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Lampiran 1 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

TRANSMISI PENDIDIKAN FIQIH NUSANTARA PADA 

MASYARAKAT PESISIR 

(Telaah Kitab ‘Aisyul Bahri karya Kyai Anwar Batang) 

 

  

Hari/Tgl : Kamis, 10 Januari 2019, Pukul 13:30 WIB – 14:30 WIB. 

Informan : KH. Ubaidillah Sodaqoh pengasuh PP Al-Itqan  

   Pedurungan, Semarang. 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Dalam beberapa kesempatan pak kyai menyinggung tentang Kyai Anwar 

Batang dan karyanya, sejauh mana pak kyai mengetahui tentang Kyai 

Anwar Batang? 

Jawab: “ Oh, itu……. Tepatnya dulu pada Konfercab PCNU Batang tanggal 

14-15 Juli 2018 saya diundang untuk muthola’ah kitab „Aisyul Bahri karya 

Kyai Anwar Batang. Ngajinya itu setelah pembukaan konferensi dan sebelum 

masuk sidang komisi. Kegiatan itu dilakukan bersama dengan pengurus dan 

warga NU Batang, disitu kami mencoba memahami apa isi dari kitab tersebut“. 

Menurut saya kitab ini salah satu kitab yang unik. Keunikan dari kitab ini 

terletak pada identifikasi yang cukup detail tentang hewan-hewan yang 

hukumnya masih terdapat kebingungan di masyarakat, seperti kepiting, bulus, 

belut dan lain sebagainya. 

2. Apakah kitab ‘Aisyul Bahri karya Kyai Anwar Batang pernah menjadi 

rujukan dalam Bahstul Masail? 

Jawab: Seingat saya, kitab ini kira-kira sekitar sepuluh tahun yang lalu pernah 

digunakan sebagai rujukan Bahsul Masail di Pondok Ploso Kediri dalam 

menentukan halal-haramnya Kepiting. 

3. Apakah pak kyai memiliki karya lain dari Kyai Anwar Batang? 

Jawab: Tidak mas, lha wong saya cuman diundang untuk muthola’ah kok. 

Soalnya kitab itu saya juga kurang faham sudah sampai mana penyebaranya.  
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4. Menurut pak Kyai bagaimana pemahaman fiqih masyarakat pesisir? 

Jawab: Kalau masalah pemahaman fiqih masyarakat pesisir itu berbeda. Di 

beberapa daerah ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan hewan-

hewan seperti kepiting dan lain-lain. Apalagi munculnya kitab ini mungkin 

sebagai jawaban atas kebingungan dan ketidakfahaman masyarakat tentang 

hukum dari hewan-hewan tersebut. 

5. Apakah kitab ini berpengaruh terhadap pemahaman fiqih masyarakat 

pesisir? 

Jawab: Jelas sekali kitab ini ada implikasinya, orang yang tadinya tidak faham 

tentang hukum fiqih dari hewan-hewan tersebut setelah membaca kitab ini 

akan jadi faham. 

6. Menurut Pak Kyai mbah Anwar ini apakah bermadzzhab Syafi’i? 

Jawab: menurut saya beliau bermadzhab syafi‟i. Jelas dari rujukan beliau 

dalam kitab tersebut. Dan pada kurun waktu memang madzhab syafi‟I yang 

paling banyak di gunakan oleh masyarakat muslim Nusantara bahkan sampai 

sekarang. 

7. Sebenarnya apa isi dari kitab tersebut pak Kyai? 

Jawab: Kitab itu membahas tentang pendidikan fiqih terutama yang 

berdasarkan kearifan lokal nusantara, membahas hukum halal-haramnya 

hewan-hewan seperti kepiting, keong, buaya, belut dll. Tapi tidak semuanya 

kitab itu berisi pendidikan fiqih. Pada bagian akhir kitab tersebut ada beberapa 

bacaan-bacaan fadhilah, barokah dll. 

8. Apakah kitab ‘Aisyul Bahri bisa dikatakan kitab Pendidikan Fiqih 

Nusantara pak Kyai? 

Jawab: iya jelas pendidikan fiqih, karena isinya terkait penghukuman suatu 

perkara. karena berdasarkan kearifan lokal nusantara ya bisa dikatakan 

pendidikan fiqih nusantara. Kitab ini termasuk kitab Risalah karena hanya 

mengkaji beberapa kajian saja. 

9. Apakah benar mbah Anwar satu  kurun dengan mbah Kholil Bangkalan? 

Jawab: coba saja di telusuri lewat sejarah tahunya mas, nanti bisa ketemu. 

Kalau dilihat dari tahun yang tertulis di halaman awal kitab kalau dibandingkan 
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dengan lahirnya mbah Kholil ya ada kemungkinan .Kalau kata mbah Dimyati 

Rais memang satu kurun bahkan juga dengan mbah Nawawi Banten. 

10. Dari beberapa literatur dituliskan bahwa pada abad ke 14 H terjadi 

pertentangan antara halal-haramnya belut di Haramayn, apakah ini 

menjadi faktor munculnya kitab ini pak Kyai? 

Jawab: bisa saja, karena di timur tengah tidak ada hewan seperti belut makanya 

mereka mungkin mengharamkan, mereka kira belut itu ular atau jarits. Coba 

saja lacak di kitab Hayatul Hayawan. Kitab „Aisyul bahri ini juga bermuatan 

kajian Biologi soalnya. 

