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UJANG KECIL ANTARA CINTA DAN CITA 

sebuah catatan tentang Porsadin II 

Oleh: Syafaat Mohamad* 

“Pendidikan adalah perkara yang mulia, dan mengajarkannya adalah sebuah kewajiban yang sutji. 

Pendidikan itu sedjatinya ialah mendidik djiwa dan budi”  

-(Selamat Berlajarlah Engkau, Tjita-Tjita, Kartini, 1979-1904)- 

Sabtu pagi, 24 Nopember 2012, di sudut timur pendopo Pemda Kab. Bogor, tampak, mentari belum 

penuh benar meminjamkan teriknya, namun tepat dibalik kebeliaan sinar itu terlihat seorang bocah kecil 

sedang disibukkan dengan satu gladi bersih sebuah seni pembuka pertunjukan. Ujang, nama bocah kecil 

itu.  

Dalam hening pagi itu, Ujang bersama ratusan bocah kecil yang lain hadir sebagai sosok kunci, tanda 

dibukanya Pekan Perlombaan Olahraga dan Seni Diniyah Takmiliah II (PORSADIN II) Tingkat Jawa Barat 

Tahun 2012. 

Ritual Dwi Tahunan buah karsa dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Provinsi Jawa Barat, 

yang menginjak di usianya yang ke-2 itu, seakan menjadi pintu pertama bagi Ujang dalam menghadirkan 

secuil peran demi menjemput sebuah masa depan. Selintas Ujang terkesan sedang merekam, dalam 

tafsir kecilnya, bahwa cita besar yang dimulainya melalui pekan lomba tersebut terkecap manis dan 

dapat berumur panjang. Namun kira-kira, hal apa gerangan, yang mampu mengantarkan Ujang dapat 

mengecap manisnya cita panjangnya itu. Apa yang diimpikan Ujang sebenarnya juga sempat dirumus-

pikirkan pula oleh sosok Muhamad Iqbal, seorang Pemikir Muslim dari tanah Pakistan. Menurut Iqbal, 

bahwa manisnya pendidikan Islam kekinian niscaya hadir hanya jika pengembangan pendidikan dan 

pengetahuan keagamaan yang berkelindan dengan nilai seni raga dan kebudayaan itu, dapat dijalin 

secara kontinyu dalam struktur harmonis nan dinamis, di bawah sinergisitas kesadaran masyarakat dan 

negara. 

Kini, apabila merujuk pada konteks di mana Ujang berpijak saat ini, yaitu di Negara Indonesia, maka 

interpretasi atas Iqbal, di satu sisi, bahwa keharmonisan struktur pendidikan dalam hal ini Diniyah 

Takmiliyah, ternyata sudah didasarkan pada aturan main Negara  berupa Peraturan Pemerintah No. 55 

Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dan pasal ini diasumsikan sebagai 

dasar rangkaian peluang Ujang dalam mencapai sebuah cita ke depan. Sedangkan di sisi lain, regulasi 

pendidikan keagamaan di tingkat diniyah, semisal pengembangan kurikulum pendidikan, atau pekan 

perlombaan antar diniyah seperti yang diikuti sosok Ujang di atas, setidaknya melahirkan satu tantangan 

bagi perkembangan pendidikan keagamaan yang diharapkan berkualitas ideal, di masa yang akan 

datang. 
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PORSADIN II: Semoga Bukan Hanya Sekedar “Citra” 

Sejatinya, di balik keinginan ideal Ujang sebagaimana terpapar dalam rekam kesannya di atas, waktu 

dengan cepat memutar keinginan sederhana Ujang kembali pada renungan pagi di Panggung pembuka 

itu.  

Bahwa tak besar benar, harapan si Ujang kecil di panggung  itu. Mungkin, cukup baginya dan juga rekan-

rekan kecil lainnya, semata memakai seragam hitam-hitam, berhiaskan ikat kepala merah, 

bersandingkan tongkat dan sebilah pedang, sembari meliuk-liukkan satu dua jurus hapalan, diiringi siul 

tabuhan seruling dendang, Ujang kecil dapat bergegap gembira di tengah lapang, bak pendekar, sang 

rasul kahiyangan, tentu dengan sekuat-kuatnya tenaga, selama-lamanya penampilan dan diiringi 

sebesar-besarnya  antusias para pemirsa. 

Dari sudut kiri panggung, tampak sekilas, tak terdapat kebahagiaan di pagi jujur nan cerah itu, selain 

kesaksian langkah juang yang coba dipersembahkan Ujang, yang setelah pertunjukkan pembuka itu 

turut pula bergabung dalam lomba. Bersama lomba, Ujang akan belajar mengolah rasa dan raga, 

mencipta karya, menenun hakikat agama dalam bingkai cinta, bersama anak-anak Diniyah seumur 

lainnya. 

