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KATA PENGANTAR PENERJEMAH 

Istilah “al-ghazwu al-fikri” (sering disingkat menjadi ghazwul-

fikri) secara sederhana diartikan serangan pemikiran. Kata “al-

ghazwu” berarti serangan. Dan kata “al-fikr” berarti pemikiran. 

Maksudnya ialah: upaya gencar yang dilakukan oleh pihak Barat –

(baca: kaum Kafir)- untuk merubah pola pikir umat Islam agar 

meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Upaya itu 

dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi mutakhir, 

seperti tayangan televisi, situs internet, buku, kurikulum pendidikan 

dan segala macam saluran informasi. 

Gerakan “ghazwul-fikri”, dimulai dari zaman penjajahan Barat di 

kawasan dunia Arab. Ketika salah seorang petinggi Perancis 

tertangkap di Mesir pada era Perang Salib dan ditawan. Kemudian 

setelah itu dilepaskan oleh pasukan Islam, maka sekembalinya ke 

negerinya, ia berpesan bahwa umat Islam tidak bisa dilawan dengan 

kekuatan fisik (militer). Karena semua cara itu hanya berakhir 

dengan kegagalan. Tapi ada satu cara yang masih dapat dilakukan 

untuk mengalahkan umat Islam, yaitu dengan merubah cara berpikir 

mereka dengan menjauhkan mereka dari agamanya. Pada saat itu, 

barulah umat Islam dapat dikalahkan. Tapi usaha terakhir ini 

menempuh proses panjang yang berbeda dengan perang senjata di 

medan pertempuran yang berlangsung relatif singkat. 

Merubah pola pikir suatu generasi membutuhkan waktu yang 

sangat panjang, biaya yang cukup mahal serta metode yang 

komprehensif. Kalau tidak, upaya merombak pola pikir sebuah 

masyarakat bisa berujung pada kegagalan. Tetapi bila proyek itu 

berhasil, keuntungannya luar biasa karena mampu mengeluarkan 

sebuah umat dari ke-Islaman-nya. Biarkan mereka tetap mengaku 

sebagai Muslim, tetapi loyalitas pada Islam sedikitpun tidak tersisa 

lagi di kepalanya. Proyek inilah yang dikerjakan Yahudi bekerjasama 

dengan Nasrani dalam beberapa abad terakhir. Maka hasilnya, 

lahirlah generasi yang secara keturunan mempunyai akar dengan 

Islam, tetapi cara berpikir dan paradigmanya murni sekuler (kebarat-

baratan). 
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Antara Ghazwul-Fikri dan Ghazwuts-Tsaqafi 

Ada istilah lain yang berdekatan dengan ghazwul-fikri (GF), 

yaitu ghazwuts-tsaqāfi (GTs). Yang terakhir ini dapat diartikan 

berupa serangan budaya yang dilancarkan oleh musuh Islam untuk 

menanggalkan bangsa Muslim dari kebiasaan dan adat istiadat Islam-

nya dan menggantinya dengan tradisi Barat. Sedangkan ghazwul-fikri 

adalah serangan pemikiran. Kedua-duanya bisa bermakna sama dan 

bisa juga dibedakan. Kalau sasaran GF untuk merubah pola pikir 

Muslim agar tidak berfikir sesuai petunjuk (paradigma) Islam, maka 

GTs, sasarannya adalah merubah prilaku dan kebiasaan Muslim. 

Sehingga lebih dekat dengan budaya barat dan bahkan merasa asing 

dengan budaya (ajaran) Islam
a
. 

Antara Ghazwul-Fikri dan Ghazwul-`Askari 

Ada lagi bentuk serangan lain yang amat popular, yaitu serangan 

militer berupa perang senjata. Inilah yang terjadi dalam kurun yang 

panjang di berbagai wilayah dunia Islam, teristimewa Perang Salib. 

                                                
a  Sebagai contoh tradisi memperingati hari lahir (birth day) adalah tradisi Kristen 

murni. Tidak dikenal dalam tradisi Islam, bahkan dianggap sebagai perbuatan 
munkar (terlarang). Namun karena infiltrasi budaya Barat, tradisi itu akhirnya 

secara perlahan-lahan diterima oleh masyarakat Muslim dan dipraktikkan oleh 

hampir tiap pribadi Muslim. Bahkan yang lebih berbahaya dari itu, 

mengucapkan “Selamat Natal” atau memeriahkan Natal dan malam Tahun Baru. 