11. Menurut pak Kyai apakah ada Transmisi Pendidikan Fiqih Nusantara 

pada kitab ini? 

Jawab: Jelas sekali ada, kitab ini kan diajarkan di pondok-pondok pesantren, 

jadi ketika ada proses transfer pengetahuan berarti disitu terdapat transmisi 

pendidikan. Sejauh mana kitab ini tersebar saya kurang faham. Tapi saya kira 

kitab ini sudah banyak diketahui, lha wong sudah digunakan pada Bahsul 

Masail juga kok. 
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Lampiran 2 

TRANSKRIP WAWANCARA 

TRANSMISI PENDIDIKAN FIQIH NUSANTARA PADA 

MASYARAKAT PESISIR 

(Telaah Kitab ‘Aisyul Bahri karya Kyai Anwar Batang) 

 

Hari/Tgl : Jumat, 11 Januari 2019, Pukul 20:00 WIB – 21:30 WIB. 

Informan : Gus Zaim, Santri Alumni Al-Fadlu wa Al-Fadilah Kaliwungu 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Mohon diceritakan tentang kitab niki gus? 

Jawab: Kitab ini saya ketahui pertama kali dari mbah Dim sewaktu ngaji. 

Mbah Dim niku sering sekali cerita mengenai kitab niki. Jadi kitab „Aisyul 

bahri ini merupakan kitab fiqih karangan ulama Batang. Mah Anwar. Isinya 

ya tentang hukum hewan-hewan seprti kepiting, yuyu, keong, rajungan, 

welut, piye hukum memakanya.  

2. Sebenarnya mbah Anwar itu siapa gus? 

Jawab: Menurut penuturan mbah Dim. Mbah Anwar itu adalah salah satu 

ulama besar dulu di Batang. Aslinya itu dari daerah Barat Cirebon kalau ga 

salah. Jadi dahulu dua bersaudara mbah Anwar dan saudaranya itu menuju ke 

Batang, ya  mungkin untuk menyebarkan Islam di Batang meneruskan ulama 

dahulu. Tapi yang betah itu cuman mbah Anwar. Saudaranya yang satu itu 

kembali ke daerah asalnya tadi. Mbah Anwar juga menurut mbah Dim itu 

pernah menjadi tuan rumah pertemuan ulama antara mbah Kholil Bangkalan, 

mbah Nawawi Banten, mbah Soleh dan satu kiai lagi saya lupa. Ya tadi 

menurut cerita mbah Dim Kiai Anwar Batang itu dulunya ada dua bersaudara. 

Mereka berasal dari daerah barat, kemudian berdakwah di daerah Batang. 

Namun yang saudaranya itu tidak betah dan kemudian kembali ke daerah 

asalnya. Nah, yang betah dan kemudian terus menyiarkan Islam ya mbah 

Anwar itu dan kemudian mengarang kitab „Aisyul Bahri. 

3. Menurut jenengan kitab ini bisa dikatakan kitab fiqih Nusantara? 

Jawab: Bisa, pengarangnya kan ulama lokal, dan kontenya juga berdasarkan 

kearifan lokal. Ya bisa dikatakan seperti itu.  
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4. Menurut panjenengan bagaimana transmisi kitab ini ke mayarakat gus? 

Jawab: Jelas lewat pengajian. Mbah Di sering bercerita tentang kitab ini pada 

ceramah-cerah beliau itu termasuk proses transmisi. Kitab ini di kaji oleh 

pondok-pondok itu juga bagian dari transmisi. Bahkan di KUA Banyuputih 

itu dibuat ngaji rutinan. Itu semua demi menjaga karya ulama lokal Batang.  

5. Sebenarnya apa isi kitab tersebut gus? 

Jawab: Kalau saya lihat kitab ini tidak hanya konten fiqih ya, tetapi juga ada 

konten tasawuf-tasawufnya. Di bagian belakang itu ada banyak doa‟-do‟a 

berdasarkan Al-Qur‟an. Bahkan yang saya heran itu di kitab itu disebutkan 

salah seorang filusuf yaitu Jalinus. Berarti bacaan mbah Anwar ini tidak bisa 

dianggap remeh.  

6. Menurut panjenengan apa yang harusnya dilakukan dengan kitab ini? 

Jawab: Selain untuk ngaji memang kitab ini butuh dibedah secara detail oleh 

para ahli dan kiai. Selain itu kitab ini saya tahu sudah di cetak ulang oleh 

Pondok Teragung dan ini sangat bagus sekali sebagai proses kelanjutan dari 

transmisi pengetahuan. Karena kalau tidak dilakukan pencetakan ulang akan 

hilang. Yang di internet itu juga bagian dari upaya menjaganya. Selain itu 

saya juga sedang melakukan penerjemahan dengan salah satu santri alumni 

Al- Fadlu juga. Nantinya kita akan coba sodorkan ke mbah Dim atau Kiai lain 

mungkin untuk di lihat hasil terjemahanya. Karena bahasanya ini unik. Ada al 

kepitingu, al welut, al kiyung dan beberapa ada yang saya tidak faham. 

7. Apakah kitab ini berpengaruh terhadap pemahaman fiqih masyarakat 

pesisir? 

