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Al Muhasabah adalah salah 
satu Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) Institut Agama Islam 
Tarbiyatut Tholabah. Unit 
Kegiatan Mahasiswa ini 
sebenarnya sudah ada sebelum 
tahun 2014 (Kholif). Dulu Al 
muhasabah pernah aktif tetapi 
tidak bertahan lama dan 
mengak iba tkan  ma t inya  
keilmuan dibidang tul is  
menulis dan keilmuan yang 
dilakukan Mahasiswa institut 
agama  i s l am ta rb iya tu t  
tholabah.
Al Muhasabah ini kami 
ibaratkan rumah yang memiliki 
beberapa kamar (Intihaul 
Khiyaroh), diantaranya:
1. Buletin Al Muhasabah, 
Buletin adalah publikasi 
( o l e h o r g a n i s a s i )  y a n g  
mengangkat perkembangan 
suatu topic atau aspek tertentu 
dan dipublikasikan secara 

teratur dalam waktu  yang 
relative singkat. Buletin Al 
Muhasa bahakan kita terbitkan 
setiap satu bulan sekali.
2. Majalah Al Muhasabah, 
Majalah adalah sebuah media 
publikasi atau terbitan secara 
berkala yang memuat artikel-
artikel dari berbagai penulis. 
Dalam majalah Al Muhasa 
bahki taakan menerbitkan 
dalam waktu satu tahun sekali.
3. Jurnalistik online (bagian 
yang mengelola kegiatan 
m a h a s i s w a  m a u p u n  
pemberitaan kegiatan kampus 
IAI Tabah secara online).
Pengembangan Budaya literasi 
m a h a s i s w a  ( b a g i a n  i n i  
mengelola hasil penelitian 
mahasiswa berupa artikel 
maupun jurnal kemudian akan 
dikirim ke web ilmiah tingkat 
n a s i o n a l  m a u p u n  
internasional).

Setelah kefakumanan Al 
Muhasabah  yang  sudah  
berlarut-larut kini mulai 
diaktifkan lagi oleh mahasiswa 
yang dipelopori oleh bu 
Intihaul Khiyaroh (dosen tetap 
fakultas Dakwah), timbulnya 
kesadaran diri yang muncul 
dari beberapa mahasiswa IAI 
TABAH bahwa kurangnya 
sebuah tulis menulis yang 
menimbulkan matinya suatu 
eksisteni dibidang akademik. 
Tepatnyadibulan November 
2019 Al Muhasabah akan 
kembali merintis dan membuat 
suatu karyai lmiah yang 
disebarkan ke dosen-dosen IAI 
TABAH.
Oleh sebab itu Al muhasabah 
mempunyai tujan penting bagi 
Mahasiwa IAI TABAH antara 
lain:
1. Melatih mengungkapkan ide 
pemikiran atau hasil penelitian 
dalam bentuk tulisan



2. Menumbuhkan etos ilmiah 
dikalangan Mahasiswa
3.Membuktikan wawasan dan 
potensi karya ilmiah yang 
dimiliki Mahasiswa ketika 
m e n g h a d a p i  d a n  
menyelesaikan masalah dalam 
bentuk karya ilmiah
4. Melatih ketrampilan dasar 
untuk melakukan penelitian.
Adapun dampak positif yang 
muncul dari Al muhasabah 
menjadikan mahasiswa IAI 
TA B A H  s e n d i r i  l e b i h  
mengenal dengan kegiatan 
k e p u s t a k a a n ,  
mengorganisasikan fakta/data 
secara jelas dan sistematis.
Adapun struktur kepengurusan 
tiap bidang di atas sebagai 
berikut;
A. Buletin Al Muhasabah
Penanggung Jawab : Intihaul 
Khiyaroh, M.A
Penasehat : Dr. Imam Azhar, 
M.Pd, Drs. Ali Syamsuri, 
Muhammad Asykuri, M.M, 

