RIWAYAT HIDUP

M. ISHAQ dilahirkan di Surabaya pada tanggal 4 Juli 1962 sebagai
anak kedua dari delapan bersaudara. Ayahnya M. Ridwan seorang
penarik becak di Surabaya selama bertahun-tahun dan kemudian
pindah ke Desa Pandanwangi Diwek Jombang. Ibunya Djuwarijah
seorang buruh serabutan yang buta aksara Hidup mereka secara
ekonomis serba kekurangan, namun senantiasa rukun dan damai.
Sejak tahun 1992 kedua orangtua dan lima orang adiknya
bertransmigrasi ke Desa Ujungbatu Kecamatan Pleihari Kabupaten
Tanalaut Kalimantan Selatan.
Semasa kecil bertahun-tahun promovendus menjadi anak jalanan di Surabaya, sebagai
penjaja es lihrt. Selanjutnya dia hidup di pondok pesantren Sunan Ampel Jombang asuhan
K.H. Mahfudz Anwar (1975-1980), sebagai santri mandiri (pembantu pada keluarga kiai).
Sewaktu mondok dan bersekolah di PGA Sunan Ampel Jombang, setiap liburan dia masih
beijualan es dan bakso keliling Surabaya.
Sejak kecil dia bercita-cita untuk meraih kesempatan belajar seluas mungkin dan setinggitingginya. Proses pendidikan formal ditempuhnya dengan lancar, selesai tepat waktu, dan
selalu mencapai prestasi optimal. Belajarnya di SDN Panjangjiwo Surabaya lulus tahun 1973,
meraih Bintang Kelas. Belajarnya di Pendidikan Guru Agama 4 tahun Sunan Ampel
Jombang lulus tahun 1977. Belajarnya di Pendidikan Guru Agama 6 tahun Sunan Ampel
Jombang ditempuhnya sampai kelas 6 (tanpa ujian). Selanjutnya dia mengikuti ujian
extraney di Madrasah Aliyah Negeri Denanyar Jombang dan lulus tahun 1980. Selanjutnya
dia menempuh pendidikan jenjang Srata 1 (S-l) Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP IKIP
MALANG Mus tahun 1984. Pada tahun 1983 dia meraih predikat Mahasiswa Teladan I IKIP
MALANG sehingga diundang oleh presiden RI ke Istana Negara untuk mengikuti beberapa
upacara kenegaraan. Kemudiuan sejak September 1987 dia menempuh pendidikan jenjang
Strata 2 (S-2) Program Studi Pendidikan Luar Sekolah PPS IKIP MALANG lulus Januari
1990 dengan predikat cumlaude.
Promovendus giat mengikuti pelatihan, sampai tak terhitung jumlah pelatihan yang pernah
diikutinya. Pelatihan yang masih diingat adalah sebagai berikut: (1) pelatihan penelitian bagi
dosen di DOP Malang selama enam bulan dan memperoleh sertifikat pada tahun 1987; (2)
pelatihan manajemen pengentasan masalah buruh anak di Diklat Binaswadaya Bogor
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