Jawab: Berbicara maslah pengaruh jelas mas. Wong kitab ini kan juga pernah 

dibuat rujukan bahsul masail di Ploso . jadi impactnya itu sangat besar kalau 

sampai dijadikan rujukan bahsul masail. Dan masyarakat tentunya akan 

faham dengan adanya keterangan dari kitab ini. Saya saja sampai heran 

dengan mbah Anwar ini. Keterangan di kitabnya cukup detail berarti beliau 

melakukan penelitian empiris. 
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Lampiran 3 

TRANSKRIP WAWANCARA 

TRANSMISI PENDIDIKAN FIQIH NUSANTARA PADA 

MASYARAKAT PESISIR 

(Telaah Kitab ‘Aisyul Bahri karya Kyai Anwar Batang) 

 

  

Hari/Tgl : Senin, 15 Januari 2019, Pukul 14:00 WIB – 13:00 WIB. 

Informan : KH. Zainul Iroqi, pengasuh PP Darul Ulum Teragung,  

                          Batang  

    

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Mohon informasi Pak Kiai tentang mbah Anwar? 

Jawab: “Secara detail saya kurang faham mas, kalau mengenai mbah Anwar 

jenengan bisa cari informasi dari mbah Dim. Biasanya di pengajian-pengajian 

beliau menyinggung masalah itu. Kayaknya di haul mbah Syair juga beliau 

menerangkan. Yang saya tahu tentang mbah Anwar ya hanya kitabnya. Kalau 

asalnya dari mana setahu saya mbah Anwar ini bukan asli Batang tapi dari 

Cirebon mas. Kemudian pindah kesini untuk meneruskan perjuangan ulama 

mensyiarkan ajaran Islam. 

2. Apa isi kitab ‘Aisyul bahri itu pak kiai? 

Jawab: Kitab „Aisyul bahri secara garis besar menjelaskan tentang hukum 

masalah hewan koyo kepiting, bulus, boyo, welut ngoten niku. Jadi dulu ada 

semacam perbedaan pendapat tentang hukum memakan hewan tersebut. Kitab 

ini tidak hanya menggunakan  bahasa arab tetapi juga menggunakan bahasa 

jawa seperti al kepitingu, al wlutu, gitu mas. 

3. Apakah kitab ini digunakan untuk ngaji pak kiai? 

Jawab: iya mas, terutama alumni. Jadi ada pertemuan alumni itu mesti ngaji 

kitab ini, selain untuk mempererat santri alumni pondok juga untuk 

memperkenalkan kepada masyarakat tentang kitab ini. Dahulu kitab ini kitab 

yang masyhur lalu sempat hilang. Dulu pernah jadi rujukan bahsul masail juga.  
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4. Mengapa kitab ini di cetak ulang pak kiai? 

Jawab: Kitab mencetak ulang kitab ini agar nantinya kitab ini tidak kembali 

hilang. Sebagai upaya transmisi pengetahuan dari kiai ke santri maka hal ini 

juga diperlukan. Namun masih dalam proses perbaikan juga karena masih 

banyak yang perlu dibenahi. Selain itu hal ini juga untuk menjaga tradisi sanad 

yang bias digunakan oleh ulama kita.  

5. Apakah ada bukti makamnya pak Kiai? 

Jawab: Makamnya itu menurut berita yang beredar itu ada dua. Yang satu ada 

di daerah sengon subah di tengah hutan. Yang satu ada di kauman. Namun 

menurut keterangan yang saya ketahui yang asli itu mungkin yang di Kauman. 

Karena untuk bukti sejarah seperti itu mesti di sekitar makam biasanya terdapat 

kebudayaan sebagai pengaruhnya. Daerah Kauman itu Islamnya lumayan kuat 

berkat adanya ulama dan adalah satunya mbah Anwar. Kalau yang di Sengon 

itu saya kira petilasan. Tapi Wallahu A‟lam. Jenengan coba ke daerah kauman 

disana ada musholla al Anwar itu peninggalannya. Tapi sekarang sudah di 

pugar kayaknya. 

6. Persebaran kitab ini sampai kemana saja pak Kiai? 

Jawab: Kitab ini sudah disowankan ke banyak „ulama seperti mbah Maimun 

Zubair, Gus Mus, dan Habib Lutfi. Santri-santri itu yang ta suruh sowan. 

Setahu saya ya itu.. tapi sekrang sudah banyak yang tahu banyak yang minta 

mas. 

7. Apakah kitab ini berpengaruh terhadap pemahaman fiqih masyarakat 

pesisir? 

Jawab: Sayua kira itu juga yang menjadi dasar ditulisnya kitab ini. Mestinya 

dulu masyarakat masih awam dengan pemahaman fiqih. Masalah makan 

hewan-hewan inipun diperdebatkan. Makanya lahirlah kitab ini. Yang tadinya 

masyarakat tidak faham akhirnya faham. 

8. Apakah kitab ‘Aisyul Bahri bisa dikatakan kitab Pendidikan Fiqih 

Nusantara pak Kiai? 

Jawab: Nggih mas. Bisa itu. Kitab ini kan berdasarkan kebudayaan lokal. Di 

haramain itu tidak kenal dengan hewan-hewan ini. Belut saja dikira ular, 
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kepiting yang dikenal itu hanya sarothon. Namun ini hanya kitab Risalah mas. 

Hanya membahas beberapa hukum saja tidak seperti kitab lainnya yang besar-

besar. 

