

Pada kesempatan lain, Anwar Musadda d fuga menge-
mukakan tentang akhlak sebagai asas perbuatan dan cinta (a1-

hubb) sebagai basisnya. Namury untuk menata akhlak dan cinta
(al-hubb) diperlukan peranan hati (qalb)yang tulus. Siapa pun
yang cenderung mengukur sesuatu melalui kadar cintanya, ia
akan sampai pada hakikat perbuatannya (haqiqat al-'amal).
Akhlak seseorang akan menjadi lebih sempurna apabila rasa
hubb-nya bersatu dengan seluruh perbuatannya. Cinta meru-
pakan kebutuhan hati manusia. Karena itu, kehidupan yarrg
jauh dari rasa cinta dan ketulusary ia akan mengarah pada
tindak kekerasan dan kehilangan hakikat hidupnya. Itulah
ikhlas, hati yang bersih dan tulus. Menurut Nu'man, ikhlas
itulah tampaknya inti ajaran akhlak-tasawuf dari Anwar
Musaddad (Wawancara dengan Nazaruddin lJmar, pada 2L

Januari 2015 pukul 17:47 WIB., di Jl. Ampera 1 No. 10 Ragunan,
Pasarminggu, Jakarta; wawancara dengan Nu'man Abdul
HakirrU pada L Februari 2015 pukul 16: 31WIB., di Kompleks
Batu Nunggal Jl. Molek Raya No. 6, Kota Bandung).

Keutamaan lainnya dari ilmu akhlak-tasawuf yang
diajarkan Anwar Musaddad, ia dipandang berhasil mem{ormu-
lasikan ilmu ini sehingga memiliki karakteristik tersendiri.
Dikatakannya, terdapat tujuh belas pasal yang merupakan
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tuntutan praktis bagi umat kaum Muslim, yaitu: (1) Ma'rifat
adalah modal pokok bagiku; (2) Akal-rasio adalah dasar

agamaku; (3) Cinta adalah asas perilakuku; (4) Rindu adalah

kendaraanku (untuk menemui Allah); (5) Dzikir kepada Atlah
adalah ketenangan batinku; (6) Kepercayaan adalah gudang

-impaSanku; (7) Kesedihan adalah teman setiaku; (8) Ilmu dan

pengeta-huag adalah senjataku; (9) Kesabaran adalah
selendangk";t0) Ridha kepada A1lah adalah pampasan

perangku; (11) Kelemahan adalah kebanggaanku; (12) Zufutd
(tidak tamak terhadap hiasan dunia) adalah kerajinanku; (13)

Yakin adalah kekuatanku; $\ Kebenaran adalah pembelaku;

(15) Taat dan disiplin adalah kesenanganku; (16) Berjuang di
jalan Allah adalah kebiasaanku; dan (17)Kelezatan pandangan
mataku ada di dalam shalat (Sa'diyafi 2012:1,49-150). Selain itu,
terdapat enam hal yang harus ditanamkan pada seorang salik
(pencari jalan ruhani), yaitu: (1) Memelihara dan tetap teguh
pada keyakinan Islam; (2) Memelihara jiwa; (3) Menghindari
perbuatan zina; (4) Menjaga harta benda; (5) Melatih dan mem-
berdayakan kemampuan otak; dan (6) Menjaga kehormatan
(muru'ah) (Sa' diyakr, 2012: 151,-152).

Hingga di sini dapat dipahami, bahwa ajaran ilmu
akhlak-tasawuf yang dikembangkan Anwar Musaddad sejalan

dengan am alanpara sufi (ahli tasawuf). Ia berhasil merumuskan
jalan hidup ruhani (salik). Proses ma'rifat harus dimulai dengan

kesadaran beribadalu berpola laku dan pola tindakan ihsan,

wara', zuhrd, hubb, dan lkhlas (ridha). Adapun ujung dari
keseluruhan kesadaran'amaliah manusia adalah tercapainya
kesempurnaan kebahagiaan, yaitu ma'rifatullah (mengenal

Tuhan).
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2. llmu P erb an iling an Ag am a

Pengalaman pendidikan Anwar Musaddad sejak HIS

(Hollandsch Inlandsch School, SD) di Garut, MULO Qvleer

llitgebreid Lager Onderwijs, SMP) di Sukabumi, dan AMS
(Algemeen Metddelbare School, SMA) di Jakarta, yang semuanya

dikelola oleh lembaga pendidikan keagamaan Kristen (sekolah

Christeljik), diduga kelak mengantarkannya menjadi salah

seorang ahli Ilmu Perbandingan Agama. Melalui jenjang

pendidikan di sekolah-sekolah tersebut Anwar Musaddad fasih

berbahasa Belanda. Selain itu, Anwai Musaddad juga pernah

mendapatkan pendidikan agama dari pesantren hingga ke

Mekkatu Saudi Arabia. Melalui jenjang pendidikan terakhir, ia

fasih dan menguasai bahasa Arab. Dengan menguasai bahasa

Belanda menjadikan Anwar Musaddad mampu mengkaji

literatur-literatur tentang agama lain yang ditulis oleh para

sarjana Barat. Sementara melalui kemampuannya berbahasa

Arab, ia berkesempatan untuk mendalami literatur-literatur
perbandingan agama yang ditulis oleh para sarjana Muslim
(Chumaidy, 1999: 197-198; Wawancara dengan Prof. Dr.

Nurwadjah Ahmad E.Q., Tangg al 29 Januari 2015 di Jatinangor,
Sumedang).

Terkait dengan gagasan dan pemikiran Anwar
Musaddad dalam bidang Ilmu Perbandingan Agama, paling
tidak, dijumpai pada dua buah tulisan. Pertama, tulisan
berjudul, Kedudukan Injil Barnabas menurut Pandangan Islam.

Tulisan itu semula merupakan pidato Anwar Musaddad pada

Dies Natalis ke-I, IAIN Sunan Gunung Djati Bandun gpada1969 .

Tulisan itu kemudian dimuat pada majalah ilmiah Al-Jami'aku

No. 1 tahun IX, Januari 1970, di IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta. Kedua kata sambutanAnwar Musaddad pada Injil
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Barnabas edisi bahasa Indonesia karya Husein Abubakar dan
Abubakar Basymeleh yang diterbitkan oleh Pelita Bandu ng,lapi
Sur abay a, dan Alma' arif Bandun g p ada 197 0. D arikedua tulisan
itu, tampak pemikiran segar Anwar Musaddad tentang Ilmu
PerbandinganAgama.

Dikatakan Anwar Musaddad r agarna-agama besar di
dunia dibagi ke dalam dua kelompok besar. Pertama, agama-
agama samawi, yaitu agama-agama yang bersumber kepada
wahyu Allah Swt. Agama ini mempunyai pedoman berupa
kitab suci dan disampaikan oleh para rasul-Nya. Kedua, agarna-
agama wasani, yaitu agama-agama penyembah berhala yang
tidak bersumber kepada wahyu Allah Swt. Agama wasani
semata-mata bersumber pada perenungan, pemikfuaru dan
rekayasa manusia (Musaddad, 1970: 3). Mengingat agama
merupakan organisasi yang mengatur tata hubungan antara
Tuhan dengan manusia dan antara manusia dengan ses arnanyat
menurut Anwar Musaddad, agarna-agama samawi lebih sesuai
dengan kehendak Allah Swt., dari pada agama-agamawasani.
Hal tersebut, karena agarna-agama samawi bersumber dari
Allah Swt. Oleh karena itu, secara logika, pada setiap zarrran
hanya satu agamayang diridhai Tuhan (Musaddad, 1970:3-4).

Hingga di sini, dapat dipahami, sebenarnya Anwar
Musaddad ingin mengatakarL bahwa Allah Swt., tidak mene-
rima suatu agama yang peraturan-perafurannya dibuat manu-
sia (agama wasani). Namun demikian, pada kenyataannya
manusia dihadapkan pada realitas agama yang plural. Semen-

tara agama yarrg benar hanya satu. Muncullah pertanyaary
agama manakah yang paling benar? Anwar Musaddad menga-
takary untuk melakukan seleksi terhadap agarna-agarrra,
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manusia membutuhkan suatu ilmu, yaitu Ilmu Perbandingan
Agama (Musaddad, 197 0: 4).

Di antara meaning (arti penting) mempelajari Ilmu
Perbandingan Agama, menurut Anwar Musaddad adalah:
Pertama, guna menghilangkan kefanatikan yang buta
(fanatisme) dalam menganut suatu kepercayaan, terutama
terkait dengan pencarian kebenaran agama yang menjadi kepe-
nganutannya. Lebih lanjut Anwar Musaddad mengatakan,
dengan mempelajari Ilmu Perbandingan Agama seseorang

dapat mengetahui benar-salahnya sdatu agama yang menjadi
kepenganutarurya setelah dilakukan perbandingan (komparasi)
dengan agama-agama lain. Hal lainnya, gurra menghindari
pendapat sebuah kelompok yang menyatakan, bahwa tiap-tiap
agama adalah benar (secara esoteris), perbedaannya hanya ter-
letak pada aspek formal (eksoteris) (Musadd ad, 1970:4). Hingga
di sini dapat dipahami, bahwa Anwar Musaddad menolak keras

pendapat yang menyatakan, semua agama benar, perbedaan-
nya hanya terletak pada pelaksanaannya.

Dalam menguatkan pendapatnya, Anwar Musaddad
menyusun argumentasi dengan mengatakan, agama-agama
samawi dari sejak Nabiyallah Adam as., hingga Nabiyallah
Muharnrnad Saw., memiliki prinsip yang sama. Agama-agama
samawi mempunyai ciri-ciri umum yang konsisten. Ciri-ciri ifu
meliputi: (1) adanya doktrin' tauhidullah (mengesakan Allah
Swt.), (2) adanya ajaran pengabdian (penyerahan diri secara

total) sebag ai' abid, (3) adanya ajar an moral/etik a y arrg harus
dijunjung tinggr, dan (4) adanya pola dan tata-cara pokok yang
mengandung identitas sebagai hasil dari penyerahan diri
kepada Ailah Swt., sebagaimana dituangkan dalam sejarah para
Nabiyallah. Kesamaan-kesamaan pokok dalam agama samawi
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itu, menurut Anwar Musaddad, karena berasal dari sumber
yang sama, Allah Swt. Semerttara, perbedaan umum dari ke-
rasulan, disebabkan oleh Allah Swt., lebih mengatahui tentang
kebutuhan manusia yang sesuai dengan masanya. Karena itu,
setiap penganut agama sebaiknya dituntut untuk lebih menge-
depankan prinsip tasamuh (toleransi), kesepahaman, dan
menghindari konfl ik (permusuhan) (Musad dad, 197 0: 4-5).

Keluasan pemahaman Ilmu Perbandingan Agama
Anwar Musaddad, jrga dapat dipahami dari penjelasannya
tentang kitab-kitab Injil. Ia berpendapat, bahwa kitab-kitab Iniil
yang dijumpai pada masa sekarang tidak dapat disejajarkan
dengan al-Qur'an. Alasan Anwar Musaddad, seluruh ayat al-

Qur'an masih murni sebagai firman Allah Swt., sedangkan isi
dari kitab-kitab Injil sudah sulit dibedakan manakah yang
benar-benar firman Allah Swt., sabda-sabda Nabiyallah Isa as.,

dan hasil interpretasi (penafsiran) para penulis Injil. Hal
lainnya, jika akan membuat komparasi (perbandingan) antara
kitab-kitab Injil dengan sumber-sumber ajaran Islam, menurut
Anwar Musaddad, maka sebaiknya dilakukan dengan al-Hadis,
bukan dengan al-Qur'an, meskipun hadis-hadis juga terdapat
tingkatannya. Alasannya, karena kandungan kitab-kitab Injil
pada masa kini tidak dapat dikategorikan dan disederajatkan
dengan hadis shahih. Menurut Anwar Musaddad, persyaratan-
persyaratan untuk menentukan kedudukan suatu hadis tidak
dijumpai dalam proses pengumpulan dan kelahiran kitab-kitab
Injil dalam bentuknya yang sekarang (Musaddad, 1970:'14;
Chumaidy, 199 0 : 200 -201) .

Hal yang sama, lanjut Anwar Musaddad, dengan
Barnabas dan kitab Injilnya. Menurutnya, dalam sejarah per-
kembangan agama Kristen sekarang hanya terdapat 4 (empat)
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kitab Injil yang diakui Kanonik, yaitu: Injil Matius, Markus,
Lukas, dan Yahya. Sementara, kitab-kitab Injil lainnya termasuk
Injil Barnabas masih dipandang aprokrifa (tidak diakui ke-
absahannya) oleh Gereja. Menurut Anwar Musaddad, Barnabas

dari sisi pengelompokkan sahabat Nabi Isa as., kalau tidak
termasuk sahabat yang dua belas, ia sangat menjadi mungkin
masuk ke dalam kelompok sahabat tujuh puluh. Hal tersebuN

berdasarkan pengakuan Bamabas sendiri, bahwa ia termasuk
dari dua belas sahabat Nabiyallah Isa as. Namun, dalam Injil
karya Lukas dan Markus nama Barnabas tidak dimasukkan,
meskipun namanya sering disebut di kalangan para sahabat

Nabiyallah Isa as., dan beberapa kali disebut dalam Kis (Kisah

nal Rasul) (Musadda d,, 1970:20; Chuma idy, 1990: 201,-202).

/ Adapun .dari sisi isi (content), menurut Anwar

,fuIusaddad, Injil Barnabas memuat beberapa perbedaan prinsip

/ apablla dibandingkan dengan keempat Injil lainrrya (Matius,
/ Markus, Lukas, dan Yahya). Di antaranya: Pertama, Yesus

mengingkari ketuhanannya dan mengingkari dirinya sebagai

anak Tuhan. Hal tersebut diucapkan Yesus di tengah-tengah
halayak ramai yang hadir pada saat itu. Di antara mereka terdiri
daripara tentara, penduduk Yahudi laki-laki, perempuary dan
anak-anak. Kedua, bahwa putra Nabi Ibrahim yang
dikorbankan bukan Nabi Ishaq as., tetapi Nabi Isma'ilas., nenek
moyang bangsa Arab. Ketiga, seorang Mesias yang ditunggu-
tunggu di akhir zarrrar. bukan Nabi Isa as., akan tetapi Nabi
Muhammad Saw., yang ketika Nabi Adam as., dikeluarkan dari
Syurga ia melihat tulisan di atas pintu Syurga lafadz, "la ilaha
ilallah Muhammadan rasulullah". Keempat, Nabi Isa as., tidak
disalib, yang disalib adalah salah seorang muridnya yang
bernama Yudas Iskariot (Musadd ad, 197 0: 22).
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Anwar Musaddad mengakhiri pemikirannya tentang
injil Barnabas, dengan menyatakan:

"Indjil Barnabas sedjadjar dengan hadits dha'if, tetapi karena
isinya dikuatkan Al-Qur'an, jaitu dalam soal-soal ketauhidan
dan memelihara keseragaman agama dankepertjajaan terhadap
Nabi Muhammad s.a.w. maka ia dapat diterima oleh kaum
muslimin sebagai berita-berita "Israilljat" jakni berita-berita
disekitar Bani Lrail (Jahudi) jang terdipat dalam kitab-kitab
mereka" (Musaddad, 197 0 : 25 -26).

Dari uraian di atas, dapat dipahami, bahwa Anwar
Musaddad adalah seorang pakar dalam bidang Ilmu Perban-
dingan Agama yang melalui metode yang ia pahami,n tidak ha-
nya berhasil mengungkap agarna-agama lain sebagaimana

fdanya, 
tetapi juga mengkajinya secara kritis. Ia bahkan tidak

,tnerasa 
canggung untuk melakukan kritik internal dan eksternal

f apabila dipandang perlu. Hal yang lebih menarik, ia bahkan

f dengan lugas menggunakan ayat-ayat al-Qur'an untuk men-

/ dukungargumen-argumenilmiahnyasebagaiacuannorma.

3. P erintis dan P eletak E ondasi IAIN

Anwar Musaddad dapat dimasukkan sebagai salah
seorang yang berkeringat dalam memajukan dunia pendidikan
di Indonesia. Ia punya keringat banyak bagi IAIN Yogyakarta
dan IAIN Bandung.'Puncak energinya diakui di Yogyakarta
dan Jawa Barat. Kita sangat beruntung sebagai bangsa yang
mempunyai sosok seperti Anwar Musaddad (\ly'awancara
dengan Nazaruddin lJmar, pada21. Januari 2015 pukullT:56
WIB., di Jl. Ampera 1 No. 10 Ragunary Pasarmingp, Jakarta;
wawancara dengan Ahmad Syahid, pada 3 Februari 2015 pukul,
L4: 45 WIB., di Kompleks Ponpes Al-Falatu Jl. Kapten Sangun
No. 6 Cicalengka, Kabupaten Bandung).



Pemikiran pendidikan Anwar Musaddad dimulai
dengan memaknai IAIN sebagai sebuah institusi yang tidak
lepas dari jiwa, semangat, dan nilai kesejarahan di tengah-
tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Baginya, IAIN
memiliki makna dan fungsi sebagai center of excellence dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia terdidik yang
mempunyai keunggulan daya saing baik pada level lokal,
nasional, regional, maupun internasional. Selain itu, Anwar
Musaddad juga mempersepsikan IAIN sebag ai engine of progress

dan $enerator perubahan menuju- terwujudnya masyarakat
Madani yang berdasarkan nilai-nilai luhur agama dan budaya,
mencintai perdamaiary menjunjung tinggi nilai-nilai intelektual
dan moral, demokratis, berkeadilan, dan berperadaban
(Syarifu d d m, 1999 : L46) .

/ Untuk mewujudkan semua 7tu, menurut Anwar
My6addad, diperlukan strategi khusus. Strategi itu meliputi:
re/evansi, kualitas, manajemen, pendanaan, pemanfaatan
sfrana/ prasarana teknologi informasi dan komunikasi, serta re-

{rientasi kerjasama nasional bahkan internasional. Implikasi
dari strategi itu, IAIN meniscayakan diri secara konseptual dan
sistemik dalam pengembangan ilmu pengetahuary khususnya
ilmu-ilmu keislaman melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat yang terintegrasi secara dinamis
dengan realitas dan dinamika masyarakat. Bagi Anwar
Musaddad, IAIN tidak hanya bertumpu pada kiprah dalam
dinamika ilmu dengan segala dimensi dan dampak yu, tetapi
merupakan sumber kearifan (wisdom) yangrnemberi ener gSbagi
setiap dinamika dan orientasi hidup agar lebih bermakna,
beragama, berbudaya, dan berkeadaban (Syarifuddin, 1999:
147).
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Melalui strategi itu, demikian Anwar Musaddad, IAIN
memiliki mission saue untuk mewujudkan fungsi dan makna
culture of peace (budaya damai), dengan harapan menjadi raison

d'6tre, elan oital dari perubahary pembaharuan, dan pemba-

-----fl.#rlar. masyarakat. Karena itu, IAIN dituntut memberikan
keleluasaan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan
tinggi. Lebih lanjut menurut Anwar Musaddad, tidak seorang

pun yang terabaikan haknya untuk memperoleh pendidikan
tinggi di IAIN hanya karena pertimbanganumur, jenis kelamiry
ketidakmampuan fisik, sosial-ekonomi, brdaya, dan etnik.
Prioritas pertimbangan harus lebih mengacu kepada derajat

kepatutan, kapasitas, dan kompetisi, baik pribadi maupun
kelompok masyarakat (Syarifuddin, 1999: L49; Matondang,
2012:175). Selain itu, IAIN bagi Anwar Musaddad memiliki
mission sacre dalam menanggulangi kemiskinaru keterbelaka-

ngan, pengangguran, kelaparan, dan kerusakan lingkungan
(Syarifuddin,l999:149). Karena itu, IAIN harus menjadi pergu-
ruan tinggi yang bernuansa academics rnithout frontiers (akade-

mik tanpa sekat) yang pada gilirannya akan melahirkan masya-

rakat akademik internasional yang baru. Dengan demikiaru
diharapkan tercipta konvensi regional untuk memberikan pe-

ngakuan kompetensi otoritas internasional terhadap program
studi, gelar akademik, dan bahkan sertifikat kompetensi dan
keahlian yang diakui secara nasional maupun internasional.

Untuk maksud-maksud tersebut, sejak kepindahannya
ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, Anwar Musaddad
segera membuka fakultas-fakultas cabang di daeratu seperti:

Fakultas Tarbiyah di Garut, Fakultas Syari'ah di Sukabumi,
Fakultas Tarbiyah di Bogor. Setelah itu, Fakultas Syari'ah di
Serang dan Fakultas Tarbiyah yang semula merupakan cabang
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dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta kemudian dilimpahkan
ke IAIN Bandung. Pada waktu itu, IAIN Bandung mempunyai
fakultas cabang di lima kabupaten (Tafsir, 1999:106-107).

I

4. G a g a q an P e s antr en Luhur

[ahia Umar menyebutkan terkait ide awal Pesantren

Luhu/, "denger-denger itu begitu. Yang jelas ia (Anwar
Mus/ddad, pen.) seorang tokoh di NU dan IAIN. Ia sangat

di/gani di NU dan IAIN. Sangat menjadi mungkin gagasan

Pesantren Luhur dari dia" (Wawancara dengan Jahja Umar,
Ph.D., Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tanggal 2L

Januari 2015 di Ciputat, Tangerang). Pernyataan senada

disampaikan Nasaruddin Umar sebagai berikut.

"... wajar kalau ia (Anwar Musaddad, pen.) punya gagasar.
Pesantren Luhur, karena ia adalah tokoh pesantren sekaligus
aktivis kampus. Tujuannya untuk mewujudkan nilai-nilai
intelektual kampus dan sebaliknya.Ia melihat lulusan IAIN di
persimpangan jalan. Jadi ilmuwan kalah dengan UNPAD dan
ITB. Jadi ulama juga kalah jauh dari alumni pesantren"
(Wawancara dengan Prof. Dr. Nasaruddin lJmar, Tanggal 2L

]anuari 2015 di ]akarta).

Ahamad Tafsir (1999 : 1 07-1 08) ia menyebutkan bahwa
" .. . pada aw a11970-an pernah muncul pemikiran beliau (Anwar
Musaddad, pen.), sayup-sayup, menginginkan kekhasan IAIN
Bandung sebagai Pesanken Luhur. Ya, Pesanken Luhur.
Sebenarnya ide ini amat fundamental. NamurL konsepnya

masihbelumjelas danberhenti di tengah jalan" .

Pendirian Pesantren Luhur,u terdap at d:ugaan, merupa-
kan gagasan Anwar Musaddad yang sangat ideal. Di sana ter-
dapat nilai-nilai pendidikan pesantren yang belum dilakukan
oleh model pendidikan IAIN. Padahal menurut Anwar



Musaddad, nilai-nilai itu sangat diperlukan dalam rangka
membentuk karakter bangsa. Di antara kelebihan nilai-nilai
pendidikan pesantren adalah: pertama, kemandirian. Lulusan
pesantren selalu diarahkan untuk hidup mandiri. Tidak
dijumpai program dalam pendidikan pesantren yang diarahkan
untuk sekolah kerja (PNS, TNI, guru, politikus, dan lain-lain).
Kedua, kuatnlra pengamalan spiritual, tasawuf. Pengamalan
tasawuf dapat melahirkan kineria akhlak yang tinggi, kese,

derhanaan, dan kebaikan. Hal-hal seperti itu, memang kurang
mendapat perhatian dalam moclel pendiclikan IAIN. Karena itu,
iAiN Bandung harus memiliki model khas, vaitu Pesantren
Luhur (Taf sir, 1999 : 108 ; San usi, 2012: 202) .

, Model Pesanh en Luhur -yang climaksud Anlr.ar
, Musaddad, aclaiah lembaga pendiclikan tingkat tinggi (ma had

aly) berbentuk gabungan antara model pendiclikan tinggi lslarn
dan pesantren yang tujuannva untuk mendidik calon ulama.
Seorang lulusan Pesantr-en Luhur, menurut Anwar Musadclacl,
bukan hanva menjadi seorang yangfnlmn danfnsih clalam iin-ru-
ilmu keislaman, tetapi juga berkarakter ulama (rottrnsnt nl-

anbiyn'). Karena itu, menurut Anwar Musaddad, semestin\.a
perguruan tinggi Islam (IAIN) harus mengacu ke arah itu, r,aitu
melahirkan ahli agama, bukan hanya mendidik seseorang
untuk menjadi ilmuwan yang saleh. Ahli agama di sini aclalah
seorang ulama yang memenuhi empat karakter, yaitu: trclak
emosional, terbuka, berorientasi masa depan (tirlak kurung
batok), serta efisien dan produktif (Sanusi, 2012:202-201).

Dalam fokus pendidikan Pesantren Luhur, menurut
Anr,r,ar Musaddad, bukan dimaksudkan agar para lulusanny.r
menjadi guru agama, namun lebih diarahkan pada socio religious
leader, yaitu karakter keulamaan yang menjadi inti pediclikan.
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Anwar Musaddad menyadari, bahwa tujuan yang mengacu ke
arah itu telah gagal dilakukan IAIN. Dalam pandangannya,
meskipun jumlah sarjana Islam semakin bertambah, namun
yang meneruskan jejak keulamaan sangat terbatas. Karena itu,
ia menginginkan lulusan IAIN menjadi kaum intelek yang
nyantri dan santri yang intelek. Esensinya adalah kedalaman
dan keluasan sikap proaktif, sertaaisioner dalam mengembang-
kan pendekatan lintas kawasan ilmu dan keahlian, lintas
regionalisasi, membuka kesempatan vang luas tanpa diskri-
minasi, serta tetap mengembangkan pembelajaran tinggi sepan-
jang hidup (Syarifuc-ld in, 1999 : 147 ).

5. P en di dikan B aha s a Ar sb

Dalam upaya menjadikan lulusan IAIN sebagai kaum

_ _ intelek vang nyantri dan santri yang intelek, terdapat keinginan
dari Anwar Musaddad, bahr,t a IAIN harus menghasilkan para
lulusan dengan kualifikasi kemampuan dan kepribaclian lokal,
namun dapat berkhidmat pada mas1r213(1t nasional, regional,
bahkan internasional (Syarifuddin, 2012: 204). Untuk itu,
sebagai kelanjutan dari gagasannya tentang konsep Pesantren
Luhur, para lulusan IAIN harus memiliki kemampuan bahasa
A sing, khu s usnya bahas a Arab ( B u sy air i, 1999 : 227) . ALas annva,
diharapkan mereka kelak dapat memelihara aktivitas dan
originalitas agama (Islam) dalam perkembangan ilmu penge-
tahuan dan teknologi (IPTEK) modern. Baginya, di situlah kunci
seorangulama. Kunci-kunci agama harus dikuasai oleh seorang
ulama. Untuk menguasai hal tersebut, seorang ulama harus
merujuk pada sumber aslinya yang berbahasa Arab. Dengan
demikian, bahasa Arab harus dikuasai oleh seorang ulama
(Syarif u d d in, 2012: 20 4) .
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Anwar Musaddad mempunyai peran besar dalam

memacu mahasiswanya agar menguasai bahasa Atab.' Selain

mendapatkan materi ajar di bangku kuliah dengan penekanan

pada pemahaman kltab Alfiyah karya Ibnu Malik, mahasiswa

didorong untuk belajar sendiri dengan dasar-dasar pengem-

bangan darinya. Untuk keperluan itu, Anwar Musaddad me-

nyusun ringkasan Inilah Kesimpulan llmu Nahwu: Manfaat untuk

Pelajar Bahasa Arab. Sesuai dengan judulnya, Kesimpulan, tulisan
itu hanya satu halaman. Namury bila dicermati sistematika dan
isinya sangat padat dan jelas. Anwar Musaddad memulai
penjelasan dengan mengemukakan Jadrnal 'Alamat al-'Irab

(Musaddad, tt.: 1). Dalam menjelaskan 'slnmot 'irab ia

membaginya dalam enam kolorn, yaitu: (a) macam-macar:'t'irnb,

(b) rqfh', (c) nashb, (d) majrur, (e) jnzm, dan (f) al-nmsilnt (contoh).

pun penjelasannya, Anll,ar Musaddad memulaint'a de-

ngan: (1) isnt mufrnd, (2) jnrrn' tnksir, (3) ntudlnri snhih akhir, (4)

asma' al-khamsnh, (5) al-ntusann, (6) jarna' mudzkar snlim, (7) jnna'

n1u'arlas salirn, (8) ism yang tidak bisa di-i'rab, (9) af al al-khamsnh,

(10) mudlari mumtnshil skhir dengan huruf alif, (11) mudlari

mumtashil dengan huruf wau)u dan ya, (12) al-maqshur, dan (13)

al-manquslt (Musaddad, tt.: 1). Selanjutnya, ketigabelas macam

'irnb tersebut oleh Anwar Musaddad diberi penjelasan dengan

mengambil dari kitab A lfiv nhkary albnu Malik.

6.PendidikanKeluarga

Anwar Musaddad dipandang berhasil dalam membina

keluarga. Seluruh putra dan putrinya berhasil ia didik menjadi
anak yang shalih danshnlihal2. Putra dan putri Anwar Musaddad
juga berhasil memperoleh gelar kesarjanaan hingga jenjang S 2

dan S 3 (Wawancara dengan Prof. Dr. Nasaruddin Umar,

Tanggal 2L Januari 2015 di Jakarta). Mencermati keberhasilan



pendidikan keluarga Anwar Musaddad, salah satunya dapat
dilihat dari undangan Pusat Pengkajian Islam LppM
Universitas Islam Nusantara (Uninus), dalam kegiatan
pengkajian terkait masalah Krisis Ketahanan Keluarga pada1990.
Dari sejumlah narasumber yang diundang,'Anwar Musaddad
diminta panitia diskusi un-tuk menyajikan makalah P engalaman
Meudidik Anak dan S antri.

Anwar Musaddad mengawali diskusinya dengan
menyatakary keluarga merupakan safuan masyarakat yang
sangat esensial. Keluarga memiliki.dan menjalankan fungsi
kemasyarakatan. Karena itu, dalam melihat suatu keluarga
periu diperhatikan sistem infrastrukturnya, meliputi: lingku-
ngan sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk lingkungan
fisiknya baik secara alamiah maupun produk budayanya
(Musaddad,1990:1). Bagi Anwar Musaddad, kesemua sistem
itu kemudian akan membentuk identitas yang berpengaruh
terhadap bobot dan warna masing-masing keluarg4 sehingga
ada keluarga yar.g maju, mantap, matang, dan optimis. Seba-
liknya, ada juga keluarga yangraputr, resatr, rawan, dan pesimis
(Musaddad,1990:1).

Lebih lanjut Anwar Musaddad menyatakaO pembi-
naan keluarga merupakan tugas, kewajiban, hak dan wewe-
r.ang, sekaligus tanggungjawab keluarga masing-masing. pem-
binaan keluarga termasuk salah satu tanggungjawab asasi yang
tidak dapat dilimpahkan kepada keluarga lain, bahkan negara.
Setiap keluarga menginginkan para anggotanya untuk ber-
takwa pada Allah Swt., berakhlak tinggi, sopan-santun, rendah
hati, berwibawa dan terhormat, cerdas, maju, makmur, dan
bahagia. Itulah sebabnya setiap keluarga dituntut untuk terus
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berupaya meningkatkan ketahanan melalui program-program

fo rm al, i n-fo rm al, dan non-fo rrz al (Mus ad dad, 1 990 : 1 ) .

Diakui Anwar Musaddad, sesuai dengan harapan-
harapan tersebut, dewasa ini keluarga telah terbiasa mendengar
dan aktif dalam kegiatan majelis pengajian, PKK, pos yandu,
senam kesegaran jasmani, konsultasi keluarga, dan sejenisnya.

Bahkan pemerintah pun telah ikut ambil bagian baik dari sisi

legislasi, pendekatan preventif, maupun tindakan represif.

Namun secara jujur diakui pula oleh Anwar Musaddad, bahwa
semua upaya itu bukan tanpa penyimpangan atau masalah.

Penyakit-penyakit di luar harapan keluarga n-rasih lerus saja

terjadi, seperti: (a) Pacaran, pergaulan bebas, perilaku seks di
luar nikah, kumpul kebo, dan lain-larn; (b) Perkau,,inan c1i

bawah umur; (c) Perkawinan antar agama; (d) Perhatian kepada

the other man/roomen; (") Perbuatan a-susila, termasuk
perzinahan; (f) Penl,akit Kelamin; (g) Ketidakmampuan saling
penyesuaian diri dalam keiuarga, poligami, perceraian, dan

lain-lain; dan (k) Efek demontrasi kekayaan, konsumerisme dan
perbuatan korupsi, kriminal, hingga pembunuhan anggota

keluarga secara sadis (Musaddad, 1990:1,-2).

