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Setiap 22 Oktober, para santri di seluruh Indonesia memperingati Hari Santri Nasional. 

Di tengah pandemi Covid-19, merayakan Hari Santri Nasional tidak dapat seperti pada tahun 

sebelumnya. Perubahan ini dilakukan demi mencegah penyebaran virus Corona yang hingga kini 

belum berakhir. Berbagai cara dilakukan demi memperingati Hari santri Nasional, diantaranya 

dengan memperbanyak dzikir, mengingat Allah SWT, berdoa dan Tadarus Al Quran. 

MTsN 2 Purworejo pada tanggal 22 Oktober tahun 2020 melaksanakan kegiatan 

Peringatan Hari Santri dengan mengadakan Tadarus Al Quran. Tadarus Al Quran 30 juz diikuti oleh 

guru, karyawan dan siswa MTsN 2 Purworejo.  Kelas VII dan VIII setiap kelas secara serentak 

membaca 10 juz yang dan 1 guru pengampu pada tiap-tiap kelasnya. Kelas IX setiap kelas secara 

serentak membaca 15 juz yang dan 1 guru pengampu pada tiap-tiap kelasnya  Para guru dan 

karyawan melengkapi (khatam) kelas IX dengan membaca 15 juz Al Quran. Pada Hari Santri  ini. 

Secara keseluruhan keluarga besar MTsN 2 Purworejo yang terdiri dari 27 kelas beserta guru dan 

karyawan dapat mengkhatamkan 11 kali bacaan Al Quran. Pada kegiatan tersebut seluruh siswa, 

guru dan karyawan juga diwajibkan memakai pakaian santri, yakni pakaian taqwa.  



Pada kesempatan peringatan Hari Santri ini dapat sampaikan bahwa  Penetapan Hari 

Santri Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 yang ditandatangani pada 

15 Oktober 2015 di Mesjid Istiqlal Jakarta. Hari Santri Nasional yang ditetapkan pada tanggal 22 

Oktober merujuk pada satu peristiwa bersejarah yakni seruan yang dibacakan oleh pahlawan 

nasional KH. Hasyim Asy’ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Seruan ini berisikan perintah kepada 

umat Islam untuk berperang (jihad) melawan tentara sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah 

Republik Indonesia pasca Proklamasi kemerdekaan. Sekutu ini maksudnya adalah Inggris sebagai 

pemenang perang dunia II untuk mengambil alih tanah jajahan Jepang.  

Sejarah Hari Santri Nasional Dikutip dari situs resmi Pemerintah Kota Pariaman, Hari 

Santri Nasional tidak hanya merujuk pada komunitas tertentu, tetapi merujuk mereka yang dalam 

tubuhnya mengalir darah Merah Putih dan tarikan napas kehidupannya terpancar kalimat La ilaaha 

illa Allah. 22 Oktober 1945 dianggap sebagai resolusi jihad di mana santri dan ulama bersatu serta 

berkorban untuk mempertahankan Indonesia. Saat itu Hasyim Asy’ari yang menjabat sebagai Rais 

Akbar Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) menetapkan resolusi jihad melawan pasukan 

kolonial di Surabaya, Jawa Timur. Dan kondisi tersebut terlihat pada 21 dan 22 Oktober 1945 di 

saat pengurus NU Jawa dan Madura menggelar pertemuan di Surabaya. Pertemuan tersebut 

dilakukan untuk menyatakan sikap setelah mendengar tentara Belanda berupaya kembali menguasai 

Indonesia dengan membonceng sekutu. Lewat Resolusi Jihad, kaum santri memohon dengan sangat 

kepada Pemerintah Republik Indonesia agar menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata 

terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan, agama dan Indonesia, terutama 

terhadap pihak Belanda dan kaki-tangannya. Bagi NU, baik Belanda maupun Jepang telah berbuat 

kezaliman di Indonesia dan resolusi ini membawa pengaruh yang besar. Bahkan, ada dampak besar 

setelah Hasyim Asy'ari menyerukan resolusi ini. Hal ini kemudian membuat rakyat dan santri 

melakukan perlawanan sengit dalam pertempuran di Surabaya. Banyak santri dan massa yang aktif 

terlibat dalam pertempuran ini.  



Perlawanan rakyat dan kalangan santri ini kemudian membuat semangat pemuda 

Surabaya dan Bung Tomo turut terbakar. Hingga akhirnya perjuangan tersebut menewaskan 

pemimpin Sekutu Brigadir Jenderal Aulbertin Walter Sothern Mallaby. Mallaby tewas dalam 

pertempuran yang berlangsung pada 27-29 Oktober 1945. Hal inilah yang memicu pertempuran 10 

November 1945.  

  