9. Apakah benar mbah Anwar satu kurun dengan mbah Kholil Bangkalan? 

Jawab: kalau menurut beberapa keterangan iya. Dahulu ada kisah yang 

menceritakan ada pertemuan ulama jawa di Alas Roban ya di batang in dan 

tuan rumahnya mbah Anwar. Ya mungkin di petilasan itu tadi. 

10. Apa harapan pak kiai terhadap kitab ini? 

Jawab: Saya harap kitab in bisa kemudian menyebar luas terutama di daerah 

kita sendiri Batang. Biar orang Batang tahu ada ulama yang menghasilkan 

karya yang bagus. Kitab ini dulu masyhur mas tapi kemudian hilang begitu saja 

gaungnya. Nah tugas kita sebagai generasi penerusnya untuk meneruskan karya 

beliau lewat apa ya lewat ngaji karena ngaji itu sebagai bentuk transmisi 

pengetahuan dai kiai ke santri 
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Lampiran 4 

TRANSKRIP WAWANCARA 

TRANSMISI PENDIDIKAN FIQIH NUSANTARA PADA 

MASYARAKAT PESISIR 

(Telaah Kitab ‘Aisyul Bahri karya Kyai Anwar Batang) 

 

  

Hari/Tgl : Rabu, 20 Januari 2019, Pukul 12:45 WIB – 14:30 WIB. 

Informan : Kiai Mahbub, Imam Masjid Jami‟ Kauman, Batang  

                             

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apakah pak Kiai mengetahui sejarah mbah Anwar? 

Jawab: Mboten katah mas ingkang kawulo mangertosi. Nmung mbah Nawar 

niku ulama ingkang mensyiarkan Islam teng mriki. Aslinipun mriku Kalisari. 

Naming makamipun teng mriki kauman 

2. Selain itu ada lagi cerita tentang mbah Anwar pak Kiai? 

Jawab: Kyai Anwar Batang niku „ulama ingkang mensyiarkan Islam teng 

Kauman mriki, nek merutu cerito saking para sesepuh rumiyen wonten cerito 

dos mekaten: Dadi kangge ngislamaken tiang-tiang mriki mas, mbah Anwar 

meniko ditantang dumateng tiang mriki kangge nginum Arak. Menawi mbah 

Anwar saget menang tiang-tiang puniko mlebet Islam. Naming menawi kalah 

mbah Anwar kedah nderek mendem mekaten critonipun. Nah singkat cerita 

wonten seng sumerep pas mbah Anwar nginum Arak puniko isinipun mulute 

mbah Anwar niku segoro, dados arak sak katah-katahipun puniko kados 

mboten wonten ajine, akhire mbah anwar menang terus tiang-tiang wau mlebet 

Islam nderek mbah Anwar. Terus mbah Anwar puniko yo saget medalake 

kewan-kewan laut saking wingking punggunge. 

3. Apakah ada dzuriahnya yang bisa saya temui pak Kiai? 

Jawab: Anak turune yo mbuh teng pundi mboten faham kulo mas 

4. Apakah ada peninggalan lain dari mbah Anwar? 

Jawab: Peninggalan yo niko musholla al-Anwar niko, nama Al-Anwar meniko 

kan dipun pundut saking naminipun mbah Anwar. 
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5. Apakah pak Kiai tahu tentang kitab A’syul Bahri? 

Jawab: Kitab niku taseh terkenal malih niku. Niku kan kitab bulus nek kulo 

ngarani. Wonten bab fiqih masalah daharan kewan-kewan laut kayata bulus, 

kepiting, lan lintu-lintunipun 
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Lampiran 5 

TRANSKRIP WAWANCARA 

TRANSMISI PENDIDIKAN FIQIH NUSANTARA PADA 

MASYARAKAT PESISIR 

(Telaah Kitab ‘Aisyul Bahri karya Kyai Anwar Batang) 

 

  

Hari/Tgl : Selasa, 28 Januari 2019, Pukul 15:45 WIB – 16:30 WIB. 

Informan : Muhammad Tsaquf, Santri PP Darul Ulum Teragung,  

                          Batang  

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apakah kitab ‘Aisyul Bahri digunakan untuk ngaji di pondok Darul 

Ulum ini? 

Jawab: Kalau santri belum mas, kitab ini biasanya dibuat ngaji para alumni. 

Biasanya ada rutinan setiap satu bulan sekali kalau tidak pas acara besar 

pondok mesti ngaji kitab ini dulu sebelumnya. 

2. Sejauh mana kang Tsaquf mengetahui kitab ini? 

Jawab: Kitab „Aisyul bahri ini setahu saya adalah kitab fiqih yang membahas 

tentang hukum halal haram kepiting dan hewan lain yang hidup di air. 

Pengarangnya adalah Kiai Anwar Batang masih satu garis keturunannya pak 

yai Iroqi. Mengenai mbah Anwar sendiri kurang banyak tahu mas. Mbah 

Dimyati malah kata pak yai yang faham. 

3. Sejak kapan kitab ini di cetak ulang? 

Jawab: Untuk menghindari kembali hilangnya kitab in maka dari pak Kiai 

minta untuk di tulis ulang kemudian di cetak. Kira-kira mulai tahun 2016 dan 

selesai tahun 2017. Kitab ini sudah kami sowankan ke Habib Lutfi, Mbah 

Maimun Zubair dan Gus Mus.  