Permasalahan selanjutnya, kata Anwar Musaddad,
justeru kita sekarang sedang dihadapkan pada kekhar,r,atiran

apabila tidak mampu menawarkan alternatif yang lebih baik
dan pragmatis. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada

kekuatan spiritual, mental, material, berikut mekanisme yang

memadai dan efektif yang dapat diraih oleh masing-masing
keluarga. Karena itu, diperlukan pedoman pembinaan keluarga
yang komprehensif dengan terus memberikan kepeloporan
atau tawaran-tawaran alternatif (Musaddad, 1990: 2). Mulailah
dari mendidik istri agar menjadi solihah, selanjutnya mendidik
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ana-anak agar berdisiplin, tegas, dan cerdas dengan penuh cinta
dan kasih sayang (Sa'diyah, 1990: 180-186). Hingga di sini, dapat

dipahami, bahr,t a inti pendidikan keluarga yang ditawarkan
Anwar Musaddad adalah kepeloporan dengan terlebih dahulu
menunjukkan contoh keteladanan."

T.MetodeDakwah

Untuk masanya, Anwar Musaddad adalah seorang

ulama sekaligus ilmuwan yang cukup berpengaruh. Kemam-

puannya dalam bidang ilmu-ilmu keislaman dan bahasa Arab
mengantarkannya menjadi seorang guru, dosen, sekaligus da'i
yang selalu ditunggu kehadirannya. Anwar Musaddad dikenal
oleh para murid dan pengikutnya sebagai seorang yang mahir
menggunakan bahasa populer dan mudah dicema oleh audien.
Ia dikenal sebagai orator (orang vang ahli berpidato) dan
menguasai retorika (keterampilan berbahasa secara efektif).
Dalam setiap ceramahnya ia jarang mengungkap dalil-dalil al-

Qur'an dan hadis, namun materinya sangat ilmiah dan bahasa

vang digunakan sederhana. Materi ceramahnva pun jarang

menakut-nakuti, misalnva mengenai neraka. Ia pun dapat
dikatakan jarang menvinggung persoalan furu'iynh dalam fiqh
(Wawancara dengan Jahja Umar, Ph.D., Dosen UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, Tanggal 21 Januari 2015 di Ciputat,
Tangerang).

Selain sebagai seorang orator clan menguasai retorika,
dalam setiap ceramahnya Anwar Musaddad juga menggu-
nakan metode visual. Tidak jarang ia menggunakan papan tulis
untuk menggambar'n pokok-pokok pikiran yang berhubungan
dengan materi dakwahnya. Anwar Musaddad sering menjelas-
kan materi dakwahnya rnelalui contoh kehidupan sehari-hari
yang mudah ditangkap oleh orang mu am sekalipun (Wawancara
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dengan Amir Syarifuddin, Tanggal 17 Januari 2015 di GaruU

Wawancara dengan K. H. Muhammad Nuh Ad-Dawami,
Tanggal 17 J anuari 2015 di Cisurupan, Garut).

Selain menggunakan papan tulis, media lainnya yang
sering digunakan Anwar Musaddad adalah tulisan stensilan
dan fotokopi. Hal tersebut dimaksudkan agar audien membawa
kenang-kenangan setelah pulang pengajian berupa simpulan-
simpulan dari materi dakwahnya. Metode visual dalam dakwah
Anwar Musaddad kemudian semakin berkembang setelah ia
mempunyai media proyektor. Penggunaan media proyektor
menurutnya, karena dakwah itu harus atraktif, menarik, dan
uraiannya dapat menyentuh perasaarl (hati) (Wawancara
dengan Fathiah Choiry, Tanggal 21 Januari 2015 di Jakarta;
Wawancara dengan Prof. Dr. Nurr,r,adjah Ahmad E.Q., Guru
Besar UIN Sunan Gunung Djati, Tanggal 29 Januari di
Jatinangor, Sumedang).

Pengaruh dari rnetode dakwah yang dikembangkan-
nya, Anwar Musaddad menjadi da'i terkenal bukan hanva c1i

dalam negeri,'' tetapi juga hingga Singapura Malaysia (Sabah). ''
Ia juga sering diundang berbagai kalangan, bahkan oleh

Kerajaan Brunei Darussalam." Hingga di sini, dapat dipahami,
bahwa metode dakwah visual yang dikembangkan Ann ar
Musaddad merupakan warisan yang tidak ternilai dan rnasih
relevan untuk terus dikembangkan di masa kini. Pada masanya,
metode dakwah visual yang dikembangkan Anr,r,ar Musaddad
adalahlompatan besar di bidang dakwah.

8. M anaj em en d nn L e a d er ship

Anwar Musaddad adalah tokoh dengan segudang
tnlenta. Padanya pantas disandangkan gelar ulama, da'i, pencli-
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dik, pemimpin, dan politikus. Gayanya dalarn bicara, sikapnya
dalam mengungkapkan gagasan, mimik mukanlra, semuanya

menggambarkan keikhlasan. Hal tersebut membuat siapa pun
teman bicaranva akan merasa betnh untuk berlama-lama

berbincang dengannya (Usman, 1999:289; Wawancara dengan

Prof. Dr. Nanat Fathah Natsir, N{antan Rektor UIN Bandung,

Tangga;l 10 Februari 2015 di Bandung).

Gambaran keikhlasan merupakan ciri penting dari
konsep manajemen dan leadership Anwar Musaddad. Suasana

seperti itu, paling tidak, dapat dilacak sejak menjadi Kabag.

Agama pada Kantor Residen Priangan Bandung (L943-1945),

Anggota DPR G.R. (1956-1958), dan pengurus organisasi massa

Nahdlatul'Ulama (NU)." Selanjutnya, ketika ia menjadi Dekan

Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, fakultas
ini mengalami kemajuan dan menjadi pilihan pertama para

calon mahasiswa yang akan masuk ke IAIN (Mu'in Un:.ar,1999:

211). Hal vang sama ketika merintis IAIN Sunan Cunung Djati
Bandung. Setelah melintasi berbagai kesulitan dan berkeringat,
iAIN Bandung terbit ke permukaan meskipun dengan wajah
yang terus berbenah. Gagasan dan temuan-temuan baru sebagai

hasil penelitian dosen dan mahasiswa selanjutnya dikembang-
kan serta dimanfaatkan oleh masyarakat (IAIN Sunan Gunung
Djati,19B8: 13-44).

Ishak Sholih \7999: 275), rnenyebut, manajemen dan

kepemimpinan Anwar Musaddad dapat dimasukkan ke dalam
model democratic leadership atau ntodern lesdership. Anwar
Musaddad mempunyai kecakapan di atas rata-rata. Ia mampu
menggerakkan seluruh potensi secara efektif. Sebagai bukti,
IAIN Bandung termasuk lembaga pendidikan yang cepat diakui
keberadaannya di Jawa Barat. Hal tersebut tidak lepas dari
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peran Anwar Musaddad yang berhasil menggerakkan seluruh
stakeholdersyangada. Menurut teman sejawat dan para kolega-
nya, perilaku kepemimpinan Anwar Musaddad seperti imam
dalam shalat.Ia banyak memberi teladan dengan perilakunya
sendiri; tentang kedisiplinan, kejujurar; dan tanggung jawab. Ia
adalah kepala yang menjadi pusat pengaturan bagi seluruh
tubuh. Ia lebih mengayomi, membimbing, dan mengarahkan
teman sejgw atnya, hahwa dalam bekeqayangterpenting adalah
sabar, kendali diri, tidak emosional, serta memandang setiap
permasalahan dengan pikiran rasional dan jernih. Bagi Anwar
Musaddad, kunci terpenti4g dalam manajemen dan leader ship,
adalah: (1) berbaik sangka, (2) menghargai pendapat orang lain,
(3) tidak tergesa-gesg dalam bertindak dan mengambil kepu-
tusary (4) mengedepankan kelembutan, (5) penuh rasa cint4 (6)

saling mendoakan, dan (7) ikhlas. Melalui keterampilan mana-
jemen dan leadershipnya, Anwar Musaddad dipandang berha-
sil mempertemukan dua kutub, faitu: dunia pendidikan dan
pesantren, sekaligus merengkuh wilayah organisasi massa
(ormas) Islam dan politik (Sa'diyafu 2012:199-200; Wawancara
dengan Prof. Dr. Nanat Fathah Natsir, Mantan Rektor UIN
Bandung, diBandung).

B.Aksi

1. Bi d ang P o liti(P emerint ah an

a. Keterlibatan dalam Sarekat Islam dengan H.O.S.
Tjokroaminoto

Persinggungan Anwar Musaddad dengan dunia
politik, pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari pertemuannya
dengan H. Oemar Said Tjokroaminoto (selanjutnya ditulis
H.O.S. Tjokroaminoto) yang ketika itu memimpin organisasi
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pergerakan nasional paling berpengaruh, yaitu Sarekat Islam.

Organisasi ini didirikan pada 11 November 19\2 di Surakarta

sebagai kelanjutan dari organisasi Sarekat Dagang Islamiyah
(SDI)'5 (Indonesia, \975: IX; Noer, 199L: 115Sudjan4 1999: 6).

Ada tiga faktor yang mendorong didirikannya organisasi ini.
Pertama, persaingan dagang al:rtara pedagang pribumi dan

pedagang Cina yarrg semakin menajam. Kedua, sikap

superioritas masyarakat Cina terhadap kaum pribumi sebagai

dampak keberhasilan Revolusi Cina tahun 1911. Sikap tersebut

yang mendorong terjadinya perkelahian antara masyarakat

pribumi dan masyarakat Cina, karena masyarakat Cina merasa

dirinya sejajar dengan masyarakat Eropa dan menganS9ap

rendah masyarakat pribumi (Agus Salim dalam Noer, 1991,:

116). Ketiga, ketidaksenangan terhadap kalangan bangsawan

yang selalu menekan rakyatnya sendiri. Mereka sangat tidak
memperhatikan hak rakyat: melarang rakyat memakai batik
motif tertentu, melarang rakyat menggunakan kereta di jalur
tertentu, dan bertindak sewenang-wenang terhadap perem-

puan dari kalangan rakyat jelata (Neratja,16 Maret 1921,; Fqdiar

Asia,29Januaril929).

Sarekat Islam berkembang sedemikian rupa sehingga

ketika berada pada masa kejayaannya mampu menarik simpati

dari penduduk pribumi karena Sarekat Islam telah mampu

menyadarkan penduduk pribumi pentingnya emansipasi

dalam upaya mengejar keterbelakangan hidup. Simpati itu
terlihat dengan diterimanya organisqEi ini, tidak hanya di Pulau

Jawa saja, melainkan juga di pulau-pulau lainnya di Hindia
Belanda.'u Hal inilah yang membedakan Sarekat Islam dengan

organisasi pergerakan nasional lainnya, seperti Boedi Oetomo

dan Indische Partij (Korver, 1985:270-271).
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Sampai tahun 1913, Sarekat Islam Lokal di Jawa Barat
telah didirikan di Jakarta, Tangerang, Jatinegara, Bogor,
Sukabumi, Cianjur, Bandung, Cimahi, Indramayu, dan Cirebon.
Satu tahun kemudian (191,4)jumlah Sarekat Islam Lokal di Jawa
Bar4t seiring dengan pembukaan organisasi tersebut di Serang,
Tasikmalaya, Garut, Majalaya, Majalengka, Kuningan,
Jatibarang, Ciamis, dan Karangampel. Tahun 1915, Sarekat
Islam Lokal di Jawa Barat didirikan di Labuaru Cikalongkutor;
dan Losarang. Di Rangkasbitung dan Manonjaya, Sarekat Islam
Lokal baru didirikan tahun 1916 (Korver, 1985: 226). Dengan
demikian, Sarekat Islam di Garut termasuk organisasi " cabang"
yang tidak lama setelah Sarekat Islam resmi didirikan. Untuk
mendukung perjuangannya, pada 1924, Sarekat Islam Garut
kemudian menerbitkan surat kabar Bala Tentara lslam yang
mampu bertahan hingga tahun 1925 (Perpustakaan Nasional,
1984:11-17).

Ketika Sarekat Islam mulai berkembang di Garut,
Anwar Musaddad sedang menimba ilmu di MULO Christeitjk
Sukabumi dan melanjutkan ke AMS Christelijk di Batavia. Na-
mun demikiaru eksistensi Sarekat Islam bagi Anwar Musaddad
bukanlah sesuatu yang asing. Ini terjadi karena keluarga nenek-
nya, Marfu'ah, termasuk aktivis Sarekat Islam Garut. Anwar
Musaddad selalu dibawa oleh nenknya menghadiri rapat-rapat
politik yang digelar oleh Sarekat Islam Garut. Selain itu,
hubungan erat antara H.O.S. Tjokroaminoto dengan K.H.
Mushthofa Kamil," secara langsung memperkenalkan Anwar
Musaddad kepada pimpinan utama organisasi pergerakan
nasional itu. Akan tetapi, pertemuan-pertemuan dengan
Tjokroaminoto, saat itu, belum menjadikan Anwar Musaddad
sebagai pemuda yang memiliki kemampuan dalam kancah
politik (Hasan, 1991 : 19) .



Ketika Anwar Musaddad memutuskan untuk men_
dalami bahasa Arab di Madrasah Al-Ikhlas, saat itulah panda-
ngannya tentang politik terbentuk. Ini tidak bisa dilepaskan dari
pertemuannya kembali dengan H.o.s. Tjokroaminoto karena
AnwarMusaddad selama menempuh pendidikan di Madrasah
Al-Ikhlas menginap atau tepatnya mondok di rumah
Tjokroaminoto. Anwar Musaddad mondok di rumah
Tjokroaminoto selama setahun, tetapi selama itu pula telah
mampu membentuk karakternya dalam menghadapi situasi
politik. Anwar Musaddad mendapat-gemblengan langsung dari
tokoh politik yang sangat berpengaruh pada waktu itu.

H.O.S. Tjokroaminoto melihat Anwar Musaddad seba_
gai seorang pemuda yang memiliki pengetahuan dan ketajaman
dalam berpikir. Kemampuannya itu ditunjang dengan pengua-
saan bahasa Belanda yang fasih sehingga bisa dengan mudah
mencerna setiap perubahan yang terjadi di belahan dunia lain.
Penguasaannya terhadap bahasa Belanda telah menjadikan
dirinya sebagai seorang jurnalis, yang sekali lagi, sebagai bukti
betapa besar pengaruh Tjokroaminoto terhadap jiwa Anwar
Musaddad. Keterlibatan Anwar Musaddad di dunia jurnalistik
seiring dengan telah diterbitkannya surat Fajar Asiayang dike-
lola oleh sarekat Islam. surat kabar ini tidak hanya memberita-
kan aktivitas sarekat Islam semata, namun juga memberitakan
kejadian-kejadian di belahan dunia lain yang diberitakan oleh
surat kabar-surat kabar pemerintah atau pro-pemerintah yang
berbahasa Belanda. Peranan Anwar Musaddad adalah mener-
jemahkan tulisan-tulisan berbahasa Belanda sehingga bisa
dipahami oleh penduduk pribumi. Eajar Asiaberharap dengan
diterjemahkannya tulisa-tulisan itu, di kalangan penduduk
pribumi lahir semangat nasionalisme baru sehingga cita-cita
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menggapai kemerdekaan bisa segera diwujudkan (Hasan, 1991 :

19-20; Sa'diyatr, 2012:46; Wawancara dengan Prof. Dr. Endang

Soetari, Rektor Universitas Garut, Tanggal 21, Jantari 2015 di
Garut).Keterlibatannya dalam dunia persuratkabaran membe-

rikan hikmah tersendiri buat Anwar Musaddad. Ia menyadari

betapa pentingnya surat kabar dalam perjuangan menggapai

kemerdekaan. Di mata Anwar Musaddad, surat kabar meru-

pakan media propaganda politik yang sangat penting karena

beritanya bisa menjadi penentu bagi pembangkitan semangat

juang bangsa Indonesia. Meskipun peranannya bukan sebagai

redaktur, namun Anwar Musaddad telah memberikan sum-

bangan besar dalam perjuangan bangsa karena tulisannya telah

banyak dimuat di dalam surat kabar tersebut sehingga bisa

dibaca oleh masyarakat luas.

Sebagai jumalis yang aktif di surat kabar Hadiar Asia,

Anwar Musaddad sering diminta untuk menggantikan posisi

H. O. S. Tjokroaminoto, terutama sebagai muballigh manakala

dirinya berhalangan hadir. Peranannya itu tidak terlepas dari

keputusan Tjokroaminoto untuk mengangkat dirinya sebagai

anak angkat sekaligus sebagai asistennya. Sebagai asisten tokoh

pergerakan nasional yang sangat berpengaruh pada masa itu,

Anwar Musaddad mampu memberikan hal-hal yang sesuai de-

ngan pola pemikiran Tjokroaminoto. Keinginan Tjokroaminoto

untuk membangun jaringan dakwah nasional bahkan interna-

sional, telah memperkuat tekad Anwar Musaddad untuk

menjadikan surat kabar sebagai media propaganda sehingga

gagasan guru politiknya itu bisa dengan cepat menyebar ke

berbagaikalangan.

Setelah hidup selama satu tahun di bawah bimbingan

Tjokroaminoto, Anwar Musaddad tampil sebagai menjadi
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seorang pemuda yang memiliki berbagai kelebiharL antara lain
kemampuan bahasa Belanda-nya semakin bagus yang ditandai
semakin kayanya perbendaharaan kata, menguasai beberapa
bahasa asing (Arab dan Inggris) dengan fasitu memeliki
keterampilan di bidang persuratkabar ar.., memiliki cakrawara
yang luas di dunia politik, dan semakin mengenal riwayat
hidup para tooh pergerakan nasional (Hasan 1991.:21,;Sa'diyah,
2012: 47). Akan tetapi, yang paling pentinga selama masa
gemblengan dari guru politiknya itu, dalam jiwa Anwar
Musaddad tertanam jiwa nasionalisme yang kuat. Anwar
Musaddad telah memitiki keyakinan bahwa selama penjajahan,
bangsa Indonesia tidak mungkin hidup sebagai bangsa yang
terhormat. Keyakinannya ini dipadukan pengalamannya
semasa sekolah di lembaga pendidikan milik zending yang
meskipun dirinya dikenal sebagai siswa yang pintar dan cerdas,
namun perlakuan diskriminatif acapkali diterima dirinya.
Anwar Musaddad sadar bahwa apabilabangsa Indonesia ingin
meraih derajat sebagai bangsa yang terhormat, maka langkah
awalnya adalah berusaha untu mengusir penjajahan di bumi
Indonesia.

b. Keterlibatan dengan Para Ulama di Mekkah
Sejak abad ke-16 dan ke-17 seiring dengan semakin

intensifnya penyebaran agarna Islam di kawasan Asia
Tenggara, keadaan ini telah memberikan implikasi terhadap
proses penyebaran agama Islam itu sendiri, di mana penyebaran
agama Islam di kawasan ini tidak hanya dilakukan oleh para
ulama yang berasal dari timur tengah atau dari wilayah lainnya,
namun para ulama yang berasal dari kawasan Asia Tenggara
sendiri sudah mulai aktif untuk terlibat dan berperan di
dalamnya. Tentu saja hal ini telah menciptakan hubungan yang



baik di antara para ulama yarr1 berada di Kawasan Asia

Tenggara dengan para ulama yang berada di kawasan lainnya

seperti di Timur Tengah ataupun di Asia Selatan.

Sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan ini sejak

dari abad ke-16 M sampai dengan awal abad ke-20 M banyak di

antaraparaulama di kawasan Asia Tenggara yang mengadakan

hubungan surat menyurat dengan para ulama diJazitahArab'

Mereka juga seringkali mengundang para ulama India dan

negeri-negeri Arab dengan membawa buku-buku Tafsir,

Hadits, Fiqtu dan lain-lainrrya. Banyak pula ulama yang berasal

dari Sumatera, Jawa, Kalimantan dan daerah-daerah lainnya

yang pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haii dan

kemudian bermukim atau tinggal beberapa lama di kotaHeiaz,

Mekkatu Kairo dan negeri Yaman dengan tujuan untuk

memperdalam pengetahuan agama (Dhofier, 1,982: 85;

Steenbrink, 198 4: 128 -138) .

Pada abad ke-19 sampai dengan dekade tahun 1930-an

di Mekkah terdapat banyak para ulama yang berasal Indonesia

yang bermukim dan belajar di Mekkah. Di antara para ulama

tersebut yang dapat dilacak aktivitas dan keberadaannya di

antaranya adalah Syekh Khatib Sambas, Syekh Nawawi A1-

Bantani, Syekh Khalil Bangkalan, K. H. Wahab Hasbullah,

Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, K.F{ Mahfudh At-Tarmisi,

Syekh Ahmad Khatib, dan Syekh Ahmad Abdul Karim, K'H'

Hasyim Asy'arii,K.H. Abdul Halim, K.H. Ahmad Sanusi, Syekh

Janan Thoyib, Syekh Abdul Muqoddasi, dan lain-lain

(Kusdiana,2}12:36L-362;Steenbrink,1984:139-1,48)

Begitu juga dengan K.H. Anwar Musaddad. Pada tahun

1930, ketika ia berusia kurang lebih 21 tahuru Anwar Musaddad

pun mengikuti jejak para ulama pendahulunya. Ia berangkat ke



tanah suci Mekkah dengan tujuan yang pertama adalah
melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitt melaksanakan
ibadah haji, dan kemudian dilanjutkan dengan memperdalam
ilmu agama langsung dari sumber asalnya,yaltuJazirah Arab.
Anwar Musaddad berangkat ke Mekkah bersama dengan ibu
dan neneknya. Dengan berbekal ilmu pengetahuan agama yang
dimilikinya, selama daiam perjalanan, Anwar Musaddad
banyak memelopori berbagai kegiatan keagamaan di kapal,
seperti memberi keteladanan dalam mempraktikan ajaran
agamalslam.

Kehadiran Anwar Musaddad di kota Mekkah sejak
tahun 1930 dapat dikatakan sebagai titik awal keterlibatan
dirinya dengan para ulama dalam kegiatan transmisi dan trans-
formasi ilmu pengetahuan dan pengembangan agama Islam.
Selama empat tahun menjadi santri di madrasah Indonesia di
Mekkatu pemuda Anwar Musaddad telah menempatkan diri-
nya dengan memegang dua peran sentral, yaitu yang pertama
sebagai santri yang sedang menimba ilmu kepada ulama-
ulama di Masjidil Haram, dan kedua ia aktif sebagai guru yang
ikut memberikan konkibusinya mencerdaskan para muridnya.
Oleh karena ia dipandang memiliki kompetensi dan keahlian
dalam ilmu hitung dan berbicara dengan menggunakan bahasa
Inggris maka ia mendapat kepercayaan untuk menjadi guru
dalam mat a p elqar anAljabar dan bahasa Inggris.

Sebagai sanki ia bersekolah di Madrasah Al-Falah,yang
memiliki jenjang kelas sampai sembilan. Selama ia belajar di
Mekkah ia mulai banyak relasi danjaringan dengan para ulama.
Beberapa ulama besar dan utama di masjidil Flaram seperti
Sayid Aiwi Al-Maliki, Sayyid Abbas, Syekh Umar Hamdan, dan
Sayyid Amin Kutbi merupakan ulama besar sekaligus gurunya
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yang banyak memberikan andil yang besar dan penting di
dalam membuka cakrawala/wawasan keilmuan Anwar
Musaddad dalam bidang agama. Selain itu, ia juga berguru

kepada Syekh Syafe i (ulama besar mukimin asal Garut di

Mekkah), Syekh Janan Thoyib, seorang Mufti Tanah Haram

kelahiran Padang, Sumatera Barat yang cukup dikenal oleh para

Jemaah Masjid Al-Haram. Begitu juga ia berguru kepada Svekh

Abdul Muqoddas, seorang ulama asal Solo, Jawa Tengah yang

pernah menjadi mufti yang sama di Masjid al-Haram GAfN
Sunan Gunung Djati,1999: 23; Sa'cliyah, 2012:36; Wawancara

dengan Saepudin, Tanggai 17 J anuat i 201 5 di Caru t; Wawancara

dengan K. H. A. Tontor,vi Jauhari, Tanggal 17 Januari 2015 di

Carut).

Pada tahun 1934 Anwar Musaddad berhasil menvele-

saikan pendidikann-nya di Madrasah Al-Falah' Ia memperoleh

ijazah, dan langsung diangkat sebagai tenaga pengajar di seko-

lah tersebut. Anwar Musaddad aktif sebagai tenaga pengajar di
Madrasah Al-Falah selama kurang lebih tujuh tahun. Selama

Anwar Musaddad menjacli tenaga pengajar di Madrasah al-

Falah, ia telah berhasil mencetak santri-santrinya, sehingga ada

di antara santrinya vang menjadi seorang pengusaha dan

menteri dari Kerajaan Arab Saudi seperti Sayed Ishak Al- Juzz

(kelak menjadi Direktur Madrasah Al-Falah), Savid Ahmacl

Muhsin Baru (Penerbit Darus Suruk), Syekh Muhsin Bachrum,

seorang pengusaha penerbitan buku terbesar di Kota Jedah, dan

Zakky Yamani yang pernah menjadi Menteri Perminyakan

Kerajaan Arab Saudi (IAIN Sunan Gunung Diatr, L999: 23;

Wawancara dengan K. H. A. Tontowi Jauhari, Tanggal 17

Januari 2015 di Garut).
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Menurut M. A. Fuad Hasyim" sebagai seorang tokoh
ulama, Anwar Musaddad sejak muda remaja, bahkan saat ia
menjadi "mahasantri" di Mekkah telah banyak memiliki
hubungan dan pergaulan yang luas dengan tokoh "mahasantri,,
lainnya yang pada saat itu sedang belajar di Mekkah seperti
K.H. Abdul Wahab Hasbullah, K.H. Bisri Sansuri, K.H. A.
Wahid Hasyim, K.H. Ahmad Ghonaim al-Mashry. Oleh karena
itu, tidak mengherankan pada saat pulang ke tanah air Anwar
Musaddad tetap memelihara hubungan dan pergaulan dengan
tokoh-tokoh yang kelak di masa yang akan datang menjadi
tokoh-tokoh organisasi sosial-keagamaan Nahdlatul Ulama,
seperti K.H. Abdul Wahab Hasbullah, K.H. Bisri Sansuri, K.H.
A. Wahid Hasyim, K.H. Ahmad Ghonaim al-Mashry.
Selanjutnya M.A. Fuad Hasyim mengemukakan bahwa Anlr.ar
Musadclad sangat mengetahui dar-r mengenal r,r,.atak dan
karakter dari figur ulama-ulama uiama tersebut, bahkan sangat
memahami tentang akhlak dan ketulusan serta keikhiasan para
seniornya seperti K.H. Hasvim Asy'ari dan K. H. A. Asnawi
Kudus (Hasyim, 1999: 336).

Demikian aktivitas dan keterlibatan dari K.H. Anw,ar
Musaddad selama di Mekkah. Apa vang dilakukan K.H. Ann ar
Musaddad telah mempertegas dari apa yang ctkemukakan
Snouck Hurgronje, yang mengemukakan bahr,t a pada umum-
nya para ulama yang berasal dari Indonesia _vang berada di
Mekkah pada periode tersebut selain mengajar dan menyeleng-
garakan kuttab di rumahnya masing-rnasing, mereka juga
memiliki lmlttqah di Masjidil Haram. Dari tempat inilah terjadi
proses transmisi dan transformasi ilmu pengetahuan dari se-
orang guru kepada murid-muridnya, vang dalam perjalanan-
nnya kemudian oleh mereka dikembangkan di tanah airnya
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sekembali dari Mekkah, sepulangnya dari mukim selama

beberapa waktu dan melaksanakan ibadah haji (Hurgronie,

1BB6:9-10).

Pernyataan yang tidak jauh berbeda dikemukakan

Drewes yang mengemukakan:

Mekka en de studie aan de Moslimse godsdientige ruet - de twee

onderiuerpen r0oarmee hij zich irt ziin dissertatie hrtd

beziggelrcuden - zij houden ook in de aolgende iaren de aqndscht

uan tlen jongen geelerde aast. Het plan orn ziinbestuderingomt de

lslaxr ttit te strekken tothet leoen in delteilige stad is zeker aluroeg

bij hent geripjt, en bel'Lslae utetenschttppelijke aandriift zijn het

stellig ook practische ouerroegingen geweest, die lrcm de studieoan

de godsdienstige roet (ils lrct eerst nodige lrcbben doen ziert. Wsnt
uilclehij onder Moslinrse geleerdenuerkeren ols een uonlrcn, dnn

ruoest hij uoor alles ontlerlegd ziin op dttt gebied t:ttn de lrcilige

r.ttetenschsp, uaurop uelen hunner bij uistek tlttLis zijn en dnt

eeuuenlang de gronslag is gett,eest rtan alle Moslimse

utetensclmppelijke opuoeding. . .

[Mekka dan mempelajari ilmu hukum Islam - dua subyek

yang ia.lakukan dalam kajian penulisannya - kemuclian di
tahun berikutnya ia juga menyukai pembahasan atas para

pelajar muda. Rencana studi terhadap Islam semakin kuat

hingga hidup di tanah suci dimatangkan sejak awal dan di
luar dorongan keilmuan adalah keputusan atas pemikiran
praktis, yang baginva mempelajari hukum agalna sebagai

hai yang terpenting pertama untuk dilakukan. Karena

mereka ingin menjadi bagian dari para sariana muslim,

selanjutnya ia harus terlatih untuk semua ha1 vang terkait

bidang ilmu keagamaan, yang mereka bar't'a dari rumah

yang luar biasa itu (Mekka) dan untuk beberapa waktu
menjadi fondasi atas semua pendidikan Islam..'] (Drewes,

1957: 6-7).
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Selama dalam periode ini Snouck Hurgronje
menginf ormasikan:

Di sinilah terletak jantung dari kehidupan agama
kepulauan Nusantara, dan saluran memompakan darah
segar dari dari daelah ini dengan kecepatan yang meninggi
kepada seluruh penduduk Islam di Indonesia. Di sinilah
terletak hulu jaringan kumpuian-kumpulan tarekat di Jawa,
di sini mereka memperoleh bacaan-bacaan yang
dipergunakan di tempat-tempat pendidikan agama/ di sini
pula mereka turut serta dalam kehidupan, dan usaha-usaha
Pan-Islamisme (Hurgronje, 1888: 21.)

Inilah aktivitas yang dilakukan orang-orang Islam
lndonesia, termasuk K.H. Anlvar Musaddad selama berada di
Mekkah" Perlu diketahui bahwa di pulau Jawa, dari abad ke-19

sampai pertengahan abad ke-20 M dengan adanya hubungan
dan aktivitas vang baik di antara para ulama, banyak ulama dari
Indonesia lrang bisa mencapai taraf internasional, seperti halnlu a

K.H. Anwar Musaddad. Azy'umardi Azra (2002:15-21) Iebih
jauh menyatakan terclapat sebuah pemandangan yang sangat

menarik, bahr.t a para pelajar dari pulau Jawa yang melanjutkan
pelajarannya di Jazirah Arab mereka telah mengelompok
sedemikian rupa, dan dari mereka inilah para kiyai di pulau

Jawa dalam abad ke-20 bisa ditelusuri geneologinya dalam
bidang intelektual dan spiritual.

c. Pimpinan Hizbullah: Perlawanan terhadap Belanda

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia vang dibaca-kan
oleh Soekarno dan diampirrgi oleh Mohamad Hatta pada 17

Agustus 1945, tidak cliakui oleh Belanda karena mereka meya-
kini bahwa Hindia Belanda masih sebagai wilayah teritorialnya
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sebagai konskuensi dari kekalahan Jepang dalam kancah

Perang Dunia II. Sikap politik Kerajaan Belanda inilah yang
mendorong lahirnya Perang Kemerdekaan dari tahun 1945 -
1949. Berbagai komponen bangsa, secara serentak bangkit
mempertahankan kemerdekaan meskipun dengan perleng-
kapan persenjataan yang sangat minim.

Para ulama pun ikut berjuang mempertahankan kemer-
dekaary terutama setelah K. H. Hasyim Asya'ari mendeklarasi-
kan Resolusi Jihad pada Oktober 1945 (Wawancara dengan

Habib Syarif Muhammad,Tanggal 7 Februari 2015 di Kompleks
Assalam, Kota Bandung). Dengan adanya resolusi itu, para
ulama serentak keluar pesantren untuk berjuang bersama

rakyat mempertahankan kemerdekaan. Berbeda dengan para

pejuang umum-nyar pdra ulama ini pun memiliki tugas berat

yaitu menjaga dan meningkatkan semangat rakyat agar

kemerdekaan Indonesia tidak diambilalih oleh Pemerintah
Hindia Belanda yang masih ingin menjajah kembali Indonesia.

