
"Jika biasanya ulama dicari, tapi
bagaimana jika ulama malah diusir dari
kampung sendiri?"

Latar Belakang Keluarga
Hamzah Yunus lahir pada tanggal 12
September 1914 di Sungai Betung, Kuok.
Dia lahir sebagai anak sulung dari sembilan
bersaudara, dua laki-laki dan tujuh
perempuan. Ayahnya bernama Yunus dan
ibunya bernama Manis. Mereka adalah
keluarga yang sederhana. Hidup sehari-hari
sebagai petani dan peternak di Sungai
Betung, Kuok, Kabupaten Kampar.

Jejak Pendidikan
Pada tahun 1922, Hamzah Yunus
dimasukkan oleh orang tuanya ke Sekolah
Desa di Pasar Kuok. Selesai dalam kurun
waktu tiga tahun, beliau melanjutkan
pelajaran secara informal kepada guru
mengaji di kampung. Bukan sembarang
guru ngaji. Mereka adalah pemuka
masyarakat yang disegani di tempat
masing-masing. Selama lima tahun, beliau
belajar ilmu tajwid kepada Tuan Guru Haji
Tahir di Desa Pulau Jambu. 
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Di samping itu, beliau juga belajar Bahasa
Arab pada Tuan Guru Mudo di Surai Lakuk,
Pasar Kuok. Melalui perantara dua guru
tersebut, Hamzah Yunus mendapatkan
ilmu dasar Bahasa Arab dan mulai belajar
kitab gundul.

Hamzah Yunus masih haus untuk terus
belajar. Darul Muallimin pun menjadi
pilihannya, Perguruan Thawalib yang
didirikan oleh Syekh Abdul Malik. Pada
tahun 1930, Dia masuk ke sekolah tersebut
dan langsung ke kelas tiga karena sudah
mempelajari ilmu dasar saat di kampung
halaman.

Buya Haji Hamzah Yunus bersama Istri, Rahmah Ishak



Pada waktu kelas enam dan tujuh, ia
diangkat oleh gurunya untuk menjadi
asisten. Beliau belajar sekaligus mengajar.
Salah satu yang membuatnya menonjol
adalah keaktifan debat. Ada kelompok
debat di sekolah dan beliau selalu
terkemuka dalam hal tersebut. Oleh
gurunya, beliau disayangi. Oleh teman-
temannya, beliau disegani.

Bukan hanya kualitas ilmu yang beliau
miliki, Rasa hormat beliau kepada orang
tua adalah hikmah lainnya. Di masa
sekolah, Hamzah Yunus dibekali oleh
orang tuannya dengan beras, minyak, ikan
asin, dan kadang ikan pantau tangkapan
sendiri. Sekali seminggu ia pulang dari
Bangkinang ke Kuok menggunakan
sampan. Saat di rumah, beliau bukan
hanya menjemput perbekalan, tapi juga
membantu orang tuanya menyadap karet
dan pekerjaan lainnya. Ia tidak malu
sedikit pun. Karena ia sadar bahwa bakti
kepada orang tua adalah kewajiban.

Pada tahun 1935, Hamzah Yunus lulus
dari Darul Muallimin dan tidak
melanjutkan sekolah. Walau tidak lanjut
sekolah, bukan berarti berhenti untuk
belajar. Beliau belajar langsung ke
kehidupan dengan memutuskan untuk
langsung mempraktikkan ilmunya di
tengah masyarakat.

Pada tahun 1936, beliau mengajar di
Madrasah Ibtidaiyyah Sungai Betung.
Sayangnya,
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beliau tidak mengajar lama karena diusir
dari kampung. Pasalnya karena beliau
melarang murid-muridnya menikah di
bawah usia 15 tahun. Tentu saja beliau
sedih. Diusir dari kampung halaman
karena kebodohan masyarakat. Tapi beliau
tetap tabah dan tidak melupakan cita-
citanya. Menghilangkan kebodohan yang
melekat pada masyarakat dan
menegakkan kebenaran di atas muka
bumi.

Diusir dari kampung halaman sendiri,
beliau pergi ke Pasar Kuok dan tinggal di
Surau Lakuk. Tidak lama di Surau Lakuk,
beliau dijemput oleh putra Desa Empat
Balai yang bernama Datuk Singo Darut.
Beliau diajak untuk pindah ke Pulai Balai,
tepatnya di Kebun Tengah. Di sana beliau
dibuatkan rumah oleh penduduk
setempat secara bergotong royong. Datuk
Singo Darut sendiri memberikan tanah
wakaf lebih kurang dua hektar sebagai
lahan untuk mendirikan lembaga
pendidikan. Pada tahun 1938, lembaga
pendidikan tersebut berdiri, sekaligus
Hamzah Yunus menjadi pimpinannya.
Beliau mengabdi di madrasah yang
didirikannya hingga akhir hayat.