4. Dimana letak makam Kiai Anwar? 

Jawab: Ada dua tempat yang diyakini sebagai makamnya mbah Anwar. Yang 

pertama ada di Ds Sengon itu di tengah hutan mas. Pokoknya Gapura sengon 

itu lurus mentok ada tol. Nah sebelum tol itu ada kebun sengon sebelah kiri 

masuk dan di situ melewati sawah dan sendang kecil. Makamnya di bawah 
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pohon-pohon cokelat. Sudah banyak yang ziarah ke situ mas. Yang kedua ada 

di daerah Kauman Batang. Pernah saya pas sowan ke Habib Lutfi itu beliau 

hanya sanjang ada makamnya cari saja. Kalu gak di Roban ya di Kauman 

hanya itu. 

5. Persebaran kitab ini sampai kemana saja pak Kiai? 

Jawab: Kitab ini sudah disowankan ke banyak „ulama seperti mbah Maimun 

Zubair, Gus Mus, dan Habib Lutfi. Santri-santri itu yang ta suruh sowan. 

Setahu saya ya itu. Tapi sekarang sudah banyak yang tahu jadi banyak yang 

minta mas. Persebarannya berarti dari Pemalang sampai ke Rembang mas. 

Tapi tidak semua pondok. Hanya pondok tertentu saja. 
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Lampiran 6 

TRANSKRIP WAWANCARA 

TRANSMISI PENDIDIKAN FIQIH NUSANTARA PADA 

MASYARAKAT PESISIR 

(Telaah Kitab ‘Aisyul Bahri karya Kyai Anwar Batang) 

 

  

Hari/Tgl : Selasa, 06 Februari 2019, Pukul 11:00 WIB – 12:30 WIB. 

Informan : Bp. Mufid, Tokoh masyarakat Dk. Lengo, Ds. Sayung,  

  Demak. 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Sebagai masyarakat pesisir, apa yang bapak ketahui tentang kepiting? 

Jawab: “Sak ngertose kulo, kepiting niku wonten katah jenise mas, wonten 

rajungan ingkang manggen teng laut, wonten yuyu ingkang manggen teng 

sawah, wonten malih nek tiyang mriki niku namane wideng. Yo wonten 

ingkang wernine cemeng, rodo biru, orange wonten malih rodo ungu niko. 

Wonten ingkang gadahi capit gedi niko sing katah daginge, wonten ingkang 

capite namung alit, wonten melih niku capite dowo, dados benten-benten mas. 

2. Di daerah bapak sendiri bagaimana masyarakat menghukumi kepiting 

itu? 

Jawab: Mengenai masalah niku mas wonten perbedaan sak benere. Dadi 

ingkang saget di dahar kaleh boten saget di dahar niku wonten bedane. Kados 

rajungan, yo nek kepiting ingkang mutlak halal niku yo rajungan ingkang 

manggene teng laut, niku mutlak halal. Nek ingkang manggen teng sabin-sabin 

teng leng-leng niku cok malah mboten angsal wong niku saget teng darat 

dangu. Nek masyarakat mriki khususe Demak saya kira yo sami, dahare 

palingan niku ingkang rajungan niku. 

3. Apakah pernah ada pembahasan mengenai hukum memakan hewan-

hewan laut pak? 

Jawab: Nate mas, kulo mireng saking simbah kulo rumiyen wonten pengaosan 

kados bahsul masail ngoten nek sakniki sekitar tahun 60 an. Dados rumiyen 

masyarakat puniko mboten mangertosi tentang maalah niku. Rumiyen wonten 
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kumpulan „ulama ingkang mbahas masalah kepiting puniko teng mriki. Mbah 

Soleh Demak, Mbah Ali Syafi‟i kalian mbah Abdullah Sajad Semarang. Dados 

rumiyen tigo kyai puniko langsung maringi conto kaliyan masyarakat tentang 

hukum daharan kepiting. Mbah Soleh kolo rumiyen langsung ngasto kepiting-

kepiting puniko. Dados nuduhake wujude kepitinge langsung ingkang sampun 

disiapaken kolo sakderenge. Wonten rajungan, eideng, yuyu kolo wau 

sedoyokepiting dipun tuduhake kaliyan masyarakat. Nah singkat cerita kolo 

wau ingkang dipun hukumi halal puniko ingkang rajungan. Soalemnurut 

keteranganipun saking kiai-kiai kolo wau ingkang mutlak hidupe teng air yo 

naming rajungan wau.  

4. Selain kepiting apa lagi yang dibahas pak? 

Jawab: Wonten lintunipun niku keong, keong niku wernine juga macem-

macem, wonteng keong biasa ingkang warnane cemeng, wonten keong mas 

ingkang mendemi niku. Menurut kia-kiai puniko ingkang angsal dipun dahar 

keong ingkang wernine cemeng. Ingkang keong mas mboten angsal soale niku 

wonten salahs atu bagian ingkang nggadahi racun, dadosipun nek dahar niku 

cok saget malah dados mendem.  

5. Mnurut bapak, apakah kitab ‘Aisyul Bahri ini dapat berpengaruh 

terhadap  pemahaman fiqih masyarakat? 

Jawab: Kedahe ngoten mas, dados masalah ingkang wonten masyarakat saget 

terselesaikan kanti dasar ingkang jelas. Yo nek masalah pengaruh jelas sekali 

berpengaruh wong akhire masyarakat saget faham mengenai huku memakan 

hewan-hewan kolo wau. Nek mboten wonten kitab dos niku yo mestine 

masyarakat bingung. Nek namung cerito-cerito kados kulo wau niku mestine 

bahaua cok saget lali. Biasane masyarakat niku manut kalian kiai, dados nek 

menawi kiai dawuh nopo uo manut. Kepiting halal yo halal, haram yo haram, 

kados cerito kolo wau. Sakniki masyarakat yo saget mbedaake pundi ingkang 

halal pundi ingkang haram. 