Anwar Musaddad termasuk kyai yang ikut berjuang
mempertahankan kemerdekaan bersama-sama dengan rakyat
dan ia berjuang bersama-sama dengan rakyat di bawah bendera

Hizbullah." Sayap miiiter Masyumi ini didirikan di saatJepang

semakin terdesak di kancah Perang Dunia II. Dalam anggaran

dasarnya, Hizbullah dibentuk sebagai upaya untuk sesegera

mungkin kemerdekaan Indonesia dapat diwujudkan dengan

tugas pokok sebagai berikut. Pertama, untuk melatih diri
supaya dpat menahan segala kesukaran dan kekurangan guna

menyelesaikan peperangan. Kedua, menyumbangkan diri
untuk tercapainya kemenagan akhir. Ketiga, berusaha dalam
segala lapangan untuk pembentukan susunan baru serta

menyumbangkan diri guna pengorbanan sebagai agama Allah
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SWT (Soears Moeslimin lndonesia, Tahoen II, Nomor 23/24,15
Desember2604).

Hizbullah yang dibentuk oleh Masyumi bukanlah
tentara reguler, tetapi sebagai tentara cadangan sebagaimana
disebutkan dalam anggaran dasarnva " sebagai tentera
tjndangan dengan oesaha (n) ruelatih diri (diasmani dan rochnni)
dengnn segiat-gintnyo; (b) rrLembrmtoe Bnlatentertt Dai Nippon; (c)

Mendjaga Bahaja Oedars dnn Mengintai mata-ntata moesoeh; (d)

menggintkan dan mengoetttknn peperangan ...". Maksud
pembentukan Hizbullah adalah "...nrcntbela Agntta, Tnnah Air,
dttn Bttngsa dnripnda ptertjunngnn dnn pendjndjahan knoem Sekoetoe

(Inggeris, Atnerikn, dnn Belnnda) serta mentjnpai lndonesin Mertleka.

I a n g nt nn n ke s e mo e anj a i to e t el nh di p e r i n t nl tk n n oleh A g nnt n I sl nm .... "
(Soenrn Moeslhnin lndonesia, Tahoen II, Nomor 23/24, 15

Desember 2604). Anggaran dasar itu bersifat formalistis karena
pada dasarnya dijadikan sebagai .r1at perjuang;rn bangsa
lndonesia dalam menghadapi musuh vang ingin kembali me-
nguasai Indonesia. Pada zamanJepang, para anggoia Hizbullah
diberi pelatihan semi-mi1iter, n alaupun acapkali harus dilaku-
kan secara sembunvi-sembunvi. Hizbullah kemudian dibentuk
di berbagai daerah untuk menyiapkan kader-kader yang akan
siap membela agama, bangsa, dan negara Indonesia merdeka,
kelak di kemuclian hari seperti janji Perdana Menteri Jepang,
Jenderal Koisi Kuniaki di hadapan parlernenJepang pacla bulan
September 1943.

Di Carut, Hizbullah dipimpin oleh H. Anr,r,ar
Musaddad dan K. H. Juruf Taujiri, pengasuh pondik Pesantren
Darussalam, Cipari, Garut. Untuk mendukung eksistensi
Hizbullah, Anwar Musaddad menjadikan rumahnya sebagai
dapur umum untuk seluruh anggota Hizbullah. Sementara itu,
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untuk kepentingan kemiliteran, Pesantren Cipari diiadikan

sebagai markas besarnya. Di sini, sekitar 200 orang pasukan

Hizbullah dilatih mentalnya oleh Anr,var Musaddad sehingga

melahirkan semangat besar di kalangan mereka. Meskipun
Anwar Musaddad berperan sebagai pelatih atau instruktur
mental bagi para prajurit Hizbullah, namun peranannYa tidak
bisa clipandang mata. Hal tersebut bisa dilihat bahn'a rumah

Anwar Musaddad dijadikan target operasi ketika Belanda

melakukan Agresi Militer I. Bagi Belanda, keberadaan Anrvar

Musaddad di Hizbullah akan menyulitkan mereka karena

kepiawaian dirinya, para prajurit Hizbullah memiliki mental

yang tangguh dalam menghadapi upava Belancla untuk
kembali berkuasa di indonesia. Namun clemikian, Anlt'ar
Musaddad pun acapkali memberikan latihan kerniliteran kepa-

da anggota Hizbullah mengingat dirint'a pelnali menerima

latihan militer dari Jepang selama sekitar satu butran. Latiht-in

militer yang diterimanya itu menjadi motlai ciasar bagi Ar-trn'ar

Musaddad untuk memadukan semangat kemiliteran elan

semangat ruhiyah (jihad fisabillah) bagi para anggota Hizbullah
(Hasan, \991 : 56-57; Sa'diyah, 2012: 61).

Dengan semangat berkobar untuk mempertahankat-t

kemerdekaan dan dengan ditempa oleh lartihan uriliter
seadar-tva, pasukan Hizbullah ,vang dipirnpin oleh Ar-Lr,r'ar

Musaddad mulai lxenyusun strategi untuk mempertahankart

kernerdekaan. Anwar JV{usadclacl t-nenetapkan rLlntahn-"a

sebagai dapur urnum untuk n-renjamin clistribusi logistik l-'agi

pasukan Hizbullah. Sementara itu, Pesantren Cipari mer!acii

markas militer Hizbullah, seclangkan claerah Cipanas, Carut
menjadi pusat pelatihan militer bagi pasukan F{izbuilah

(Sa'divah, 2012:60).
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Ketika pemerintah menyadari bahwa perjuangan
mempertahankan kemerdekaan tidak akan pernah bisa

dilakukan hanya dengan mengandalkan kekuatan Badan
Keamanan Rakyat (BKR) dan laskar perjuangan. BKR bukaniah
tentara reguler vang bertugas menjaga kedaulatan negara dari
ancaman musuh. Demikian juga clengan laskar perjuangan
yang dibentuk tidak clengan ideologi negara melainkan
berdasarkan ideok:rgi organisasi pembentuknya. Oleh karena

itu, pemerintah berkeinginan menggabungkan BKil clengan

laskar-laskar perjuangan agar orientasi perjuangan dalarl
mempertahankan kemerdekaan semakin jelas dan ada dalam
satu jalurkomando.

Keinginan pemerintah itu menclapat tanggap yang
beragam dari laskar perjuangan, ada menerima dan ada yang

menolak. Anwar Musaddad yang memimpin Hizbullah
bersedia menggabungkan diri dengan tentara reguler yang
akan dibentuk oleh pemerintah. Sehubungan dengan itu, dila-
kukanlah serangkaian pembicaraan yang membahas prosedur
atau tata cara peleburan. Setelah melakukan pembicaraan

secara maraton, Hizbullah akhirnya dilebur ke dalam tentara

reguler bersama-sama dengan laskar perjuangan lainnva.
Peristiwa inilah yang kemudian melahirkan tentara reguler
yang bernama Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945

(Sa'divah, 2012:59). Meskipun demikian, tidak semua anggota

Hizbullah menjadi anggota tentara reguler. Sebagian dari
mereka kembali pesantren, termasuk K. H. Anwar Musaddad.
Meskipun demikian, perjuangan mempertahankan kemerde-
kaan tidak ditinggalkannya karena Anwar Musaddad terus ber-
juang memimpin rakyat Garut mempertahankan kedaulatan
NKRI bersama-sama dengan K. H. Mushthofa Kamil dan K. H.
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Yusuf Taujiri (Wawancara dengan Amir Syarifudin, Tanggal6
Februari 2015 di Garuf Wawancara dengan H. Usep Romli,
Budayawan Sunda, Tanggal 6 Februari di Garuf Wawancara
dengan Habib Syarif Muhammad, Ketua Yayasan As-
Salam,Tan ggal 7 F ebrtari 2015 di, Bandung).

d. Peiabat Agama pada masa Pendudukan |epang
Ketika Belanda menyatakan penyerahan tanpa syarat

kepada Jepang pada 8 Maret 1942, rnaka sejak saat itu bangsa
Indonesia berada d,i bawah kekuasaan Jepang. Berbeda dengan
Belanda, da,lam upaya menanamkan hegomoninya, Jepang
melakukan pendekatan terhadap para ulama karena Jepang
membutuhkan dukungan trmat Islam. Jepang menyadari bah-
wa untuk dapat rnelanggengkan kekuasaaltnya di Indonesia,
mereka harus bisa merangkul para ulama yang begitu dihor-
mati di kalangan pendudu,i< Indonesia. Berbagai upaya dilaku-
kan oleh Jepang agar para ulama bisa menduku Kekaisaran

Jepang mewuludkan terbentuknya Imperiaum Asia Timr Raya

yang dipimpin oleh Kaisar Jepang. Salah satu bentuknya adalah
dengan memebrikan latihan militer dan latihan ulama bag;para
kyai di Pulau Jawa dan Madura.

Pada awal Mei 1943, Jepang mengumumkan akan
menyelenggarakan Latihan Kiai di Jakarta. Kegiatan yang
dikoordinasi dan diawasi secara langsung oleh Shumubu

tersebut akan diikuti oleh para kiai dari setiap syu dengantujuan
hendak "menyuntikkan semangat bart7" di kalangan kiai.
Semangat baru yang disuntikkan itu berupa pengetahuan di
luar ilmu keagamaan, seperti sejarah Islam, ekonomi, dan
politik. Untuk merealisasikan rencana itu ,parapejabat Shumubu

melakukan pembicaraan dengan para pemuka Islam di Hotel
Des Indes. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa latihan



ulama akan diselenggarakan tanggal 1JuLi1943 dengan peserta
para kyai dari seluruh syu (keresidenan) di Pulau Jawa dan
Madura. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Ahmad Mansur
Suryanegara (1996: 140) yang mengatakan bahwa Latihan
Ulama itu diselenggarakan pada 1 Februari 1944 di Kantor
Masjoemi Jalan Imamura No. 1 Jakarta.

Dalam latihan ulama (Koersoes l(yai Kosyukai) angkatan
pertama itu, Priangan Syu diwakili oleh tiga orang kyai dari
C,artt, Bandung, dan Sumedang. H. Anwar Musaddad menjadi
peserta latihan ulama mewakili Garut karena aktivitasnya
sebagai pengajar di sekolah Normal Islam dan pihak Jepang
telah mengetahui kemampuannya di bidang dakwah. Dalam
latihan ulama itu, H. Anwar Musaddad bersama-sama dengan
para kyai lainnya mendapat bimbingan dari K. H. Ahmad
Sanusi, H. Agus Salim, Dr. Amrullatu Dr. Prijono, Mr. Ahmad
Soebardjo, dan Hoesein Iskandar yang didampingi para
pengajar berkebangsaan Iepang (Asia Raj a, 7 luli1943).

Sebagaimana yarrg diungkapkan oleh H. Anwar
Musaddad bahwa latihan ulama itu tidak diselenggarakan
untuk menambah kedalaman ilmu keagamaan di kalangan
ulama. Latihan ulama itu diselenggarakan untuk menambah
wawas;rn para kyai di luar ilmu keagamaan sehingga para kyai
diharapkan memiliki wawasan luas di luar ilmu keagamaannya
(Musaddad dalam Soeara MlAl, Tahoen 1, Nomor 15, 'J-

September 2603). Apa yang dikatakan oleh H. Anwar
Musaddad tidaklah berlebihan karena rnateri yang diberikan
dalam latihan ulama meliprtti" Tentang maksoed dan alasan-alasan

p ep er an g an Asia T imo er Raj a, Riw aj at P ep er angan Asi a T imo er Raj a,

Sejarah Nippon, Toedjoean Pemerintah Balatentara Dai Nippon,
B ahas a N ipp on, S e dj ar ah D j aw a, Sedj arah Penjiaran Agama Islam

63



di Indonesia, Sedjarah Hoekoem di lndonesia, llmoe Agama Islnm,

Pengnlaman Pendidikan agama Islam dalarrL djaruan laloe, Ilmoe

kesehatan, hal perindoestrian, perhoeboengnn agama dnn

pengetahoenn oemoenl, dan sikap bangsa Nippon" (Soenra MIAI,
Tahoen 1, Nomor 15, 1 September 2603).

Selain mengikuti latihan ulama, Anwar Musaddad pun
mengikuti latihan kemiliteran yang diiakukan oleh Jepang
kepada para pemuda. Bagi Anwar Musaddad, latihan kemili-
teran ini dimanfaatkan untuk menanamkan jiwa nasionalisme
melalui perjuangan rohani. Dirnva seialu menanamkan ruhul
jihad di hadapan para jamaah yang dilatihnva secara diam-
diam. Hal ini dilakukan oleh Anwar Musaddad agar bangsa

Indonesia memiliki keberanian untuk menentang penjajahan

dan tidak memiliki rasa takut karena perjuangan melawan
penjajah termasuk ke dalam kategori jihad fi sabiliilah
(Wawancara dengan Prof. Dr. Ahmad Sanusi, Mantan Rektor

UPI Bandung, Tanggal 9 Faberuari 2015 di Kampus UPI
Bandung).

Setelah mengikuti latihan ulama dan latihan kemili-
teran, pada zaman pendudukan militer Jepang, Anlt ar

Musaddad kemudian aktif di birokrasi.'u Pertama-tama, Anr.r,ar

Musaddad diangkat menjadi anggota Sangikaigiirz (sekarang

setingkat DPRD) Priangan Syu. Di lembaga ini, Anwar'
Musaddad menduduki jabatan sebagai Seidenbtr bersama-sama

dengan Den Hasan dari Tasikmalaya. Setelah itu, Pemerintah

Jepang kemudian mengangkat Anwar Musaddad sebagai

Sumokacho (Kepala Kantor Urusan Keagamaan) Priangan Sr7a.

Jabatannya ini berhasil dimanfaatkan oleh dirinya untuk
semakin menggelorakan jihad kepada masyarakat luas (Hasan,

1991: 48-49; Sa' diyah, 2012: 55-56).
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e. BerjuangBersama K. H.|usuf Tauf iri danMushthofaKamil

Ahmad Sanusi, Guru Besar dan Mantan Rektor IKIP
Bandung periode 1965-1969, mengatakan bahwa pada masa

Perang Kemerdekaaru di Garut dikenal tiga orang kyai yang
menjadi pemimpin perjuangan mempertahankan kemerde-
kaan. Ketiga kyai itu adalah K. H. Anwar Musaddad, K. H.
Mushthofa Kamil, dan K. H. Yusuf Taujiri. Ketiganya menjadi
pemimpin perjuangan tidak hanya sebagai penjaga semangat fi
sabillaku melainkan juga langsung memimpin perjuangan fisik
dengan mengangkat senjata melawan tentara sekutu yang
didalamnya terdapat tentara NICA yang ingin menjajah kem-
bali bangsa Indonesia (Wawancara dengan Prof. Dr. Ahmad
Sanusi, Mantan Rektor UPI Bandung, Tanggal 9 F ebutari 2015 di
KampusUPIBandung).

Apa yang dikatakan oleh Ahmad Sanusi, orang yang
telah mengenal Anwar Musaddad sejak zarnar. Pendudukan
Militer Jepang itu, tidaklah berlebihan karena dari berbagai
fakta historis terbukti bahwa Anwar Musaddad terlibat secara

langsung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Hal ini diperkuat informasi yang diberikan oleh H. Amir
Syarifudir; bekas badal K.H. Anwar Musaddad, yang menga-
takan bahwa selain memimpin Hizbullah Garut, K.H.
Musaddad pun memimpin Gerakan Pemuda Islam Indonesia
(GPII) yang markasnya terletak di rumahnya di Jln. Ciledug
(Wawancara dengan Amir Syarifudin, T anggal 6 Februari 2015

di Garut). Demikian jrga dari informasi yang diberikan oleh
Usep Romli,budayawan Sunda dari Garut yang mengenal baik
K. H. Musaddad karena statusnya sebagai wartawan dan
budayawan. Menurutnya, Kyai Musaddad pernah bercerita
bahwa dirinya dikejar-kejar oleh tentara Belanda sampai di
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Pesantren Cipari pimpinan K. H. Yusuf Taujiri, sahabat
karibnya. Ketika lingkungan pesantren telah dikepung dari
berbagaiarah, K. H. Anwar Musaddad berhasil menyelamatkan
diri dari maut sehingga tentara Belanda hanya bisa
menahannya untuk keperluan interograsi. Selama
diinterograsi, K. H. Anwar Musaddad dijebloskan ke dalam
penjara di Kota Garut. Namun demikiaru tentara Belanda tidak
lama menahannya karena segera membebaskan kembali ulama
pejuang itu yang begitu dihormati dan disegani di kalangan
masyarakat Garut. Menahan teilalu lama di penjara
menimbulkan kekhawatiran di kalangan tentara Belanda akan
lahirnya perjuangan rakyat yang semakin militan (Wawancara
dengan H. Usep Romli, Budayawan Sunda, Tanggal 6 Februari
2015 diGarut).

Perjuangan yang dilakukan oleh Anwar Musaddad
tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial politik ketika itu. Jiwa
nasionalisme telah tertanam kuat dalam diri Anwar Musaddad,
baik karena hubungannya dengan para tokoh pergerakan
nasional maupun karena pengalaman pribadinya melihat dan
merasakan kesengsara an r aky at akibat penjajahan. Pada masa

Perang Kemerdekaan, Anwar Musaddad memainkan fungsi
ganda, yakni sebagai ulama dan sebagai pejuang. Peran tersebut
dapat dijalankan dengan baik karena Anwar Musaddad
memiliki pengalaman politik yang cukup mendalam sehingga
dengan piawainya dapat memanJaatkan pengalaman politik
untuk kepentingan perjuangan mempertahankan kemerde-
kaan. Kepawaian itu dirasakan oleh Belanda dengan melihat
banyaknya para pemuda yang menjadi anggota Hizbtillah
dengan semangat militan siap berjuang untuk mempertahan-
kan kemerdekaan Indonesia.
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Sebagai pejuang, Anwar Musaddad maju ke medan
pertempuran bersama-sama dengan K. H. Mushthofa Kamil
dan K. H. Yusuf Taujiri. Ketika pasukan Gurkha masuk ke Garut
untuk merebut wilayah Repubiik, pasukan Hizbullah yang
dipimpin oleh Anwar Musaddad dan dua kyai kharismatik itu,
berhasil memukul mundur sehingga wilayah Republik dapat
diselamatkan dari penguasaan tentara Gurkha, yang sengaja

didatangkan dari India untuk membantu NICA mengambil alih
Hindia Belanda dari taangan kaum Republikein. Dalam pertem-
puran itu, pasukan Hizbullah berhasil menawan beberapa
orang tentara Gurkha yang kemudian berhasil disadarkan
bahwa mereka telah diman-faatkan oleh tentara sekutu untuk
memerangi umat Islam (Sa'diyah, 2012:58).

Anwar Musaddad acapkali memimpin langsung
pasukan Hizbullah untuk melakukan penyerangan ke maskas-
markas tentara Belanda. Serangan yang dilancarkan oleh
Anwar Musaddad beserta pasukan Hizbullah-nya dilakukan
secara sporadis sehingga tidak memberikan kesempatan bagi
tentara Belanda melakukan tembakan balasan ke arah pasukan
Hizbullah. Acapkali, serangan Anwar Musaddad dan
Mushthofa Kamil dengan pasukan Hizbullah-nya dilakukan
secara terbuka sehingga terjadilah pertempuran hebat antara
Hizbullah dengan tentara Belanda. Pertempuran itu tidak
hanya berlangsung di pusat kota Garut, melainkan meluas
sampai ke daerah Cibatu. Meskipun tentara Belanda sangat
unggul dalam persenjataan, namun mereka sangat kewalahan
mengatasi serangan dari pasukan Hizbullah. Semangat jihad fi
sabilillah yang dilandaskan pada Resolusi Jihad 1945 yang
digelorakan oleh K. H. Hasyim Asy'ari dan K. H. Abbas dari
Pesantren Buntet " merupakan senjata utama Hizbullah dala'rrl
menghadapi serangan militer Belanda (Sa'diy ah,201.:58-59) .



Duet kepemimpinan Anwar Musaddad dengan
Mushthofa Kamil dalam mempertahankan kernerdekaan di
Garut, gaungnya sampai ke para pejuang di belahan wilayah
nusantara. Oleh karena itu, ketika Bung Tomo mengundang
mereka untuk bergabung dalam pertempuran di Surabaya pacla

10 November 1945, keduanya menyambut undangan itu
dengan semangat menggelora. Akan tetapi, dilematis muncul
seketika karena apabila keduanya berangkat ke Surabaya, para
pejuang Hizbullah dan rakyat akan kehilangan pemimpinnya
di medan pertempuran. Oleh karena itu, dilakukan pernbica-

raan di antara Anwar Musacldad, Mushthofa Kamil, clan Yusuf
Taujiri untuk menentukan siapa vang akan berangkai ke

Surabaya dan siapa,vang akan tetap memimpin perjuangan di
Garut. Dalam pembicaraan itu, clisepakati bahw'a K.H.
Mushthofa Kamil akan berangkat ke Surabaya beserta satu

peleton pasukan Hizbullah untuk memenuhi undangan jihad
melawan tentara sekutu yang ingin membantu Belanda

menjajah kembali Indonesia. Namun sangat disayangkan, K. H.

Mushthofa Kamil gugffi sebagai syahid dalam perternpuran
melawan tentara Sekutu di daerah Gedangan, Sidoarcljo (Lubis

e t al., 2011 : 107 -1,08 ; Hasan, 1991: 59 - 60; Sa' d iyah, 2012: 59' 61) .

Setelah K. H. Mushthofa Kamil gugur dalam medan

pertempuran di Surabaya, K. H. Anwar Musaddad clan K. H.

Yusuf Taujiri" tampil sebagai pemimpin utama perjuangan
mempertahankan kemerdekaan di Garut. Oleh karena Jln.

Ciledug, sebagai dapur umum Hizbullah, rnenjadi target utama

serangan tentara Belanda, Anwar Musaddad memutuskan
untuk memidahkan markasnya ke Pesantren Cipari sehingga di
pesantren inilah pusat latihan militer dan pusat penggem-

blengan mental para prajurit Hizbullah disatukan. Pesantren
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Cipari bukan hanya menjadi markas bagi K.H. Anwar
Musaddad dan K. H. Yusuf Taujiri, melainkan juga menjadi
markas bagi beberapa ulama terkenal yang juga terlibat dalam
perjuar-rgan mempertahankan kemerdekaan, antara lain
Ajengan Sudja'i (Pesantren Cirendang), K. H. Abdul Malik, dan
K. H. Nachrowi. Para kyai ini selalu membicarakan strategi

peperangan dan membahas jalur logistik untuk mendukung
perjuangan pasukan Hizbullah, baik ketika sedang melakukan
pelatihan rnaupun ketika sedang berada di medan pertempuran
(Hasan, 19q1:b3).

Kegiatan Anwar MusadCad dan Yusuf Taujiri di
Pesantren Cipari dapat tercium oieh tentara Belanda. Mereka

segera bergerak menuju ke pesantren itu dengan target utama

menangkap Anwar Musaddacl clarr Yusuf Taujiri, baik dalam

keadaan hidup atau mati. Tentara Belanda melakukan tekanat-t

berat kepada rakyat -vang ada di sekitar pesantren dengan

melakukan penggrebekan dengan harapan di antara mereka

acia mau menjadi penunjuk jalan ke tempat persembunyian
Anwar Musaddad. Akan tetapi, tindakan tentara Belanda itu
tidak menjadikan rakvat menjadi pengkhianat karena tidak ada

seorang pun di antara mereka yang menunjukkan tempat
persembunyian Anwar Musaddad (Hasan, 1991.: 67-69;

Sa' diyah, 2012; 60 -62) .

Oleh karena itu serangan tentara Belanda langsung

diarahkan ke Pesantren Cipari dengan membombardir pesan-

tren. Dalarn serangan itu, K.l{. Anrvar Musadclad dan K.H.
Yusuf Taujiri ber'ha-.il ditangkap dan dibart a ke markas Tentara

Belanda c1i Leulviloa. Akar-L tetapi, Belanda tidak beri-lasii

menjadikan Anwar fi4usadclad dan ulama 1ainnl.a sebagai

kelompok elite keaganlaan yang mau mendukung kekuasaan
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mereka atas wilayah Indonesia. Sadar menghadapi ancaman
militan rakyat yang merasa pemimpinnya ada dalam bahaya,
tentara Belanda akhirnya membebaskan K.H. Anwar
Musaddad dan kyai lainnya sebagai tahanan mereka. Setelah

dibebaskaru Anwar Musaddad dan para ulama pejuang lainnya
kembali ke Pesantren Cipari untuk melanjtkan perjuangannya
mempertahankan kemerdekaan (Hasan, 1991: 67 -69; Sa'diyatr,
2012;60-62).

f. Berhadapan dengan DIIII
Benih-benih gerakan Darul Islam sudah nampak sejak

tahun 1940 seiring dengan pembentukan Komite Pertahanan
Kebenaran Partai Sarekat Islam Indonesia (KPK-PSII) oleh S. M.
Kartosuwi ry ou y angbertujuan hendak membersihkan PSII dari
orang-orang yar.g dipandang telah membelokkan garis per-
jungan partai. Untuk mewujudkant Ltu, Kartosuwiryo mende-
klarasikan KPK-PSI sebagai gerakan politik yang sama sekali
tidak memiliki hubungan struktural dengan PSII. Deklarasi itu
dilakukan di Malangbo ng pada 24Marct19 40.%

Selanjutnya, Kartosuwiryo mengambil beberapa
langkah politik sebagai berikut. Pertama, mendirikan pesanken
Suffah atar lnstitut Suffah di sekitar Malangbong, Garr;I yang
memberikan pelatihan kemiliteran kepada para pemuda Is-
lam.'u Lembaga pendidikan ini didirikan dengan dua tujuan,
yakni (a) membentuk kader-kadbr militan (mujahid)yang kuat
akidahnya dan menguasai ilmi Islam; dan (b) menciptakan
masyarakat yang Islami yakni masyarakat yangmengenal serta

menerapkan nilai dan sistem hidup Islami dalam kehidupannya
(Noer, 1991: \66 ; Salam, 2000 : 45).

Kedua, menolak Perjanjian Renville yang ditanda-
tangani oleh Pemerintah RI dan NICA. Dampak penolakan itu,



Kartosuwiryo dan sekitar 4.000 anggola Hizbullah dan Sabillnh

menolak untuk melakukan hijrah ke Yogyakarta dan tetap
berjuang di Jawa Barat'. (Kahin, 7970:234). Oleh Kartosuwiryo,
kedua laskar perjuangan tersebut ditempatkan di beberapa
daerah antara lain di Balubur Limbangan dan Cicalengka untuk
Hizbullah serta di Wanaraja dan Gunung Cupu (sebelah Utara
Tasikmalaya) untuk S abilillnh (Kodam III/ Siliwan gi, 197 B: 507 ;

MUIJabar,2005:43).

Ketiga, menyelenggarakan suatu konferensi di Desa

Pangwekusan, Cisavong, Tasikmalaya pada 10-11 Febru ari1948
itu yang membekukan kepengurusan Masvumi di Jawa Barat.

Sebagai gantinya, Kartosuwiryo mernbentuk Majelis Islam
sebagai lembaga tertinggi pemerintahan daerah Jawa Barat.

Untuk mendukung roda pemerintahannva, Kartosuwirvo pun
membentuk Tentara Islam indonesia (TfI) beserta alat
kelengkapan lairrnv a (Lubis c t nl ., 2OO! : 285-286).

Keempat, mernbentuk Der,l,an Imamah (Dewan
Menteri) yang diketuai oleh Kartosuwirvo, De\,van Fnluz (DPA),
dan merancang Qnnun Azasi sebagai konstitusi clasar bagi
Negara Islam lndonesia (NII). Ketiganya dihasilkan melalui
Konferensi Cijoho yang diselenggarakan pada 1 Mei 1948.

Setelah QanunAzasl NII disahkan tanggal 27 Agustus 1948, satu

tahun kemudian, tepatnya pada 7 Agustu s 1 9 49, Kartosuwiryo
memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII) di Desa

Cisampak, Kecamatan Cilugalar, Kar,t edanaan Cisayong,
Kabupaten Tasikmalaya (Lubis et n\.,2003': 286). Negara yang
dibentuk oleh Kartosuwiryo kemudian dikenai dengan nama
Darul Islam (DI) yang didukung penuh oleh Tentara Islam
Indonesia sehingga gerakannya lebih dikenal dengan sebutan
DI/TII,
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Sampai tahun 1957, gerakan DI/TII terjadi di seluruh
Priangan. Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis
merupakan daerah yang memproleh pengaruh kuat gerakan
DT/TII. Dengan kekuatan 13.129 personil tentara dan 3.000

pucuk senjata, DI/TII berhasil menguasai 20% wilayah
Tasikmalaya, L4% wilayah Ciamis, dan 15% wilavah Garut.
Daerah sekitar Gunung Cikuray dijadikan sebagai daerah suffalt

yakni claerah suci karena telah dibebaskan dari musuh (MUI

Jabar, 2005: 22). Selain itu, pengaruh DI/TII pun meliputi
beberapa wilayah di Priangan Barat antara lain Gunung Halu
dan Cililin (keduanya di Kabupaten Bandung), daerah selatan

Cianjur, dan claerah-daerah sekitar Cunung Salak di selatan

Bogor. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau tahun 1957

dikatakan sebagai ta.hun keemasan gerakan DI/TII di Jan,a
Barat."

Untuk memperkuat gerakannva, Kartosur,r.irvo
menawarkan kepada Anwar Musaddael bergabung clengan

dirinya. Akan tetapi, Anwar Musaddad menolak tar,r''aran

tersebut dengan alasan tidak mungkirr mengelola negara di
dalam negara. Anwar Musaddad menolak eksistensi DI/TII
karena dalam dirinya telah tertanam jiwa nasionalisme. Bagi

dirinya yang harus dipertahankan itu adalah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan tanggal 17

Agustus 1945. Tidak akan pernah ada negara lain selain
Republik Indonesia (Wawancara dengan Amir Svarifudin,
Tanggal 6 Februari 2015, di Garut). Penolakan itu, berdarnpak
pada timbulnya aksi teror yang dilakukan oleh DI/TII kepada
Anwar Musaddad dan keluarganya. Akan tetapi, teror itu tidak
menggoyahkan jiwa nasionalisme yang telah tertanam kuat
pzrcla diri Anrt,ar Musaddad. Di tengah-tengah teror fisik vang
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dilakukan oleh DI/TII, Kartosuwiryo kembali menawarkan
kepada Anwar Musaddad untuk bergabung dengan Negara
Islam Indonesia yang dipimpinlya. Namun demikian, dengan
bijaksana tawaran itu kembali ditolak karena negera Indonesia-
lah yang harus dipertahankan oleh segenap umat Islam
(Sa' divah, 2012: 63 -65).

Meskipun demikian, Anwar Musaddad tidak memper-
lihatkan rasa benci berlebihan terhadap Kartosuwiryo dan umat
Islam yang ikut dalam gerakan DI/TII. Sikap ini tidak bisa
dipandang sebagai sikap simpati terhadap gerakan itu, tetapi
harus dipandang sebagai sikap seorang ulama pejuang yang
melihat persatuan bangsa (ukhuunh wathonialt) menjadi sama
pentingnva dengan sikap persaudaraa muslim (uskhrLwah

Islamiyoh). Sikap ini muncul dalam diri Anu.ar Musaddad kare-
na suatu kenyataan bahrt a bangsa Indonesia berdiri di atas
perbedaan suku, agama, dan ras. Untuk mempertahankan cita-
cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal17 Agustus 1945, bangsa
Indonesia harus rnemiliki sikap yang sama vakni bersatu dalam
sebuah bangsa-negara vang bernama Republik Indonesia. Sikap
ini diperlihatkan oleh Anwar Musaddad dalam menjalani
kehidupan sosial-nya, termasuk ketika memasuki akhir
gerakan DI/TII (Wawancara dengan Prof. Dr. H. Nasaruddin
Umar, Mantan Wakil Menteri Agama RI, Tanggal 21 Januari
2015 di ]akarta; Wawancara dengan Drs. Chozin Chumaedy,
Duta Besar RI untuk Lebanon, Tanggal 31 Januari 2015 di
Bandung).