Tak hanya Ujang, bahkan sejarah pendidikan pertiwi pun setulusnya mencatat, bahwa pertarungan 

antar santri diniyah kala itu, yang berentetkan lomba-lomba kreatif nan menyenangkan, berupa: adu 

hapal-nalar agama (cerdas cermat), seni lukis aksara timur (kaligrafi), interpretasi atas kitab suci (syarhil 

wa fahmil qur’an), rekam ayat (hifzil qur’an), tarung gocek mini (futsal) dan olah cepat kaki (lari), tak 

dinyana sedikit penuh turut memperpanjang umur turats agama Muhamad dan silaturrahim berbangsa, 

yang di era post modern ini, cukup udzur dirasa.  

Ikhtiar bawah sadar, dalam memperpanjang turats agama dan merawat silaturrahim berbangsa, yang 

sudah dipelopori Ujang dan kawan kecil lainnya, menjadikan pejengan “piala kemenangan” yang 

terdapat di panggung pembuka di tengah lapang kota hujan itu, bukan lagi menjadi ketunggalan arti dari 

jamaknya laku sebuah perlombaan.   

Lalu hakikat filsafat apa lagi, yang kiranya Ujang kecil coba wariskan, bagi agama dan negeri -yang 

menurut kabar angin parahiyangan, kian terpuruk ini?  

Niscaya, apabila dicari dalam kamus apapun, maka tak akan ada jawaban “ika” nan “pasti” perihal 

pertanyaan warisan dari Ujang yang coba diajukan di atas itu.  

Paling tidak, selain menyandarkan mimpi demi satu tenunan tentang kisah masa depan, Ujang kecil, pula 

menitipkan sebuah pesan sederhana, yaitu  bahwa pendidikan agama yang dikecapnya di Madrasah 

Diniyah di kampungya, yang hingga kini jamak dinilai “melulu” mengaji tentang lafadz moral agama, 

ternyata  mampu pula berkontribusi secara aktif menggolkan cita-cita Undang-undang Dasar Republik 

ini, dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui gerak holistik antara olah spirit, nalar dan raga.  

Terlintas dalam setiap benak masyarakat pendidik, bahwa sintesa pendidikan agama Diniyah yang 

membuah pada kreatifitas raga dan seni yang dipesankan Ujang kecil di atas, sejalan dengan nilai filsafat 
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pendidikan yang dituturkan oleh teoritikus, John Dewey (1859-1952), yang direkam apik oleh Paulo 

Freire, dalam buku, Pedagogy of The Oppressed, (Penguins Books, 1972), bahwa kemampuan dasar yang 

fundamental masyarakat didik, adalah ramuan jitu antara daya pikir (intellectual) maupun daya rasa 

(emotional), menuju ke arah perilaku manusia yang luhung (Masykur, 2006).  

Dengan itu kalbu Ujang kecil berbisik, bahwa penerjemahan pendidikan agama dini kreatif yang sudah 

dipupuknya dalam ragam perlombaan itu, adalah cikal kemajuan peradaban bangsa di mata Tuhan dan 

dunia. Lalu kenapa masih ragu, dalam ucap batin si Ujang, agar bahwa ritual pendidikan agama dengan 

segala kemasan positif yang dilakoninya itu, untuk dapat terus didukung dengan setulus hati oleh segala 

penjuru pelaku otoritatif negeri ini.  

Bagi Si Ujang kecil, dukungan itu bukan lagi persoalan basa-basi pagi atau gosip politis nan manis saja, 

akan tetapi laku sadar dan sikap amanah yang tercatat pada aturan main (konstitusi) Agama-Negara, 

tersurat maupun tersirat, wajib hadir di hadapan nurani jutaan Ujang kecil lainnya di pelbagai pelosok 

negeri ini. 

Demikian pada akhirnya, ketika hari perlombaan menjelang usai pun, Ujang kecil dengan basah keringat 

di kedua keningnya yang belum kering itu, masih saja bertahan di balik panggung tengah lapang, tempat 

awal ia mempersiapkan pertunjukkan awal pada perlombaan PORSADIN II pagi lalu itu, dengan 

menyempatkan tatap untuk mencuri intip kesibukan para juri yang membereskan berkas penilaian, 

menyapa para panitia perlombaan, sambil memandang lingkaran lapang penuh pedagang, hingga 

melambaikan tangan kepada puluhan bus besar, mobil-mobil pick-up pengiring ratusan penumpang 

kontestan yang bergegas pulang. 

Syahdan, tanpa sadar, satu belaian mesra pun melayang tepat di pundak si Ujang, dengan satu tolehan 

Ujang  manatap, dari belakang Sang Guru Madrasah Diniyah Ujang tampak dengan satu kesan dan 

ajakan,  “Porsadin kali kedua ini, kamu, sangat bagus, Jang. “Sekarang ayo mari kita pulang, teruskan 

mimpimu di kelas kita hari esok, dan Porsadin Dua Tahun ke depan”.  

 

*Staff Pedepontren Kementerian Agama Kab. Kuningan  