6. Apa harapan bapak dengan adanya kitab ini? 

Jawab: Harapan kawulo yo kitab niku segera tersebar khususipun teng pondok-

pondok daerah pesisir. Yo ben masyarakat semakin faham tentang masalah 
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puniko. Soale masyarakat niku manute kalian pak kiai. Nek menawi kitab niku 

dingge ngaji teng pondok kan masyarakat mesit nderek. Soale bab fiqih niku 

penintg mboten cuman sholat, kaji tok kan fiqih niku. Hukum daharan ngeten 

niki yo cok kadang dianggap sepele kalian masyarakat. Dados penitng sangte 

kitab niki dipun sebar secara luas. Rumiyen kulo masyarakat mestine mboten 

faham mengenai hukum daharan hewan punko. Lantas wontenipun dawuh kiai 

lewat bahsulmasail kolo wau akhiripun masayarakat njuk faham. 
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Lampiran 7 

TRANSKRIP WAWANCARA 

TRANSMISI PENDIDIKAN FIQIH NUSANTARA PADA 

MASYARAKAT PESISIR 

(Telaah Kitab ‘Aisyul Bahri karya Kyai Anwar Batang) 

 

  

Hari/Tgl : Selasa, 10 Februari 2019, Pukul 12:30 WIB – 13:30 WIB. 

Informan : KH. Badawi Basyir, pengasuh PP Darul Falah Jekulo  

   Kudus  

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Peneliti menemukan kitab ‘Aisyul Bahri  yang paling tua itu milik KH. 

Basyir, apakah kitabnya masih ada pak kiai? 

Jawab: “Oh..kitab yang beredar di internet itu memang dari sini, itu punya 

mbah yai Basyir dulu ketika digunakan untuk ngaji pasaran. Kitab itu sekarang 

ada di rumah kidul, rumahnya mbah yai dulu. Yang di internet itu ya hasil 

salinanya 

2. Apakah kitab ‘Aisyul Bahri masih di gunakan untuk ngaji di pondok  pak 

kiai? 

Jawab: Kitab itu biasanya di buat ngaji pasaran mas, kalau romadhon itu kan 

ngaji pasaran. Itu suka gonta ganti kitab, namun kitab itu juga dibuat ngaji.  

3. Apakah pondok sini mencetak ulang kitab in seperti yang dilakukan 

pondok Teragung pak Kiai? 

Jawab: Sampean ki lucu, lihat pondok segede ini coba apa ada percetakanya. 

Pondok sini itu hanya isinya santri seng ngaji sama kiai seng mulang gitu tok. 

Kita tidak punya percetakan mas. Kalau kitab itu ngajinya pakai fotocopiyan.  

4. Apakah pak kiai mengetahui dari mana mbah yai Basyir dahuu 

mendapatkan kitab itu? 

Jawab: Mbah yai itu dahulu mendapatkan kitab itu ya jelas dari gurunya mbah 

Yasin namanya. Kalau kiai dulu kan jalur sanadnya itu masih jelas, jadi kalau 

ngaji kitab itu mesti dapat ijazah atau sanad dari gurunya. Dahulu mbah Basyir 

suka ngaji kitab itu, kalau ndak salah kitab itu beliau dapat pada sekitar tahun 
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1400an Hijriyah. Tidak hanya disini mas kitab itu dibuat ngaji. Setahu saya 

mbah Maemun Sarang juga pernah ngaji kitab itu di pondok Al-Anwar.  

5. Sebenarnya apa isi kitab tersebut pak kiai? 

Jawab: Kitab ini termasuk kitab fiqih karena pembahasannya mengenai 

masalah hukum halal haramnya hewan-hewan seperti kepiting, keong, dan 

lain-lain. Kitab ini salah satu kitab yang masyhur dulu dan digunakan oleh 

banyak kiai tapi kayaknya sekarang langka dan jarang yang memiliki. Dalam 

kitab itu pembahasan yang paling menarik perhatian adalah masalah kepiting. 

Jadi kepiting dulu masyarakat tidak faham hukum memakan hewan-hewan 

tersebut. Kemudian pak kiai menjelaskan kepada masyarakat dan akhirnya 

faham. Namun, sekarang seharusnya sudah ada perkembangan. Kalau dalam 

kitab itu kan hanya dilihat dari karakter hidupnya. Nek masalah betah-betahan 

niung darat yo lele jajali kon ning darat suwi-suwinan yo halal. Makanya 

mungkin kalau kitab itu dibedah bisa bagus lagi dengan memberikan 

penjelasan lebih mendetail dengan kemajuan ilmu sekarang. Itu kan mbah 

anwar bisa dikatakan melakukan penelitian empiris itu wong jelas sampai ke 

hidupnya dimana, kakinya berapa dan lain-lain. Dengan tentunya disertai dalil. 

Pada dasarnya kitab itu juga memberikan pelajaran kepada kita dalam 

menghukumi sesuatu itu harus hati-hati dan melalui penelitian yang pasti.  