Konsep ukl'Luutnh zonthoniah yang digagas dan di-
implementasikan oleh Anwar Musaddad tidak bisa dilepaskan
dari situasi sosial-politik di Indonesia, khusus di Jawa Barat
yang n'rasih dikacaukan oleh gerakan DI/TII pimpinan
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Kartosuwiryo. Konflik veritikal tersebut kemudian merembet

menjadi konflik horisontal karena bag1 DI/TII, setiap umat

Islam yang tidak mendukung gerakannya menjadi musuh yang

harus segera dilenyapkan. Situasi tersebut akan membahaya-

kan kesatuan bangsa sehingga perlu segera dirumuskan
langkah nyata untuk mengatasai kondisi sosial-politik yang

tidak mendukung bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam situasi seperti itu, Kyai Musaddad sebagai tokoh besar di
kalangan NU mampu memainkan peranan untuk menciptakan

stabilisasi kondisi sosial-politik di. Jawa Barat dengan meng-

gagas konsep ukhuwah wathoniah. Dalam menjalankan
peranannya itu, Kyai Musaddad mamPu menggandeng tokoh

Persis, A. Hasary sesuatu yang sangat sulit dibayangkan karena

kedua lembaga ini sudah dikenal memiliki pandangan dan

perbedaan yang tajam. Dengan demikian, dapat dikatakan

bahwa Kyai Musaddad merupakan stabilisator, tidak hanya

bagi masyarakat Jawa Barat, melainkan iuga bagi negara dan

bangsa Indonesia (Wawancara denganProf. Dr. H. Nasaruddin
{Jmar, Mantan Wakil Menteri Agama RI, TanggaI2l, Jarutari
2015 di Jakarta; Wawancara dengan Drs. Chozin Chumaedy,

Duta Besar RI untuk Lebanoru Tanggal 31 Januari 2015 di
Bandung).

. Meskipun rumahnya yang terletak di Jalan Ciledug

menjadi sasaran teror DI/TII, namun Anwar Musaddad tidak
lantas melakukan balas dendam kepada kelompok separatis itu.

Dirinya memperlakukan mereka sebagai orang-orang yang

tersesat sehingga memerlukan bimbingan agar bisa kembali ke

jalan yang benar. Ini menujukkan bahwa Anwar Musaddad

bukan hanya memiliki pemahaman mendalam mengenai ilmu
keagamaan, melainkan juga memiliki kecerdasan rasional,
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kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial yang kemudian
diimplementasikan dalam konsep Ukhurnah lslamiyah dan
UkhuwahWathoniah (Wawancara dengan K. H. Ahmad Syahid,
Ph.D., Pengasuh Pontren Al-Falah Cicalengka, Tanggal 3
Februari 2015, di Cicalengka, Bandung). Dengan demikiary
jelaslah bahwa penolakarrrya terhadap gerakan DI/TII tidak
dilakukan karena kepentingan politik semata, namun jauh lebih
dari itu yakni sebagai langkah nyata yang dilakukan oleh
Anwar Musaddad untuk membangun kesatuan bangsa demi
tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir
sebagai buah perjuangan sebagai komponen bangsa Indonesia.
Anwar Musaddad dengan bijaksana, namun tegas, menolak
eksistensi DI/TII karena yang harus diperjuangkan itu
negaranya, yakni Republik Indonesia.

g. Tokoh PB Nahdlatul Ulama

Figur K.H. Anwar Musaddad adalah figur aktivis.
Selama hidupnya ia aktif dalam organisasi Nahdlatui Ulama,
bahkan dalam perjalanannya ia merupakan salah satu tokoh
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU). Ada beberapa faktor
yang mendorong ia terjun aktif di organisasi Nahdlatul Ulama.
Pertama, ia terjun dalam organisasi NU tidak bisa dipisahkan
dari pergaulan dan jaringannya dengan para ulama pendiri NU,
terutama ketika ia sedang berada di Mekah. Kedua, Ia sangat
termotivasi dan kagum dengan perjuangan K.H. Hasyim
Asy'ari, K. H. Abdul Wahab Hasbullatu K.H. Bisri Sansuri, K.H.
A. Wahid Hasyim dan lain-lain yang notabene akktivis-aktivis
organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Ketiga, organisasi Nahdlatul
Ulama (NU) sendiri sangat membutuhkan figur-figur ulama-
intelek. Figur tersebut ternyata terdapat pada diri K.H. Anwar
Musaddad, sehingga selama organisasi ini eksis ia senantiasa



mendapat tempat yang luas (Wawancara dengan K. H.

Muhammad Nuh Ad-Dawami, Rois St uriah PW NU Jawa
Barat, Tanggal 8 Februari 2105 di Garut).

K.H. Anwar Musaddacl mulai berkiprah di bidang
organisasi sosial-kemasyarakatan Nahdlatul Ulama sejak tahun
1952. Ketika diselenggarakan muktamar NU'o di Palembang

pada1952 ia telah dipercayai menjadi anggota PB NU dengan

memimpin bagian Ma'arif (Pendidikan) (IAIN Sunan Gunung
Djati, 1999: 37). Selanjutnya, dalam kiprahnya di partai NU,
pada kepengurusan Partai NU" periode1954-1956 ia mendapat
kepercayaan dengan menjabat sebagai A'u,an S,vuriah bersama

K.H. Ruchiyat (Tasikmalava), K.H. Djamhari (Banten), K.H.
Macl-rus Ah (Kediri), dan Svekh N4ustafa Chr-rsain N'landailing

(Sumatera Utara). Ketika rnenjabat sebagai A'\t an Svuriah NU
yang menjabat sebagai trlais Akb;-rr PBNU aclalah K.H. Wahab

Hasbullah. Periode berikutnya (1956-1959) ier masiir di A'r,t.an

S;u,uriah, tetapi sekaligus sebagai keiua Ma'arif. Selanjuttr-v;r

pada periode 1959-1962 ia menjabat ketua trll Tarrficlzivalr.

Kemudian pada periode 1962-1967 ia n-renjabat sebagai Wakil
Rais Il Syuriah. Pada periode1967-1971 K.H. Anr,var lV[usadclad

dipercaya sebagai sei:agai Rais I Syuriah. Selanjutnva pada

periode 1974-1979, ia menciapat amanah sebagai Rais Svuriah III
PBNU. I(emudian pada perio c1e 1979-1984 ia rnenjabat sebagai

Wakil Rais Um PBNU. Jabatan \{akii Rais A'am merupakan
jabatan tertinggi yang dicapai oleh K.H" Anwar N4usadtiacl vang
dipandangnya sebagai amanah selama ia berkiprah di
organisasi Nahdlatui Ulama (NU) (Sa clivah, 2012: 79-90;

Wawancara dengan K. H. A. Tcntort i jauhari, Tanggal 17

januari 2015 cli Carut).
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Perlu diketahui, bahwa pada saat jabatan Rais A am PB

NIJ mengalami kekosongan setelah K.H. Bisri Samsuri wafat
pada 1981, maka untuk mengisi kekosongan, di kalangan warga
Nahdlatul Ulama muncul dua pendapat, yaitu seorang Wakil
Rais Aam, yang pada waktu itu dipegang oleh K.H. Anwar
Musaddad secara otomatis menjabat Rais Aam. Namun
demikian, berkembang pendapat lain yang menvatakan bahr,r,a

jabatan Rais Aam herrus ditetapkan melalui musva\,yarah alim-
ulama NU. Akhirnlra pendapat kedua yang kemudian diberla-
kukan. Selanjutnya melalui lnusyawarah nasional para alim-
ulama NU yang diselenggarakan di Yogyakarta tahun 1981,

K.H. Ali Maksum ditetapkan sebagai Rais Aam, seclangkan K.I1.
Anwar Musaddad tetap sebagai Wakil Rais Aam (Wawancara

dengan Prof. Dr. K. H. Said Aqil Siradj, Ketua Umum PB NU,
Tanggal 30 Januari 2015 di jakarta).

Kiprah dan aktivitas K.H. Anwar Musacldad di orga-
nisasi Nahdlatul Ulama tidak berhenti. Sekalipun di usianya
yang dapat dikatakan sudah sepult, karena kecintaannya pada

organisasi ini, berdasarkan hasil muktamar di Situbondo, ia

tetap masih dipercaya sebagai mustttsynr di kepengurusan PB

NU pada periode 1984-1989. Jabatan vang sama sebagai

mustastlnr di PB NU erus dipegang K.H. Anwar Musyadad
untuk periode 1,989-1994 (Wawancara dengan Drs. Asnawi
Latief, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, Tanggal30 Januari 2015

diJakarta)

Selama aktif di organisasi NU ataupun Partai NU, K.H.
Anu,,ar Musadad dapat dikatakan sebagai salah satu figur
teladan dalam perjuangannlra. Sebagai contohnya, K.H. Anwar
Nusadad tidak berubah sikap dalam kepengurusan NU.
Sekalipun ia pernah dikritik untuk menjadi Rais Aam oleh
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beberapa kiyai Nahdlatul Ulama, dengan alasan tidak memiliki
kelayakan karena oleh beberapa kiyai dianggap tidak memiliki
pesantren. Namun akhlak dan integritas pribadi K.H. Anwar
Musaddad tidak bisa diragukan lagi. Ia selalu berusaha bahwa
segala sesuatu yang menimpanya harus dikembalikan kepada
aj aran agama. Sekurang-kurangnya ia selalu mengangg aprty a

sebagai sesuatu yang biasa (Djazuli, 1999: 133; Wawancara
dengan K. H. Muhammad Nur Ad-Dawami, Rois Syuriah PW
NU Jawa B ar at, T angga; 17 J amtari 2015 di Curup an, Garut) .

K. H. Anwar Musaddad meirurut A.DjaztlJi (1999:133)
adalah figur ulama yar.g memahami benar tentang kaidah-
kaidah siyasi, seperti mendahulukan yang lebih penting dari-
pada yang kurang penting. Dalam arti ini tampaknya K.H.
Anwar Musaddad memandang bahwa kepentingan yang
menyangkut dirinya lebih kecil daripada kepentingan yang
menyangkut kemaslahatan organisasi NU. Dalam kenyataan
politik, sebagaimana yang dihadapi oleh K.H. Anwar
Musaddad, ia menyadari bahwa selama menjadi pengurus
organisasi, baik itu organisasi sosial-keagamaan maupun
organisasi politik acapkali ditemui adanya benturan antar-ke-

pentingan pribadi dengan kepentingan umum atau kepen-
tingan khusus dengan kepentingan pribadi. Tentu saja, dalam
konteks ini perlu kearifan untuk dapat menyingkap nuansa-

nuansa yang berada dalam turhpang tindih dengan berbagai
kepentingan tersebut. Kearipan tersebut antara lain kembali
kepada integritas pribadi dan ketaatan terhadap ajaran.
Barangkali, di sinilah letak kemampuan K.H. Anwar Musaddad
dalam menyiasati kehidupan politik yang dihadapinya saat itu.

K. H. Anwar Musaddad adalah sosok yang tidak hanya
mempunyai pengetahuan dan ketaatan terhadap agama yang
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tinggi, tetapi juga memiliki kemampuan nalar yang memadai.

Oleh sebab itulah NU memandang perlu untuk menempatkan
Prof. K.H. Anwar Musaddad sebagai salah seorang tokoh.
Pertimbanganlya, ia memiliki keikhlasan dalam berjuang.

Perjuangannya terlihat dari aktivitasnya selama Pemilihan

Umum pertama (1955), dan ketertarikannya pada kegiatan ini
berkaitan dengan benturan pemikiran politik Islam dengan

pemikiran politik nasionalisme dan komunisme saat itu
(Djazuli,1999:133)

Selama dalam pengabdianrtya terhadap umat, K.H.

Anwar Musaddad adalah sosok pribadi yang konsisten ter-
hadap sikap dan garis perjuangan. Ia seorang ulama yang tidak
terombang ambing oleh keadaan,yangberbeda dengan ulama-
ulama di masanya yang suka terpengaruh oleh sifuasi dan

kondisi. Ketika banyak ulama-ulamayarrg suka ikut-ikutary ia

tetap mempunyai pegangan dan pedoman. Peran K.H. Anwar
Musaddad di bidang organisasi sosial-Keagamaan sangat besar

(Zatni,2000:228).

Selama aktif di organisasi NU, K.H. Anwar Musaddad

dapat dipandang sebagai seorang organisatoris yang konsisten.

Sebagai bukti dari kekonsistenarurya itu dapat ditunjukan dari
sikap dan langkah K.H. Anwar Musaddad ketika ikut menye-

lesaikan kasus atau peristiwa pemberian skorsing kepada

Subhan Z.E. sebagai pengurus PB NU terkait dengan dugaan

muncul dan beredarnya potret dirinya di media massa yang
memperlihatkan Subh anZ.E. sedang asyik dengan wanita asing

yang terjadi sekitar tahun 1966-1967. Sebagai dampak dari
beredarnya potret tersebut, telah membuat heboh di kalangan
masyarakat, terlebih para penguirus PBNU, Syuriah NU,
melalui Rais Aam-ny a y ang pada waktu itu dijabat K.H. Wahab
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Hasbullah langsung men-skors-nya. Subhan Z.E. pada waktu itu
adalah Ketua IV PB NU, dan ketuanya adalah Idham Cholid,
sedangkan wakil ketuanya adalah A. Syaikhu (Zeladry,1999:
139 -140 ; Sa' diyah, 2012: 84) .

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut,
terkait dengan sikap dan langkah-langkah yang dilakukan K.H.
Arut ar Musaddad, Maksum Zelacky (1999: 139) mengemu-
kakan:

Pada pembicaraan di PB NU disepakati PB Syuriah NU
akan menemui Kiyai Wahab- Hasbullah di Jombang.
Sebelum ke |ombang, rombongan mampir ke Taman
juwono Yogyakarta. Pada waktu pembicaraan tentang
skorsing Pak Subhan, Kiyai Wahab Hasbullah bilang,
"Saudara-saudara sekalian para kivai, Subhan ZE ir-ri telah
maksiat, dia melaksanakan dansa dan ini tidak lavak
sebagai pengurus NU, oleh karena itu saya telah
mengambil keputusan memerintahkan untuk mengambil
skorsing, kalau bisa skorsing ini ticlak hanya tiga bulan
kalau operlu kita perpanjang lagi, bahkan kita pecat"

Sernua kiyai yang hadir berpendapat kalau maksiat harus
diskorsing atau dipecat, tapi Pak Musaddacl satu-satunva
yang melakukan manuver lain. Kata, Pak Musaddad, "
Pak Kivai, sesuai AD/ART NU untuk melakukan
tindakan skorsing kepada yang bersangkutan untuk vang
sifatnya sementara, saya setuju, tapi untuk se1anjutn,,,3
harus tabayyun, artinya yang bersangkutan harus
diberikan kesempatan untuk membela diri dihadapan kita
apa yang sebenarnya terjadi". Lalu Kivai Wahab
Hasbullah itu menggebrak meja, kata beliau, "ini suciah
tidak perlu tabayyun lagi, ini jelas-jelas maksiat". Pak
Musaddad diam, saya dapat cerita ini bukan dari Pak
Musaddad tapi dari orang lairy kata Pak Musaddad
selanjutnya, " Pak kiyai saya takut bila berbuat dhalim,
karena dalam berorganisasi harus melakukan sesuai
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dengan aturan organisasi, apa sebenarnya latar
belakangnya"

Cholil, putera Pak Musacldad vang paling tua, kebetulan
menjadi sekprinya Subhan ZE. Jadi sebelum rapat itu, Pak
Musaddad sebenarnya sudah menanyakan kepada Cholil.
Menurut Cholil, karena Pak Subhan itu pernah sekolah di
Su,,is, dia banyak berkenalan dengan orang-orang Eropa
dan Amerika. Di tempat itu biasa pesan makan sea food,
kemudian menurut adat etika orang Barat di sana, Pak
Subhan duduk di tengah-tengah antara isteri dan
suaminya. Rupanya wartawan itu datang, mereka difoto,
kata Subhan awas jangan diekspos, tapi wartaw,annva lari.
Tiba-tiba muncul foto Subhan vang dibikin sedemikian
rupa berhadapan dengan isteri sahabatnya ini, seakan-
akan seperti berdansa begitu. Dan Pak Musaddad juga
tahu hal itu. Maka utuk itu sebetulnva disarankan
bertabavyun. Tabavun sesuai dengan AD/ART agar
semuanya dapat rnemperoleh kejelasan. Dari aspek itu,
Pak MusaCdad seorang organisatoris l-ang konsisten".

Dari kejadian tersebut di atas ternvata K.H. Wahab
Hasbullah tidak sependapat dengan pandangan K.H. Anwar
Musaddad. Sebagai dampaknya, karena pandangan dari K.H.
Anwar Musaddad dipandang berseberangan, akhirnya K.H.
Anwar Musaddad berdasarkan hasil Muktamar di Surabaya
tidak didudukan sama sekali di kepengurusan PB NU, padahai
K.H. Anwar Musadad sebelumnl.a menjabat ketua Ma'arif dan
Wakil Ketua III PB NU. Namun demikian, ia tetap konsisten
tidak keluar dari organisasi NU sampai pada tahun 1980 pada
Muktamar NU di Semarang ia diundang untuk hadir dalam
kapasitasnya sebagai kiyai (Sa' diy ain, 2012: 86-87).

Selama aktif di organisasi Nahdlatul Ulama, K.H.
Anwar Musadddad dapat dipandang sebagai figur yang tidak
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berambisius terhadap jabatan. Jika terpilih ia menerimanya,

begitu jika sebaliknya tidak, ia tidak apa-apa' Ia tidak pernah

berbicara tentang jasa-jasanya. Ia adalah orang yang sibuk dan

tidak pernah mengeluh dengan kepadatannya. Ia begitu ikhlas

menjalani semuanya. Maksum Zeladry (1999: 144) mema-

parkan:

Pada waktu pemilihan pengurus PB NU yang
dilaksanakan secara langsung itu, saya dipanggil oleh

almarhum H. Lukman Hakim, dulu ketua NU Jawa barat,

kemudian oleh kiyai Buntet, dan Kivai Mustamid Abbas'

Saya waktu itu diperintahkan oleh beliau-beliau, sebagai

Kordinator Priangan, diminta memperjuangkan Kivai
Musaddad sebagai Rais Rabi, susunannya: Rais Aarn,

Wakil Rais Aam, Rais Awal, Rais Rabi, Rais Tsani, jadi

orang kelima. Saya bilang samina wa atha'na, 1aIu saya

undang kordinator-kordinator Banten, Bogor, kemudian

Cirebon, Purwakarta, Priangan. Saya bilang begini saya

dapat amanat dari Rais Syuriah Jawa Barat dan Ketua NU
agar Kiyai Musadclad dirancangkan nanti, dijadikan Rais

Rabi S1,s1l3h PB NU. Saya diprotes oleh semuanya, tidak
layak Kiyai Musaddad sebagai Rais Rabi'

Dan saya datang ke kubu Jawa Tengah, yang menurutnya

bahwa Pak Musaddad itu sebagai Rais Aam, bukan lagi

Rais Awal atau Rais Rabi, tapi Wakil Rais 'Aam' Sava

konsultasi lagi ke beberapa wilayah ternyata mereka

menanyakan untuk posisi Pak Kiyai Musaddad' Pada

waktu pemilihan Rais Aam-nya ada dua calon, Kivai Bisri

Sansuri dan Pak Idham Cholid. Tapi pada waktu itu Pak

Idham sudah mengundurkan diri, artinya Rais Aam Pak

Bisri Sansuri. Wakil Rais Aam itu dipilih antara Pak

Almarhum Kiyai Masykur dengan Kivai Musaddad'

Sampai 99 suara itu Kiyai Musaddad tidak mendapat

suara satupun, Kiyai Masykur terus. Saya pikir ini saya

dibohongi teman-teman, saya tetap saminawa athana'Tapi

setelah mau ke seratus, nama Kiyai Musaddad muncul
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terus sampai 120. Sampai akhirnya Pak Masykur
terlampaui. Ini suatu keanehan. Akhirnya semua naik ke
atas meneriakan yel hidup Pak Musaddad. Nah akhirnya
beiiau terpilih sebagai Wakii Rais Aam.Padahal Pak
Musaddad tidak ada di situ, justru pada saat itu sedang ke
pasar membeli kopiah haji. Dan seteiah itu bertemu
denghan Kiyai Mahrusy Ali Pimpinan Pondok Pesantren
di Kediri. Kata Kiyai Mahrusy, Kil,ai Musaddad membeli
apa? Saya beli kopiah haji uniuk hadiah, kata beliau.
Untuk siapa? Kata Kiyai Mahrusv? Satu untuk Rais Aam,
satu lagi untuk Wakil Rais Aam dan satu lagi untuk ketua
Umum, kata Pak Musaddad.

Terkait dengan sikap ketidakambisiusan K.H. Anwar
Musaddad, terlihat dari peristiwa seperti yang digambarkan
berikutini.

... pada peristiwa di Kaliurang, ada beberapa momentum
dalam kapasitas beliau sebagai insan organisasi. Ketika itu
ada Munas ulama LthltLs sunntlt unl juttn'dl, ulama-ulama
NU ketika itu hadir di situ membahas masalah jabatan
kosong yang ditinggalkan oleh Kivai Bisri Svamsuri yang
meninggal dunia. Agenda pokok yang dibahas adalah
mengenai pengganti Kivai Bisri. Kebetulan pada waktu itu
saya juga hadir, ikut ngantar pak Musaddacl bersama
Bapak Cecep Syaripuddin, dan kan-rar sar.a dekat dengan
kamar Kiyai Musaddad. Pada r,r,aktu itu, terjadi konflik
antara GP Anshar yang dipimpin Chalid Mawardi,
kemudian kalangan PB NU vang dipimpin oleh Kiyai
Masykur, dan kalangan pendukung Kiyai Musaddad,
sebagai Wakil Rais Aam. Kiyai Musaddad menganggap
bahwa jabatan Rais Aam itu layak saja bagi beliau. Karena
Pak Idham juga pernah bicara, karena Kiyai Bisri tiada
maka pak Musaddad bisa menjabat sebagai Rais Aam di
Syuriah. Tapi dalam forum itu Kiyai Musaddad dihabisi
dengan pendapat, antara lain begini, tidak ada ketentuan
yang menjadi rais Aam ketika Rais Aam meninggal dunia,
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Wakil Rais Aarn langsung menjadi Rais Aam. Setelah itu
terjadi proses "engineering" dalam konteks politik; sava

dicaci maki oleh Mahbub Junaicli dan Yusuf Hasvim. Kata

mereka apapun kerjan-va menantu Ki1'ai Musaddad itu,
clia mestinya tahu bahr,r.a Pak Kiyai Musaddad itu tidak
akan menjadi Rais Aam. Tapi mereka itu tidak
memberitahukan kepada Kiyai Musaddad, bahwa beliau

tidak bisa menggantikan Rais Aam.

Setelah itu disepakati K.H. Ali Ma'shum menjadi pejabat

Rais Aarn. Apa vang terjadi setelah Kiyai Ali Ma'shum
diangkat secara aklarnasi sebagai pejabat Rais Aam?

Ternyata pak Musadclad ,l'ang pertama datang kepada

K.H. Ma'shum sambil bcrkata: "ini sebagai pejabat Rais

Aam kita harus baiat kepada beliau, saya minta baiat

semua". Dan Kiyai Anll'ar Musaddad memimpin baiat

kepada Kiyai Ali Ma'shutn. Dan beliau tidak mempunvai
ekspresi apa-apa, dan kelihatan sanuat ikhlas. Beliau

dengan Kiyai Ali Ma'shum kan sahabat sejak dulu, sahabat

sejak di Yogya. Jadi Pak N4usacldad itu ikhlas saja dan sava

melihat banvak kiyai vang meneteskan air mata (Zelacirv,

1999: 141-742; Waw'ancara dengan Prof. Dr. Said Aqil
Siradj, Ketua Umurn PB NU, Tanggal 30 Januari 2015 di

Jakarta; Wawancara dengan Drs. Aslt'ani Latief, Ketua

Komisi Fatwa MUI Pusat, Tanggal 30 Januari 2015 di

Jakarta; Warvancara dengan K. H. Muhammad Nuh Ad-
Dawami, Rois Svuriah PW NU Jawa Barat, Tanggal 77

,[anuari 2015 di Cisurupan, Carut).

Pribadi K.H. Anwar Musaddad telah menggambarkan

ketulusan dan kikhlasan dalam mengabdi terutama dalam

lingkungan keilmuan. Pada waktu pertemuan Kaliuran$, pacla

saat ia digeser dari kedudukan Pejabar Rais Aam lalu digantikan

oleh K.H. Ali Maksum. Peristiwa itu adalah "perang utama"

sebelum Muktamar Situbondo. Pada waktu diambil keputusan,

sedikitpun tidak terlihat suatu perubahan di wajah K.H. Anlr'ar
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Musaddad, pengabdiannya masih terus kepada NU, tidak
berkurang sedikitpun. Itulah konsistensinya dalam sikap

pol it i krrya (Ya f ie, 1999: 261).

Sebagai seorar.rg tokoh ularna ) ang senantiasa seirjng
dengan Nahdlatul Uiama, sepanjang sejarahnya, kecintaan serta

kesetiaan K.H. Anwar Musaddad kepada organisasi para

ulama ini acapkali membuat orang decak kagum. Keikhlasan-

nnya dalam perjuangan dan ber-/r/zidttst rnelalui dan untuk
Nahdlatul U1ama sungguh merupakan contoh ideal. Sebagai

contoh pada sekitar tahun 1975 pada saat posisi Nahlatul Ulama
sangat tidak menguntungkan, kemudian ban,vak orang-orang
NU yar-rg bersembunyi dan takut diketahui identitas ke-NU-
annya, begitu juga pada saat para dai/mubhalighin serta para

ulama NU banvak vang merasa sela1u cliawasi dan diintai, K.H.
Annrar Musaddad dengan ikhlas dan konsisten tetap ber-

dakwah. Ia tetap gigih memperkenalkan lambang NU dengan

banvak membuat perumpamaan melalui angka-angka, di
antaranva clengan arngka 9 (sembilarr) sebagai angka yang tidak
pernah mati (dan NU pun clikenal dengan bintang sembilan-

nva). Melalui layar sebap;ai rneclia daku.ahnva ia tanpa ragu-
ragu memunculkan lambang NU (bola clunia dilingkari
tambang clan dikelililingi bintar-rg sernbilan) disertai komentar
singkat dengan nada dan gaya lucu (Hasvin,1999:336-337) "

Tentang keikhlasan hati dan kecintaan K.H. Anwar
Musaddad terhadap NU, K.H. M.A. Fuad Hasyim mengernuka-
kannva terkait daiam peristiwa tersebut:

Dala"rn str;rtu rnusyau'ar;rh nasional ulama Nahcllatul
Ularla para ulama teJah sep;rk;-rt/r-nemutuskan untuk
men-rilih dan mengangkat l.'iis Aarn Sr.uriah Pengurus
Besar Nl-I, pSttna lnengisi " jabatan" 1'ang lor,r'ong karena
r,r,af atn-v a uiam a pelx an gku j a batan tersebut.
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Bagi warga dan para ulama nahdlatul Ulama, jabatan
Rais Am Syurih PB NU, sebagai jabatan tertinggi dalam
organisasi NU dinilai begitu amat tinggi, bahkan nyartis
dipandang " sakral" , maka untuk memangku " jabatan"
itu mesti pilihkan seorang ulama yang memenuhi per-
syaratan-persyaratan tertentu yang tidak hanya me-
nyangkut kualitas dan kapasitas keilmuan, tetapi juga
harus memiliki nilai-nilai pius tertinggi dan seluruh
ulama peserta Munas pun hampir sepakat untuk me-
milih dan mengangkat Prof. K.H. Anwar Musaddad
sebagai rais Aam Syuriah PB NU. Tetapi, kiranya Aliah
SWT berkehendak lain dan beredarlah issue bahwa K.H.
Anwar Musaddacl "beium" memenuhi satu syarat lagi
yang tidak tertulis vaitu harus memiliki dan mengasuh
pondok pesantren. Alkisah ketika pada akhirnva
"jabatan paling bergengsi" di dalam organisasi para
kiyai itu tidak jadi diembannva // gara-gara// svarat tidak
tertulis itu clan seseorang lxencoba mempermasalahkan-
nnya kepada beliau, nraka dengau tenang dan enteng
balik bertanya, apa Al-N'lusaddaclir.ah bukan pesantren?
( Hasvim, 1999 : 337 -338).

Pada waktu itu sebenarnya ia sudah mendirikan dan

mengasuh Pondok Pesarltren Al-Musaddadiyah di Carut, tetapi

orang belum banyak mengetahui. Dalam kiprah perjuangan-

nya, tampak jelas sekali bahwa peristiwa tersebut tidak sedikit-
pun mengurangi kecintaannya kepada Nahdlatul Ulama, dan

sama sekali tidak menyurutkannya selangkahpun dari per-

juangannya melalui Nahdlatul Ulama, organisasi yang
ditekuninya sej ak mu da itu (Hasy irn, 1999 : 337 -338) .

Keikhlasan dan kecintaan yang sama clitunjukan oleh

K. H. Anwar Musaddad. Menurut Fuad Hasyim (1999: 338)

ketika K.H. Anwar Musaddad pada periode pertama kepe-

mimpinan K.H. Abdurahman Wahid mendapat amanat untuk
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tetap berkhidmat langsung di dalam jajaran Syuriah Pengurus

Besar NU, sesuai muktamar NU ke-28 1989 di Pondok Pesantren
Krapyak di Yogyakarta, Prof K.H. Anwar Musadad duduk
sebagai salah seorang mustnsyar PB NU. Sekalipun dengan
kondisi fisik yang sudah sangat udzltur, ia masih mau
menyempatkan diri untuk bisa hadir dalam salah satu sidang
pleno PB NU di jakarta dengan menempuh perjalanan Garut-

Jakarta yang melelahkary walaupun harus duduk di kursi roda
pula.

Selama aktif di organisasi NU K.H. Anwar Musaddad
acapkali dipercaya untuk melakukan diplomasi, sekalipun
gagal. Maksum Zeladry (1999:143) mengemukakan . ...

Pada waktu Muktamar di Seinarang tahun 1980, Pak
Syaikhu berambisi ingin tampil sebagai ketua menggan-
tikan Pak Idham Cholid. Suatu n aktu Pak Idharn di
hadapan para kiyai menyatakarn kerelaanya untuk tidak
menjadi ketua umum lagi dengan alas an sudah 20 tahun
beliau menjadi ketua NU. Pernvataan tersebut oleh Pak
Sy,aikhu dianggap sebagai ungkapan penguncluran diri.
Tapi waktu pemilihan Pak Idharn Choiid terpilih kembaii.
Setelah ka1ah, Pak Syaikhu marah dan tidak mau ducluk di
PB NU. Pak Anwar Musaddad diutus Pak Idham untuk
menerima Pak Syaikhu. Pak Syaikhu diberi peluang untuk
duduk di kepengurusan PB NU, kata Pak Musaddad, "Pak
Syaikhu saya mendapat amanat dari PB NU untuk datang
kepada bapak mengenai tawaran PB NU untuk duduk di
PB NU sesuai minat Bapak, saya kira ini adalah tawaran
yang tulus kepada Bapak, insya Allah tawaran ini baik
untuk kita, agar tidak tampak bahn a NU pecah, juga agar
pengabdian Pak Syaikhu juga berlanjut di NU". Kaia Pak
Syaikhu' "Kiyai saya tidak bisa, Idham Kholid memboho-
ngi saya" Kata Pak Musaddad, "Biarlah Pak Idham begitu,

. tapi saya mohon keikhlasan bapak". Lalu Pak Syaikhu
terdiam, " Ya sudah. Kiyai saya pikirkan du1u, tapi rasanya
saya tidak bisa bersama-sama Idhamlagi"



K. H. Anwar Musaddad adalah seorang organisatoris
yang sangat menghormati keputusan organisasi. Ia sangat taat
pada peraturan/ketentuan musyawarah meskipun kurang baik
untuk reputasinya. Sebagai contoh ketika muktamar di
Yogyakarta para penguasa dianggap terlalu banyak campur
tangan oleh rnu'tnmirin, sehingga banyak para kiyai yang
mengundurkan diri dari nustnsyar, namun K.H. Anwar
Musaddad titlak. la tetap memegang komitmen organisasi.
Selanjutnya, ketika diselenggarakan Muktamar di Cipasung, ia

tidak dipasang di mana-mana oleh K.H. Abdurrahman Wahicl
(Cusdur). Sebagai penghormatan, mestinva wajar ia dipasang,
karena dalam muktamar tersebut, acara tilawatil Qur'ar-rnya di
Pesantren Musaddaddivah. Dalam susunan pengurus r.ersi

Abu Hasan, Pak Musadddad dipasang sebagai Mustnstlnr. Oldn
karena dianggap tidak resmi, maka talt,aran tersebut ditolak-
n)ra. Inilah salah satu bukti sifat konsistensinya dalam
berorganisasi (Zeladry, 1999 : 144).

