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Do’a Penuntut Ilmu
Allahumma inni as-aluka ‘ilman naafi’a wa rizqon thoyyibaa wa ‘amalan mutaqobbalaan
"Ya Allah, aku memohon pada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan
yang diterima." (HR. Ibnu Majah)
Allahumma innii a’udzubika min ‘ilmi laa yanfa’ wa min qalbin laa yakhsya’ wa min nafsin
laa tasyba’ wa min da’watin laa yustajabu laha
“Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat, dari hati yang tidak
khusyuk, hawa nafsu yang tidak pernah puas dan doa yang tidak dikabulkan.” (HR.
Muslim)
Amiinn Ya Rabbal a’lamin

Pembelajaran Daring di
Indonesia
• Mulai 1980-an sudah mulai dikenal (Prof Nizam)
• Tahun 2014 Dikti membentuk tim spada dikti (PDITT)
dan menunjuk 6 kampus sebagai mitra spada dikti
yaitu UI, ITB, UGM, ITS, Binus dan Aptikom
• Setiap tahun jumlah kampus yang terlibat spada dikti
semakin bertambah melalui hibah spada dikti yang
dikompetisikan setiap tahun

APK perguruan tinggi yang
rendah (Data 2019 APK
Indonesia 34,8%, Thailand
51% dan Korsel 98%)
• Sebaran PT yang tidak merata
• Kualitas SDM bermutu yang
banyak terkonsentrasi di
perguruan-perguruan tinggi
besar
• Minimnya content pengajaran
yang bermutu
•
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Ketidaksiapan dari sisi kampus,dosen dan mahasiswa
(SDM, Sarpras, Kurikulum)

Pendidikan kehilangan esensinya
(Dosen :Transfer pengetahuan, kejar setoran, kasih tugas, quis, UTS dan UAS dll)
(Mahasiswa: Isi absen, setor tugas, ikut ujian)

Tujuan Pendidikan Menjadi Terabaikan
Membentuk manusia seutuhnya yang puncaknya adalah kedekatan diri kepada Allah SWT (Al-Ghazali)

Dosen yang siap sebagai
role model

Prosesnya dimulai dari
menanamkan adab sebelum
ilmu

Peserta didik yang siap
belajar dengan kesungguhan
dan keikhlasan

Robohnya Surau kami : Belajar
dari Pendidikan Ala Surau di
Minangkabau
• Jauh sejak sebelum kemerdekaan sampai 1960-1970-an
pendidikan ala Surau
adalah pola pendidikan utama di
Minangkabau
• Setiap kampung punya surau gadang dan surau ketek/kaum yang
diatur bersama oleh Alim ulama, Cerdik pandai dan Ninik Mamak
• Surau adalah tempat belajar adab, akhlak, ilmu agama/umum,
adat pepatah petitih, bersosialisasi sampai pada belajar beladiri
• Surau dipimpin oleh seorang syeikh atau angku imam yang
bertindak sebagai guru kehidupan bagi laki-laki Minang yang
sudah baligh
• Pola Pendidikan surau adalah pola pendidikan setiap waktu dan
tempat yang menekankan adab sebelum ilmu
• Pola Pendidikan surau hilang tergantikan oleh pola pendidikan
formal yang membatasi interaksi pendidik dan peserta didik di
ruang-ruang kelas
• Sumatera Barat hari ini masih memiliki pemikir hebat tetapi
kekurangan ulama-ulama hebat sekaliber Buya Hamka dan Mhd
Natsir

Pendidikan daring
jika tidak disikapi
dengan bijaksana
maka akan
melahirkan orangorang pintar tetapi
minim orang-orang
yang memiliki
“hati”

Adab Menuntut Ilmu
Menurut Imam Syafii
1. Ikhlas karena Allah
2. Meninggalkan perbuatan dosa
3. Menuntut ilmu sejak dini
4. Mencatat ilmu yang dipelajari
5. Bersabar dalam bimbingan guru
6. Manajemen waktu yang baik
7. Menikmati ilmu yang dipelajari
8. Berkumpul dengan orang-orang berilmu dan shaleh
9. Mengembara mencari ilmu
10. Menghargai Pendapat orang lain
11. Tak pernah puas dengan ilmunya
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• Ketundukan
kepada
Allah SWT

• Ilmu
Belajar Adab dan Ilmu adalah Proses
Ketundukan Kepada Allah SWT

Pendidikan Daring
Masa Pandemi
Menjadikan proses belajar mengajar adalah proses untuk
menciptakan “GODSPOT” untuk dosen dan mahasiswa
• Hadir dengan sepenuh “hati “ dalam setiap ruang belajar yang
ada baik ruang nyata maupun ruang maya
• Memberikan doa-doa terbaik di sepertiga malam terakhir bagi
mahasiswa
• Berupaya maksimal untuk memberikan nasehat dan suri tauladan
yang baik melalui berbagai media pembelajaran daring yang ada
•

Wassalamualaikum
Warohmatullahi Wabarokatuh