Drs. H. Abdul Kholiq, 
M.Kom.I
Pimpinan Umum : Ahmad 
Hanifan (IAT/5)
Bendahara : Ummu Hamidah 
(KPI/3)
Reporter : Dia Nur Zuwanita 
(KPI/5),  Khoridatul Azizah 
(PAI/5), Subandi (IAT/5)
Layout : Mohammad Roni, 
S.Sos, Ilham Faizin (KPI/5)
B. Majalah Al Muhasabah
Pimpinan Umum : Asrorur 
Hudi (KPI/3)
Bendahara : Khoridatul 
Azizah (PAI/5)
Reporter : Ahmad Hanifan 
(IAT/5), Ulya Himama 
(KPI/5), Ummu Hamidah 
(KPI/3)
Editor : Jangky Dausat 
(KPI/5), Boby Alamsyah 
Barokatullah (KPI/5), 
Layout : Mohammad Roni, 
S.Sos, Ilham Faizin (KPI/5)

C. Jurnalistik Online
Ketua : Moh. Abd. Mursyid 
Wahyudi (KPI/3)
Bendahara : Candrika (KPI/1)
Reporter : Ummu Hamidah 
(KPI/3), Muhammad Azam 
(KPI/3), Bahril Ilmi (KPI/3)
Uploader : Asrorur Hudi 
(KPI/3)
Layout  : Muhammad Roni, 
S.Sos, Ilham Faizin (KPI/5)
D. Pengembangan Budaya 
Literasi Mahasiswa
Ketua : Subandi
Bendahara :Rikhmatul 
Musyazaroh (IAT/5)
Anggota: Jangky Dausat 
(KPI/5), Ulya Himama 
(KPI/5), Asrorur Hudi 
(KPI/3), Moh. Abd. Mursyid 
Wahyudi (KPI/3)



Bazar Expo merupkan salah satu dari rangkaian 
kegiatan haul akbar K.H Musthofa dan 
Masyayikh yang ke 71 bazar ini diikuti oleh 
seluruh tidah hanya alumni dari kota lamongan 
saja bahkan alumni yang sedang menempuh 
pendidikan di universitas luar kota pun datang 
untuk mengikutinya. Ada sekitar 20 stand bazar 
yang berdiri disana rata-rata yang mendirikan 
stand merupakan santri siswa mahasiswa dan 
alumni pondok pesantren tabah bahkan alumni 
yang berada di luar kota pun ikut untuk 
meramaiakannya dengan mendirikan stand 
seperti POKER (alumni PP TABAH yang berada 
di Yogyakarta), HIMATA JEMBER (alumni 
yang berada di Jember), dan yang lain dari 
Malang & Semarang. Ada berbagai hal yang 
dijual di stand bazar mulai dari makanan, 
minuman, tas, buku-buku, kaos, dan lain 
sebagainya yang pasti masalah harga cocok 

banget buat kantong para santri. Bazar expo ini 
juga menambah memeriakan acara haul 
pastinya.

EXPO BAZAR

Kranji, (05/11) kegiatan maulid Nabi dan haul merupakan 
kegiatan tahunan di pondok Pesantren TARBIYATUT 
THOLABAH (TABAH). Memperingati kelahiran Nabi 
muhammad SAW dan memperingati hari wafatnya pendiri 
pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah. Pembicara dalam 
acara tersebut yakni gus muwafiq dari sleman jogja. 
Masyarakat yg datang dalam acara tersebut sangat 
banyak sampai lapangan belakang penuh. Mayoritas yg 
mengikuti haul yakni dari wali para santri putra dan putri. 
Dalam acara tersebut juga banyak dari keturunan mbah 
KH. Musthofa salah satu cucu beliau yg bernama KH. Iklil.

Hamidah

Hudi
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SEMINAR INVESTASI
EKONOMI SYARIAH

Seminar ini dimulai dengan 
pembukaan seperti halnya 
seminar-seminar yang lain dan 
sampai ujung acara ditutup 
dengan launching Galeri 
Investasi Syariah (GIS).
Dalam seminar ini Program 
S t u d i  E ko n o m i  s y a r i a h  
mendatangkan Hj. Fatmah, 
ST.MM dosen FEBI UINSA, 
D y a n  F a j a r  M a h a r d i k a  
(Exececutive Trainer BEI Sby 
dan Ade Citra W. Acara ini 
diselenggarakan oleh PRODI 
E S  s e n d i r i  b e r t u j u a n  
sebagaimana yang dikatakan 
B p k .  A h m a d  M a s y h a d i  
(Kaprodi ES) yaitu sebagai 
“Program Besar” Antara lain: 
1. Mencintai lingkungan
2. Untuk mensejahterakan kita 
bersama
Galeri Investasi syariah (GIS) 
menawarkan kepada kita 

semua sebagai mahasiswa IAI 
TABAH punya peluang yang 
sama dalam bidang investasi 
dan tetap menjadi diri kita 
sebagai seorang santri tapi 
tetap bisa kaya.