Ia toleran dan akomodatif dengan orang Islam yang
macam-macam organisasinya, baik itu dari Nahdlatul Ulama
(NU), maupun di luar NU seperti Muhammadiyah, Jam ivatul
Wasliyah. Dalam menjaga ukhwah Islamiyah itu sangat baik,
sehingga bisa diterima oleh semua kalangan. Kalau meng-
haclapi teman-teman yang macam-macam ini ia tidak suka
menerarrgkan masalah klilaJtyLth. Tentunya ini sangat mengejut-
kan. Biasanya orang yang tinggal di Mekah lebih dari tiga tahun,
kaclang-kadang ittifnq menyepakati/setuju dengan aliran
gerakan wahabbi. Namun tidak ada bekas-bekas aliran gerakan
w'ahabi vang melekat pada dirinya. Ia tetap menunjukan seba-

gai seorang ahlu-csmah wal-jarnaah yang kuai (Mufid, 1999:226;

Wawancara dengan Prof. Dr. Nassaruddin Umar, MantanWakil
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Menteri Agama RI, Tanggal 21 Januari 2015 di Jakarta;
Wawancara dengan Prof. Dr. Ahmad Sanusi, Mantan Rektor
UPI Bandung, Tanggal 9 Februari2015 diJakarta).

Banyak yang bisa dijadikan nilai yang dapat diteladani
dari K.H. Anwar Musaddad yang menjadi warisan berharga
dalam dimensi keislaman, ke-indonesia-an, dan kemodernan
bagi generasi penerus, baik di NU sendiri maupun umumnya
umat Islam. Tokoh ulama seperti K.H. Anwar Musaddad telah
mewariskan nilai-nilai y angmemang dibutuhkan oleh generasi
penerus di dalam pengembangan misi dan dakwah Islam di
masa-masa mendatang, yaitu sikap konsistensi dan toleransi
yang tinggi. K.H. Anwar Musaddad punya toleransi tinggi dan
taraadhu-nya tidak kurang Akhlaknya telah mencerminkan
akhlak seorang ulama. Walaupun ia punya visi dan kiprah
dalam politik, tetapi tetap tampil sebagai ulama (Yafie, 2000:

263;Wawancara dengan Prof. Dr. Nassaruddin Umar, Mantan
Wakil Menteri Agama RI, Tanggal2lJanuari2015 diJakarta)

Itulah sosok dari K.H. Anwar Musaddad. K.H. Anwar
Musaddad dalam melakukan sesuatu kerangka pikirnya adalah
pengabdian kepada Allah, dan organisasi hanya sebagai sarana.

Yang paling penting banya adalah bisa mengabdi. Ini terbukti
sekalipun tidak menjadi pengurus PB NU pasca muktamar
Surabaya dalam beberapa tahury tapi warga-warga NU dari
Jawa Timur sampai Ujung Jawa Barat, bahkan luar Jawa tetap
mengundangnya (Wawancara dengan Dra. Machsanah
Asnawi, M. A. Ketua V PP Muslimat NU, Tanggal 30 Januari
2015 diJakarta).

K.H. Anwar Musaddad selalu memberi teladan kepada
anak-anaknya. Sebagai contoh: ketika pagi ia bangun paling
awal, kemudian ia memasak air, bahkan membuat nasi goreng.



Ia membangunkan yang lain untuk diajak makan, tapi
sebenanrnya ia sudah siapkan sajadah untuk shalat subuh.
Selesai shalat baru kemudian makan nasi goreng. Ia banyak
memberi contoh mulai dari dirinya, dengan lebih duiu bangun,
memasak air untuk minum. Jika berdakwah, ia selalu rnengajak
anak-anaknya. Ia tetap bersikap konsisten antara akhlak dan
ucapannnya, dan teori-retorikanya sangat sederhana namun
sangat menyerap dalarn batin. Ia begitu demokratis dalam
mendidik anak-anaknya.

K.H. Anr,rrar Musaclad adaiah orang \/ang daprat

menyeimbangkan kegiat.rn perl.iidikur-t dengan kegiatan
keulamaan dan kegiatan poiitik. Pada masa-masa tertentu ia
tidak sempat membina pesantren, karena kesibukan politiknva,
namun demikian ia tidak pernah meninggaikan tugasnv;r
sebagain ulama. Ia baru aktif kembali di bidang keilmuan ketika
berkhidmat di IAIhJ. Namun demikian, tidak pernah absen clari
kegiatan politik. Dengan dernikian antara kegiatan keagar,aan,
kegiatan pendidikan dan kegiatan politiknya seimbang. Oleh
karena itu, tidak berlebihan atau sah-sah saja untuk mengat;rkan
bahwa bapak spiritualnya politik NU adalah K.H. Ann ar

Musaddad (Yafie, 1999: 264; Wawancara dengan Prof. Dr.
Nassaruddin Umar, Mantan Wakii Menteri Agama RI, Tanggal
21 J anuari 2015 di Jakarta).

h. Anggota DPR RI

Pada masa awal kemerdekaan dan masa revolusi,
pembenahan dalam bidang politik menjadi perhatian vang
utama daripada pembenahan dalam bidang-bidang -yang
lainnya, termasuk dalam bidang ekonomi dan pendiclikan.
Hampir sebagian besar dari seluruh kekuatan dan potensi yang
ada diprioritaskan untuk membenahi bidang politik, mulai dari



mempertahankan ekisistensi Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) sampai membangun kondisi politik yang
stabil melalui saluran-saluran politik yang lebih demokratis.
Dalam kor-rteks seperti ini K.H. Anwar Musadclad pun
memandang perlu untuk menggunakkan jalur politik sebagai
media perjuangan dan sekaligus sebagai r.t ilayah aktivitasnya
(D1azuli,1999:136).

Tentang keterlibatan K.H. Anwar Musaddad dalam
dunia politik dengan menjadi anggota DPR melalui partai NU
sebagai gerbongnya memiliki keterkaiian dengan konclisi yang
berkembang pada waktu itu, var-rg berbecla clengan kondisi
pada masa penjajahan. Jika apa .yang clilakukan Anr,r,ar
Musaddacl pacla masa penjajahan vang menjacli sasorran, target,
dan tujuannva adalah melar,r.an plaktik-pr:aktik penjalahan,
maka seteiah kemerdekaan tercapai pola perji-rang,rn 1,arng

diiakukannya berbeda dengan cara-cat.a sebelumnva. Setelah
kemerdekaan pola perjuangan 1.arig ctil;rkukannya .r,.1aiah

bagaimana bisa membangun dan mengisi kernert{ekaan de-
ngan memperjuangkan aspirasi rakvat melalui pariai poiitik.

Perlu dikemukakan bahwa pada tairun :t955 di
Indonesia untuk kali pertama teiah cliselenggarakan pemilihan
umum untuk memilih anggota-anggota DPR. Lebih dari 39 juta
orang telah berpariisipasi memberikan suaranya, meu,akiii 91,5

% dari para pemilih terdaftar. Teriepas clari banyak ataupun
tidak para pemilih yang memberikan sualra sesuai dengan apa
yang telah cliperintahkan oleh para pemimpin keaeamaan, para
kepala desa, pejabat, para tuan tanah, atau para atasan lainnya,
bagaimanapun, pemilihan umum nasional ini penting sekali
bagi perjalanan sejarah demokrasi bangsa Indorresia. Pemilihan
umum tersebut telah menawarkan pilihan yang paling bebas di
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antara sederet partai-partai yang jumlahnya tidak dibatasi, yang
ke semuanya berkampanye dengan penuh semangat. Oleh
karena itu hasil-hasil pemilihan umum tersebut telah banyak
menunjukkan kesetiaan-kesetiaan politik pada saat itu. Sebagai

hasilnya, empat partai besar muncul, yaitu pertama, Partai
Nasional Indonesia (PNI), yang mendapatkan 57 kursi dengan
perolehan suara sah 8.434.653, atau 22,3%). Kedua, adalah

Masyumi yang mendapatkan 57 kursi dengan perolehan suara

sah 7903.886 atau 20,9%. Ketiga, Nahdiatul Ulama (NU) yang
mendapatkan 45 kursi dengan perolehan suara sah 6.955.141

atau18,4%, dan keempat Partai Komunis Indonesia (PKI) yang
mendapatkan 39 kursi dengan perolehan suara sah 6.176.914

atau 16,4% (Seri Prisma,1986:183; Noer, 1991: Ricklefs,1994:
376).

Dalam pemilihan Umum tahun 1955, organisasi
Nahdlatul Ulama (NU) sendiri sebagai partai kontestan pemilu
yang sebelumnya tidak diperhitungkan sangat beruntung
karena memperoleh 45 kursi dengan perolehan suara sah

6.955.14'1 atar lB,4%. Keberadaan dan suara Partai NU mulai
diperhitungkan. Pada pemilu pertama yang diselenggarakan

pada tahun 1955, K.H. Anwar Musadclad terpiliir menjacli

anggota konstituante/DPR mewakili Partai Nahdiatul Ulama
yang menjadi salah satu partai Islam besar bersarna-sama

dengan partai Masyumi. Ia menjadi angg;ota DPR men akili
Partai Nahdlatul Ulama dari daerah pemilihan Jar,t a Tengah

(IAIN Sunan Gunung Djatr, L999: 39; Masduki, 1999: 284;

Sa' di1,ah, 2012: 93 -c) 4)

Begitulah kiprah dari K.H. Anwar Musaclc'lad di
Parlemen. Dari kedudukannva sebagai anggota organisasi

Nahdlatul Ulama (NU), kemudian ia menjadi Ketua PBNU
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bagian Ma'arif sejak tahun 1955 ia melenggang dalam bidang
politik dengan menjadi anggota parlemen/DPR mewakili
Partai Nahdlatul Ulama (PNU) sebagai gerbongnya.

2.BiilangPendidikan

a. Mendirikan PTAIN di Yogyakarta, UIN Sunan Gunung
Dj ati, dan UIN Syarif Hidayatullah

K.H. Anwar Musaddad memiliki andil yang besar

dalam proses pendirian Perguruan Tinggi Agama Negeri di
Yo gyakarta. Seperti yang telah dikemukakan sebelumny a bah-
wa ia telah dipanggil olehMenteri Agama untukmerencanakan
pendirian sebuah perguruan tinggi agama. Dalam proses

persiapan mendirikan PTAIN di Yogyakarta, sebagai langkah
pertamayang dilakukan K.H. Anwar Musaddad ialah menemui
dan membicarakannya dengan K.H. Abdul Kahar Muzakir'o di
Baciro Baru A 17 Yogaakarta. Dalam pertemuan tersebut Ia
mengemukakan kepada Prof. Abdul Kahar Muzakir tentang
rencana pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri
(PTAIN)tersebut.

Langkah kedua ialah mempersiapkan para calon dosen
yang dipersiapkan untuk memberi kuliah di berbagai cabang
ilmu pengetahuan agama. Dalam pertemuan tersebut K.H.
Anwar Musaddad menyampaikan beberapa nama calon dosen
yang sudah menyatakan bersedia membantu memberi kuliah di
PTAIN dengan mempersiapkan nama-nama pengajar seperti
Dr. A. Rasyidi, H.Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka),
K.H. R. Mohammad Adnaru K.H. Hasbi Assiddiqi, K.H.
Muchtar Yahya, Prof. Dr. Tjan Tju Sim, Prof. Dr. Tjan Su Som,
dan K.H. Tohir Abdul Muin. Menurut K. H. Anwar Musaddad
di Indonesia pada waktu itu sudah cukup banyak para ulama
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yang memiliki kemampuan di bidang ilmu agama Islam, dan
banyak kitab-kitab karangan ulama besar vang mampu menga-
nalisis, sehingga tidak khar.t atir akan kekurangan calon dosen
untuk member kuliah di berbagai cabang ilmu pengetahuan
(IAIN Sunan Gunung Dj ati,1999 33-34).

Menurut pandangan K.H. Anr,r,ar Musadclad berdir:i-
nya perguruan tinggi agama Islarn negeri sangat penting
dengan pertimbangan: 1). Untuk member"ikan kesempatan ke-
pada para pemuda atau pelajar Indonesia vang ingin melan-
jutkan dan menclalami ilmu agama Islarn bisa kuliah pada
perguruan tinggi Islam lrang berada di dalam negeri 2). Lulusan
madrasah atau pondok pesantren yang ir-Lgir-i mcrnlreroleh
pendidikan rrang lebih tinggi, pada r.vaktu itu banyak yang
meninggalkan tanah air dengan belajar ke Mesil atau Arab
Saucli, padahai lembaga pendidikan tinggi di luar negeri terse-
but banyak vang tidak memiliki kontinuitas dengan lembaga
pendidikan di tanah air. 3) Proses belajar di luar negeri banvak
memakan lt aktu lebih lama terutama di dalam menempuh dan
menyelesaikan kegiatan per"kuliahannya. 4)" Belajar di luar di
luar negeri memerlukan biaya yang lebih besar (Muchtaror-n,
7999:316).

Akhirnya sebagai hasil clari perternuan tersebut adalah
kedua tokoh tersebut bersepakat dan bertekad untuk men-
dirikan PTAIN sebagai manifestasi dari kel-rendak umat Islam
yang berdiri terpisah dengan Perguruan Tinggi lain. Untuk
memenuhi kebutuhan tersebut, sambil menunggu undang-
undang yang mengatur adanva fakultas agama, maka peme-
rintah menetapkan bahr,r,,a Fakultas Agama dari Universitas
Islam Indonesia di Yogyakarta dijadikan perguruan Tinggi
Agama Islam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah. Kese-
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pakatan K.H. Anwar Musaddad dengan Prof. Kahar Muzakir
untuk menjadikan Fakultas Agama dari Universitas Islam
Indonesia (UII) di Yogyakarta menjadi PTAIN sebagai lembaga
rnenyelenggarakan pendidikan tinggi agama Islam yang ber-
status negeri, berdasarkan peraturan pemerintah tersebut
kemudian tertuang dalam ketetapan pemerintah tanggal 14

Agustus 1950. Selanjutnya clalam perkembangannya, telah
diperkuat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 34

Tahun 1950, vang ditandatangani olel-r Mr. Asaat, sebagai
Pemangku Jabatan Pemerintah RI. Kemudian penyelenggaraan
PTAIN diatur bersama antara Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, masing-masing
no.K/1/14641 Tahun 1951 dan No. 28665/Kab.Tahun 1951

tanggai 21 Oktober 1951, yang ditandatangani oieh K.H. A.
Walrid Hasyim dan N4r. Wongsonegoro (Sismono, 1991:162-
163).

Setelah PTAIN berdiri, selanjutrrya sebagai pimpinan
PTAINI ditunjuk K.H. R. Mohammad Adnan yang dianggap
tokoh netral dari organisasi kemasyarakatan dan politik. Kiyai
Haji Anwar Musaddad sendiri mendapat tugas sebagai dosen di
PTAIN Yogyakarta, dengan mengajar dalam mata kuliah
bal-rasa Arab pada tingkat Propaedeuse dan Kandidat serta mata
kuliah dakwah pada tingkat doktoral. Pembagian tingkat pen-
didikan universitas semacam ini merupakan sistem pendidikan
peninggalan zaman koionial Belanda (continentnl system) yang
terus berlaku hingga tahun 1960 dan secara berangsur beralih ke
system Anglo Saxon yang ditandai antara lain dengan adanya
tingkat Sarjana Muda (Bacca-lnureaf) dan akhirnya berkembang
ke arah sistem yang berlaku di Amerika Serikat berupa Satuan
Kredit Semester (SKS) yang mulai dilaksanakan di Indonesia
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pada paruh pertama dasawarsa tahun 1980-an (Muchtarom,
1999:316-317).

Untuk menangani pendaftaran calon mahasiswa
PTAIN, K.H. Anwar Musaddad meminta kepada adiknya,
Mohammad Toha untuk membantu dalam proses penyeleksiaru
penerimaaan, pengirusan berbagai keperluan antara lain
administratif dan teknis seperti membuat kartu mahasiswa,
menjemput para dosen ke bandara dan serta keperluan
akomodasinya.

Para mahasiswa PTAIN memiliki latar belakang
pendidikan yang beragam, seperti dari Sekolah Menegah Atas
(SMA), Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA), Pendidikan
Hakim Islam Negeri (PHIN), Pendidikan Guru Agama Atas
(PGAA) dan Madrasah Aliyah. Untuk para lulusan dari
pendidikan yang disebut terakhir disediakan Sekolah Persiapan
sebelum mereka diperbolehkan memasuki PTAIN (Muchtarom,
1999:317).

Berhubung pengetahuan dasar mahasiswa mengenai
ilmu agama dan bahasa Arab tidak seragam, maka kegiatan
perkuliahan bahasa Arab di PTAIN dibagi menjadi dua kelom-
pok. Kelompok pertama terdiri dari mahasiswa yang telah
mempunyai dasar pengetahuan bahasa Arab berasal dari
pendidikan madrasah atau pondok pesantren. Mereka lang-
sung mengikuti kuliah di bawah asuhan dosen K.H. Anwar
Musaddad dengan materi perkuli ahan Al-Fiah, Al N amaddzid wa

Al -T atj hb i q at (ln sy a), dan Mu alim al -l n sy a (Mu th al a ah) . Kel omp ok
kedua terdiri dari para mahasiswa yangbelum mempunyai atau
baru sekali mengenal bahasa Arab yang umufirnya berasal dari
pendidikan Sekolah Menegah Atas atau sejenis. Mereka yang
mengikuti kuliah di bawah asuhan K.H. Faried Makruf yang
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dibantu seorang asisten H. Bakir dengan materi perkuliahan
yang bersumber dari buku bahasa Inggris yang berjudul Arabic
Grammar karangan B.W. Thather yang disusun dengan sistem
terpadu (integrated system) atau all in one system) (Muchtarom,
1999:317).

Insiatif untuk mengadakan dan mendirikan sebuah
perguruan Tinggi agama Islam di wilayah Jawa Barat baru
muncul pada tahun 1967. Pada tahun 1967 beberapa tokoh di
Jawa barat yang ditunjang oleh pemerintah daerah antara lain
K.H. A. Muiz Ali, K.H. R. Sudjai, Abdul Rauf Thayibani (Arhata)
dan beberapa tokoh ulama serta cerdik cendekiawan lairurya
memikirkan, merencanakan dan mengusahakan berdirinya per-
guruan tinggi agama yang bernama IAIN di bandung. Akhirnya
berkat dukungan dari Mashudi, sebagai Gubernur Kepala
daerah Jawa Barat, dan seluruh pejabat/instansi sipil dan
militer tingkat propinsi Jawa Barat diperoleh kesepakatan
untuk merencanakan dan mendirikan perguruan tinggi agama
yang bernama IAIN. Selanjutnya Mashudi menyampaikan
kesepakatan tersebut kepada Menteri Agama yang disertai
dengan susunan Panitia Persiapan Pembukaan IAIN. Kemu-
diary Menteri Agama meresponnya dengan mengeluar-kan
surat keputusan no. 128 tahun 1967 yang mengesahkan adanya
panitia persiapan pembukaan IAIN Jawa Barat tersebut sebagai
Panitia Negara, dengan rektornya K.H. Anwar Musaddad y*g
pada waktu itu ia masih berada di Yogyakarta (Tim Penyusun
Buku Kenang-Kenangan 20 Tahun IAIN Sunan Gunung Djati,
1988:18 e40-41).

Kiyai H. Anwar Musaddad, walaupun sejak kepin-
dahannya ke Yogyakartapadatahun 1950 dalam rangka menja-
lankan tugas, ia beserta keluarganya seringkali pulang ke Garut
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dan melakukan pembinaaan keagamaan serta memenuhi
undangan masyarakat Jawa Barat untuk berdakwah. Dengan
demikian, masyarakat Jawa Barat pada dasarnya sudah menge-
nalnya. Oleh karena itu, ketika tokoh-tokoh masyarakat Jaln.a

Barat menuntut supaya di Jar,t a Barat ada perguruan tinggi
IAIN, dan keinginan tersebut telah disampaikan kepada K.H.
Ahmad Dahlan sebagai Menteri Agama, tidaklah mengheran-
kan apabila K.H. Anwar Musaddad diberikan amanah oleh
Menteri Agama untuk ikut menangani dan terlibat claiam

proses pendirian IAIN Bandung, sampai kemudian clibentuklah
panitia persiapan Per-rdirian IAIN Bandung, dengan terlebih
dahulu di buat yayasan yang l,rernama Yavasan IAIN Bandung.

Dalam proses perrdirian IAIN Bandung, berhubung
kesibukan K. H. Anwar Musaddad yar-rg pada u.aktu itu ia
sebagai anggota DPR RI, Dekan Fakultas Ushuluclin di IAIN
Yogyakarta, penuurus PB NU, serta banyak memenuhi
undangan di berbagai tempat, maka dalam kepanitiaan
Persiapan pendirian IAIN, Mashudi sebagai Gubernur Jar,va

Barat menunjuk K.H. A. Muiz Ali, yang pada waktu menjadi
ketua NU Jar,r,a Barat merangkap wakil ketua DPRD Tk I Jan,a
barat sebagai Ketua Panitia Persiapan Pendirian IAIN. Selan-
jutnya gubernur ]au.a Barat, rneminta panitia persiapan Pendi-
rian IAIN tersebut hendaknt,a didukung oleh seluruh organi-
sasi Islarn dan instansi Perwakilan kementerian Agama di Jar,r,a

Barat. Oleh karena itu dalarn susunan kepanitian Persiapan
Pendirian IAIN tersebut sebagai wakil I (satu) adalah Abdul
Rauf Thayibani Hamidi (Arhata) sebagai representasi clari

organisasi Muhammadiyah, dan Kepala Pembinaarr \4ental
Agama Pemda Tingkat 1 Jawa Barat, serta K.H. A. S),a1s1i,

kepala Perwakilan Urusan Agama Jawa Barat sebagai wakil
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ketua II (Dua) (iAIN Sunan Gunung Djati,1999: 42; Sa'diyah,
2012:101-102).

Selanjutnva, dengan bertempat di kediaman K.H. A.
Muiz Ali disusunlah nama "pejabat" IAIN dalam persiapan
dengan susunan sebagai berikut: Rektor: K.H. Anr,rzar

Musaddad, Rektor I: K.H. A. Muiz AIi; Rektor II: Abdul Rauf
Thayibani Hamidi (Arhata); Rektor III: K.H. A. Sudjai; Rektor
IV: K.H. A. Svatori; Sekretaris Al--Jamiah: Drs. Hafidz Usman;
Wakil Sekretaris : Drs. Cecep Syarifudin; Bendahara: Drs. Utyuv
Turmudzi; Dekan Fakultas Ushuludin: K.H. Anr,t ar Musadclacl;
Dekan Fakultas Svariah: K.H. A. Sudjai, dar-r Dekan Fakultas
Tarbiyah: Drs. Ipung Ganclapradja $AfN Sunan Gunung Djati,
199 9 : 42- 43; usman, 1999 : 245 ; Sa' di _v ah, 2012: 102) .

Berdasarkan surat keptrtusan Menteri Agama rro. 128

tahun 1967 telah disahkan adanva Panitia Persiapan Pem-
bukaan IAIN Bandung. SeteJah p.-rnitia tersebut dapat menye-
lesaikan pekerjaan persiapannva dengan baik, disampaikan
laporan lengkap tanggai 5 Jar-ruari 1968 No. 01/Pan/678 yang
dikuatkan oleh Gubernur Jan,a Barat dengan suratnya tanggal
20 Februari 1968 tentang pendirian IAIN Al-Jamiah (Tim
Penyusun Buku Kenang-Kenangan 20 Tahun IAIN Sunan
Cunung Djati, 1988: 41).

Sejak tahun 1967, kendatipun susunan personalia
pimpinan IAIN acapkali mengaiami perubahan-perubahan,
kegiatan perkuliahan IAIN dalam persiapan dimulai dan clibina
di bawah sebuah rektorium, dengan susunan sebagai berikut:
Rektor K.H. Anwar Musaddad, Pembantu Rektor K.H. Abdul
Muiz Ali, Pembantu Rektor II: Abdul Rauf Thavibani Hamidi
(Arhata), Pembantu Rektor III:K.H.R. Ahmad Sudjai, Sekretaris
Husin Abu Yusuf. Selanjutnya, dengan semakin meningkatnya
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tugas-tugas kesekretariatan, sehingga perlu adanya tenaga-

tenaga yang memiliki keahlian dan waktu yang penuh untuk
kegiatan tersebut, maka diangkatlah Drs. Hafidz UsmarL Drs.

Tjetjep Syaripudin dan Drs. Utuy Turmudzisebagai sekretaris,

wakil sekretaris dan Bendahara IAIN (dalam Persiapan) di
Bandung (Tim Penyusun Buku Kenang-Kenangan 20 Tahun

IAIN Sunan Gunung Dj ati, 1988: 41)

Untuk mengefektifkan kegiatan dalam bidang pem-

bangunan infrastruktur maka K.H.A. Syatori, Kepala
Perwakilan Departemen Agama Jatira Barat diangkat sebagai

Pembantu Rektor IV yang bertugas menangani urusan pem-

bangunan infrastruktur. Dengan demikian terdapat perubahan
rektorium IAIN dalam persiapan sebagai berikut: Rektor K.H.

Anwar Musaddad; Pembantu Rektor I: K.H. A. Muiz Ali; Pem-

bantu Rektor II Arhata; Pembantu Rektor III K.H.R.A. Sudjai;

Pembantu Rektor IV K.H. A. Syatori; Sekretaris Drs.Hafidz
Usman; Wakil Sekretaris Drs. Tjetjep Syaripudin, dan

Bendahara Drs. Utuy Turmudzi (Tim Penyusun Buku Kenang-

Kenangan 20 Tahun IAIN Sunan Gunung Dj at i, 1988: 4\) .

Mulai tahun 1967 panltia persiapan Pendirian IAIN
telah menerima mahasiswa baru dan perkuliahan perdana pun
dimulai. Walaupun belum memiliki gedung, kegiatan kuliah
dilaksanakan meminjam gedung milik sekolah organisasi NU.

Pada waktu Menteri Agama berkunjung ke Bandung, dilapor-
kan perkembangan persiapan pendirian IAIN Bandung dengan

berbagai kesulitannya, maka Menteri Agama memberi bantuan

uang sebesar dua juta setengah rupiah untuk membeli bangu-
nan di Lengkong Kecil No. 5 Bandung yang kemudian menjadi

kantor IAIN dan tempat perkuliahan. Oleh karena tempatnya

belum mencukupi, kegiatan perkuliahan untuk sementara
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masih menggunakan Gedung Ma'arif di yang terletak di
Terusan Halimun dan di Jalan Pamarset (Rumah Kiyai
Musaddad), Yayasan Tambatan Hati dan di jalan Mohammad
Ramdhan 5, serta memanfaatkan tempat yang disumbangkan
oleh seorang dermart an yang bernama H. Dodo (IAIN Sunan
Cunung Dj ati, 1999 : 43) .

Pada tanggal 28 Maret 1968 sesuai dengan surat
Keputusan Menteri Agama No. 56 tahun 1968 disahkan ber-
dirinya Fakultas Ushuludin, Tarbiyah, dan Syariah di Bandung
dan Fakultas Tarbiyah cabang Garul Kemudian pada tanggal B

April1968, atau bertepatan dengantanggal l0 Muharam 1388 H,
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 57 tahun
1968 diresmikan berdirinya IAIN Sunan Gunung Djati Bandung
oleh Menteri Agama K.H. M. Dachlan. Peresmian berciirinva
IAIN Sunan Cunung Djati tersebut berlangsung di Geclung
Gubernuran Jalan Otto Iskandarclinata I clengan dihadiri oleh
para pejabat daerah antara lain, Mashudi (Gubernur Jawa
Barat), Pangdam VI Si1ir,r,,angi, Pangdak VIII Langlangbuana,
Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Perwakilan Departemen
Agam Propinsi Jawa Barat. Dari luar Jawa Barat turut hadir pada
saat itu antara lain Prof. R.H.A. Soenarjo, Rektor IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta dan Dr. H. A. Mukti Ali (Tirn Penvusun
Buku Kenang-Kenangan 20 Tahun IAIN Sunan Gunung Djati,
19BB:41-42).

Dengan berdirinya IAIN Sunan Gunung Djati, sebagai
pimpinan institusi berikut fakultas-fakultasnva berdasarkan
Keputusan Menteri Agama No. 56, 57 dan 58 tahun 1968

ditetapkan sebagai berikut: Rektor: K.H. Anwar Musaddad dan
Sekretaris Al-Jamiahnya: Drs. A. Muin Umar; Dekan Fakultas
Ushuludin: I(.H. Anlr,ar Musaddad dengan sekretaris fakultas-
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nya: Drs. Abdul Hadi Aclnan; Dekan Fakultas Syariah: Drs.

Farichin Chumaidi dengan sekretaris fakultasnya: Drs. M.
Syamsori Yoesoef; Dekan Fakultas Tarbiyah Bandung: Drs.

Utuy Turmudzi dengan sekretarisnya: Drs. Dindin Saripudin;
Dekan Fak. Tarbiyah Garut: Drs. Tjejef Syaripudin dengan
fakuitasnya: Omo Suntana, B.A. (Tim Penyusun Buku Kenang-
Kenangan 20 Tahun IAIN Sunan Gunung Djati, 1988: 41-12).

Selanjutnya berdasarkan Kepuiusan Menteri Agama
no. 118 tahun 1968 dan instruksi Menteri Agama no. 11 tahun
,1969, struktur organisasi, tugas, da_n tata kerja IAIN Sunan

Gunung Djati mengalami perubahan-perubahan. Pejabat teras

berdasarkan strfuktur baru tersebut adalah sebagai berikut:
Rektor (merangkap Wakil Rektor I): K.H. Anwar Musaddad;
Wakil Rektor II: Drs. S),amsoeni Kaderi; lVakil Rektor III
(rnerangkap Dekan Ftrkultas Tarbir.ah Garut): Drs. Tjetjep
S-varipudin; Sekretaris Al-jamiah: Drs. Abdul Hadi Aclnan.
Sedangkan Dekan Fakultas Ushuludin, Svariah, dan Tarbivah c1i

Bandung masing masing adaiah Drs. A. Farichin Chuinaidv,
Drs. Xrlohammad Syamsoeri Yoesoef dar-r Drs. Utuy Turmudzi
(Tim Penyusun Buku Kenang-Kenangan 20 Tahun IAIN Sunan
Gunur-rg Djati, 19BB: 41-42).

Seteiah IAIN Sunan Cunung Djati Bandung berdiri
secara resmi, Iembaga perguruan tinggi ini mulai berbenah
dengan berupaya meningkatkan kuaiitas sumber daya manu-
sianya dengan banyak mengangkat pegawai dan dosen baru
seperti Drs. Zakaria Jalaludin, Drs. Shalahudin Sanusi, Drs.

Samsuni Kadri, dan Drs. Ishak Sholih (Suparman Usman, 1999:

288). Di samping itu menerima kehadiran dosen yang mutasi
dari Yogyakarta antara lain Drs. H. O. Taufiqullah, Drs. Atjef
Djazuli, Drs. A. Tafsir, dan Drs. O. Djauharuddin AR. Selain itu
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IAIN Sunan Gunung Djati memperoleh bantuan tenaga
pengajar dari Universitas Al-Azhar Mesir yaitu Ustadz Dr.
Bayuni dan Ustadz Al-Bitisti dan Ustadz Abddul Mubdi.
Dengan demikian lengkaplah IAIN Bandung sebagai lembaga
pendididikan tinggi negeri menjalankan tri clharmanya untuk
kemajuan masyarakat. (IAIN Sunan Gunung Djatt, 1999: 44;
Anonimou s, 2007 : 45 -47).

Pada masa kepemimpinan K.H. Anwar Musaddad
setelah melintasi berbagai kesulitan yang cukup berat, IAIN
Sunan Cunung Djati Bandung mulai bisa eksis ke panggung
sejarah. Sedikit demi sedikit kondisi IAIN Sunan Gunung Diati
Bandung pun mulai menunjukkan ke arah perbaikan clan
perui:ahan. IAIN Sunan Gunung Djati .lengari tri clarma
perguruan tingginya muiai berkiprah dengan tugas pokcl<nya
memberikan kontribusi daiam biciang perrlidik;rn clan
pengajaran, penelitian dan pengabdian kepacla r:ras-r;Lr;rkat"
Lembaga ini mulai mengembangkan kajiannr-rva dalam
pengembangan ilmu pengetahuan tentang agama Islam di
wilayah Jawa Barat dengan berupaya membr-rktikan diri
sebagai Benteng Pancasiia, benteng kehiclupan berag;rnra, clan
menjadi teladan dalam memelihara identitas kepribadian
bangsa (Tim Penyusun Buku Kenang-I(enangan 20 Tahun 1AIN
Sunan Cunung Djati, 1988: 43).

