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  أكرب هللا أكرب هللا أكربهللا    هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب    هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب

َوَنَصَر َعْبَدُه  ْحَده، َصَدَق َوْعَدهُ الَّ هللُا وَ َه إِ ِإلَ كبريا واحلمد هلل كثريا َوُسْبَحاَن هللِا ُبْكَرًة وََّأِصْياًل آل

ْيُن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرْوَن الَّ ِإيَّاُه ُُمِْلِصْيَ نَ ْعُبُد إِ  َوالَ  هللاُ َزاَب َوْحَدُه آلِإَلَه ِإالَّ َوَأَعزَُّجْنَدُه َوَهَزَم اأَلحْ   َلُه الدِ 

 َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكْوَن َوَلْو َكرَِه اْلُمَناِفُقْونَ 

نُ  اِت ْوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْوِر اَنْ ُفِسَنا َوَسيِ ئَ نَ تُ ْوُب ِالَْيِه َونَ عُ ْغِفُرُه وَ َنْست َ ُه وَ َاحْلَْمُد لِِلِ  َربِ  اْلَعاَلِمْيَ ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ

الَّ هللُا َوْحَدُه اَل َشرِْيَك اِ ْشَهُد َاْن اَل ِالَه اَ اِدَي َلُه. اَل هَ  فَ َاْعَمالَِنا َمْن يَ ْهِد هللُا َفاَل ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِللْ 

َلى اَِلِه َوَاْصَحاِبِه َوَمْن تَِبَعُه ِبيِ َنا ُُمَمٍَّد َوعَ نَ اَلُم َعَلى السَّ وَ ُة نَّ ُُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه َوالصَّالَ َلُه َوَاْشَهُد اَ 

ْيِن. َامَّا بَ ْعُد: فَ َياِعَباَد هللِا : ُاوْ  تُ ْفِلُحْوَن. قَاَل هللاُ  لََعلَُّكمْ  ْقَو هللِا َوطَاَعِتهِ نَ ْفِسي بِت َ ُكْم وَ ِصيْ ِاََل يَ ْوِم الدِ 

: يَااَي َُّها الَِّذْيَن َامَ   ْوُتنَّ ِاالَّ َواَنْ ُتْم ُمْسِلُمْونَ قَّ تُ َقاتِِه َوالَ تَُ وا هللاَ حَ ات َّقُ  ُنواتَ َعاََل ِِف اْلُقْرآِن اْلَكِرْيِْ
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Catatan Pembuka.  (Jamaah Shalat Idul Fitri Yang Dimuliakan Allah). 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan 

kenikmatan yang berlimpah kepada kita semua dan salah satu nikmat yang kita 

rasakan di pagi hari yang cerah ini adalah kenikmatan untuk dapat melaksanakan 

shalat Idul Fitri di Masjid Ukhuwah Islamiyah yang sangat megah ini.  Shalawat dan 

salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, 

sahabat dan para pengikut setianya serta para penerus dakwahnya hingga hari kiamat 

nanti. 

 

Fokus Bahasan.  

(Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.  Kaum Muslimin Yang Berbahagia). 

Ramadan baru saja berlalu dan hari ini Idul Fitri telah tiba. Banyak sekali hikmah dari 

Ramadan dan Idul Fitri yg dapat kita petik dan pelajari. Hikmah-hikmah ini sudah 

banyak dibahas di dalam berbagai forum baik melalui forum konvensional yaitu melalui 

ceramah-ceramah off-line dan buku-buku cetak maupun melalui forum digital yaitu 

melalui youtube, WA, ceramah online maupun buku-buku dan artikel elektronik. Pagi ini, 

saya hanya akan fokus mendiskusikan tiga hal yaitu menyoroti hikmah Ramadan dalam 

(i) perbaikan  etos kerja, (ii) pemupukan disiplin individu  dan (iii) mengelaborasi hikmah 

Idul Fitri dalam menggalang networking dengan berbagai pihak. Pembahasan tiga 

hikmah ini akan saya kaitkan dengan manfaatnya bagi peningkatan sumberdaya di UI 

agar UI bisa lebih maju dan rankingnya bisa lebih meningkat.  

 

Ramadan sebagai sebuah KULIAH KHUSUS.  

(Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.  Jamaah Idul Fitri Yang Berbahagia). 

Marilah kita berandai-andai; umpamakan saja Ramadan ini sebagai suatu Kuliah 

Khusus yang dilaksanakan pada waktu khusus pula seperti layaknya Kuliah Semester 

Pendek yang dilaksanakan pada jeda waktu antara Semester Genap dan Semester 

Ganjil di UI.  Kita sebut saja kuliah khusus ini dengan nama “Kuliah Ramadan”.  
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Seperti layaknya suatu perkuliahan, Kuliah Ramadan ini diatur oleh Allah dengan 

cermat siapa yang harus ikut kuliah beserta bagaimana kualifikasi pesertanya.  

Tujuan/objective dari perkuliahan juga dinyatakan dengan jelas; begitu juga jam mulai 

dan berakhirnya kuliah beserta berapa lama kuliah berlangsung juga diatur secara rinci. 

Sementara aturan main selama perkuliahan berlangsung juga diulas secara lengkap. 

Dengan kata lain, silabus dari Kuliah Ramadan ini telah tersedia dengan baik sehingga 

diharapkan perkuliahan akan berlangsung secara teratur dan tujuan perkuliahan ini bisa 

tercapai dengan sempurna. 

 

Deskripsi Kuliah Ramadan. (Jamaah Idul Fitri Yang Berbahagia). 

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى ا  َّقُْوَن  ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الص ِ لَِّذْيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَت   

Menurut Surat Al-Baqarah ayat 183, Kuliah Ramadan ini hanya diperuntukkan bagi 

orang-orang yang beriman saja; dengan demikian, orang yg tidak beriman tidak 

diwajibkan ikut kuliah. Dengan bahasa perkuliahan, prasyarat seseorang bisa 

mengambil matakuliah ini adalah  harus sudah beriman. Selain itu, ayat ini juga 

menjelaskan tujuan akhir dari suatu perkuliahan. Bila orang mukmin sudah mengikuti 

Kuliah Ramadan ini dengan baik, diharapkan perserta yg sudah lulus dapat menjadi 

orang yang bertaqwa yang secara umum dapat didefinisikan sebagai orang yang 

mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi 

secara serius apa yang dilarang oleh Allah.  Secara umum dan secara singkat dapat 

dikatakan  bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang benar-benar baik.  

 

(Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.  Jamaah Idul Fitri Yang Berbahagia). 

Dapat kita bayangkan bahwa bila mayoritas orang yang berpuasa dapat lulus menjadi 

orang yang bertaqwa, maka di dunia ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang baik yang 

mempunyai etos kerja yang unggul yang bisa bekerja dengan sungguh-sungguh apa 

yang menjadi tugasnya dan dengan serius pula akan menghindari apa yang dilarang 

untuk dikerjakan. Bila seluruh warga UI bisa mengaplikasikan hasil akhir dari 

Kuliah Ramadan ini, UI akan mempunyai SDM yang mempunyai etos kerja yang 
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unggul dengan produktivitas tinggi yang selalu serius mengemban tugasnya 

dengan baik sehingga bisa membawa UI jauh lebih maju lagi.   

 

(Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.  Jamaah Idul Fitri Yang Berbahagia). 

Dijelaskan pada ayat berikutnya yaitu ayat 184 dan 185 bahwa peserta kuliah harus 

sehat dan tidak sedang melakukan suatu perjalanan jauh (traveling). Sedangkan bagi 

peserta yang absen dengan alasan yang syah secara syar’i harus mengejar 

ketertinggalannya dengan menggantinya di kesempatan lain. Dijelaskan pula pada ayat 

185 bahwa lamanya puasa adalah sebulan penuh tidak hanya di awal dan di akhir 

bulan saja. Sedangkan ayat 187 menjelaskan aturan main selama perkuliahan. Kuliah 

dimulai sejak terbitnya fajar sampai dangan tenggelamnya matahari. Selama 

perkuliahan berlangasung ada hal-hal yang sebaiknya dikerjakan dan  ada larangan-

larangan yang tidak boleh dikerjakan. Dengan demikian, silabus Kuliah Ramadan 

secara rinci dituangkan pada Surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 dan187. 

 

Karakteristik khusus dari Kuliah Ramadlan.  

