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Jogjakarta,  30 Mei  2009,  KH A. Mustofa  Bisri menerima  gelar Doctor Honoris  Causa  dari 
Fakultas Adab Universitas  Islam Negeri  (UIN)  Sunan Kalijaga.  Sebagaimana disebut dalam 
sambutan dekan Fakultas Adab, ... 

...  gelar  ini  adalah  penghargaan  atas  jasa‐jasa  Gus  Mus  dalam  mengembangkan  ilmu 
kebudayaan Islam lewat kerja‐kerja nyata. 

Karya‐karyanya  dinilai menyuarakan  Islam  yang menyejukkan,  Islam  yang mengentaskan, 
Islam  yang  mengayomi,  Islam  yang  membebaskan,  dan  Islam  yang  mencerahkan. 
 
Setiap orang yang mengenal Gus Mus, baik secara  langsung maupun hanya melalui karya‐
karyanya,  akan  sepakat  dengan  pendapat  di  atas.  Bahkan,  seperti  yang  diutarakan  Emha 
Ainun  Nadjib,  gelar  itu  terlalu  kecil  untuk memberi  harga  bagi  jasa‐jasa  Gus Mus  yang 
sedemikian  besar,  tidak  hanya  bagi  umat  Islam  tapi  juga  bagi  bangsa  Indonesia. 
 
Di  tengah  pusaran  zaman  yang  mengantar  para  pemimpin  berlomba‐lomba  berebut 
kekuasaan politik, Gus Mus masih tetap sabar dan setia berdiri di pinggir mengurus soal‐soal 
kebudayaan.  Sebagai  kiai,  penyair,  seniman,  dan  budayawan,  sampai  sekarang  Gus Mus 
masih tekun menulis esai, mencipta puisi dan cerpen, melukis, berceramah, dan mengasuh 
pondok pesantren. Sebagaimana dulu saat Orde Baru berjaya, dia berjuang bahu‐membahu 
bersama para penegak demokrasi dan HAM membela nasib rakyat kecil yang selalu menjadi 
korban pembangunan. 

Buku  Gus Mus,  Satu  Rumah  Seribu  Pintu  ini,  dengan  segala  keterbatasannya,  berusaha 
merekam  jejak‐jejak  langkah  itu. Sebagaimana  tajuknya, buku  ini adalah kumpulan  tulisan 
dari 29 orang  yang dianggap paling dekat dengan Gus Mus,  secara biologis, pertemanan, 
maupun  pemikiran. Masing‐masing mengungkapkan  kesan  dan  penilaian  terhadap  sosok 
pribadi dan karya‐karya  sang  tokoh. Beberapa menuliskan kritik  sastra  terhadap puisi dan 
cerpennya. Yang lain berkisah tentang pengalaman‐pengalaman intim bersamanya. Ada juga 
yang  menelaah  pemikiran‐pemikirannya  seputar  soal  keagamaan  dan  kebangsaan. 
 
Perihal  kepenyairan,  dengan  membaca  beberapa  puisi  Gus  Mus,  Jamal  D.  Rahman 
menemukan pada diri Gus Mus  sosok ulama dan penyair bersatu  secara paripurna. Puisi‐
puisinya merefleksikan pertemuan kesadaran religius dan bangunan  intuitif pada satu titik: 
dia  bersifat  sangat  personal  sekaligus  sosial.  Pada  puisinya  yang  paling  sunyi  sekalipun, 
seperti Sajak Putih Buat Kekasih dan Seporsi Cinta, kita akan tetap merasakan dimensi sosial 
yang  hendak  diperjuangkan. Dengan  kata  lain, Gus Mus  telah menghadirkan  angin  segar 
dalam  blantika  sastra  Indonesia.  Puisi‐puisinya  adalah  suara  kritis  dari  pedalaman 
pesantren,  terdengar  nyaring,  keras,  religius,  namun  juga  jenaka  (hlm.  30). 
 
Sedangkan  Maman  S.  Mahayana  mencermati  beberapa  cerpen  Gus  Mus  sebagai 
representasi  dari  realitas masyarakat  (Islam‐pesantren)  yang  hidup  dengan  segala  sistem 
kepercayaannya.  Menurut  Maman,  kehadiran  cerpen‐cerpen  Gus  Mus  tidak  sekadar 
memperkaya  tema  cerpen  Indonesia,  tetapi  juga menawarkan  pandangan  baru  tentang 
terjadinya pergeseran peran kiai. Hal ini bisa kita baca pada cerpen Lukisan Kaligrafi, Ngelmu 
Sigar  Rasa,  dan Gus  Jakfar. Di  dalamnya  terdapat  sebuah  pertanyaan  besar:  di manakah 
peranan para kiai hendak ditempatkan ketika  zaman  telah berubah dan kehidupan politik 
ikut mempengaruhi perilaku masyarakat? (hlm. 41). 