Sebagai catatan, Datuk Singo Darut adalah
yang mempelopori Muhammadiyah
masuk ke Kuok. Ke depannya, mereka
berdua sama-sama terlibat aktif di
Muhammadiyah.

Bekerja sama dengan :



Hubungan Antar Sesama
Pada tahun 1940, Hamzah Yunis menikahi
muridnya yang bernama Rahmah Ishak.
Mereka dikaruniai empat orang anak:
Qamaruddin, Muhammad Nasir, Akhyar,
dan Husni. Orang tua yang peduli dengan
pendidikan akan melahirkan anak yang
kelak tumbuh menjadi orang tua yang
juga peduli dengan pendidikan. Begitu
pula Hamzah Yunus. Seluruh anaknya
berhasil meraih gelar sarjana.

Ayah sekaligus guru. Kepada keluarga,
hubungannya amat baik. Kepada murid
pun begitu juga. Hubungan mereka amat
dekat. Cepat kaki dan ringan tangan untuk
saling membantu. Misalkan saat bergiliran
memasak di sekolah untuk keperluan
guru. Ada juga lahan perkebunan sekolah
yang sama-sama dimanfaatkan untuk
menanam ubi talas dan sayur-sayuran.
Dilanjutkan dengan makan bersama,
lengkaplah kegembiraan antara guru dan
murid tersebut.

Bukan hanya guru di sekolah. Kepada
masyarakat, khususnya di Desa Empat
Balai, Hamzah Yunus adalah guru
sekaligus ulama. Tempat bertanya atas
permasalahan masyarakat. Beliau
mengajar lewat ceramah di masjid, surau,
atau diskusi ringan di jalanan sembari
menjalin hubungan dengan masyarakat.
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Hamzah Yunus bukan hanya berdakwah
dengan lemah lembut, tapi juga
memberikan ketegasan. Bahwa yang
benar adalah benar, dan yang salah adalah
salah. Beliau yakin dan siap
bertanggungjawab atas fatwa yang
diberikan. Tidak takut atas risiko yang
kelak akan diterima. Contoh fatwanya
yang terdengar asing di kalangan
masyarakat saat itu padahal hal tersebut
adalah kebenaran: melarang minta berkah
ke kuburan, memakai tangkal dan azimat,
mengadakan upacara tolak bala, dan lain
sebagainya.

Bekerja sama dengan :

Sekolah yang diinisiasi Hamzah
Yunus



Space iklan, sponsorship, dan kerja sama,
silahkan hubungi nomor 0853 6394 9899

 Fisik beliau sudah tiada. Tapi semangat
yang beliau hadirkan, harus tetap
dihidupkan. Menjadi pendakwah yang
tangguh dan tak lelah mencerahkan
masyarakat.

Rahmah Ishak (istri)
Qamaruddin (anak)
Muhammad Nasir (anak)
Akhyar (anak)
Husni (anak)
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Hamzah Yunus pernah menulis buku
berjudul “Khulaashatu Makaarimal
Akhlaq”. Buku ini beliau tulis sewaktu
mengajar di Madrasah Muhammadiyah
Kebun Tengah dengan Bahasa Arab, yang
digunakan sebagai buku pokok mata
pelajaran akhlak pada sekolah tersebut.
Karya beliau ini diterbitkan di Bukittinggi
tanpa tahun. Adapun isi dari buku ini
beberapa di antaranya: masalah ilmu,
wajib belajar, adab menuntut ilmu, jalan
mencapai ilmu, berhimpun dan bersatu,
dan masih banyak lainnya. 

Pada masa tersebut, tergolong langka
ulama yang menulis buku. Terutama di
Kampar. Dan Hamzah Yunus, adalah salah
satu ulama langka tersebut. Berdakwah
melalui perbuatan, lisan, dan tulisan. 

Hingga akhir hayat, Hamzah Yunus tetap
mengabdi di sekolah yang sama. Rabu, 14
November 1986 pukul 12 malam beliau
wafat di Pekanbaru dan dimakamkan di
Sungai Betung.
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