(Jamaah Idul Fitri Yang Berbahagia). 

Berbeda dengan umumnya perkuliahan, pelaksanaan Kuliah Ramadan ini tidak ada 

manusia yang mengawasinya. Selain itu, juga tidak ada pihak kedua yang 

mengevaluasinya. Semuanya diserahkan kepada peserta kuliah sendiri untuk 

mengevaluasinya. Dengan demikian, evaluasinya merupakan self evaluation. Hanya 

Allah yang mengetahui dan yang bisa menilai apakah peserta/seseorang menjalani 

kuliah/puasa sesuai aturan atau tidak. Sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa ketika 

seseorang melakukan puasa, meskipun tidak ada orang lain yang tahu apakah orang 

tersebut benar-benar melakukannya dengan baik kecuali dirinya sendiri, orang tsb. 

masih berusaha mengerjakannya sesuai dengan aturan main yang baku. Apakah orang 

tsb. menjalani puasa sesuai aturan atau tidak, yaitu tidak makan dan tidak minum serta 

tidak mengerjakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai 

tenggelamnya matahari, hanya orang tsb. yang tahu. Singkatnya, tidak ada orang yang 

tahu kalau orang tsb. makan sambil sembunyi-sembunyi kemudian pura-pura masih 
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berpuasa. Meskipun demikian, orang yang berpuasa sadar betul bahwa Allah selalu 

mengawasi puasanya. Dengan demikian, yang menilai/mengevaluasi puasa seseorang 

adalah orang tsb. sendiri dan Allah. Inilah salah satu pelajaran yang yang sangat 

berharga yang dapat kita petik dari puasa  Ramadan bahwa meskipun tidak ada 

orang yang mengawasi kinerja dari tugas yang kita kerjakan, kita masih selalu 

melakukannya secara disiplin sesuai prosedur/aturan main yang baku yang 

diterapkannya. 

  

Selain itu, karena puasa merupakan suatu amalan yang khusus, Allah sendiri yg akan 

menentukan balasannya seperti yang disebutkan dalam hadits berikut: 

"Seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipatgandakan menjadi sepuluh sampai tujuh 

ratus kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, "Kecuali puasa. Sebab pahala puasa adalah 

untuk-Ku. Dan Aku sendiri yang akan membalasnya. Ia (orang yang berpuasa) telah 

meninggalkan syahwat dan makannya karena-Ku." (Diriwayatkan Al-Bukhary, Muslim, 

Malik, Abu Daud, At-Tirmidzy dan An-Nasa'y) 

 

(Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.  Jamaah Idul Fitri Yang Berbahagia). 

Prinsip self evaluation inilah yang ajarkan/dilatihkan oleh Allah kepada hambanya yang 

beriman selama satu bulan Ramadan penuh ini agar hambanya dapat mengerjakan 

sesuatu dengan disiplin meskipun tanpa pengawasan dengan harapan bahwa 

kedisiplinan ini bisa diimplementasikan pada 11 bulan lainnya. Bila latihan kedisiplinan 

di bulan Ramadan ini dampaknya mulai berkurang, latihan kedisiplinan ini diulangi lagi 

pada bulan Ramadan berikutnya. Proses latihan kedisiplinan ini akan berulang lagi 

selama hambanya masih kuat menjalankan puasa Ramadan. 

 

Seandainya warga UI dapat mengimplementasikan konsep self evaluation ini dengan 

baik, warga UI akan bisa  bekerja secara disiplin tepat waktu dan sesuai dengan protap 

yang telah ditentukan meskipun tanpa pengawasan dari atasannya. Dengan demikian, 

produktivitas masing-masing warga UI akan meningkat dan akhirnya produktivitas 

institusi UI akan meningkat pula.  Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan 

produktivitas UI dan akan membawa UI lebih maju lagi. 
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Idul Fitri dan Silaturrahmi 

(Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.  Jamaah Idul Fitri Yang Berbahagia). 

Bulan Syawal telah tiba dan hari ini kita merayakan Idul Fitri. Hari ini kita kembali 

kepada fitrah yang suci, kembali kepada lembaran yang bersih. Setelah selama sebulan 

penuh di bulan Ramadlan kita lebih memfokuskan pada urusan Hablum Minallah yaitu 

hubungan vertikal dengan Allah, pada Idul Firti ini kita juga perlu meningkatkan Hablum 

Minannas yaitu  hubungan horizontal dengan sesama manusia untuk saling menyapa 

dan saling mendoakan diantara kita. 