Tentang  ke‐ulama‐an  Gus  Mus,  mungkin  tak  ada  satu  orang  pun  yang  hendak 
mempertanyakan. Dalam pandangan Acep Zamzam Noor,  tak banyak  tokoh NU yang unik 
dan  lengkap  seperti  Gus Mus.  Konfigurasi  iman,  akal,  dan  rasa menyatu  dalam  dirinya. 
Bahkan, Acep  berani  berkhayal  seandainya  tokoh‐tokoh NU  semuanya  santai  seperti Gus 
Mus, mungkin Indonesia akan aman. Mungkin jamiyah NU akan tenang dan damai. Mungkin 
politisi NU  tidak  akan  kampungan  dan  kekanak‐kanakan.  Tapi  sayangnya, masih menurut 
Acep, posisi seperti yang dipilih Gus Mus bukanlah posisi yang seksi di mata anak‐anak muda 
NU.  Mereka  lebih  tertarik  terjun  ke  dunia  politik  praktis  (hlm.  127). 
 
Lebih  jauh  lagi,  Goenawan  Mohamad  menilai  Gus  Mus  sangat  dekat  dengan  apa  yang 
disebutnya sebagai  ''etika kedlaifan''.  Ini  tercermin dari perkataan Gus Mus dalam sebuah 
wawancara: ''Saya khawatir terhadap orang yang merasa sudah sempurna, lalu menganggap 
yang  lain  jahanam  semua.  Ini malah berbahaya. Orang  yang memutlakkan diri  sendiri  itu 
sudah  syirik,  minimal  syirik  samar,  karena  yang  mutlak  benar  itu  hanya  Allah.'' 
 
Bagi Goenawan, Gus Mus berbicara tentang hubungan antara manusia dan kebenaran, tidak 
sebagai  sesuatu  yang mutlak.  Dia  selalu mengingatkan  bahwa  Kebenaran  hanya  datang 
dalam  wahyu,  sesuatu  yang  dahsyat,  sesuatu  yang  menyebabkan  pingsan,  dan  ketika 
bangun, si pingsan berubah, bersetia kepada apa yang ditinggalkan kebenaran itu. Tapi jejak 
adalah  jejak: sesuatu yang dikonstruksikan oleh yang datang kemudian. Orang sering  lupa 
bahwa  ada  jarak  antara  ''jejak  kebenaran''  dan  ''kebenaran''  itu  sendiri  (hlm.  182). 
 
Di sinilah kita menjadi sadar, di balik kebesarannya, Gus Mus hanyalah manusia biasa. Buku 
ini menyuguhkan pengalaman‐pengalaman unik yang hanya mungkin dikisahkan oleh orang‐
orang yang benar‐benar dekat dengannya. Seperti puisi Taufiq Ismail yang bercerita tentang 
pengalamannya bersama Gus Mus menghadiri  Festival Puisi Mirbid di  Iraq pada 1989. Di 
dalam  puisi  ini  kita  bertemu  dengan  kehangatan  persahabatan  antara  Gus Mus,  Taufiq, 
Sutardji Calzoum Bachri, Abdul Hadi WM., Leon Agusta, dan Hamid Jabbar, lengkap dengan 
berbagai kisah lucu dan kekonyolan masing‐masing. 

Ada  juga  kisah  Zawawi  Imron,  yang  pada  pertengahan  2008  diajak  Gus Mus  berkeliling 
Timur Tengah tanpa membayar ongkos sepeser pun. Saat makan bersama di sebuah hotel di 
Madinah, Gus Mus yang datang belakangan mengambilkan air minum untuk Zawawi yang 
sudah duduk makan  lebih awal  tapi  lupa air minum. Zawawi benar‐benar  terkesan karena 
dirinya  sebagai  murid  diperlakukan  dengan  demikian  terhormat  oleh  sang  guru. 
 
Yang paling menarik adalah apa yang diceritakan Ienas Tsuroiyya, putri sulung Gus Mus yang 
juga  istri  Ulil  Absar  Abdalla.  Dalam  kisah  Ienas  kita  diperkenalkan  akan  sosok  Gus Mus 
sebagai seorang ayah yang bisa menjadi sahabat bagi seluruh anggota keluarganya. Dalam 
hal perjodohan putra‐putrinya, misalnya, Gus Mus  sangat demokratis. Dia mempersilakan 
putrinya memilih dan memutuskan sendiri calon suaminya, suatu hal yang  langka di dunia 
pesantren. 
 
Akhirnya,  buku  ini memang  tidak mungkin menghadirkan  gambaran  yang  utuh  tentang 
sosok Gus Mus. Bahkan, 99 persen hanya menggambarkan sisi baik Gus Mus, atau dengan 
kata  lain  hanya  memuji.  Meskipun  demikian,  di  balik  minimnya  kritik,  kita  tetap 
mendapatkan  banyak  hal  yang memang  layak  untuk  kita  pelajari  dan  teladani  di  tengah 
keterpurukan  bangsa  tercinta  ini.  Di  tengah  kecamuk  politik  yang  semakin  hari  semakin 
memanas, bangsa ini membutuhkan oase untuk menyegarkan diri: pujangga yang konsisten 
menjaga  jarak dengan politik demi memelihara keutuhan bangsa. Adakah yang  lebih  indah 
daripada  sosok  kiai  yang mengisi  ceramah  keagamaannya  dengan membaca  cerpen  dan 
puisi? Sedangkan di  tempat  lain kita masih sering bertemu orang‐orang yang memekikkan 
''Allahu Akbar'' dengan penuh kebencian. (*) 



 