Selama K.H. Anwar Musadddad menjadi rektor IAIN
Sunan Gunung Djati Bandun[r,'' ia telah berhasil rnenancapkan
pondasi Islam sebagai misi utama IAIN Sunarr Gunung Djati
Bandung pada waktu itu, sekalipun dengan segaia rracam
hambatan, tantangan dan kekurangan. Sebagai hasilnya, saat ini
ketika mengalami transformasi menjadi UIN Sunan Gunung
Djati Bandung telah mewujud menjadi suatu lembaga pendi-
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dikan tinggi ilmiah yang tangguh dan sederajat dengan

lembagaJembaga pendidikan tinggi lainnya sesuai dengan

harapan umat (IAIN Sunan Gunung Djati, 1999:7; Wawancara

dengan Prof. Dr. Nanat Fatah Natsir, Ttanggal l0 Februari2015

diBandung).

Menurut Mashudi figur K.H. Anwar Musadad adalah

salah seorang figur ulama vang mendapat kepercayaaan besar

dari masyarakat dan pemerintah baik di bidang mental, fisik

maupun intelektual sehingga dapat mendirikan IAIN. Walau-

pun ia pernah menjadi pimpinan NU, di mana organisasi ini

pernah tidak sejalan dengan pemerintah, tetapi keberadaan dan

kiprahnva tetap menjadi perhatian pemerintah karena ia me-

mang figur yang bisa dipercava (Mashudi, L999:260) '

Seperti yang dikemukakan Cecep Syaripudin (1999:

347-348) Perjuangan K.H. Anwar Musaddad dalam mem-

bangun IAIN, sebenarnya ia menginginkan agar IAIN sebagai

institusi yang berbasis keagamaan mamPu menjaga moral

bangsa, mampu rnenjaga eksistensi bangsa dan negara ini dan

tidak lepas clari ajaran agama. ia juga mengharapkan agar

lulusannya memiliki kemampuan dan keahlian yang di masa

mendatang mampu mernberikan keputusan yang memberikan

manfaat yang besar terhadap masvarakat dan negara secarzl

independen. Dengan demikian, sebagai konsekuensir1Ya'

lulusan IAIN harus memiliki kemampuan dan keahlian vang

bersifat multidimensi. Selain itu lulusan IAIN dituntut tidak

hanya mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, sains'

teknologi, menemukan ilmu-ilmu keguruan dan pendidikan,

serta hanya menjaga organtivitas-organtivitas agama, tetapr

juga lebih dari itu bagaimana meneriemahkan agama dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. oleh karena itu di IAIN
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dikaji dan digali: Pertama, integritas dan etos keimanan dan
ketegaran kepada Allah sehingga lahir dari mereka itu amal
shaleh yang luas. Kedua, integritas, etos keilmuan dan keahlian
yang memiliki etos pengetahuan. Ketiga, memiliki integritas
dan etos kepedulian atas dorongan agama. Khairun naas ittt
hanya ada pada lembaga IAIN, dan tidak pada lembaga lain.
Perlu diperhatikan bahwa masalah teknologi merupakan masa-

lah teknis, namun begitu yang paling penting adalah bagaimana
menjadikan lulusan IAIN memilikr spirit of fighting atau se-

mangat berjuang/ spirit of suroiztal dalam globalisasi sekarang ini,
kemudian s pirit exelency, semangat mencari keunggulan.

Pada saat ia menjabat Rektor IAIN Sunan Gunung Djati,
ia telah menerapkan tipe kepemimpinan berwatak democratic

leadership" atau modern leadershipuu atau,productiae type.'n laadalah
figur pemimpin yang memiliki kecakapan mempergunakan
apa yaleg ada, di mana dari apa yang ada itu digerakannya
seluruh potensi secara efektif dan efisien sehingga IAIN bisa
menjadi eksis. Ia mendidik dan mengembangkan bawahannya
terutama dengan teladan sehingga diharapkan dari mereka
dapat tumbuh calon pemimpin yang baik di masa kini dan di
masa yang akan datang. Dalam menghadapai masalah bersama,

ia selalu bermusyawarah. Pendapat bawahannya didengar
kemudian dipertimbangkan sehingga hasil keputusannya
merupakan hasil bersama, tidak otoriter dan juga tidak bersifat
liberal. K.H. Anwar Musaddad adalah sosok demokratis,
kolektif kolegial, yang bijak dan senantiasa tegas di dalam
menghadapi masalah yang menyimpang dari peraturan yang
ada (Solitr, 1999: 275; Wawancara dengan lzzant, Tanggal lT
Januari 2015 di GaruU Wawancara dengan Hidayat,TanggallT
Janrari2015 diGarut).
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Sebagai pucuk pimpinan pada waktu, ia bersikap
sebagai imam, yang selalu memberi teladan akhlak yang baik,
disiplin, jujur, serta penuh tanggung jawab. Ia bersikap sebagai

rais, yang selalu membangkitkan IAIN, dan bersikap sebagai
ra'in, yang mampu mengayomi, membimbing dan mengarah-
kan bawahannnya ke jalan yang lurus yang diridhai Ailah Swt.
(Solih, 1999:275).

Yang perlu diteladani dari kepemimpinannya yang
sering dinasihatkan kepada bawahannnya adalah bersikap
sabar, mampu mengendalikan diri, tidak emosional, melihat
keadaan dengan penuh pandangan serta pemikiran vang jernih
rasional. Dengan penuh kepercayaan bahwa bagi setiap orang
yang berjuang di jalan Allah akan mendapat bantuannva, maka
hendaknya tanggap dan siap menghaclapi tantangan masa

depan. Ia peka dan tanggap terhadap setiap fenomena yang
menuntut pembaharuan dengan tetap berpegang kepada nilai
ajaran Islam, seperti dengan tetap berbaik sangka kepada orang
lain, menghargai pendapat orang lain, namun tetap tidak
tergesa-gesa untuk menerima atau menolaknya. Bersikap lemah
lembut, menanamkan rasa cinta dan saling mendoakan. Tentu
saja masih banyak yang patut diteladani dari sikap kepemim-
pinannya oleh para pemimpin pada urnumnya yang masih
hidup pada saat ini (Ishak Sh olih, 1999 : 27 5 ; W aw ancara dengan
Izzanl, Tanggal 17 Januari 2015 di Garut; Wawancara dengan
Hidayat, Tanggall.7 Januari 2015 di Garut).

b. MencetakUlama

Perhatian Anwar Musaddad terhadap dunia pendidi-
kan dapat dicermati dari dua model pendidikan yang ia kem-
bangkan. Di satu pihak, ia hidup dalam nuansa religius dengan
corak tradisional (pesantren). Sedangkan di pihak lain, ia mem-
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perlihatkan dedikasi dalam pengembangan lembaga pendidi-
kan berbasis modern (IAIN). Kedua model pendidikan tersebut
di saat yang bersamaan mendapat perhatian yang sama dari
Anwar Musaddad (Mochtar, 1999: 300). Tampaknya, ia ber-
keinginan agar kedua model pendidikan itu dapat berkembang
secara bersamaan pula. Itulah gagasan awal dari pendirian
Pesantren Luhur yang terus disuarakan Anwar Musaddad. Ia
sangat berhasrat untuk mempersiapkan para ulama masa

depan, yaitu intelek yang ulama dan ulama yang intelek
(Mochtar,1999:301).

Harapan terciptanya perpaduan antara pesantren dan
perguruan tinggi sudah dimulai Anwar Musaddad beberapa
waktu setelah kepulangannya dari Mekkah. Pertama kali ia
membuka khalaqah dengan meminjam tempat di rumah orang
tuanya yang dikosongkan. Rumah itu terletak di Jl. Ciledug No.
105 Garut. Khalaqah itu terbuka untuk umum. Pesertanya tidak
hanya datang dari kalangar. awam, tetapi diminati oleh para
tstadz, ajengan, dan kyai. Materi ajar dalam khalaqah tersebut,
meliputi: tafsir, hadis, tasawuf, fara'id, mu'amalah, dan umum
(Wawancara dengan K. H. A. Thonthowi Jauhari, Tanggal lT
Januari 2015 di Garuf Wawancara dengan Yies Sa'diyah,
T anggal \7 J anuar i 2015 di G arut) .

Seiring kepindahannya ke Yogyakarta pada 195L,

kegiatan khalaqah terus dilanjutkan dengan menyelenggarakan
pengajian di rumah Wondoamiseno, Jl. Gondolayu No. 8

Yogyakarta. Pengajian itu diperuntukkan bagi jarna'ah dewasa
(ibu-ibu dan bapak-bapak). Selanjutnya, Anwar Musaddad juga
merintis kegiatan kuliah subuh di mesjid Syuhada Kotabaru
Yogyakarta." Salah seorang jama'ahnya, yaitu dr. K.O. Gajah
Nata sangat terinspirasi oleh model ceramah Anwar Musaddad.
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Selain itu, khalaqah dilakukan pula untuk mahasiswa dari
berbagai perguruan tinggi yang ada di Yogvakarta. Khalaqah
itu bertempat di garasi rumah kontrakannya, Jl. Taman Juwono
No. 4 Yogyakarta'u (Sa'diyah, 201,2: 92).

Sementara kiprahnya di kampus IAIN Sunan Kalijaga,
Anwar Musaddad aclalah dosen teladan bagi para mahasis-
wanya. Di antara mahasiswanya Angkatan ke-1 di IAIN
Yogyakarta, adalah: Zakiyah Darajat, Kafrawi, Z.A. Svis, Zaini
Muchtarom, dan Zarkowi Suyuti (IAIN Sunan Cunung Djati
Bandung, 1999: 37 ; Sa'diyah, 2012: 73). Namun, seiring dengan

terbitnya KMA No. 128 tahun 1967 tenlang Pengesahan Panitia

Pembukaan IAIN Jaw'a Barat sebagai Panitia Negara, Anrvar
Musaddad harus bolak-balik antara Bandung dan Yogr-a. 

-

Sama seperti di Garut dan Yogt.akarta, di rumah
kontrakannya di BandungS, tepatnya ketika tinggal cli J1.

Pamarset, Jl. Natawidjaja, dan Jl. Parakan Resik, Anu,ar'
Musaddad juga membuka klulaqah (pengajian untuk rnaha-

siswa dan umum). Ia juga penggagas kuiiah Ramadhan clan

kuliah Subuh di Masjid Agung Bandung. Kiprahnl,a di iAlN
SunanGunungDjati Bandung, selain sebagai Dekan dan Rektor',

ia juga mengampu mata kuliah Ilruu Aklilak-Tnstut,tr_f, ilrmt
Perbandingan Agamn, llmu Knlnm, dan Kri-qtologi (Fakultas

Ushuluddin). Selain itu, ia juga mengajar Hndis Altkmn dan
Balnsa Arnb (drFakultas Svari'ah dan Tarbiyah). Di antara para

murid gererasi awal Anwar Musaddad di IAIN Sunan Cunung
Djati Bandung, adalair: (1) Dadang Kahmacl, Thoriq A.

Hinduan, Syafe'i, dan Datoek A. Fachoer (Fakultas
Ushuluddin), (2) Chozin Chumaidt, clan Budi Abdullah
(Fakultas Syari'ah), dan (3) Fu'ad Wahhab, dan Pupuh
Fathurrahman (Fakuitas Tarbiyah).'o
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c. Membangun Lembaga Pendidikan dan Pontren A[-
Musaddadiyah

Anwar Musaddad menunjukkan minat yang besar

terhadap kemajuan Pendidikan Tinggi Islam, pesantren, masjid,
dan masyarakat. Keringatnya banyak dicurahkan agar bangsa
Indonesia mempunyai sumber daya manusia (SDM) ymg
unggul. Di usianya yang semakin senja, beberapa waktu setelah

purna tugas dari IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada
1975," ia tidak menyurutkan rutinitasnya. Selain masih diberi
tugas mengajar oleh IAIN Sunan-Gunung Djati Bandung,
dakwah keummatalrnya semakin berkembang. Ia masih sering
diundang ke Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Tidak hanya itu, ia pun dengan dibantu paraputra, mantu, dan
kolega kemudian mendirikan Lembaga Pendidikan dan
Pondok Pesantren Al-Musaddadiyahno di Garut (IAIN Sunan
Gunung Djati Bandun g, 1999 : 4-6) .

Model pendidikanyang dikemas pada Lembaga Pendi-
dikan dan Pondok Pesantren Al-Musaddadiyah" agak berbeda
dengan lembaga pendidikan pada umumnya saat itu. Lembaga
Pendidikan dan Pondok Pesantren Al-Musaddadiyah lebih
diarahkan kepada integrasi model pendidikan tinggi dan
pesantrery sehingga lebih diupayakan kepada mekanisme
alokasi posisional dalam rangka peningkatan kualitas sumber
daya ummat (IAIN Sunan Gunung Djati Bandtng, 1999:7;
Sa'diyah, 2012:110). Tampaknya Anwar Musaddad menyadari
bahwa lembaga pendidikan yang diminati pada saat itu adalah
lembaga pendidikan yang memadukan sistem pendidikan
tinggi dan pondok pesantrery serta mampu menyalurkan para
lulusannya sesuai dengan harapan masyarakat. Karena itu, di
Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren Al-Musaddadiyah
b eflakr d alil, seb agaiberikut :
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"Semakin besar kemungkinan suatu sekolah, perguruan
tinggi dan pesantren untuk mengantarkan peserta
didik/mahasiswa ke posisi-posisi kemasyarakatan yang
terpandang, semakin besar pula arus peserta didik/
mahasiswa untuk masuk ke dalam sekolah, perguruan
tinggi dan pesantren itu, yang tampak menjanjikan masa
depan dari setiap piliharmya (IAIN Sunan Gunung Djati
Bandung, 1999: 8; Sa'diyah, 2012: 111).

Kehadiran Lembaga Pendidikan dan Pondok
Pesantren A1-Musaddadiyah hampir mendekati harapan umat.
Keberadaannya dapat digambarkan sebagai model perpaduan
sistem pendidikan Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Asia.
Model perpaduan pendidikan itu semakin hari semakin terpola
dengan jelas, tidak hanya sekedar program dan kebijakan, tetapi
senantiasa berupaya melakukan respons terhadap kebutuhan
pendidikan masyarakat yang terus berkembang. Pada
gSlir arny a animo masy arakat untuk memasukkan anak-anaknya
ke Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren A1-
Musaddadiyah menunjukkan peningkatan yang luar biasa
(IAIN Sunan Gunung Djati Bandun g, 1999 : 11).

Selanjutnya, perhatian Anwar Musaddad adalah
pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Lembaga
Pendidikan dan Pondok Pesantren Al-Musaddadiyah mem-
butuhkan ruang kuliah yang memadai, tempat ibadah, perpus-
takaary dan perkantoran. Untuk keperluan tersebut, dengan
bantuan relasi yang telah dibangunnya selama ini, ia mendapat
dukungan dan bantuan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat
(Mayjen TNI Purn. A*g Kunaefi Kartawiria) serta para
muridnya yang tersebar di perusahaan pertambangan Bangka,
Singapura, Brunei Darussalam, Walikota Jeddakr, perusahaan-
perusahaan di Arab Saudi, termasuk Syekh Zaky al-Yamani
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(Menteri Perminyakan Arab Saudi dan Pemimpin OPEC), serta
Pengiran Muda Haji ]efri Bolkiah ibn Omar Ali Saifuddin III
(adik kandung Jenderal Haji Sir Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin
Waddaulah) (Yoesoef, 1999: 138; Dokumen Milik Keluarga
Besar Alm. K. H. Anwar Musaddad di Kompleks Yayasan Al-
Musaddadiyahll. Mayor SyamsuNo. 2, Garut).

Perkembangan yang pesat pada Lembaga Pendidikan
dan Pondok Pesantren Al-Musaddadiyah dapat dicermati pada
laporan Anwar Musaddad sebagai Ketua Umum Yayasan Al-
Musaddadiyah pada Peresmian 

-Fakultas 
Syari'ah A1-

Musaddad iy all., 25 Februari 1980, sebagai berikut:

"Lembaga-lembaga pendidikan yang ada, selain
Fakultas Syari'ah ialah:

1. Kuliyy atul Mub allighin dan Muballighah,

2. Kursus Tilaznatil Qur' an,

3. Pesantren Kilat untuk anak-anak Sekolah Lanjutan dan
Generasi Muda melalui jenjang pendidikan dan jangka
waktutertentu,

4. Kursus BahasaArab danlnggris,
5. SMA Ciledug yang telah terdaftar pada Departemen P dan K

d en gan No . 113 / 102.Kep / E 7 9 tanggal 11. D es emb er 197 9,

6. Majlis Ta'lim yang dihadiri oleh para alim ulama dari
daerah-daerah yang disamping bersifat pengajian, pula
sebagai temu muka, informasi dan komunikasi para alim
ulama dalam mengembangkan ilmu agama Islam dan
pengembangannya kepada masyarakat luas" (Musaddad,
1980:1.-2).

Masih dalam laporannya, Anwar Musaddad menya-
takan lebih lanjut, bahwa pengembangan dan pembinaan
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lembaga-lembaga di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan
Al-Musaddadiyah adalah perwujudan dari upaya bersama
antara pihak lembaga dengan masyarakat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan berbangsa. Upaya lainnya adalah
membina pribadi yang utuh dan berakhlak mulia serta ber-
pengetahuan luas, guna memenuhi kebutuhan masyarakat,
bangsa, dan negara. Sementara di akhir laporannya, Anwar
Musaddad juga mengetuk para sahibul mal (donatur) untuk
bersama-sama mengembangkan lembaga yang dipimpinnya
(Musaddad,1980:2).

Pada perkembangan terakhir, Al-Musaddadiyah telah
menjadi lembaga yang berpengaruh di Garut. Yayasan A1-

Musaddadiyah menyelenggarakan pendidikan formaldan non-
formal. Dalam Company Profile Yayasan Al-Musaddadiyah
Garut (20\1,:1), disebutkan: dalam bidang pendidikan formal
dikelola:

1. Sekolah Tinggi Teknologi Garut (STT-Garut),

2. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAD Al-Musaddadiyah
Garut,

3. SekolahMenengahAtas (SMA) CiledugAl-Musaddadiyah,
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ciledug A1-

Musaddadiyah,

5. Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) Ciledug Al-
Musaddadiyat;

6. MadrasahAliyah (MA) Al-Musaddadiyah,

7. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Musadd adiyah,
8. Raudlatul Athfal (RA) Al-Musaddadiyatr, dan
9. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TPA.
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Sementara, dalam bidang pendid ikan non-formal dikelola:
1. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA),

2. Anak Binaan Al - Musaddadiyah (ABIM),
3. Pondok Pesantren Putra dan Putri Al-Musaddadiyah, dan
4. Majlis Ta'lim Mingguan.

Selain itu, yayasan Al-Musaddadiyyah juga menye-
lenggarakan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti:

1. Koperasi Pondok Pesantren "Bina Hasanah",

2. Poliklinik Kesehatan dan konsultasi keluarga A1-
Musaddadiyakr,

3. Apotik dan Klinik " Kimia Farma Al-Musad d adiy aln",

4. Radio FM "Yamusa Pr atama", darr

5. KhitananMasal.

d. Dosen di Beberapa Perguruan Tinggi dan Pengangkatannya
sebagai Guru Besar UIN

Keluasan ilmu, kepiawaian dalam bertutur kata,
metode mengajarnya yang khas, serta sikapnya yang dapat
mengayomi semua orarlg, menjadikan Anwar Musaddad
diakui kepakarannya oleh lintas perguruan tinggi. Karena itu,
selain menjadi dosen tetap di PTAIN (IAIN Sunan Kalijaga), ia
juga mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII), dan bersama
Buya Hamka ditugasi untuk mengurus tanah wakaf yang
hasilnya diserahkan kepada UII (IAIN Sunan Gunung Djati
Bandung, 1999:39). Selain itu, iajtgaikut mendirikan Qulliyatul
Qadla di Solo, dan menjadi dosen tamu di Universitas Indonesia
(UI) untuk mata kuliah Bahasa Arab ketika menjadi anggota
DPR-GR di Jakarta (IAIN Sunan Gunung Djati Bandtng,1999:
39). Sementara di Bandung, selain berkeringat bertugas di IAIN
Sunan Gunung Djati Bandung, ia ikut membantu Ahmad Sanusi
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(Rektor IKIP Bandung) dalam mendirikan LPPD (Lembaga

Pendidikan Post Doctoral, sekarang menjadi Pascasarjana UPI)

(Ahmad Sanusi, 1999:254). Selain itu, Anwar Musaddad juga

menjadi dosen tamu di Unpad. Sementara di Garut, ia adalah

pendiri sekaligus dosen di STAI Musaddadiyah, STISIP, STIK,

dan STTG (Wawancara dengan K. H. A. Thonthowi Jauhari,
T anggal, 17 J anrar i 2015 di Garut) .

Pada1960, sesuai Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960

yang ditanda-tangani oleh Ir. H. Djuanda selaku Pejabat

Presiden R.L, terjadi pemekaran kelembagaan PTAIN menjadi

IAIN. Dalam rangka pembenahan ketenagaan dosen, lembaga

pendidikan tinggi harus memPunyai tenaga yang memenuhi

persyaratan akademik berpangkat guru besar. Untuk itu, ketika

masih di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Anwar Musaddad

sudah dianugerahi gelar kehormatan Guru Besar.' Dengan

demikiary ketika pindah ke Bandungpangg;lan Profesor sudah

melekat pada dirinya (Wawancara dengan Prof. Dr. Dadang

Kahmad, Direktur Pascasarjana UIN Bandung, Tanggal 4
Februari 2015 di Bandung; Wawancara dengan Prof. Dr. Nanat

Fathah Natsir; Mantan Rektor UIN Sunan Gunung D1aii,

Tanggal 10 Februari 2015 di Bandung).

Pada1975, ketika usianya memasuki 65 tahun, Anwar
Musaddad pensiun sebagai Guru Besar Luar Biasa dalam

matakuliah Ilmu Akhlak-Tasawuf pada Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan SK Pensiun No.

21, / M AIP . 929 / 197 5, tanggal, 27 Oktob er 1 975. Setel ah p ens iun,

tenaga dan pikirarurya masih terus dibhaktikan. Atas dasar itu,
pada1979 Anwar Musaddad diusulkan kembali untuk menjadi

Guru Besar Luar Biasa oleh IAIN SunanGunung Djati Bandung

dengan surat No. 167/B-2/0/1979, tanggal30 Maret 1979 dan
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ditandatangani a.n. Wakil Rektor II, Drs. O. Taufiqullah. Ia pun
kemudian menyusun kelengkapan persyaratan sesuai dengan
peraturan yang berlaku pada saai itu (Dokumen Milik Keluarga
Besar Alm K. H. Anwar Musaddad di Kompleks yayasan Al-
Musaddadiyah Jl. Mayor Syamsu No. 2, Garut).

S.BidangDakrpah

a.MasadiMekkah

Selama bermukim di Mekkatu Anwar Musaddad tidak
hanya menyandang status sebagai santri, melainkan juga
sebagai ustadz. Aktivitas dakwahnya tidak hanya sekedar
mengajar atau berceramah mengenai keislaman semata,
melainkan juga mengajarkan ilmu lain. Selama belajar di
Madrasal Al-Falatu Anwar Musaddad menjadi pengajar bahasa
Inggris yang mendapatkan ljazah (syahadah)-nya pada 19g4.Di
madrasah ini, Anwar Musaddad mengajar bahasa Inggris
karena memang penguasaan terhadap bahasa Inggris-nya
sangat fasih (Sya' diyalr, 2012: 47 -48).

Cakupan dakwah Anwar Musaddad selama di Mekkah
semakin meluas karena seiring dengan terbentuknya Komite
Kesengsaraan Mukimin Indonesia (Kokesin). Komite ini lahir
sebagai reaksi dari kondisi sosial ekonomi kaum mikimin
Indonesia di Saudi Arabia. Akibat adanya gejolak politik di
Eropa dengan meletusnya Perang Dunia II, kondisi per-
ekonomian di berbagai belahan dunia menjadi terpuruk.
Demikian juga dengan kondisi ekonomi di Saudi Arabia yang
tidak sebagus sebelum Perang Dunia II meletus. Kondisi
tersebut menjadi sangat berat bagi kaum mukimin sehingga
sebagian dari mereka hidupnya tak menentu. Situasi tersebut
mendorong Anwar Musaddad untuk bergerak membantu
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masalah ekonomi yang dihadapi oleh kaum mukimin. Anwar

Musaddad membantu mereka tidak dengan memberikan

hartanya, melainkan dengan membentuk sebuah komite yang

bertugas mencari donatur untuk menjamin kehidupan ekonomi

kaum mukimin (Sa' diy ak., 20\2: 48).

Beberapa lembaga didatangi oleh Anwar Musaddad

yang dibantu oleh aktivis Sarekat Islam, Wondo Amiseno'

Kerajaan Arab Saudi, tokoh-tokoh penting negara petrodolar

itu, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta, serta tokoh-

tokoh kaum mukimin yang memiliki kehidupan ekonomi

mapan memberikan bantuan pendanaan bagi kaum mukimin

yang kehidupan ekonominya mengkhawatirkan. Tindakan

Anwar Musaddad itu ternyata mampu membangitkan kembali

semangat belajar kaum mukimin, yang kelak menjadi bagian

dari para pejuang dalam merintis dan mempertahankan

kemerdekaan (Sa' diyah, 2012: 49).

Aktivitas Anwar Musaddad di Kokesin ternyata mem-

beri kesempatan untuk berdakwah di luar profesinya sebagai

guru bahasa Inggris di Madrasah Al-Falah. Dakwah yang

dilakukan oleh Anwar Musaddad masih sebatas di kalangan

kaum mukimin saja dan dilakukan tidak secara formal karena

belum mendapatkah s y ahadah.Kondisi lain yang menyemangati

dakwahnya Anwar Musaddad adalah di negerinya sedang

memasuki episode pergerakan nasional. Di lain pihak, ketika

Anwar Musaddad berangkat ke Mekkah, dirinya sudah

memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Bahkan dirinya berhasil

memadukan semangat nasionalisme itu dengan semangat

keagamaan karena keduanya tidak bertentangan. Bahkan sejak

menuntut ilmu di Mekkah selama sebelas tahun, Anwar

Musaddad selalu mengobarkan semangat nasionalisme di
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kalangan kaum mukimin Indonesia di Mekkah. Menurut
Nu'man Abdul Hakim (mantan Wakil Gubernur Jawa Barat)
yang mendengar cerita dari ayahnyayangseangkat mukimnya
di Mekkah, Anwar Musaddad selalu melantunkan nyanyian
dalam bahasa Arab sarat dengan semangat nasionalisme.
Nyanyian itu kurang lebih berarti' .... "Wal,:rai yang terhormat
orang-orang Indonesia, bangkitlah dan bersemangatlah. Kamu
bergerak jangan takut, jangan bersedih, dan jangan
bermusuhan di antara kalian ....". Mars itu memiliki makna
bahwa Kyai Musaddad telah menanamkan jiwa nasionalisme di
kalangan mukimin dengan harapan kepulangan mereka ke
Indonesia bisa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia
(Wawancara dengan Drs. Nu'man Abdul Hakim, Mantan Wakil
Gubernur Jawa Barat Periode 2003-2008, Tanggal l Februari
2015diBandung).

b. Masa Kolonial (Belanda danlepang)

Pada masa kolonial K.H. Anwar Musaddad Akti{
berdakwah melalui organisasi Syarekat Islam cabang Garut
dengan membantu HOS Cokroaminoto. Di Garut pada saat itu
telah terbentuk organisasi Syarekat Islam (SI) yang telah tum-
buh dan berkembang dengan baik. Pada masa kepemimpinan
HOS Cokroaminoto, SI cabang Garut merupakan cabang yang
paling maju dan memiliki anggota yang cukup banyak. Secara

langsung, pemuda Musaddad telah di gembleng llmupolitik oleh
HOS Cokroaminoto. Oleh karena ikatan persaudaraaan dan
ikatan organisasi, Musaddad sering mengikuti kegiatan yang
diselenggarakan oleh organisasi SI.

Pembentukan kepribadian yang langsung digembleng

dan dipoles oleh tokoh nasional tersebut, telah menjadikan
K.H.Anwar Musaddad tumbuh sebagai individu yar.g
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menguasai berbagai cabang pengetahuan, termasuk ilmu
politik. Sebagai pemimpin politik yang menguasai ilmu-ilmu
keislamaru HOS Cokroaminoto merasakan bantuan Anwar
Musaddad terutama di bidang Jurnalistik. Ketika HOS

Cokroaminoto menerbitkan surat kabar F aj ar Asia y angberskala

nasional dan merupakan alat perjuangan yang penting bagi
partai Islam yang dipimpinnya, Anwar Musaddad banyak
terlibat sebagai jurnalis yang sering ditugaskan menerjemahkan

berita dan naskah berbahasa Belanda ke dalam bahasa

Indonesia (IAIN Sunan Gunung Dj ati, 1999: 22).

Pada saat bertindak sebagai jurnalis inilah Anwar
Musaddad seringkali diminta sebagai asisten dan mengganti-
kannya terutama sebagai mubaligh pada saat sang guru ber-

halangan. Pengalamannya bersama-sama tokoh pergerakan
tersebut telah membawa hikmah yang sangat penting, antara
lain menguasai bahasa Belanda, Arab dan Inggris secara fasiku

menguasai keterampilan jurnalistik, menguasai berbicara di
depan umum, dan mengenali tokoh-tokoh pergerakan kebang-

saaan secara langsung.

Pada tahun 1931, ketika masih berusia 21- tahun, Anwar
Musaddad berangkat ke tanah suci, Mekah. Selama kurang
lebih 10 tahun di Mekkatu di samping menimba ilmu, ia juga

banyak berdakwa melalui lembaga pendidikan yang ada. Pada

tahun 1941 di saat terjadi Perang Dunia II, ia kembali pulang ke

Indonesia. Dari tanah suci ia pulang tidak sekedar membawa
anak dan isteri, tetapi juga membawa pengetahuan agama yang
bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas. Selanjutnya, ia
banyak berdakwah, mendidik para ulama untuk kemudian
ilmunya disebarkan ke seluruh pelosok daerah. Penghormatan

masyarakat atas kemampuannya yang tinggi di berbagai
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cabang ilmu pengetahuan, antara lain politik, jurnalistik,
retorika, dakwah, bahasa dan lain-lainnnya telah menjadikan
kawan dan lawannya cukup menyeganinya (IAIN Sunan
Cunung Dj ati, 1999 : 25 -26).

Pada tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia. Untuk
menarik hati rakyat Indonesia, Jepang mengembangkan
semboyan sebagai Saudara Tua dengan rencana pembangunan
Asia Raya. Namun demikian, dalam kenyataaaanya, kehadiran
Jepang tidak berbeda dengan penjajah lainnya. Bagi vang
mengetahui dan merasakan penderitaan di bawah kekuasaan
Jepang, kedatangan Jepang sebagai saudara tua telah me_
nambah ketakutan, dan kehilangan kebebasan. Keadaan
perekonomian rakyat menjadi semakin sulit, dan pekerjaaan
semakin tidak menentu.

Dalam bidang pendidikan pada masa pemerintahan
Hindia Belanda dan pendudukan milrter Jepang masih sangat
jarang di kalangan masvarakat Inclonesia _vang bisa menye_
lesaikan pendidikannva. Sekolah vang dikelola pemerintah
sangat sedikit, dan sulit dimasuki oleh masvarakat. Lembaga
pendidikan swasta juga hanva beberapa buah. sebagai refreksi,
di kota Garut pada periode ini sudah berdiri sekolah Normal
Islam yang dipimpin oleh saudara sepupunya, Henrlih, atas
prakarsa organisasi Syarikat islam cabang Garut dengan mem-
prioritaskan pengajaran agama. Di sekolah Normar lslam itulah
K.H. Anwar Musaddad mengajarkan ilmu-ilmu keislarnan.
Ilmu yang diajarkan K.H. Anwar Musaddad banyak mengan-
dung makna dan nilai-nilai perjuangan yang dalam, karena di
samping sebagai seorang ustadz, ia juga seorang tokoh muda
yang pernah belajar politik secara langsung dengan beberapa
tokoh pergerakan (IAIN Sunan Gunung Djati, 1999: 29;
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Wawancara dengan Yies Sa'diyah, Putra Ke-2 K. H. Musaddad

dengan R. Siti Atikah T anggal1-T Januari2}l5 di Garut) .

Pada masa pendudukan pemerintahan militer Jepang di
Indonesia, banyak para aktivis pergerakan dengan berbagai

latar belakang yang beragam seperti g.7r1J, ulama, pandu,

pedagang, petani, polisi dan lain-lain bersatu padu melawan

penjajah. Anwar Musaddad menggerakkan massa melalui

perjuangan rohani, melakukan dakwah dan pendidikarL mem-

beri semangat kepada perjuangan rakyat. Kiprahnya di bidang

dakwah semakin leluasa ketika dirinya diangkat sebagai Kepala

Kantor lJrusan Agama Keresidenan Priangan oleh Pemerintah

Militer Jepang (IAIN Sunan Gunun g\ati, 1999 : 29).

c. Masa Sesudah Kemerdekaa nz Muthaztte/Presiden Soekarno

Aktivitas dakwah yang dilakukan oleh K. H. Anwar

Musaddad tidak hanya dilakukan secara monoiog melalui

ceramah atau tabligh akbar. Aktivitasnya itu dilakukan juga

dengan me njadi muthaw if (p embimbing haji) Presiden Soekarno

pada 1956. Berawal dari perintah Presiden Soekarno kepada

Menteri Agarna, K. H. Masykur, untuk mencarikan pembim-

bing haji bagi dirinya. Kyai Masykur memperkenalkan K. H.