 

Dari suatu riwayat dikatakan bahwa suatu ketika para sahabat berjumpa Nabi 

Muhammad SAW di hari raya dan mereka saling mendoakan satu sama lain dengan 

mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum yang artinya semoga Allah menerima 

ibadahku dan juga ibadahmu. Dalam perjumpaan tersebut, ditegaskan pula bahwa Nabi 

Muhammad SAW juga menjawab dengan doa yang sama. Riwayat ini menunjukkan 

adanya beberapa sahabat yang saling bertemu dan yang saling mendoakan di hari 

raya. Dengan referensi teknologi pada masa itu, logika berikutnya adalah agar kita bisa 

saling mendoakan ke banyak orang, maka kita perlu saling bertemu. Oleh karena itu, di 

awal bulan Syawal ini muncullah tradisi pulang kampung dan Halal Bi Halal di 

Indonesia agar kita bisa bertemu ke banyak orang terutama bertemu dengan sanak 

famili sehingga kita bisa saling mengenal dan saling mendoakan. Namun, di era dengan 

teknologi komunikasi yang sudah canggih seperti saat ini, kita bisa bersilaturami dan 

saling mendoakan dengan media digital seperti WA dan Zoom meskipun kita perlu akui 

bahwa pertemuan secara daring tidak bisa 100% menggantikan pertemuan secara 

luring terutama dari sisi sentuhan manusiawinya.  

 

Pada intinya, sebagai makhluk sosial, manusia harus sering melakukan silaturahmi 

antar sesama, silaturahmi antar kolega, silaturahmi antar keluarga dan silaturahmi antar 

sahabat. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW 

mengingatkan kepada kita tentang pentingnya arti silaturahmi ini, sbb.:  
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“Sesuatu yang paling cepat mendatangkan keuntungan ialah pahalanya orang yang 

berbuat baik dan menyambung silaturrahmi. Dan yang paling cepat mendatangkan 

sisksaan adalah orang yang berbuat jahat dan memutuskan silaturrahmi”. 

Bila hadits ini diterjemahkan dalam bahasa manajemen modern dapat diartikan sbb. 

“Suatu individu atau institusi atau organisasi yang pandai melakukan networking 

dengan baik akan memperoleh keuntungan yang luar biasa; tetapi, sebaliknya individu 

atau organisasi atau institusi yang tidak dapat melakukan networking dengan baik akan 

sangat merugi. 

Olehkarena itu, untuk memajukan UI, salah satu yang dapat kita lakukan adalah 

memperluas networking kita: baik networking dalam pengelolaan pendidikan dan 

pengajaran, networking dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan networking dalam 

pengabdian pada masyarakat. Bila UI dapat melakukan networking dengan baik 

dengan mitra-mitranya, baik mitra di dalam negeri maupun mitra diluar negeri, UI akan 

memperoleh keuntungan yang sangat luar biasa; tetapi sebaliknya, bila UI gagal dalam 

melakukan networking dengan mitra-mitranya, UI akan ketinggalan kereta. 

 

Index Kinerja Utama PerguruanTinggi dan Silaturrahmi 

(Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.  Jamaah Idul Fitri Yang Berbahagia). 

Sekitar pertengahan tahun 2021 yang lalu, Kemendikbud meluncurkan Kebijakan 

Merdeka Belajar Episode Keenam tentang Pendanaan untuk Perguruan Tinggi yang 

dikaitkan dengan Delapan Indeks Kinerja Utama (IKU) Pendidikan Tinggi. Kebijakan ini 

mengatur besaran dana insentif kinerja yang akan ditransfer ke suatu Perguruan Tinggi 

Negeri yang didasarkan kepada capaian delapan Indikator Kinerja Utama tsb. 

Sedangkan indikator yang masuk ke dalam 8 IKU tersebut adalah: 1. Lulusan Mendapat 

Pekerjaan yang Layak, 2. Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus; 3. 

Dosen Berkegiatan di Luar Kampus; 4. Praktisi Mengajar di Dalam Kampus; 5. 

Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat; 6. Program Studi Bekerjasama 
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dengan Mitra Kelas Dunia; 7. Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif; 8. Program Studi 

Berstandar Internasional.  

Kalau kita perhatikan 8 indikator tersebut, ada 3 indikator yang berkaitan dengan 

silaturahmi atau networking yaitu Dosen Berkegiatan di Luar Kampus; Praktisi Mengajar 

di Dalam Kampus; Program Studi Bekerjasama. Bila 3 indikator ini nilainya tinggi, maka 

PTN tersebut akan memperoleh dana insentif yang tinggi. Padahal, agar 3 indikator 

tersebut bernilai tinggi, suatu perguruan tinggi perlu secara intensive melakukan 

networking dengan mitranya di dalam negeri maupun dengan mitranya diluar negeri. 

Dengan demikian, benar sekali sabda Nabi Muhammad yang disampaikan sekitar 16 

abad yang lalu yang mengatakan bahwa silaturahmi akan melapangkan  rezeki.  

Catatan Penutup. 

(Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.  Jamaah Idul Fitri Yang Berbahagia). 

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa bila Warga UI yang mayoritas beragama 

Islam dapat melaksanakan Ramadan dengan baik sesuai aturan baku yang diterapkan, 

maka UI akan mempunyai SDM yang mempunyai etos kerja yang unggul dan dengan 

disiplin yang tinggi. Apalagi kehebatan ini bisa dbarengi dengan upaya 

networking/silaturahmi yang intensif, maka Indeks Kenerja Utama UI akan makin 

meningkat yang ujungnya bisameningkatkan dana insentif dari Dikti. Kesemuanya ini 

akhirnya dapat membawa UI lebih maju lagi. 

Akhirnya, marilah kita menundukkan hati kita ke hadirat Allah SWT, memohon ridha dan 

perkenanNya.  

ُر النَّاِصرِْيَن َوا ُر اْلَفاِِتِْيَ ا فَِانَّكَ ْح لَنَ فْ تَ اَللَُّهمَّ اْنُصْرنَا فَِانََّك َخي ْ ُر  َخي ْ  َواْغِفْر لََنا فَِانََّك َخي ْ

ُر الرَّاَِحِْيَ  ُر الرَّازِقِ َنا فَِانَّ اْرزُق ْ  وَ اْلَغاِفرِْيَن َواْرََحَْنا فَِانََّك َخي ْ ْيَ َواْهِدنَا َوَنِ َنا ِمَن اْلَقْوِم َك َخي ْ

 الظَّاِلِمْيَ َواْلَكاِفرِْيَن.
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Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. 

Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. 

Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pemberi ampun. 

Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rizki 

sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami 

dari kaum yang dzalim dan kafir.  
َها َمَعاُشَنا َوَأْصِلْح لََنا ُدنْ َياَن الَّ  َوَأْصِلحْ  رِنَاَأمْ  اَللَُّهمَّ َأْصِلْح لََنا ِديْ َننَا الَِّذى ُهَو ِعْصَمةُ  ِِت ِفي ْ

َها َمَعاُدنَا َواْجَعِل احلَْ  ًة لََنا ِمْن  اْجَعِل اْلَمْوَت رَاحَ ا ِِف ُكلِ  َخرْيٍ وَ اَدًة لَنَ َة زِيَ َيالََنا آِخَرتَ َنا الَِِّت ِفي ْ

 ُكلِ  شرٍ  
Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. 

Perbaiki dunia kami untuk kami yang ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami 

yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami 

dalam setiap kebaikan dan jadikan kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala 

kejahatan. 

يَاِء ِمْنُهْم اَللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمنِْيَن َواْلُمْؤِمنَاِت اأَلَحْ 

 َواألَْمَواِت اِنََّك َسِمْيٌع قَِرْيٌب ُمِجْيُب الدَّْعَواِت.

Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mu’minin dan mu’minat, baik yang 

masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, 

Dekat dan Mengabulkan do’a.  

  َسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّاِر.َربَّنَا اَتِنَا فِى الدُّْنيَا َحَسنَةً َوفِى األَِخَرةِ حَ  

Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di 

akhirat dan hindarkanlah kami dari azab neraka.  

 

Aamiin, Aamiin, Aamiin Yaa Robbal ‘Alamin…  