Kenapa Kita 
HarusBerinvestasi?

Investasi adalah mengeluarkan 
atau mengumpulkan sejumlah 
d a n a  d e n g a n  t u j u a n  
mendapatkan keuntungan 
finansial. Akan tetapi sebagian 
dari kita belum sadarakan 
pentingnya investasi.
Banyak hal alasan mengapa 
kita perlu berinvestasi antar 
alain:
1. Adanya Inflasi, Kita perlu 
berinvestasi karena adanya 
inflasi atau penurunan mata 
uang, selama ada kenaikan 
suatu harga maka mata uang 
akan terus merosot. Makadari 

i tu  k i ta  d i tuntut  untuk  
berinvestasi guna menjaga 
mata uang kita agar tidak 
tergerus inflasi.
2. Untuk Masa Depan
Pendidikan adalah salah satu 
kebutuhan masa depan yang 
harus direncanakan dengan 
matang, biaya pendidikan 
setiap tahun mengalami 
k e n a i k a n  s a m p a i  2 0 %  
pertahun terutama biaya 
untuk masuk pendidikan tinggi 
setiap tahun semakin naik. Jadi 
langkah yang harus kita 
lakukan untuk memenuhi 
biaya pendidikan adalah 
b e r i n v e s t a s i  d e n g a n  
instrument yang tepat.

Apa Itu SOTS?
Syari’ah online trading system 
(SOTS) merupakan sistem 
transaksi saham syariah secara 
o n l i n e  ya n g  m e m e n u h i  

Hanifan



prinsip-prinsip syari’ah dipasar 
modal. SOTS dikembangkan 
oleh anggota bursa sebagai 
fasilitas atau alat bantu bagi 
investor yang ingin melakukan 
t ransaks i  saham secara  
syari’ah.
SOTS harus disertifikasi oleh 
DSN-MUI karena merupakan 
penjabaran dari fatwa DSN-
MUI No.80 tahun 2011 tentang 
penerapan prinsip syari’ah 
d a l a m  m e k a n i s m e  
perdagangan

Mengapa SOTS Itu Ada
1. Melindungi harta

Ketika kita berinvestasi 
paling tidak nilai investasi 
kita bisa mengalahkan 
inflasi yang ada.

2. Memudahkan kita
Pada era industri 4.0 kita 
dihadapkan dengan dunia 

elektronik dimana kita 
dalam menggunakan SOTS 
kita lebih mudah dalam 
melakukan transaksi.

Hal-Hal Yang DiaturOlehSOTS
1. Hanya bisa transaksi saham 
syari’ah
2. Bisa berinvestasi dengan 
modal yang kita punya
3. dilarang menjual saham 
yang belumdibeli
4. notifikasi

YUK, NABUNG SAHAM
DENGAN MODAL SAMPAH

07 November 2019



Subandi
Himpunan Mahasiswa program Studi Ilmu Al Qur’an dan Tafsir 
(Himaprodi IAT) Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI Tabah) 
Kranji, Paciran Lamongan, mengadakan diskusi publik “Bedah pemikiran 
konsep Milk al Yamin Muhammad Syahrur dalam disertasi Abdul Aziz”. 
Kegiatan tersebut merupakan salah satu program kerja Himaprodi IAT 
yang   setiap satu bulan sekali. Kegiatan tersebut bertempat dikampus 
putih Institut Tarbiyatut Tholabah pada hari rabu (23/10/2019). 