Anwar Musaddad kepada Presiden Soekarno sebagai calon

muthaznif-nya. Kyai Masykur berkeyakinan dengan segudang

pengalaman di bidang dakwah, jurnalistik, kedalaman ilmu
agarnarryayang sebelas tahun belajar di Mekkatu kemampuan-

nya dalam berbahasa Arab,Inggris, dan Belanda meniadi refe-

rensi utama bagi Kyai Masykur untuk mengajukan K. H. Anwar

Musaddad sebagai mutharnif Presiden Soekarno' Terhadap

usulan menteri agamanya itu, Presiden Soekarno berkenan

menerima K. H. Anwar Musaddad sebagai muthawif dirinya
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selama menjalankan ibada haji di Mekkah (IAIN Sunan Gunung
Djati,1999:40).

Sebagai seorang mutluroif, K. H. Anwar Musaddad
melakukan tugas pertamanya sebagai pembimbing manasik
haji Presiden Soekarno di lingkungan Istana Kepresidenan.
Selama satu bulan menjadi pembimbing dalam manasik haji,
K.H. Anwar Musaddad mendapatkan kesan yang sangat me-
nyenangkan karena manasik haji tersebut dilakukan oleh
Presiden Soekarno dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu,
dalam dirinya timbul suatu keyakinan bahwa perjalanan haji
yang akan dilakukan Presiden Soekarno akan berjalan dengan
lancar.

Ketika waktu menunaikan ibada haji tiba, berangkatlah
rombongan haji Presiden Soekarno ke Baitullah di Mekkah.
Sebelum sampai di tanah suci, rombongan presiden Soekarno
melakukan kunjungan dahulu ke Mesir dan diterima oleh
Presiden Gamal Abdul Nasser. Jauh diluar dugaan, K. H. Anwar
Musaddad ditunjuk oleh Presiden Soekarno (atas permintaan
Presiden Gamal Abdul Nasser) untuk menjadi iman dan khatib
shalat Jum'at di Masjid Al-Azltar, Kairo. penunjukkan ini
menjadi kenangan tersendiri karena dalam rombongan haji
Presiden Soekarno ikut serta kyai senior, antara lain K. H. Bisri
Syamsuri. Namun, tugas menjadi imam dan khatib clilaksana-
kannya penuh dengan tanggung jawab sehingga mengharum-
kan nama Indonesia di mata ulama dan masyarakat muslim
Mesir. Setelah kunjungan kenegaraan ke Mesir selasai, rom-
bongan melanjutkan perjalanannya ke Mekkah untuk menu-
naikan ibadah haji. Selama di Mekkah, K. H. Anwar Musaddad
berhasil menjadi muthnzoif yang saran-sarannya kepada
Presiden Soekarno dijalankan dengan sungguh-sungguh
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sehingga ritual ibadah haji dapat dilakukan dengan lancar oleh

Presiden Soekarno dan anggota rombongan lainnya (IAIN
Sunan Gunung Di ati, \999 : 40 -41) .

d. Anggota Badan Wakaf UII

Universitas Islam Indonesia (UII) merupakan uni-

versitas tertua di indo-nesia yang didirikan dengan berlandas-

kan. Universitas ini didirikan di Yogyakarta oleh beberapa

tokoh nasional tahun 1.942. Di universitas ini, K. H' Anwar

Musaddad bukanlah termasuk sebagai pendiri karena ketika itu
usianya masih muda. Akan tetapi, daiam perkembangan

selanjutnya, K. H. Anr,t'ar Musaddad ikut berkiprah
membesarkan universitas Islam tertua tersebut dengan menjadi

anggota Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BW-UII)'

Keanggotaannya di badan wakaf tersebut sampai beliau rt'afat

tahun 2000 (Sa'divah, 2012: 94).

Sebagai anggota baclan wakaf, tugas utamanva adalah

mengurus berbagai tanah yang diwakafkan kepadtr UIi' Salah

satunya adalah tanah wakaf Pulau Bulan di Sumatera. Pengu-

rusan tanah wakaf Pulau Bulan itu, tidak hanya clilakukan oleh

K. H. Anwar Musaddad seorang diri, melainkan bersama-salna

dengan ulama terkenal lainnya, yaitu Dr. Haji Amrullah Karim

atau lebih dikenal dengan panggilan Buya Hamka clan Prof. Dr.

Hasbi Ash-Shiddiqi. Tanah wakaf Pulau Bulan itu berupa

perkebunan karet yang hasil produksinya diserahkan kepada

UII untuk membiayai aktvitas perkuliahan dan penelitian di

universitas itu. Selama mengurus tanah wakaf itu, tidak pernah

terjadi ketidakpuasan karena K. H. Anwar Musaddad bersama

anggota lainnya bekerja penuh dengan tanggung jawab. Selain

itu, ketika mengurus tanah wakaf Pulau Bulan, selalu diman-
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faatkan oleh K. H. Anwar Musaddad untuk melakukan dakwah
di Provinsi Riau dan Bengkulu. Oleh karena itu, K. H. Anwar
Musaddad bersama-sama dengan Buya Hamka dan prof. Hasbi
cukup dikenal sebagai ulama di kalangan masyarakat Riau dan
Bengkulu (Sa'diyah, 2012: 94).

e. Karya-Karya

Berbeda dengan ulama atau cendekiawan lainnya yang
berhasil menulis hingga sejumlah buku, Anwar Musaddad
termasuk di antara yar-rg tidak melakukan itu. padahal ia
mempunyai kemampuan bahasa asing dan berguru langsung
ke pusat pendidikan Islam di Mekkah. Diduga, ia terlalu di-
sibukkan oleh rutinitas harian, sehingga tidak sempat men-
transformasikan ilmunya dalam bentuk tulisan (Usman, 1999:
246). Sebagai bukti keluasan ilmunva, Anw.ar Musaddad terma-
suk c-lalam arrggota Dewan Penyelenggara Pentafsir Al-eur,an"
Departemen Agama R.I., sejak tahun 7971, cTanTirn penerjemah

Al-Qur''an berbahasa Suncla yang digagas oleh Gubernur Jawa
Barat pada 1978 (Sa divah, 2012: 108).

D ar i he tL r is tik y angdilaku kan Tim Fenulis, ditemukakan
beberapa tulisan Anwar Musaddacl dalarn bentuk buku atau
majalah. Selebihnya, ia menulis dalam bentuk stensilan atau
fotokopi untuk clijadikan bahan kuliah, dakwah, dan aurad (do'a
untuk khasiat-khasiat tertentu).t' Di antara tulisan Anu,.ar
Musaddad yang ditemukan dalam bentuk buku, diktat,
makalah, dan majalah, sebagai berikut:
1. "Pendapatan Selama Latihan "Oelama" dalarn Soeara MIAI,

No. 17TahunI, 1 September2603,hlm. 11,

2. Kedudukan Injil Barnabas menurut Pandangan Islam
(Uraian Pidato pada Dies Natalis I IAIN Sunan Gunung Djati
Bandung Tahun 1969),
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3. Peranan Agama Islam dalam Menyelesaikan Revolusi
(Uraian Pidato pada Dies Natalis III IAIN Sunan Cunung
Djati Bandung Tahun 1971),

4. Pidato KH. Anwar Musaddad pada Peringatan Isra' Mi'raj
Nabi Muhammad Saw., tanggal 15 Agustus 1974 di Mesjid
Istiqlal Jakarta,

5. Kristologi (Diktat Kuiiah untuk Jurusan Perbandingan

Agama IAIN Sunan Gunung Djati Bandun g,1.976),

6. Dakwah Al-Musawwarah (Dakwah yang Digambarkan),
Singapura, S.S. Mubaruk & Bros Pte. Ltd.: 1985,

7 . " 4Pertanyaan Menimbulkan Kesadaran Hidup I,Il,IlI,IV ,"
tulisan bersambung dalam Pantjaran Jslam, tp., tt.,

8. Kamekaran Islam di Tatar Sunda (Makalah, tp., tt.), dan

9. Riwayat Hidup dan Riwayat Perjoangan K.H. Yusuf Tauzit'i
(Makalah, tp., tt.).

Sementara, tulisan Anu.at Musadclad daiam bentuk

stensilnn atau foto copy sebagai bahan kuliah atau ceramah, c1i

antaranya;

1. Kelebihan Ilmu Pengetahuan terutama ilmu I'engetahuan

Agama,

2. Cerita Bergambar tentang Cua Tsur,

3. Inilah Kesirnpulan llmu Nahr,tu, Manfaat untuk Pelaj.rr

Balrasa Arab,

4. Lamun Hoyong Ma rifat ka Allah, Kudu Leupas Tina

Belenggu Hawa Nafsu Sanggem Al-Hikam,

5. ShaiatBintangSembilan,

6. NasibManusia,

7. Sikap Kita terhadap Dunia,
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8. Menghafal Al-Qur'an Cara Rasulullah,

9. Al- Anashiral-Arba'at,
10. Beberapa Pedoman dari Akhlak Nabi,

11. Sejarah Shalat (Isra wa Mi'raj),

12. Beberapa Persoalan mengenai Ibadah Puasa,

13. Kewajiban Bepuasa di Bulan Ramadhan Tahun 1400 H.,

14. KedudukanHarta dan Keluarga,

15. Lima Kesimpulan dari Kitab TauratMusa,

16. Jalan Menuju Berdampingan dengan Nabi,

17. Tiga Unsur dalam Diri Kita vang harus Diperhatikan
Rizkinya,

18. Syarat-Svarat Menjadi Orang Besar (Pemimpin),

19. Enam Perkara yang Wajib dijaga Kehormatannva,

20. lTBagianAkhiak,
21. P ahala Berbuat Kebaj ikan,

22. PadaDasarnva Harta & Keluarga itu Fitnah/Cobaan,

23. Rahasia-rahasia Kitab Tauret, Zabur, dan Injil ada dalam A1-

Qur'an,
24. Bukti-bukti Keagungan Allah yang ada pada Alam Semesta,

25. Pembicaraan N. Sulaeman dengan Burung Hud-hud,
26. Tiap-tiap orang Memikul Dosanya Sendiri, dan

27 . Paribasa Nabawi anu teu kinten Saena.

Selain itu, ditemukan pula sejumlah tulisan Anwar
Musaddad dalam bentuk foto copy atau tulisan tangan sendiri
sebagai aurad (do'a untuk khasiat-khasiat tertentu), di
antaranya:

1. Do'a supayaPanjangUmur,

2. Wiridan Menghindari Penyakit Jantung,
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3. Ngawiridkeun Surat Al-Waqi'qku Rea Ketan Rea Keton
Buncir Leuit Loba Duit,

4. Do'aReboWekasary

5. Do'alstighfarSasihRajab,

6. Wiridan Jama'ah Haji di Araf ah ketika Wuku f 9 Zt:Jlttjjah,

7. Do'a agar Terhindar dari Penyakit Strook, Lumpuh, Darah
Tinggi/Rendatu Kulit, Stress, Gila, Reumatik, Syaraf, d11.

8. Do'aMenolakKebakaran,

9. Do'aagarLulusUjian
10. Do'a Tinggal Landas,

11. Do'aMintaKaya,
12. Do' a agar Masuk Syurga,

13. Do'aMurahRizki,
14. Do'aParaMalaikat,

15. Do'a agar Anak Didiknya menjadi Orang yang Shalekr,

16. Do'a supaya Maju Usahanya,

17 . Dd asupaya Dapat dan Memiliki Jodoh yang saleh/ salehatu
Teman Hidup di Dunia dan di Syurga,

18. Do'a Keselamatan Lahir Bathin,

19. Do'a Keselamatan Rumah Tangga, Masyarakat dan N egara,

20. Do' a su p ay a dap atKembali Barang yang Hilang, dan
21. Do'a untuk mendapat KekayaanJasmani dan Rohani,

22. Do'a supaya Rumahnya Selamat dari Kebakaran dan
Pencurian,

23. Wiridan agar Diperhatikan dalam 17 Padal, Dipindahkan
dari Hal yang Buruk kepada yang Baik,

24. Wiridan yang Dibaca pada Setiap Malam Hari,
25. Do'a supaya Tanamannya Selamat dari Segala Hama seperti

Tikus dan Hama-hama Tanaman Lainnya,



26. Do'a supaya Maju Usahanya, dan

27.Do'a supaya dapat Memiliki Jodoh yang Soleh, Teman
Hidup di Dunia da di Syurga.

Dari semua tulisan Anwar Musaddad yang berhasil
diidentifikasi, dapat dipahami, bahwa ia pribadi yang relatif
utuh sebagai seorang ulama, pendidik, da'i, dan pengayom
masyarakat. Ilmu yang ia kansformasikan menjangkau makna
yang paling dalam sisi kemanusiaan. Do'a-do'a yang ia
gazaltkan,juga menyentuh hingga para petaniagar sawah atau
ladangnya terhindar dari hama dan bencana

f. Pengaruh di LuarNegeri

Menurut pendapat Chozin Chumaedy, K. H. Anwar
Musaddad merupakan sosok ulama moderat yang mampu
mengembangkan dakwah sebagai aktivitas diplomasi. Dengan
dakwahnya 7ttt, hubungan antara Indonesia dengan negara-
negara tetangganya berjalan secara damai karena kewibawaan
K. H. Anwar Musaddad yang berdakwah sangat berkesan di
kalangan kaum muslimil, khususnya di negara Singapura,
Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kemampuannya ini meru-
pakan kelebihan yang dimiliki oleh K.H. Anwar Musaddad
karena ulama-ulama yarrg sezaman dengan dirinya tidak ada

yang mampu melakukalrnya (Wawancara dengan Drs. Chozin
Chumaedy,Duta Besar RI untuk Lebanoru Tanggal3l Januari
20L5diBandung).

Jangkauan dakwah K. H. Anwar Musaddad sampai ke
luar negeri diawali dari interaksi dirinya dengan sejumlah
mahasiswa asing (kebanyakan dari Malaysia, Singapura, dan
Brunei Darussalam) ketika mereka kuliah di PTAIN
Yogyakarta. Para mahasiswa ini begitu terkesan dengan metode
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dakwah yang dikembangkan oleh K. H. Anwar Musaddad.
Dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna dan dengan
materi yang tidak menyulut permusuhan, dakwahnya sangat
berkesan di kaiangan mereka. Ketika mereka pulang ke negeri-
nya masing-masing, kesejukan dakwah yang dilakukan oleh
K.H. Anwar Musaddad menyebar di negeri asal mahasiswa itu.
Lambat laun, lembaga otoritas keagamaan dan organisasi
keagamaan mulai tertarik untuk mengundang K. H. Anwar
Musaddad berceramah di negerinya.

Di Singapura, K. H. AnwarMusaddad menjadi pence-
ramah tetap Jami'iyah Singapura dan organisasi ini yang ber-
tanggung jawab dalam mengatur perjalanan dakwah Kyai
Musaddad di Semenanjung Melayu, Sabah, dan Brunei
Darussalam. K. H. Musaddad pertama kali berdakwah di
Singapura tahun 1956 dandakwahnya itu langsung melahirkan
kekaguman dari para jarnaah di Singapura karena dilakukan
tanpa menyinggung jamaah. Kegiatan dakwah K. H. Anwar
Musaddad tidak dapat dilepaskan dari peranan Tuan Haji
Wanjor bin Abubakar, Ketua Persekutuan Seruan Islam Se

Malaya (Jam'iyah).

Hampir setiap tiga bulan sekali, K. H. Anwar Musaddad
diundang untuk berdakwah di Singapura. Biasanya, K. H.
Anwar Musaddad tiba di Singapura pada Kamis petang dan
memulai aktivitas dakwahnya pada Kamis malam di Masjid
Ba'alwie. Keesokan harinya, K. H. Anwar Musaddad selalu
menjadi Imam dan Khatib Jum'at di Masjid Sultan. Stelah itu, K.
H. Anwar Musaddad melakukan dakwah di berbagai masjid
yang diatur sedemikian rupa oleh Tuan Haji Wanjor, antara lain
berdakwah di Masjid Aminah di Geylang dan memberikan
kuliah subuh setiap Minggu di Masjid Al-Kaff di Kaki Bukit.
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Selesai berdakwah di Singapura, K. H. Anwar Musaddad biasa-
nya langsung berdakwah ke Malaya dan Brunei Darussalam
(Pandangan Syed Hasan bin Muhammad Al-Atas terhadap
K.H. Anwar Musadda d, 2015).

Aktivitas K. H. Anwar Musaddad di Kesultanan Brunei
Darussalam, tidak bisa dilepaskan dari hubungan baiknya
dengan keluarga kesultanan. Dia sering menjadi kehormatan
Yang Mulia Pehin Jamil Al-Sufri Al-Haj. Selain itu, K. H. Anwar
Musaddad pun pernah menjadi tamu kehormatan bagi Duli
Yang Maha Mulia Sultan Umar AIi Saifuddiru Sultan Brunei
(ayahnya Sultan Hasanal Bolkiah). Dalam pertemuannya (tu,
K.H. Anwar Musaddad memberikan masukkan agar logo ke-
sultanan ditambahkan dua tangan yang sedang berdoa sebagai
simbol bahwa kesultanan dan rakyatnya selalu berdoa dan
bersyukur kepada Allah SWT. Saran itu diterima dan sampai
saat ini kedua tangan yang sedang berdoa menjadi bagian dari
simbol Kesultanan Brunei Darussalam (Pandangan Syed Hasan
bin Muhammad Al-Atas terhadap K. H. Anwar Musaddad,
2015).

Selain itu, K. H. Anwar Musaddad pun pernah secara
khusus diminta untuk menjadi mufti Kesultanan Brunei
Darussalam. Akan tetapi, K. H. Anwar Musaddad menolak
tawaran itu karena tugas-tugas keagamaary sosial, budaya, dan
politik di Indonesia masih banyak yang harus dikerjakan.
Dirinya tidak mau meninggalkan tanggung jawabnya kepada
umat dan negara karena semata-mata menjadi mufti di
Kesultanan Brunei Darussalam dengan penghasilan yang luar
biasa besarnya. Selain itu, beliau tidak mau menanggalkan
kewarganegaraan Indonesia karena jika menjadi mufti, maka
dirinya harus menjadi warga negara Kesultanan Brunei
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Darussalam (Sa'diyatr, 2012: 93). Meskipun demikian, peno-
lakannya itu tidak membuat keluarga Kesultanan Brunei
kecewa karena sampai akhir hayatnya, hubungan antara K. H.
Anwar Musaddad dan keluarga Kesultanan Brunei Darussalam
tetap berlangsung dengan harmonis. Ketika K. H. Anwar
Musaddad sudah menderita sakit bantuan finasial yang sangat

besar diberikan oleh keluarga kesultanan sehingga bantuan
tersebut dapat dimanJaatkan untuk membangun kompleks
Lembaga Pendidikan Al-Musaddadiyah (Wawancara dengan
K. H. Ahmad Tontowi Jauhari, M. A.; Tanggal 17 J anuari 2015 di
Garut).
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Catatan Akhir Bab III

' Terdapat informasi, selain menguasai ketiga matakuliah itu, Anwar
Musaddad juga mempunyai walr-asall yclng cukup luas dalam bidang
tafsir, hadis, fiqlu akidah, sejarah, filsafat Islarn, sosiologi, politik, dan
bahasa Asing (Arab dan Belanda). Melalui kepakarannva dalam bidang-
bidang ilmu vang disebut terakhir, kacltrng ia mendapat tugas untuk
mengampu matakuliah-matakuliah tersebut atau mengujinya (IAIN
Sunan Cunung Djati Bandung, 1999:5-6; War,l,ancara dengan Prof. Dr.
Dadang Kahmad, Direktur Pascasarjarra UIN Banclung, Tanggai ,1

Februari 2015 di Bandung).
t Pada awal abacl ke-20, pemerintal-r Hindia Belanda mulai

memberlakukan sistem p oli tik etlis. Meskipun gagasan awal Ttolitik ethis
bertujuan untuk rnengangkat citra penrerintah di mata kaum priburni
dengan memajukan pendidikan dan kesejahteraan, gagasan itu belum
pernah dilaksanakan secara memuaskan. Penvelenggaraan pendidikan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat meskipun merupakan inti
dari kebijakan itu, rnemunculkan kekhawatiran dari pemerintah Hindia
Belanda sendiri. Mereka menyadari, apabila masvarakat pribumi
menguasai kebudayaan, pengetahuan, teknik, dan organisasi modern
Barat, mereka akan menclatangkan bahava bagi kedudukan pemerintah
Hindia Belanda sendiri. Dengan clemikian, Politik Etis vang mereka
kembangkan clapat dikatakan, belangsung dengan "setengah hati"
(Hernawan, 2014: 65-66).

' Dokt.irl adalah ajaran tentang asas suatu aiiran keagamaan atau
pendirian segolongan ahli keagamaan secara bersistem kl-rususnya di
dalam menetapkan ajaran atau pandangan kelompoknya rnengenai
kepercavaan vang diyakininya (Departemen Pendidikan Nasional,
2013:338).

' Menurut Farichin Chumaidv (1990: 203-204) dengan mengutip
Waardenburg seorang ilmulr,an berkebangsaan Belanda, pendekatan
yang digunakan Anwar Musaddad dalam memahami agama-agama
dapat dimasukkan ke dalam critical stttdies o.f otlrcr religions or pafis them,
yaitu tidak hanua mengungkap ngoma-agatnn lain sebagaimann adnnytt, tetapi
j u ga m en glcaj iny n secar tt kr i tis.

' Dulu* Daftar Riwayat Pekerjaan yang dituiis oleh Anwar Musaddad
dan ditandatangani Rektor IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, Drs. H.
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O. Djauharuddin AR., tanggal 6 Desember 1977, ia menvebutkan
sebagai berikut: Selepas menjadl Anggota DPR RI 1956-1957 diaktifkan
kembali dalam jabatan semula sebagai Asisten Kepala PTAIN di
Yogyakarta, tep:rtnva pada 29 J:uJi L957 . Selanjutnva pada 13 Februari

1963, diangkat menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin Al-lmli'nlt di
Yogyakarta. Pada 28 Maret 1968, penunjukan sebagai Dekan Fakultas

Ushuluddin IAIN Sunan Gunung Djati Bandung' Pada 8 April 1968,

penunjukan sebagai Pejabat Rektor lAlN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pada 10 Februari 1969, dipirrclahkan dari IAIN Al-Jami'ah Sunan

Kaliyaga ke IAIN Sunan Gunung Diati Bandung. Sejak kepindahannya
ke IAIN Sunan Cunung Djati Bar-rclung, ia beserta kawan-kawan
seperjuangannya mulai membangun IAIN hingga menempati lokasi

yang sekarang di Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru (Dokumen Milik
Keluarga Besar A1m. K. H. Anwar Musadclad di Kompleks Yntlasnn Al-
Musa ddadiq ah ll. Mayor Sy amstL N o. 2, Garut).

u Istilah Pesantren Luhur mult-ri dikenal secata nasional setelah

dikeluarkan Keputusan Presiden N0. 170 tahun 1966, tertanggal 1

Agustus 1966 tentang Struktur Organisasi Departemen-departemen.

Mulai saat itu di Departemen Agama terclapat Di{en Bimbingan
Masyarakat Beragama Islam yang membawahi Direktorat Perguruan
Tinggi Agama dan Pesantren Luhur. Posisi Direktorat ini diperkuat oleh

Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 75/U/Kep./11/1966
tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen valrg
pelaksanaannva diatur oleh Keputusan Menteri Agama No. 56 Tahun

1967. Namun, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No.

114 tahun 1969, Sekretariat pacla Direktorat dihapuskan. Hal yang sama

dengan Direktorat Perguruan Tinggi Agama dan Pesantren Luhur,vang
diubah namanya menjadi hanya Direktorat Perguruan Tinggi Agama,

sementara posisinva beracla dibart'ah Dirjen Bimbingan Masyarakat
Islam. Mulai saat itu Pesantren l-uhur dihapuskan dalarn struktur
organisasi Departemen Agama (IAIN Sunan Gunung Djati Bandung,

1988:16).

' Menurut Zaini Muchtarom, pembelajaran bahasa Arab di IAIN waktu
iiu dibagi ke dalam dua kelompok. Hal tersebut dilakukan, karena

pengetahuan bahasa Arab mahasiswa tidak sama. Untuk mahasisrva

yang telah mempunyai pengetahuan dasar bahasa Arab langsung
diasuh oleh Anwar Musaddad, sementara vang belum diasuh oleh

Faried Ma'ruf dan Bakir. Untuk mahasisrt'a yang diasuh Anwar

132



Musaddad, materi-materi perkuliahan langsung diarahkan pada kitab-
kitab, seperti AlJtyah dengan komentar Abdul Hamid (materi Nahwu),
Al-l'{amttdzij toa nl-tachbiqnf (materi lnsrln'), dan Mu'alim al-lnsya' (materi
Mutlnla'alt). Sementara bagi mahasiswa yang c-liasuh oleh Faried Ma'ruf
dan Bakir, rujukan yang digunakan adalah Arabic Grsnnnar (tata bahasa
Arab) karva B.W. Tactlrer (Muchtarom, 1999 : 316).

Dari undangan yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Achn-rad Sanusi,
SH., clisebutkan bahwa Pusat Pengkajian Islam LPPM Uninus telah
melaksanakan kegiatan Pengkajian terkajt masalah Krisis Ketahanan
Keluarga, dengan narasumber masing-masing adalah: Prof. Dr. H.
Achmacl Sanusi, SH., (Beberapar Gejala Klisis Ketahanan Keluarga:
Tinjauan dari Sudut Sosial Budal,a), Prof. Dr. H.M. Djanad Dahlan
(Krisis Ketahanan Keluarga: Tinjauan Psikologis), Dra. Mellv Sri Sulastri
Rifa'i, M.Pd., (Suatu Tinjauan Historis-Prospektif tentarrg
Perkembangan Kehidupan dan Penclidikan Keluarga), K.H. Sodik
Ihsan, M.A., (Penc-lidikarn Keluarga dalam Isl.rnr), Muh. Salim Hasan,
M.Pd., (Hiclup Bersama Tanpa Nikirh dan Narkotikar: Tinjarran Keluarga
Islarni), Drs. Ahrnad N{ansur Survanegara (Dampak Deregior.ralisasi
terhadap Ketahanan Keluarga), I'rof. Dr. H. Subino Hadisubroto, MA.,
(Perkembangan Keaganraan Anak: Suatu tir-rjauan Psikologi Anak dan
Psikologi Perkembangan), Dr:. Ahmad Tafsir (Dzikir dan Ketahanan
Keluarga), Drs. H. Djalaludclin Rachmat, M.Sc., (Komunikasi Keluarga),
Drs. H. Suharsono Sagir (Sistem Ekonomi Islam dan Implementasinr.a
dalam Keluar:ga), dr. H. Bakir Abisudjak (Kemana Kami Mencari
Pengobatan), dan Kaclit Bimmas Poltla Jabar (Problem Remaja/Pemuda
dalamTindak Kriminal di Jabar) (PPI LPPM Uninus, 1990: 1).

Semua anak-anak Anu,ar Musadclad sepakat dan mer.nbenarkan, bahu,a
avahnya adalah seorang suami, a).ah, atau kakek r,,ang penuh perhatian
dan seialu member:ikan kasih savarng. Hai itu clibuktikannya, setiap kali
Anlt,ar Musacldad bepergian fauh, kepulangann\ra selalu merlbawa
cindera mata untuk anak-anaknva (Wauoncara dengnn Yies Sn'diynh,
Urtrrttt Stlontc,h, Maennrnah, Ahmatl Thonthor,r,i Jauhali, dan Asep
S n qfi L ddi t t, T n ngg al'1 7 l an unri 20 L 5 d i G n r u t ).

Di antara gambar'-gambar Anvvar Nliusadclacl vang masih dapat dijum-
pai sampai sekarang, misalnya: pertama, garnbar kereta api, ketika
Anlt,ar Musarlclad rnenjelaskan agama Islam. Dalam penjelasannva ia
menvebutkan, agama Islam digambarkan seperti kereta api yang
berjalan di atas clua t'elnva, ),aitr-i clua buah stlnlmdll l,anp; berisi iman
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kepacla Allah dan kepada Nabi. Sementara gerbongnya ada enam,
mencirikan enam orang Nabi yang mempunyai svarirat. Keenam Nabi
dimaksud adalah: Adam as., Nuh as., Ibrahim as., Musa as., Isa as., dan
Muhammacl Sar.t,. Rel kereta api aclalah jalan ke akhirat. Sementara
penumpangnv.l adalah kaum Muslirnin. Kereta api itu akan terus
rnasuk ke alarn kubur. Karena relnva hanya dua, di manakah posisi
orang-orang kafir ? Menurut Ann,ar Musaddacl, mereka berjalan c1i sisi
kanan darn kiri re1 kereta api. Kita usahakan mereka juga untuk ikut naik
ke kereta api, karena cli dalirrnnva ada teror,r.,ongan. Namun mereka
harus masuk ke clalam gerbong Nabi Muhammad Salr,., sebab gerbong
yang ada di depan sudah masuk teror,r,ongan lebih clahulu. Kedu;-r,
gambar nasib seseorang. Digambarkan oleh Anlvar Musacldad, ada
pesawat terbanp; yan5; sedang menembaki seseorang yang sedang
bergelantungan di atas seutas tali untuk menvelanratkan diri. Pacla sa;rt
yang salna, harrimau meirgejar dari belakar-.g datn cli depannva aclat tjkus
yang akan menggigit tali. Sententara di bar,vah suclah acla buaya vang
menunggu. Di atas orang itu terdapat sarang lebah vang mene-teskan
madu. Tiga tetes madu jatul-r di atas liclahnya sehinega orang itrl
terpesona. Orang itu lupa terhadap bahaya-bahaya vang mengancaln
dirinva. Menurut Anr,l,ar N,Iusaddad, inilah ntrsib ancla, coba renunp;kanl
Pasti saclar. Ketiga, svarat-s\,'arat mer:rjadi orang besar (pemimpin).
Digambarkan oleh Ann ar Musaddad denp;an jam tangan. Dikirtakan-
nva, kalal-l mau menjacli orang besar, hendaklah dapat rneniru jam
tangan, sebab manusia itu subjek dan jam tangan itu objek. Vlaksudnva,
seseorang harus otomntic, t,nterproof, shockproof, afiti-mngnetic, ittcnblok,
stninless, luttinous, acla kalencler dan alarm, serta -fireytroo/ (Arslp
Keluarga Besar Anr,var Musacldad diKonltlcks YaynsnrL AL-Musltltlntlirynlt

Jl. Mntlor Stlnntsu llo.2, Gnrtrt dan fi. Partrkttnresik 7 BtrttltbnttL Kotn
Bnndung).

Nlenurut informasi, wilirvah dakr,r.,ah Anr,r,ar Musaclclad ticlak hant'a cli

Jawa Barat, tetapi juga Jakarta, Yogvakarta, Surabar,'a, Sumatera Barat,
Banjarmasin, hingga Makasar dan Mellaclo (\,\iar,l,ancara dengan Fathiair
Choiry, Tanggal 21 Januari 2015 di Jakarta; \A/ar,r.ancara clengan Prof. Dr.
Nasaruddin Umal, Tanqg al 21 | a r t LL n r i 20 I 5 di Jarkarta).

Berdasarkan Keterangan Lain-lain dalam Lampiran Daftar Rilvavat
Hidup Anu,ar Musaddad pada 15 Februari 1975, ia menuliskan pada
point 2, hampir setiap tahun menjelang bulan puasa berdakr,r,ah ke
Singapura dan Malavsia. Dakwah itu masih terus dilakukan hingga

11
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tahun 1990 dengan ditemukannya piagam sebagai panduan siri sarahan
di mesjid-mesjid Singapura dan Malaysia vang ditandatangani oleh Dr.
Imran Yusuf, b/p. Masjid Baalawi Singapura, sebagai berikut:

"Kami bagi pihak masjid-masjid dan penganjur ingin memohon
setinggi-tinggi penghargaan dan terimakasih di atas kehadiran
Bapak dalam siri sarahan yang telah di:rturkan dibeberapa buah
masjid atau stadiun.r di Singapura dan Malaysia. Kami juga ingin
memohon maaf andaikata terdapat iavanan yang kurang
memuaskan semasa Bapak berada di sini ... "

Kegiatan dakwah Ann'ar Musacldad vang dikenal masyarakat setempat
sebagai siri sarahan tersebut berlangsung clari tanggal 13-17 November
1990. Adapun mesjid 1'ang menjacli ter.npat siri sar:ahan, masing-rnasing:
Maslicl Radin Mas, D.R.C. (jalan Ai.van), Niasjid Baalar'vi, Masjid Tarneo,
Rumah Habib Hasan, clan Madrasah al-Kh.-ririah (Arsip Keluarga Besar
Anvvar Musadc-1ad t7i Kornplcks Ynynsttn Al-Musnddndiynh lL Mnyor
St1amsuNtt.2, Ctrut).