6. Selain di pondok ini apakah ada yang mengkaji kitab ini pak kiai? 

Jawab: Tepatnya pondok mana yo ndak tahu saya, kalau sepengetahuan saya 

mbah Maimun sarang itu pernah mengaji kitab in. Berarti kitab ini yo sudah 

sampai sana. 

7. Apakah kitab ini berpengaruh terhadap pemahaman fiqih masyarakat 

pesisir? 

Jawab: yo nggih to, masayarakat yang tadinya tidak tahu akhirnya tahu hukum 

fiqihnya memakan hewan-hewan itu yo dari ngaji. 

8. Apakah kitab ‘Aisyul Bahri bisa dikatakan kitab Pendidikan Fiqih 

Nusantara pak Kiai? 

Jawab: Menurut saya iya, soalnya ini kitab kan berbalutan local wisdom ya, 

menggunakan pendekatan budaya setempat. Nek di haramain kan ga faham iku 
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lepiting, Ngertine mung Sharothon tok. Karena berbalutan local wisdom itulah 

bisa dikatakan fiqih Nusantara 

9. Apakah benar mbah Anwar satu kurun dengan mbah Kholil Bangkalan? 

Jawab Bisa jadi ya, tapi itu bisa dilacak lewat karyanya. Osalnya dulu tidak 

dijelaskan oleh simbah yai kapan lahir dan wafatnya muallif kitab ini. 

10. Apa harapan pak kiai terhadap kitab ini? 

Jawab: Kitab ini perlu diadakan semacam bedah. Yo semacam workshop dan 

bedah kitab lah. Datangkan itu kiai-kiai yang tahu tentang kitab ini dijagongke 

bareng sama ahli-ahli biologi, makanan dan lain-lain. Buat kaya bahsul masail 

gitu. Nah kalau sudah nanti di deklarasikan kitab ini. Bisa jenengan nanti 

rekomendasikan untuk semua pondok di batang ngaji kitab ini atau di buat 

sebagai materi di Madrasah-madrasah. Ini kan kitab karya ulama lokal Batang. 

Kalau bukan orang Batang sendiri yang melestarikan lantas siapa. Wong 

kadang prang Batang sendiri belum tahu malah tentang kitab ini, iya to?” 
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Lampiran 8 

CATATAN LAPANGAN 

 

Catatan Lapangan : CL.1 

Waktu   : Senin, 3 Desember 2018 

Tempat   : PP Darul Ulum Teragung 

 

Deskripsi: 

Sekitar pukul 09.00 penulis tiba di PP Darul Ulum Teragung. Penulis 

disambut oleh Lurah pondok kala itu mas Muhammad Tsaquf. Sebenarnya penulis 

ingin bertemu langsung dengan KH. Zainul Iroqi namun karena beliau sedang ada 

di luar kota kemudian penulis berbincang-bincang dengan pengurus pondok. 

Penulis kemudian melihat dan mengamati proses pembelajaran di pondok 

pesantren tersebut. Ketika itu sedang proses pembelajaran Al-Qur‟an karena 

memang pondok tersebut termasuk pondok tahfidz. Kemudian penulis mulai 

berbincang mengenai Kitab „Aisyul Bahri dan kemudian menjelaskan maksud 

kedatangan penulis. 

Akhirnya penulis diberikan satu cetakan Kitab „Aisyul Bahri untuk 

kemudian dijadikan bahan penelitian. Peneliti akhirnya melanjutkan dengan 

perbincangan ringan dengan pengurus pondok pesantren. Observasi kala itu 

penulis akhiri setelah melaksanakan jamaah sholat dzuhur. 
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Lampiran 9 

CATATAN LAPANGAN 

 

Catatan Lapangan  : CL.2 

Waktu   : Jum’at, 7 Desember 2018 

Tempat   : PP Darul Ulum Teragung 

 

Deskripsi: 

Sekitar pukul 13.30 penulis tiba di PP Darul Ulum Teragung. Penulis 

kemudian bertemu langsung dengan pengasuh pondok yaitu KH. Zainul Iroqi. 

Peneliti kemudian menyampaikan aksud dan kedatangan penulis. 

Setelah beberapa lama mengobrol akhirnya KH. Zainul Iroqi 

memperlihatkan fotocopiyan kitab yang beliau jadikan dasar untuk mencetak 

ulang Kitab „Aisyul Bahri. 

Dalam kesempatan tersebut beliau juga sedikit bercerita tentang Kiai 

Anwar. Namun beliau mengarahkan untuk mencari data di Kh. Dimyati Rais. 

Namun, beliau kemudian menghentikan pembicaraan karena akan mengisi acara. 

Penulis kemudian melanjutkan observasi dengan melihat kesesuaian fotocopiyan 

dan kitab cetakan baru. 
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Lampiran 10 

CATATAN LAPANGAN 

 

Catatan Lapangan : CL.3 

Waktu   : Sabtu, 8 Desember 2018 

Tempat   : Kauman, Batang 

 

Deskripsi: 

Sekitar pukul 09.30 penulis tiba daerah Kauman Batang. Penulis kemudian 

menelusuri jejak syiar Kiai Anwar sesuai arahan KH. Zainul Iroqi. Penulis 

memasuki gang Kauman No.25 dan mencari tokoh masyarakat setempat untuk 

menanyakan perihal musholla Kiai Anwar. 

Akhirnya penulis menemukan musholla Kiai Anwar berdasarkan arahan 

dari tokoh masyarakat tersebut. Penulis melihat dan melakukan observasi apakah 

masih ada peninggalan Kiai Anwar yang tidak ikut di pugar. 

