
99 Hikmah Pesan Teladan 

Penulis Buku/Kitab : Abun Bunyamin 

Kata Kunci  : Akhlak 

Bidang Kajian   : Akhlak dan Tasawuf (297.5) 

 

Buku yang berjudul 99 Hikmah Pesan Teladan merupakan 

kitabkarangan Abun Bunyamin,seorang ulama yang juga pimpinan 

pondok pesantrenAl Muhajirin di Purwakarta Jawa Barat. Buku 

yang berisi nasihat-nasihat bijak berkaitan dengan hikmah pesan 

kebaikan berdasarkan Al Qur’an dan Hadis ini menjadi salah satu 

karya beliau yang terinspirasi dari kajian Ahad pagi jamaah majelis 

taklim di pondok pesantren tersebut yang dipimpinnya. 

Selain memimpin jamaah majelis taklim, KH. Abun 

Bunyamin merupakan figur kyai bagi santri-santrinya yang tidak 

hanya sebagai seorang ulama atau pimpinan pesantren, namun 

beliau juga mengispirasi santri-santrinya untuk menjadi penulis seperti dirinya.  

Salah satu program unggulan yang menarik untuk santri Madrasah Aliyah (MA) di Pondok 

Pesantren Al Muhajirin adalah menulis. Program ini dilakukan untuk mendorong santri agar 

dapat mengembangkan imajinasi dan aspirasinya ke dalam tulisan. Bahkan untuk menunjang 

program ini diadakan mata pelajaran khusus yakni menulis kreatif yang langsung diajarkan oleh 

novelis Jabar Kang Fatih Zam yang bertujuan seluruh siswa/santri terbiasa dan akhirnya kreatif 

dalam menulis. Program ini menghasilkan buku kumpulan esai siswa sebagai tugas akhir tahun 

yang harus dibuat sebagai syarat kelulusan santri. 

Kitab 99 Hikmah Pesan Teladanterdiri dari 123 halaman dengan ukuran panjang 11,5 cm 

dan lebar 10,5 cm. Kitab yang membahas tentang akhlak ini merupakan karya asli dari penulis 

kitab tersebut, sehingga dalam klasifikasi DDC Seksi Agama Islam termasuk dalam klasifikasi 

Akhlak dan Tasawuf. 

Kitab yang dalam bentuk cetak ini diterbitkan oleh penerbit Haqiena Media, Ciputatpada 

Mei 2014. Bentuk tulisan kitab ini dikategorikan bergenre puisi dan menggunakan bahasa 

Indonesia serta beraksara latin. 

Kitab ini diperoleh langsung dari penulis di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta 

Jawa Barat dengan alamat di Jalan Veteran Nomor 155 Kebon Kolot Purwakarta Jawa Barat. 

Kitab ini juga dapat ditemukan di perpustakaan Sekretariat Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI. Kitab ini didapatkan oleh peneliti Puslitbang Lektur, Khazanah 

Keagamaan, dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada 

tahun 2016 dalam riset Inventarisasi Karya Ulama Nusantara di Lembaga Pendidikan tepatnya di 

Sukatani Purwakarta, Jawa Barat.  

Buku ini berisi tentang untaian hikmah teladan bagi seorang muslim. Penulis 

menyampaikan tulisan hikmah teladan dalam bentuk (genre) semacam puisi yang pada tiap 



halaman dijabarkan hikmah teladan berbeda dan diikuti dengan ayat-ayat Al Qur’an dan hadis 

nabi. (Rz) 

 


