
Kekeluargaan memiliki kata dasar dengan rasa sayang dan cinta seperti yang 
keluarga yang mendapat imbuhan awal diajarkan oleh Nabi:
berupa “ke-” dan akhiran berupa “-an”. Kata قال�رسول�هللا�ص���هللا�عليه�وسلم�إذا�أحب�أحدكم� 
keluarga yang dalam kamus bahasa رواه�) � صاحبه�فليأته����م��له�فليخ��ه�أنه�يحبه�
Indonesia berarti ibu dan bapak beserta 

 anak menjadi berubah makna akibat adanyaاحمد�والضياء�عن�أ�ي�ذر).
imbuhan tersebut. Makna kekeluargaan Rasullulah bersabda: “apabila salah satu 
menjadi sebuah kata yang mencerminkan dari kalian mencintai saudaranya, maka 
nilai-nilai dalam datangilah ke rumahnya. 
keluarga. Sehingga Sampaikanlah kabar 
kekeluargaan dapat kepadanya bahwasannya 
definisikan sebagai Allah mencintainya” (HR. 
sebuah rasa yang Ahmad dan Dhliya' dari 
diciptakan manusia Abu Dzar)
yang berguna untuk Konsep kekeluargaan ini 
mempererat mulai dikembangkan 
hubungan antar oleh pemuda terutama di 
kedua individu kampus, baik organisasi 
ataupun kelompok eksternal maupun 
agar timbul rasa internal. Konsep ini 
kasih sayang dan dikembangkan karena 
persaudaraan. dirasa lebih moderat dari pada konsep 

Pada hakikatnya dalam Islam, organisasi murni yang kurang 
Rasululah telah mengajarkan rasa memperhatikan satu individu ke individu lain. 
persaudaraan tersebut dalam sebuah hadist: Selain itu, nilai-nilai kekeluargaan dirasa 

lebih relevan dengan budaya Indonesia. قال�رسول�هللا�ص���هللا�عليه�وسلم�املسلم�اخو�املسلم�
Namun dalam pelaksanannya konsep 

(رواه�ابو�داود�عن�سو�د�بن�حنظلة) kekeluargaan ini harus diimbangi dengan 
Rasulullah SAW bersabda : “orang islam profesionalitas demi majunya organisasi 
adalah bersaudara bagi orang islam (lain)” tersebut. 
(HR. Abu Dawud)
Rasa persaudaraan tersebut tentunya akan 
lebih kokoh dan indah bila dilengkapi 

Sebagai anggota organisasi 
ataupun individu, masing-masing dari kita 
harus saling menyadari dan mengerti, 
sehingga terbentuklah suatu keseimbangan. 

Kekeluargaan, Bagian dari Lita'arofu
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Sebagai anggota organisasi ataupun 
individu, masing-masing dari kita harus 
saling menyadari dan mengerti, sehingga 
terbentuklah suatu keseimbangan. Jadi 

tidak ada anggota yang hanya ingin selalu 
difahami  ataupun anggota yang selalu 

harus memahami.”

“

“

Kajian utama



Jadi tidak ada anggota yang hanya Maha Mengenal” (Al-Hujurat ayat 13).
ingin selalu difahami  ataupun anggota yang Kata kuncinya adalah “lita'arofu” yaitu 
selalu harus memahami. Hal ini relevan saling mengenal. Makna yang lebih lanjut 
dengan Firman Allah: dari “lita'arofu” yaitu memahami individu 

ataupun kelompok lebih mendalam mulai �ْيَا�أَ�ُّ�َا�النَّاسُ�إِنَّا�خَلَقْنَاكُمْ�مِنْ�ذَكَرٍ�وَأُنْ�َ��وَجَعَلْنَاكُم
dari karakakter, kebiasaan, tingkah laku, dan �َّأَتْقَاكُمْ�إِن� ُو�ًا�وَقَبَائِلَ�لِتَعَارَفُوا�إِنَّ�أَكْرَمَكُمْ�عِنْدَ�الل
hal penting lainnya. Dengan memahami 