Ternyata 100% musholla tersebut mengalami pemugaran. Karena menurut 

penuturan tokoh masyarakat setempat musholla tersebut sebelum di renovasi 

memang sudah tidak layak digunakan untuk beribadah, maka dari itu musholla di 

renovasi. 

Yang masih dipertahankan dari musholla tersebut hanya nama yang 

memang di ambil dari Kiai Anwar. Musholla tersebut diberi nama Musholla Al-

Anwar untuk mengenang jasa beliau.  
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Lampiran 11 

CATATAN LAPANGAN 

 

Catatan Lapangan : CL.4 

Waktu   : Sabtu, 9 Desember 2018 

Tempat   : Ds, Sengon, Subah, Batang 

 

Deskripsi: 

Penulis melanjutkan observasi lapangan pada hari Minggu, 9 Desember 

2018. Sehari sebelumnya penulis sudah membuat janji dengan komunitas pecinta 

situs purbakala Batang. Penulis diajak untuk menelusuri hutan Alas Roban untuk 

mencari keberadaan tempat yang dipercaya masyarakat sebagai petilasan Kiai 

Anwar Batang. 

Dari gerbang depan desa sengon kemudian lurus masuk sekitar 3KM. 

Setelah melewati hutan sengon akan ada persawahan. Sebelum persawahan 

terdapat jalan setapak di kiri jalan. Jalan tersebut yang digunakan untuk masuk ke 

area hutan.  

Setelah melewati ladang dan persawahan sekitar 30 m terdapat sendang dan 

musholla kecil. Setelah itu lurus sekitar 50 m terdapat ladang coklat. Di ladang 

coklat itulah terdapat makam yang diyakini sebagai petilasan Kiai Anwar Batang. 

Ketika penulis sampai pada makam tersebut terdapat banyak bunga, sesajen 

serta dupa. Karena memang petilasan tersebut menurut masyarakat sering di 

datangi oleh orang untuk berziarah. Menurut pengamatan penulis petilasan 

tersebut cukup terawat karena keadaanya cukup bersih. 

Manurut beberapa sumber petilasan tersebut merupakan tempat dimana 

dahulu terjadi pertemuan antara ulama di Jawa. Pertemuan tersebut antara Syekh 

Nawawi al-Bantani, Syekh Kholil Bangkalan dan beberapa ulama lain. 
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Lampiran 12 

CATATAN LAPANGAN 

 

Catatan Lapangan : CL.6 

Waktu   : Minggu, 10 Februari 2019 

Tempat   : PP Darul Falah Jekulo Kudus 

 

 

Deskripsi: 

Penulis melanjutkan observasi lapangan pada hari Minggu, 10 Februari 

2019. Yang menjadi sasaran observasi penulis selanjutnya adalah manuskrip kitab 

„Aisyul Bahri miliki KH. Basyir. 

Penulis sampai di PP Darul Falah Jekulo Kudus sekitar pukul 11.30 WIB. 

Penulis baru bertemu dengan KH. Badawi Basyir sekitar pukul 13.00 WIB. 

Penulis melakukan observasi terhadap kitab yang dimiliki oleh KH Basyir. 

KH Badawi membenarkan kitab tersebut masih ada dan sekarang disimpan 

di kediaman KH Basyir. Kemudian penulis diperlihatkan kitab tersebut dan beliau 

juga menuturkan bahwa kitab tersebut KH basyir peroleh dari gurunya yaitu Kiai 

Yasin. Selanjutnya penulis mengakhiri observasi pada hari itu dengan berziarah 

ke makam KH. Basyir. 
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Lampiran 13 

Manuskrip Kitab ‘Aisyul Bahri 

Milih KH Basyir PP Darul Falah Jekulo Kuuds 
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DOKUMENTASI 

 

Foto bersama KH. Zainul Iroqi Pengasuh PP Darul Ulum Teragung, 

Batang 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 
Foto bersama KH. Mustofa Bisri (Gus Mus) 

 Pengasuh PP Roudlotut Tholibin, Leteh Rembang 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Foto bersama KH. Ubaidillah Sodaqoh, Rais Syuriah PWNU Jateng, 

Pengasuh PP Al-Itqon Bugen Semarang 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 
Foto bersama KH. Badawi Basyir 

 Pengasuh PP Darul Falah Jekulo Kudus 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Foto Petilasan Kiai Anwar Batang 

 Terletak di tengah hutan Ds. Sengon, Subah, Batang 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Makam Kiai Anwar Batang 

 Terletak di Kauman, Batang 

Sumber: Dokumentasi Faza Fauzan Adhiman 
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Foto Musholla al-Anwar Batang 

 Terletak di Gang Terati no 25 Kauman Batang 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 

 
 

Foto Kegiatan Ziarah di Petilasan Kiai Anwar Batang 

 Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Foto Sendang di sekitar Petilasan Kiai Anwar Batang 

 Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 

 

 

 

 
Foto bersama Bp. Mufid 

Tokoh Masyarakat masyarakat Dk. Lengo, Ds. Sayung, 

  Demak.Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Foto Makam KH. Basyir   

Mu‟jiz Dalail Khoirot, PP Darul Falah Jekulo Kudus 

  Demak.Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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B. Riwayat Pendidikan 
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5. LTN NU PCNU Batang Tahun 2019 
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