Ketua program Studi Ekonomi Syari’ah, Ahmad Masyhadi, M.HI, dan 
ketua program Studi Ilmu Al Qur’an dan Tafsir, Moh. Nasrul Amin, M.Pd.I, 
turut hadir menjadi narasumber dalam acara tersebut. Kegiatan tersebut 
diawali dengan pembukaan yang dipimpin oleh M. Taufik (IAT VI) selaku 
moderator, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan 
pertama disampaikan oleh ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Al Qur’an 
dan Tafsir,  disusul sambutan ke-dua oleh koordinator kajian dan 
sambutan yang terakhir disampaikan oleh ketua Program Studi Ilmu Al 
Qur’an dan Tafsir.

Konsep Milk al Yamin yang digagas oleh Muhammad Syahrur merupakan 
konsep hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan tanpa 
adanya akad pernikahan. Hubungan tersebut didasari atas dasar suka 
sama suka yang dilakukanolehpriadewasadanwanitadewasa. 
Konseptersebutmunculdikarenakanadanyapemahaman Milk al yamin 
yang oleh kalangan Tradisionalis dianggap sebagai budak wanita, yang 
dalam hal tersebut halal bagi Tuanya melakukan hubunganbadan. Milk al 
yamin tidak lagi  diartikan budak wanita oleh Syahrur melainkan diartikan 
sebagai hubungan sukarela yang dilakukan pria dan wanita dewasa, 
bukan hubungan kekerabatan,  keturunan atau motivasi  
berkembangbiak.

Dalam disertasinya, Abdul Aziz memberikan usulan bahwa hubungan 
Milk al Yamin Muhammad Syahrur dapat dijadikan justifikasi untuk 
keabsahan hubungan seksual non  marital. Usulan tersebut 
mengandaikan hubungan seksual non marital yang bercora ke 
mansipatoris, merupakan sebuah hubungan berdasarkan kesepakatan 
dari pihak-pihak yang saling berkepentingan tersebut. Dengan kata lain, 
hubungan seksual nonmarital adalah sah secara syariat sebagaimana 
sahnya hubungan seksual marital.
Narasumber pertama, Ahmad Masyhadi, M.HI, mengungkapkan bahwa 
Milk Al Yamin tidak lagi dianggap perbudakan oleh Syahrur, perbudakan 
menurutnya tidak lagi diperbolehkan. Al qur’an sebagai ayat suci harus 



ditafsirkan ulang agar Al Qu’ran Shoheh likuli zaman wal makan. Konsep  perbudakan pada saat ini 
sudah tidak ada. Milk al yamin tidak bebas dilakukan sebebas-bebasnya, contohnya adalah PSK bukan 
termasuk milk al yamin karena ada praktek kekejian. Kekejian masuk pada bagian zina, kekejianya 
terletak pada jual beli wanita yang dilakukan oleh Mucikari. Apa yang dilakukan Syahrur harus 
mendapat apresiasi, meskipun dalam materinya banyak perbedaan dengan kita. Apresiasi tersebut 
lantaran semangat Syahrur memperbaharui hukum Islam, yang dimana harus dilakukan oleh orang 
Islam.
M. Nasrul Amin, M.Pd.I, (Kaprodi IAT) menanggapi Milk Al Yamin diera sekarang harus dimaknai ulang, 
mengenai budak boleh disetubuhi, padahal tidak bersuami istri dan tidak ada akad pernikahanya. 
penerapan Milk al Yamin Syahrur hampir sama dengan yang ada pada konteks budak. Budak dahulu 
tidak ada akadnya, saya beli maka saya kuasai, pengertian ini dipakai saat ini oleh Syahrur. Milk al Yamin 
atau perbudakan wanita itu ada dan ada gunanya untuk saat ini. Gunanya adalah sifatnya jual beli. 
Karena pengertian Milk al Yamin dahulu dipakai hari ini.