)�١٣عَلِيمٌ�خَبِ��ٌ��(ا���رات/ karakter individu lain, maka akan 
menentukan  cara bermuasyaraoh “Hai para manusia, sesungguhnya kami 
dengannya.  Sehingga dengan bekal menciptakan kaliam semua dari seorang 
tersebut, rasa sakit hati tersinggung dan laki-laku dan seorang perempuan dan 
pemikiran negatif yang lain dapat dihindari. menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan 
Muncullah sikap husnuzdon yang diajarkan bersuku-suku supaya kalian saling 
oleh Rasullah SAW.mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia di antara kalian disisi Allah ialah orang 
Kontributor: Hamzah Alfarisiyang paling bertakwa di antara kalian. 
Mahasiswa Dept.Biologi IPBSesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
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Pada suatu kesempatan, saya Dalam berorganisasi, apalagi tren 
duduk mendengarkan ceramah singkat dari organisasi saat ini yang katanya berbasis 
seorang anggota KMNU IPB yang meski kekeluargaan, memang tidak afdhol rasanya 
sebaya dengan saya, ilmu beliau jauh kalau komunikasi yang terjalin adalah 
melampaui umurnya. Hal yang paling saya komunikasi yang kaku, terbatas pada 
ingat sampai sekarang dari apa yang beliau struktural, dan tanpa guyonan-guyonan 
sampaikan yaitu bahwasannya Rosulullah itu pencair suasana. Jangankan dalam 
ada dalam setiap diri manusia. Coba telisik organisasi, dalam kehidupan di luar 
ke kedalaman masing-masing dari kita, organisasi pun setiap orang pasti menyukai 
pastilah ada yang selalu membuat penilaian humor dan memang salah satu kebutuhan 
tentang mana yang benar dan mana yang manusialah untuk tertawa. Namun ketika 
seharusnya tidak kita lakukan. Karena candaan kepada sesama teman (yang –kalau 
ceramah itu sangat singkat dan hanya untuk konteksnya 'organisasi kekeluargaan' atau 
mengisi waktu menunggu acara inti, maka bahkan ada yang menyebut 'keluarga yang 
saya tidak sempat menanyakan lebih jauh terorganisir' – sudah  dianggap saudara) 
perihal Rosulullah yang ada dalam setiap diri tidak lagi sekedar pengundang tawa tapi ada 
manusia. Saya kemudian menyimpulkan unsur-unsur lain yang di luar batas, apakah 
secara pribadi, bahwa mungkin saja yang masih pantas kita ini menyebut diri kita 
biasa kita sebut nurani itu sejatinya adalah saudara dari seseorang yang kita jadikan 
Rosulullah. bahan candaan? 

Bagaimana Kita Bercanda
dalam “Keluarga yang Terorganisir?”

Redaksional
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“

“

Memang tidak ada garis yang benar- Rasulullah SAW tertawa dan menjawab, “Ali, 
benar menjadi pembatas sampai dimana kamulah yang memakan lebih banyak kurma. 
seharusnya candaan kita kepada sesama Aku memakan kurma dan masih menyisakan 
teman. Tapi cukuplah kita jadikan Rosulullah biji-bijinya. Sedangkan engkau memakan 
yang ada di dalam diri kita masing-masing kurma berikut biji-bijinya.” Sontak, guyonan 
sebagai pembatas apa-apa yang kita Rosulullah SAW itu membuat Ali juga ikut 
lakukan. Dengarkan nurani bicara dan tertawa. Alangkah, Rosulullah adalah guru 
biarkan ia membuat penilaian tentang dari semua pengetahuan dan keahlian, 
pekerjaan kita. Boleh jadi saudara yang termasuk keahlian dalam bergurau. Shollu 
selalu kita bercandai itu kita yakini tidak 'alan Nabi Muhammad..
akan marah dengan candaan kita, tapi coba Tertawa itu sehat, bercanda bisa 
cari Rosulullah dalam diri kita. Apa yang mengundang tawa dan membuat orang lain 
Beliau katakan tentang candaan kita. ikut bahagia. Terlebih dalam sebuah 
Menjadikan saudara sebagai bahan candaan 'keluarga yang terorganisir' ataupun 
dengan terus menerus menyebut aib-aibnya organisasi yang mengklaim berlandaskan 
yang menurut kita lucu, apakah hal yang kekeluargaan, bercanda bisa menjadi 
disukai nurani kita? Seharusnya ada perang suplemen pelanggeng hubungan dalam 
berkecamuk di hati kita ketika sedang internal organisasi. Tapi satu yang perlu 
melakukan hal yang berlebihan, namun bisa diingat, sesungguhnya jika kita sudah 
saja perang itu tidak kita sadari saking merasa menjadi saudara bagi yang lainnya, 
terlalu asiknya kita tertawa dan lupa bukankah tidak tega rasanya mencandainya 
istighfar. Yang jadi pertanyaan kemudian dengan candaan-candaan yang berpotensi 
adalah, bagaimana cara Rosulullah menyakiti perasaannya? Wallahu a'lam.
bercanda?