't K"d"kuturl Anr,r,ar Musaddad dengan Kerajaan Brnnei Darussalam,
karena Yang Di-Pertu;rn Brunei Darussaiam Sultan Omar Ali Saifuddin
III, Sultan Brunei ke-28, avah dari Yang Di-Pertuan Brunei Darussalam
jenderal Haji Sir Hassanal Bolkiah Mu'izzadciin Waddaulah, Sultan
Brunei ke-29, irdalah sah;rbatnya. Bnkti pers;rl-rabatan itu, misaln1.a patla
snatu kesempatan Anr,var Musacldad clinrinta untuk menjadi Mufti c1i

Br:r-rnei, namun karena semangat kebangsaar-r clan nasionalismeny.r ia
menolak lralus tar,r.atan itu (/Al,\' Surtttn Gunurtg D jLtti Bnntlung, 7999 38;

r:)o-Ll)Ltt1c0rn dengnn Yies Sn't1it1alt, Ummu Snltmnl4 MaenttLnah, t\lurtrtd
Torttoroi lrttilmri, tlnn Asep SnefutlLlhr, pntln 77 ltnuari 2015 pukul 13:15 WIB.,
di Kon4tleks Yaynsan Al-Musnddnditlnlt Jl. Mntlor Srlaursu No. 2, Gnrut).
Bukti lainnya, di rumah Anlr,ar Musnrl,lacl, Jl. Parakanresik No. 7

Buahbatu Kota Banclung, ditemukan cirrclera mata clar:i Angkatan Laut
dan Angkatan Bersenjata Diraja Brur-rei, dengan kata-kata seb.rg.ri

berikut: (l) Cenderamata Daripacla Tentera Laut ABDB, a April 88, (2)

Cenderarmata Kenang;an Kepada YM Kir.ai Haji Anwar Musaddad
Daripada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Berakas Garrisen, tanpa
tahun.

'' Dulurrr Riwayat Pekerjaan yang ditulis Anr,r.err Musadclad, tertanggal 15

Februari 1,975, dan ditandatangani oleh Rektor, Drs. K.H. Salahudin
Sanusi, ia menyebutkan pengalarnan pekerjaan lainlya, di antaranya:
(1) Kepala Jawatan Agarna Keresidenan Priangan di Carut (1945-1947),
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dan (2) Kepala Kernesjidan Departemen Agama Yogyakarta (1952

sampai menjadi IAIN). Sementara dalam aktivitasnya di organisasi
massa Islam Nahdlatul 'Ulama (NU), Ia pernah diamanahi sebagai
Ketua Lemabaga Pendidikan (Ma'arif) di PB NU, ia juga pernahmenjadi
pengurus NU dari tingkat lokal di Garut hingga menjadi Wakil Rois 'Arz
PB NU (Wautancara dengan Maksum Zaelodry, Tanggal 17 lantnri 2015
Garut;Wawancara dengan Prof . Dr. Nanat Fathah Natsir, Mantan Rektor
UIN Bandung, Tanggal pada 10 Februari 2015 di Bandung).

" Sarekat Dagang Islamivah merupakan perkumpulan para peclagang itu
sendiri didirikan tahun 1909 oleh R. M. Tirtoadisoerjo di Batavia dan dua
tahun kemudian di Buitenzorg. Pac'la akhir tahun 1911, SDI didirikan di
Surakarta setelah R. M. Tirtoadisoerjo berhasil meyakinkan H.
Samarrhoedi, seorang pengusaha batik besar dari Kampung Lawevan,
Surakarta, tentang pentingnya organisasi tersebut didirikan untuk me-
linclungi para pedagar-rg batik di Surakarta. Dalam perkembangarul).a,
orientasi SDI mengalami pergeseran dari kepentingan ekonomi menjacli
lebih cenderung berorientasi politik. Oleh karena itu, kata dagang vang
terikat pada organisasi itu dihilangkan sehingga sesuai dengan Akta
Notaris di Surakarta tanggal 10 November 19L2, nama organisasi
tersebut rnenjadi Sarekat lslam (lnclonesia,1975: IX; Sudjana, 1999:6-7).

tu 
S"i.ir-rg dengan perkembangan politik di Hindia Belanda, pada Kongres
Nasional Central Sarekat Islam (CSI) cli Surabaya tanggal 17-23Februari
1923 cliputuskan nama S;rrekat lslam cliubah meniadi Partal Sarekat
Islam Hindia Timur (PSIHT). Partai ini berlandaskan sosialisme kanan
vakni menerinra pahan.r sosialisme tetapi berdasar pada ajaran Is1am.
Tahun 1929, nama PSIHT diubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia
(PSII) berdasarkan hasil Kongres PSIHT di Pekalongan. SI Lokal r,.ang
tersebar di beberapa daerah di Jar,r,a Barat pun menjadi cabang dari PSII
(Sudjana, 1999: 31 dan 52).

'' Mushthofa Kamii dilal-Lirkan pada.tahun 1E84 di Bojong, Tarogong,
Gar:ut dengan nama kecil Muhammad Lahuri. Itiwayat pequangan Haji
Mustafa Kamil diarvali dengan keikutsertaanya dalam organisasi SI
cabang Carut. Ia dikenal sangat berani menentang berbagai aturarl
pemerintah kolonial Belancla dan Jepang. Karena sikapnva itulah, ia
sempat 14 kali ditangkap dan dipenjarakan oleh pernerintahan kolonial
Belanda dan Jepang. Dalarn pendapatnya, bahwa Belanda lnai-lpun

Jepang sama-sama penjajah yang menvengsarakan rakyat Inclonesia.
Belancla dan Jepang harus dilau.an dan diusir dari lrrdonesia. Setelah
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Indonesia Merdeka, perjuangan Mustafa Kamil tidak surut. Pada saat
Bung Tomo mengumandangkan takbir jihad untuk melawan Sekutu
yang mendarat di Surabaya, Mustafa Kamil menyambutnya dengan
gagah berani. Saat itu ia pergi ke Surabaya dengan anggota laskar rakyat
untuk bergabung dalam pertempuran. la berangkat bersama anggota
pasukan lainlva melalui Banjar, Yogya, dan Malang, kemudian ikut
menggempur Surabaya (Lubis et aI.,2011: 107-108).

" M. A. Fuad Hasyim adalah Mantan Rois Syuriah Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama dan Pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon

'n Hirbrlluh didirikan oieh Masjumi pada 8 Desember 1944 sebagai Korps
Sukarelawan Pemuda Muslim di bawah pimpinan K. H. Zainul Arifin
(Ketua) dan Moh. Roem (Wakil Ketua). Sementara itu, menampung
milisi \\,arga negara yang ingin berjuang mempertahankan
kernerdekaan, Masjumi membentuk Sabilillah pada November 1945 di
baw,ahpimpinanK. H. Masykur (MUI Jabar, 2005: a3)

'" Akti.ritm Anwar Musaddacl dalam birokrasi pada zaman ]epang tidak
terlepas dari kebijakan Pemerintahan Militer Jepang _vang pada 1

Agustus 1943, Letnan Jenderal Kumaichi Harada mengumumkan
bahvva bangsa Indonesia akan diberikan kesempatan untuk berpar-
tisipasi dalam struktur pemerintahan militer Jepang. Kebijakan ini
diambil oleh pemerintah Jepang karena mereka kekuranag pejabat sipil
yang akan menduduki jabatan dalambirokrasi itu (Benda, 1980: 291).

" Memrrut in{ormasi dari Habib Svarif Muhammad, Ketua Yayasan
Assalam, Kota Bandung, (Wawancara Tanggal 7 Februari 2015 di
Kompleks Assalam, Kota Bandung), Resolusi Jihad yang diserukan oleh
K. H. Hasyim Asy'ari, setelah kedua ulama khos itu bertemu di Pesantren
Tebuireng,lombang.

tt Yusuf Taujiri lahir c1i Garut tahun 1900-an. Ia adalah anak K. H.
Harmaen pendiri pesantren Cipari. Damiri kecil terkenal Bengal. Oleh
orang tuanya dikirim ke pesantren Jawa Timur, tetapi karena tidak
betah ia pulang. Ia kemudian dikirim ke pesantren Tanjungpura
(Cicalengka), Gentur (Cianjur), dan Cunung Puvuh (Sukabumi). Selama
di Pesantren lebih suka latihan penca silat dan sepak bola daripada
mengaji. Ketika kembali ke Cipari, Jusuf Taujiri aktif di SI cabang Garut.
Pada peristirva Cimaretre (1919), Jusuf Taujiri ditahan di Garut. Setelah
bebas, ia aktif kembali di SI (Ensiklopedi Sunda, 2000:712; Wawancara
derrgan Hj. Halimah Yusuf Taujiri, puteri bungsu K. H. Yusuf Taujiri,
Tanggal 13 Januari 2010 di Ponpes Al-Bayvinah, Garut).
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'3 Menurut Asep Zaenal Ausoff (2010), Krtosuwiryo pernah menjadi santri
K. H. Yusuf Taujiri dan Kvai Ardiwisastra (mertua Kyai Yusuf). Akan
tetapi, Kartosuwiry tidak pernah menyelesaikan penclidikan Islam-nya
di pesantren. Pemahaman Kartosuwiryo terhadap Islam tidak diperoleh
dari institusi pesantren, melainkan belajar agama "sambil jalan (dalam
Sa'divah,2012: 63)

'o PKP-PSII clibentuk setelah S. M. Kartosuwiryo dipecat dari PSII tahun
1939 karena perbedaan pendapat dengan mayoritas pimpinan PSII.
Perbedaan penpat itu berakar pada ketidaksetujuan Kartosuwirvo
terhadap kebijakan PSII melakukan politik hijrah dan perubahan sikap
politik PSII dari non-kooperatif menjadi kooperatif (Noer, 1991: 165-
166).

" P"rlggrrluan nama Suffnh tid.ak dapat dilepaskan dari pemahaman
Kartosuwiryo tentang Islam yang bercorak sufistik atau mistis.
Pemilihan Malangbong sebagai tempat berdirinya lembaga Suffah
disebabkan oleh konclisi sosial budaya daerah itu 1,ang masih
dipengaruhi dengan kuat oleh ajaran-ajaran bercorak rnistis (Asep
Zaenal Ausoff dalam Sa' d iy ah, 2012: 63-64).

'o Hirbullah dan Sabitillah vang dibentuk oieh Kartosu,"r,iryo clan menjacli
inti dari Tentara Islam Indonesia (TII) bukanlah Hizbullah dan Sabilillah
yang dibentuk oleh Masvumi tahun 1944 dan 1945. Hizbullah bentukan
Masyumi, yang di Garut dipimpin oleh Anwar Musaddad telal-r dilebur
ke dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan bagl anggotanva vang
tidak mau menjadi tentara, mereka kembali ke pondok pesantren
(Wawancara dengan Habib Syarif Muhammad, Ketua Yayasan As-
Salam Bandung, Tanggal 7 Februari 2015 di Kompleks Assalam,
Bandung).

" Gerakan DI/TIIdi |alva Barat ternyata mendapat dukungan clari Daeud
Beureuh di Aceh, Kahar Muzakir di Kalimantan, dan Andi Aztz dt
Sulawesi. Sebagai bentuk dukungan, mereka mengakui keimaman
Kartosuwirvo sebagai pemimpin tertinggi DI/TIf (Kodam
IIII Siliwangi, 197 8: 518).

'o Organisasi Nahdlatul U1ama (NU) clidirikan pada tanggal 31 Januali
1926 di Surabaya. Pada analn,va disebut sebagai lam'iqah Nahdlntul
Ulama. Pada awalnya NU belum merupakan partai politik. Acla tiga
faktor yang mendorong didirikannlya organisasi ini. Pertama, NU
didirikan didasari oleh rasa tanggung jawab yang besar dari para alirn
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ulama akan kernurnian serta keluhuran agama Islam, mengingat
kuatnya usaha Belanda untuk meruntuhkan potensi lslam uirtuk
kepentingan penjajahan dengan jalan infiltrasi keagamaaan. Kedua, NU
dididrikan didorong oleh rasa tanggung jawab vang besar dari para alim
ulama sebagai pemirnpin urnat sebagai penerus perjuangan pahlawan
Islam, yakni perjuangan kemer:dekaaan tanah air dan bebas clari
belenggu penjajahan. Dengan cara ini akan dibentuk kader yang bersih
jiwanya dan diisi clengan semangat-semangat patriotisme nasional dan
patriotisme agama. Ketiga, NU didirikan didorong oleh rasa tanggung
jar,r,ab para ulama untuk memelihara ketentraman dan ketenangan
bangssa Indonesia, clalam ha1 ini umat lsiam sebagai mayoritas dengan
rnemelihara bara patriotisrne, heroisme dan kebencian kepada penjajah
(Karim, 1L)92: 102; Suhartono, 1991: 49 -51;Pringgodigdo, 1991 : 108-109).

"' S"b"lr- melebur menjadi Partai politik, aspirasi potitik NU disalurkan
melalui Masyur.ni. NU Ketika masih bergabung dalam Masyumi, NU
selalu rnengikuti setiap Iase perjuangan secara seksama. Kecludukannya
dalam Masyumi adalah sebagiri anggota istimer,l,a bersarna-sanra
dengan organisasi lslarn laimya, seperti PSII, Muharnrnmadiyah, A1-
Wasiivah dan lain-lain. Dalam Kongres Masl'r_rrni ptrda tahun 7919 di
Yop;vakarta telah membatrva \,varna baru dalam politik, r,tritu clengan
mengurangi peranan Majlis St'uro, )-akni baclan legislatif vang ber;ida di
tangan para ularna, di sarnping rnajelis dewan partai yang dipegang
politisi. Oleh karena muirculnr,-a orientasi politik yar-rg berlebihan daiam
Masyumi vang telah mengucilkan perailan ulama, di tambah dengan
banyaknva fatr,l,a-fatr,^,,a ulama yang kurang mendapat perhatian.
Keadaaan inilah yang mendorong NU keluar clari Masyumi c-lan
menyatakan sebagai partai politik vang berdiri sendiri. Akhirnya sesuai
clengan hasil kongres cli Palembang pada tahun 1952 NU keiuar dari
Masvumi dan menvatakan diri sebagai partai vang berdiri sendiri.
Keputusan Kongres Palembang ini sangat mengejutkan kalangan poli-
tik Islam. Semula bar.rvak myang meragukan kemar.npuan NU sebagai
partai poiitik yang bercliri sendiri. Namun dalam perkernbangannnnya
NU telah menunjukkan kelnampuannnva. Ini tidak bisa clilepaskan dari
kuatnya basis dukungan masyarakat peclesaan yang digerakkan oleh
kader-kader pesantren. Dengan paham keagamaaan vang dikenal
sebagai ortodoks/tr:adisional NU sangat besar pengaruhnva di
pedesaan Jawa, Kalimantan clan Sular,r.esi. Fanatisme golongan yang
bersumber pada paharn keagamaaan inilah yang rnembuat NU menjadi
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kekuatan tangguh (Karim, L993: 103; Suhartono, 1994: 50-51;
Pringgodigdo, 1991 : 108).

tn 
Berdasarkan informasi, ketika membicarakan rencana pendirian PTAIN
dengan K.H. Abdul Kahar Muzakir, secara tiba-tiba di rumah K.H.
Abdul Kahar Muzakir datang tamu, Prof. Dr. Notosusanto, seorang
guru besar Universitas Gajah Mada vang ingin merencanakan
rnembuka sebuah fakultas Agama Islam di UGM, di mana akan
dikuliahkan berbagai ilmu pengatahuan agama lslam dan tidak perlu
mendirikan PTAIN sendiri, sebab akan memberikan konsekunsi, perlu
dimilikinya dosen khusus yang berkualitas di bidang keilmuanr-urya.
Dalam pertemuan tersebut terjadi diskusi Yan€l sangat alot terkait
dengan rencana pendirian PTAIN. Namun demikian keinginan dan
cita-cita untuk mendirikan PTAIN semakin kuat, sehingga gagasan dan
pemikiran yang di sampaikan Prof Dr. Notosusanto tidak bisa merubah
rencana dan keinginanyang disampaikanK.H. Anlvar Musaddad (IAIN
Sunan Gunung Djati, 1999:34-35) .

t' 
S"1uk tahun 2007 Institut Agama Islam Negeri (AIN) Sunan Gunur-Lg

Djati Bandung beruball menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan

GunungDjati Bandung
tt Istilahyangdikemukakan George R. Terr1.
tt Irtiluh vang dikemukakanJohn M. Pfifner
t' 

Istilah vang dikemukakan Panglaykim
tt Krliuh-krliah keagamaan juga dilakukan Anwar Musadclad di asrarna

Yasma. asrama Kujang, pengajian kaum ibu Rukun Wanita Masjid
Syuhada, kuliah subuh pada setiap Ramadhan di masjid Qr-rlivatul
Islam, mengelola mesjicl r.vakaf dari ibu Mirrtohardjo cli Bumiio, dan
mendirikan masjid Pancamurni di atas tanah r,r'akaf keluarga Prar'r'iro
Yuwono di Pejaksen (Sa'diy ah, 201,2: 9L-92).

"t' Di antara pada murid pengajian ilalan-r rabu (rebomt) di garasi rumalt
Anwar Musaddad mavoritas berasai dari r.rral-rasisr'r'a Pet'gerakan

Mahasislva islam Indonesia (I'MII). Hal tersebut, karena salah scorang
keponakan Anwar Musaddad, adalah Ketua Umum PMII r'vaktu itrr.

Selain dari mahasiswa PMII, mahasisr,r.'a dari Hiupunan lvlahasisrva
Islam (HMI) pun suka ada yang mengikttti pengajian tersebut, terutama
Mitraivali yang waktu itu sudah lu1us dan menjacli asisten tlosen.

Mahasiswa lainnya adalah Bachtiar PangLirna Polem, terkaclang'
Hamzalr Haz, dan saya sendiri (Jahja Umar, pen.) (\Var.r'ancara dengan
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Ahmad Tontowi Jauhari, pada 17 Januari 2015 pukul 10: 19 WlB., di
Kompleks SDIT Atikah Musaddad il. Ciledug No. 105 Caru|
Wawancara dengan Jahja Umar, Ph.D, Tanggal 21 Januari 2015 di
Ciputat, Tangerang).

t'Pudu waktu itu ia masih menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin
Al-lami'ah di Yogvakarta. Selanjutnya secara berturut-turut, pada 28

Maret 1968, Anwal Musaddad ditunjuk menjadi Dekan Fakultas
Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada 12 Juni 1,968, ia
ditunjuk meniadi Bendaharar,r.an di IAIN Sunan Cunung Djati
Bandung, dan pada 08 April1968 ditunjuk sebagai Pejabat Rektor IAIN
Sunan Gunung Djati Bandung. Sementara, izin kepintlahan Anwar
Musaddad secara resmi baru terbit pada 19 Februari 1969 (Daftar
Riwayat Pekerjaan vang clitulis oleh Anwar Musaddad dan ditanda-
tangani Rektor IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, Drs. H.O.
Djauharuddin AR., pada 6 Desember 1977).

tt Menurut Nu'man Abdul Hakim, saya aclalah murid Anr,r,at Musaddad
setelah rnereka, dan Nanat Fathah Natsir rnurid Anr.t ar Musaddad
setelah sava. Banvak di antara murid Anlt at Musadcl;rd vang berhasil.
"Itulah ilmu yang barakah dari guru. Kepada beliau kami hormat,
bukan takut, tapi segan" (Wawancara dengan Nu'ntan Abdul Hakim,
pada 1 Februari 2015 pukul 16:22W18,, di Kompleks Batu Nunggal Jl.
Molek Raya No. 6, Kota Bandung; Wawancara dengan Prof . Dr. Dadang
Kahmad, Tanggal 4 Februari 2015 di Bandung; dan Wawancara dengan
Prof. DR. Nanat Fathah Natsir, Tanggall0 Februari 2015 di Banclung).

t'An*u, Musaddad dinlratakan purna tugas oleh Kementerian Agama
R.I. berdasarkan Surat Keputusan No. 36/B-0/7 f 75, tertanggal 19 Mei
1975 (Arsip pribadi Keluarga Besar Anwar Musaddad di Kompieks
Yayasan Al-Musaddadiyah JI. Mayor Syamsu No. 2, Carfi) .

'" Lembaga Pendidikan danPondokPesantren Al-Musaddadiyah pertama
kali mendapatkan Badan Hukum secara resmi dari pemerirrtah
berdasarkan Akte Notaris Aam Warlimah, SH, Nomor 25 tanggal 27

Agustus 1975. dan berikutnya Akta Notaris Ny. Ya,vah Kusnariyah, SH
Nomor 2 tanggal 02 April 2007 dengan Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-2055.HT.01.02 TH.
2007 tanggal 29Juni2007 (Company Profile Yayasan Al-Musaddadiyah
Carut,2011:1).

141



t' Dulu* Anggaran Dasar disebutkan, bahwa identitas dan integritas
YayasanMusaddadiyah, sebagai berikut:

"Yavasan ini didirikan atas dasar integritas clan identitas ikatan
keluarga ahli waris yang berasal usul dari Prof. K.H. Anr,r,,ar
Musaddad sebagai cikal bakal/founcling father vang meletakkan
fondasi keberadaan dan pengembangan yayasan. Konsistensi
dengan ini, Yayasan menjaga dan menumbuhkan harkat dan
rnartabat keluarga dalam jalinan dan dinamika orientasi silih asih,
silih asah, silih asuh dan silih wangi mer,r..ujudkan ajaran birrul
walidain dan akhlakul karimah. Yayasan menumbuhkan integritas
dan identitas sedemikian ini yang memberikan corak vang khas
kepada Yayasan dan seluruh kegiatannva" (A.D. Ya1.2s6n

Musaddadiyah, tt, pasal 4).

" Disebutkan, seiumlah dosen yang pertama kali mendapat anugerah
Guru Besar di PTAIN/IAIN Sunan Kalijaga ialah: Prof. K.H.R. Moh.
Adnan, Prof. H. Muchtar Yachya, Prof. H. Thaib Thahir Abdui Mu'in,
dan Pro{. Tengku Moh. Hasbi Ash-Shiddiqy. Selang beberapa tahun
kemudian Prof. K.H. Anu,ar Musaddad, dan Prof. H. Husein Yal.rva

(IAIN Sunan Gur-iung Djati Bandung, 1999:323).

" Bukti-bukti yang menunjukkan kepada kegiatan tersebut dapat ditelu-
suri dari Keputusan Sidang-siclang Paripurna Dewan Penyelenggala
Pentafsir A1-Qur'an (DPPA) di Yogvakarta, tanggal 15 s.d. 18 Noven-rbe.r:

1973, Undangan Sidang Pentafsir Al-Qur'an No. 7 /D.P.P.A/74.- tanggal
12 Februari 1.974, Dallar Anggota DPPA yang hadir pada paripurna di
Y.P.I. Ciawi Bogor tanggal 31 Januari s.d. 3 Februari 1974, dan
Keputusan Sidang-siclang Paripurna DPPA tanggal 31 Januari s.t1. 3

Februari 1974, tanggal 3 Februari1,971.

't Selumlah tulisan itu masih tersimpan rapi cli Rumah Peninggalan
Anwar Musaddad di Kompieks Yayasan A1-Musaddadiyah Jl. Mavor
Syamsu No. 2, Garut, dan J1. Parakan Resik No. 7 Soekarno-Hatta
Banclung.
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Asep Saepudin. 50 Tahun. DosenSTAI Al-Musaddadiyah
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Dra. Yies Sa'diyah, M. Pd. 70 tahun. Anak ke-2 K. H. Anwar
Musaddad. Mantan Anggota DPRD lawa Bxat;
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Anwar Musaddad / Anggota DPRD Jawa Barat

154



(1992-1999)/ Anggota DPR RI (1999-2003; 2009-
2[a)/Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (2003-
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Pendidikan As-Salam Bandung (1985-Sekarang)

/ AnggotaDPRD Propinsi Jawa Barat (201,4-2019).
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LAMPIRAN
K.FI. ANWAR MUSADDAD
DALAM UNTAIAN FOTO



Foto 1: Prof. K. H. Anwar Musaddad

Sumber: Koleksi Keluarga Besar Alm. K. H. Anwar Musaddad
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Foto 2: Keluarga K. H. Anwar Musaddad
Ketika Masih di Yogyakarta Sekitar Tahun 1950-an

Sumber: Koleksi Keluarga Besar Alm. K. H. Anwar Musaddad
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Foto 3: Gedung
(Tempat Anwar Musaddad

AMS Christelijk Batavia
Belajar di AMS Christelijk Batavia)

Sumber: Christelijk scholencclmplex in Batavia, met een Kr,r,eekschool, een
Algemene Middelbare School en een Muloschool. Diakses dari http: / /
collectie.tropenmuseu m. n1/ c-1ef au lt. a spx ?cci d=30,1073&lang=nl.
Tanggal 5 Februari 2015. Pukul 1 2.09 I'VIB.

Foto 4: Kapal Laut S. S. Garoet
(Ditumpangi Anwar Musaddad ketika Pulang ke Indonesia)

Sumber: O r an g G arttt I'l aik Kap al S. S. G a r o et : KH, Anu ar Mu s atl d atl. Diakses
dari https:/ / nara-tasgaroet.files.wordpress.com/ 2014 / 09 / . Tanggal
5 Februari 2015, Pukul12.22WIB.



Foto 5: K. H. Anwar Musaddad Shalat Berjamaan dengan
Prabuningrat, Kakak Sultan Hamengku Buwono Ili

Sekitar Tahun 7960-an

Foto 5: Anwar Musaddad dan Latihan Ulama Zamanfepang
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Sumber: Koleksi Keluarga Besar Alm. K' H' Anwar Musaddad

Sumber: Sttenra MIAI, Tahoen 1, Nomor 15, 1 Septembet 2603'
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Foto 8: Rumah Anwar Musaddad sebagai

DaPur Umum Hizbullah Garu

Foto 9: Pesantren Cipari sebagai Markas Perjuangan
- 

fC ff. Anwar Vtusaddaddan Yusuf Tauiiri-dalam
- - 

*ii"r"ran Mempertahankan Kemerdekaan

;"#r*t-ru
nS!..*-_:'w

, .r,*

sumber: Nina Herlina Lubis ef ar.2011. sejarah perkenfunngnn rsr.a.nt di faun

Barat.Bandlr,g,luyut'" MSI Catang Jawa Barat dan Pemprov

Jawa Barat. Hlm' 440'

lbb

Sumber: Soeara MIAI,Tahoen 1' Nomor 15' 1 September 2003'
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Sumber: Koleksi Keluarga Besar Alm. K. H. Anwar Musaddad

Foto 11: K. H. Anwar Musaddad Memberikan perkuliahan
di PTAIN Yogyakarta, Tahun 1959

t_

Sumber: Koleksi Keluarea Besar Aln.r
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Foto 12: K. H. Anwar Musaddad Berfoto Bersama dengan
Praiurit Korem T2Yogyakarta, Tahun 1960

Sumber: Koleksi Kelualga Besar Alm. K. H. Anwar lt4usaddacl

Foto 13: K. H. Anwar Musaddad bersama Pimpinan
IAIN Sunan Gunung Diati, Tahun 1968

Sumber: Koleksi Keluarga Besar A1m. K. H. Anwar Musaddad
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Foto 14: K.H. Anwar Musaddad Mendampingi Dr. Idham Chalid
dalam Kuniungan Keria ke Mesir, Tahun 1960-an

Sumber: Koleksi Keluarga Be-*ar Alm. K. H. Anl,ar N{usacjclacl

Foto 15: K. H. Anwar Musaddad Berdialog
dengan Raja Arab Saudi

Surnber: Koleksi Keiuarga Besar Alm. K. H. Anwar Musaddad
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Foto L6: Kunjungan Kerja K. H. Anwar Musaddad
ke Provinsi Sulawesi, T ahurn 1957

ffi:mxx-fi
Sumber: Koleksi Keluarga Besar A1m. K. H. Anwar Musaddad

FotolTz K. H. Anwar Musaddad Beristirahat
di sela-sela Dakwah di Sumatera

Sumber: Koleksi Keluarga Besar Alm. K. H. Anwar Musaclclad
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Foto L8: ]adwal Ceramah K. H. Anwar Musaddad
Di Singapura Tahun 199

Sumber: Koleksi Keluarga Besar Alm. K. H. Anr,var Musaddad
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Foto 19: Kegiatan Dakwah K. H. Anwar Musaddad di
Singapura (Di Rumah Zakaria Ettia, Singapura) TahunL967

Sumber: I(oleksi Keluarga Besar: A1m. K. H. Anr'r,'al Nlusadclacl

Foto 20: K. H. Anwar Musaddad Pamitan Pulang
Selesai Dakwah di Singapura T ahun 1967

Sumber: Koleksi Keluarga Besar A1m. K. H. Anwar Musaddad
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Foto 2L: K. H. Anwar Musaddad, Prof. Hasby Ashshiddiqi
dan Buya Hamka menghadiri Islamic Colloqium

di Karachi, Pakistan

Sumber: Koleksi Keluarga Besar Alm. K. H. Anr,r,,ar Musaddac-l
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Foto22: Kegiatan Dakwah K. H. Anwar Musaddad di Malaysia

Sumbei': Koleksi Keiuarga Besar Aim. K. H. Aruvar N{usadciacl

Foto 23: K. H. Anwar Musadclad bersama Mahasiswa Dari
Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam

di depan Masjid Suhada, Yogyakarta sekitar tahun 1959

Sumber: Koleksi Keluarga Besar Alm. K. H. Anwar Musaddad
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Foto 25: Bukti Penerimaan Uang Bantuan dari Keluarga
Kesultanan Brunei Darussalam unfuk Pembangunan

Masiid di Kompleks Al-Musaddadiyah

Sumber: Koleksi Keluarga Besar Alm. K. H. Anwar Musaddad

Foto 26: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddadiyah, Garut

Sumber: Koleksi Keluarga Besar A1m. K. H. Anu.ar Musaddad
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Eoto2Tz Surat Usulan Pengangkatan K. H. Anwar Musaddad
sebagai Dosen Bulanan dari Rektor IAIN Sunan Gunung Diati

:,1 i 4r: n

Sumber: Koleksi Keluarga Besar Alm. K' H. Anwar Musaddad
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Foto 28: Daftar Riwayat Pekerjaan K. H' Anwar Musaddad

Sumber: Koleksi Keluarga Besar Alm K' H' Anwar Musaddad
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Foto 29: Surat Keterangan Pekerjaan

Sumber: Koleksi Keluarga Besar A1m. K. H. Anr,l.ar Musaddad
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Foto 30: Gambar Karya K. H. Musaddad Ketika Berceramah

N

Foto 31: Proyektor Milik K. H. Musaddad Untuk Berceramah

Sun-rber: Koleksi Keluarga Besar Alm. K. H. Anr,l'ar Musaclclad

Sumber: Koleksi Keluarga Besar Alm. K. H. Ar-rwar Musaddad
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Foto 32: Karya K. H. Anwar Musaddad tentang Injil Barnabas

Sumber: Koleksi Keluarga Besar Alm. K. H. Anwar Musaddad

181

!'ry[. ]i. 11. 1.5X1 ,1X1 ]l1'1n!'.rl],.X].]

KTTUMUKATd

€ xx s&$ & S &p re s"K& ffi &x m..x

r".{{hJup.uT

Wexxs$eses&effi &w*rexxx

ilr.::rr1,;il,:,11 r;.fi: )lirr ifrt;rli; I ilr--tjlr:r .!:lrtr:, l,1.rrr 5r tt:i li,ili:rr?iij:i, ;,



'U
'd'o
(6
o

a
!
C6

3-
+
v;F
k
(6
o

16
boL
(6

c)v
ow
0.)

v
;i
O)

-o

l(rl

182

E(!
'6
'6(!

ct)

=a
#
v
6
(,)

ti
GixIi(!.
v

I
t6

rt
v
co
cO

o



Foto 34: SK Pensiun K. H. Anwar Musaddad
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Sumber: Koleksi Keluarga Besar Alm. K. H. Anwar Musaddad
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Foto 35: Surat Keterangan Pensiun sebagai Pejabat Negara

Surnber: Koleksi Keluarga Besar Alm. K. H. Anlvar Musaddad
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