Muhammad Nukhid (Youtuber IAT), perbudakan setelah Islam  bukan termasuk Milk Al Yamin, yang 
boleh disetubuhi. Yang boleh disetubuhi hanya perempuan, laki-laki tidak boleh disetubuhi. 
Perempuan boleh dilepaskan jika bisa menebus, jika tidak menebus boleh disetubuhi, menurut 
Tradisional Klasik boleh disetubuhi dengan cara yang mulia. Menurut ulama Tradisonal Kontempore, 
Milk Al Yamin harus melalui akad pernikahan dengan pernikahan yang mulia. Perbudakan dalam Islam,  
berbeda dengan perbudakan sebelum Islam, “dalam Islam perbudakan  sangat dimuliakan dan banyak 
hak yang didapatkan oleh Dinda yang tidak ada dimasa jahiliyah”. Beliau berkesimpulan pemahaman 
Milk Al Yamin oleh Ulama Tradisonalis Kontemporer itu lebih baik dari pada pemahaman Syahrur yang 
memahami Milk al Yamin sebagai partner seksual itu tidak lebih memuliakan perempuan. Milk al yamin 
yang boleh dijadikan partner seks hanya peperangan yang ada hubunganya dengan Islam.

Syaifudin (IAT VII), dalam sejarah perkembangan penafsiran, diera kontemporer, menurutnya tidak 
hanya orang-orang atau mahluk halus perempuan diperkosa, justru Ayat Al-Quran sendiri diperkosa 
oleh Syahrur. Kita tidak  bisa mencari ayat-ayat untuk dipaksakan untuk dijadikan dalil-dalil. 

M. Khoirul Fatih, M.Ag sebagai alumni UIN Sunan kalijaga, menambahkan bahwa menurutnya tidak 
mudah untuk memahami pemikiran Muhammad Syahrur. “Apa yang dilahirkan dalam penelitian belum 
tentu memiliki kebenaran yang absolut dan historal, itulah penelitian,teori dinamis dan bisa dikritik 
diruang akademik”. Beliau mengklarifikasi bahwa  dari pihak UIN Sunan Kalijaga telah diklarifikasi,
Yudian Wahyudi selaku ketua sidang penguji, menuturkan konsep Milk Al Yamin sebagaimana 
pandangan Muhammad Syahrur, jika diterapkan di Indonesia malah akan menghancurkan negara. 
Syahrur berpandangan hubungan seks diluar pernikahan dengan batasan tertentu tidak melanggar 
syariat Islam. Konsep tersebut sangat berbahaya dan tidak cocok diterapkan di Indonesia karena akan 
menjadi legitimasi seks diluar pernikahan yang sah. Disertasi Abdul Aziz diterima di gedung pasca 
sarjana dan dikritik oleh para penguji, disertasi tersebut diluluskan dengan syarat harus revisi diganti 
judulnya dengan  tema “Problematika Milk al Yamin dalam pemikiran Muhammad Syahrur”. Khoirul 
Fatih mengutip pandangan  Khoerul Nasution,  Milk Al Yamin Muhammad Syahrur tidak terlepas dari 
konteks sosial yang mempengaruhi Syahrur. Syahrur terjebak pada wawasan kultur atau tradisi 

 
 



sehingga tradisi tersebut memberi wawasan bahwa Milk Al Yamin 
harus diakui dalam ruang sosial. Sehingga seorang Khoerul fatih 
menyimpulkan yang dilakukan Syahrur adalah menafsirkan sebuah 
ayat sesuai kemampuan penafsir atau subjektifitas penafsir. Mengutip 
pendapat Syahiron, Khoirul Fatih menganggap Milk al Yamin ini seolah-
olah untuk memberikan kepuasan pandanganya, artinya Al Qur’an 
harus sesuai dengan keinginan penafsir. 

Konsep milk al yamin yang ditawarkan Mohammad Syahrur, harus 
ditafsirkan ulang. Sangat tidak cocok jika Milk al Yamin ini diterapkan di 
Indonesia. Dan sistem perbudakan pada saat ini sudah tidak ada, 
karena sistem tersebut sudah dihapuskan oleh Islam. Apa yang sudah 
dilakukan oleh Syahrur sepatutnya mendapatkan apresiasi dari umat 
Islam. Kegigihanya memperbaharui hukum Islam yang seharusnya 
dilakukan oleh orang Islam patut dihargai. Namun, semestinya sebagai 
umat Islam tidak bisa menerima mentah-mentah hasil pemikiranya. 
Perlu pengkajian ulang dan penafsiran ulang agar saat diterapkan tidak 
tambah memberikan kemadlorotan yang lebih parah.

Subandi
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