Alkisah, saat Ali bin Abi Tholib 
masih kanak-kanak, ia pernah memakan 
kurma bersama Rosulullah SAW. Ali makan 
begitu lahap dan tanpa disadari telah 
menghabiskan lebih banyak kurma dari yang 
dimakan Rosulullah SAW, terlihat dari biji 
kurma yang dikumpulkan di hadapan 
masing-masing. Karena biji kurma di 
hadapan Ali lebih banyak dia mencoba 
memindahkan dan menggabungkan biji 
kurmanya dengan biji milik Rasulullah 
shalallaahu alaihi wasalam secara sembunyi-
sembunyi. Ali bin Abi Thalib kecil pun 
mencandai Rasulullah SAW, “Wahai Rasul, 
engkau memakan kurma lebih banyak 
daripada aku. Lihatlah biji-biji kurma yang 
menumpuk di tempatmu!”

Kontributor: Redaksi Kominfo KMNU IPBMendengar ucapan polos Ali kecil itu 

“Hai orang-orang yang beriman janganlah 
suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, 
boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih 
baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan 
jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) 
wanita lain, boleh jadi wanita-wanita (yang 
diolok-olok) lebih baik dari wanita (yang 
mengolok-olok) dan janganlah kamu 
memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. 
Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan 
yang buruk sesudah beriman dan 
barangsiapa yang tidak bertaubat, maka 
mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. 
Al Hujarat : 11)
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Sebuah kesempatan berharga kembali dapat 
dirasakan oleh para kader KMNU IPB. Pada Sabtu (27/3) 
lalu, KMNU IPB berkesempatan mengikuti pelatihan 
videografi yang diselenggarakan oleh Akselerasi Inovasi, 
organisasi yang bergerak di bidang inovasi dan wirausaha 
berbasis teknologi di berbagai universitas. Bertempat di 
gedung RAMP IPB, pelatihan yang diikuti oleh sekitar 20 
peserta dari kalangan mahasiswa ini mengadirkan Hamzah 
Sahal, Yuda Kurniawan dan Elik Ragil, profesional-profesional videografer yang juga berlatar 
belakang NU sebagai pemateri. Selain memaparkan materi dan pengalaman selama 
menjadi videografer, para pemateri juga membimbing langsung para peserta untuk 
membuat film dokumenter pendek di sekitar gedung RAMP.

“Seru, dapat banyak pengalaman juga,” aku Fathur, salah satu peserta pelatihan yang juga 
merupakan pengurus KMNU IPB dalam testimoninya. 

Kader KMNU IPB bukan hanya mendapat ilmu dan inspirasi untuk mengembangkan 
syi'ar kreatif, tapi juga berkesempatan untuk bersilaturahim dengan peserta dari Ikatan 
Mahasiswa Nahdliyyin Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (IMAN STAN). Harapannya, KMNU 
dari berbagai perguruan tinggi dapat melahirkan karya-karya edukatif dan inspiratif yang 
dapat bersaing dalam era digital seperti saat ini.

KMNU IPB Ikuti Pelatihan Videografi

[KD]

Aktivitas

AKHIR
PEKANmu
NGAPAIN AJA? yuk nge-CLUB bareng KMNU IPB!

“

Sabtu

Ahad

Club Qiro’ah
13.00-15.00 WIB

Club Multimedia
09.00-11.00 WIB

Club Hadroh
08.00-11.00 WIB

Sekret. KMNU IPB (Cangkurawok)
089669214412 (Zanki)
*Terbuka untuk semua angkatan

@kmnuipb 08567190656Kmnu Ipbkmnuipb.or.id
KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA IPB
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