Kedua ajaran ini murni ajaran Nasrani dan tidak pernah dikenal dalam tradisi 

kaum Muslimin seluruh dunia. Kendatipun Islam pernah tinggal di Spanyol 

lebih kurang delapan abad, namun umat Islam di sana zaman itu sama sekali 

tidak terpengaruh oleh tradisi Kristen/Katolik sedikitpun. 

Bahkan yang terjadi kala itu justru sebaliknya. Yakni tradisi Islam 

meninggalkan pengaruh bagi tradisi Spanyol. Sebagai contoh: Di dalam sunnah 

Nabi SAW., diajarkan apabila seseorang bersin di sekitar kita, maka merupakan 
kewajiban salah seorang dari kita mengucapkan “yarhamukallah” (semoga anda 

disayangi oleh Allah). Sebagai bentuk doa terhadap orang yang bersin. Tradisi 

ini diadopsi oleh bangsa Spanyol dan mereka bawa ke Amerika dan akhirnya 

menjadi kebiasaan bangsa Amerika bila ada yang bersin, maka orang di 

sekitarnya mengucapkan “Bless you” sebagai singkatan “God bless you” yang 

tidak lain adalah terjemahan “yarhamukallah” dalam Bahasa Arab. 

Demikian juga sebutan hari Jum’at yang dalam Bahasa Inggris disebut 

Friday, demikian juga dalam Bahasa Belanda, Prancis, Jerman, yang artinya 

adalah “Hari Libur”. Sebutan ini tidak lain bersumber dari tradisi Islam selama 

berabad-abad di Spanyol bahwa Jumat itu adalah hari libur. 
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Sebuah Perang dahsyat yang berlangsung berabad-abad antara umat 

Islam dengan tentara Salib Eropa. Bangsa Eropa sendiri 

mengistilahkan perang yang satu ini sebagai “Holy War”. Nama 

Shalahuddin al-Ayyubi menjadi sangat terkenal dalam perang ini, 

karena beliau-lah yang mampu memukul mundur tantara Salib dari 

Palestina setelah pertarungan sengit dan panjang. Beliau telah 

memberi pelajaran amat penting bagi Eropa untuk tidak melawan 

umat Islam di kancah perang terbuka. 

Beda antara Ghazwul-Fikri dan Ghazwul-`Askari, bila dalam 

serangan militer, senjata yang digunakan jelas terlihat berupa 

senapan, tank, peluru dan lainnya, tetapi dalam GF tidak terlihat 

sepucuk senapan pun. Yang ada ialah benda-benda yang sepintas tak 

ada hubungannya dengan perang. Seperti televisi, radio, surat kabar, 

majalah, buku, handphone, antena parabola. Tetapi dalam program 

dan acara yang ditayangkan oleh alat-alat tersebut terkandung makna 

perang yang lebih dahsyat dari perang fisik. Yang menjadi 

sasarannya ialah otak, pikiran manusia (dalam hal ini Muslim). 

Pintu-pintu Ghazwul-Fikri 

Salah satu pertanyaan yang mendesak ialah, dari mana masuknya 

Ghazwul-Fikri ke dalam tubuh umat Islam sehingga dapat merubah 

pola pikir umat, meninggalkan ajaran agamanya dan merasa lebih 

dekat dengan paham (millah) kaum Kafir?  

Untuk menjawab pertanyaan ini, pintu masuknya GF ke tubuh 

umat Islam berbeda dengan serangan militer (ghazwul-`askari). 

Kalau invasi militer jelas kelihatan wujud/fisiknya. Suasana-nya 

diwarnai oleh rasa tegang dan mencemaskan. Tapi GF berbeda sama 

sekali baik dari segi fisik, suasana, hingga alat yang digunakan. GF 

biasanya masuk melalui saluran yang relatif halus dan tidak terasa. 

Suasananya bahkan menyenangkan. Namun akibatnya jauh lebih 

dahsyat dari invasi militer. Korbannya tidak terlihat luka, tewas atau 

berdarah-darah. Justru korbannya berpenampilan gagah, menarik, dan 

ceria. Namun pola pikir yang menjadi identitas asli seseorang telah 

berubah seratus delapan puluh derajat. Hal yang membedakan 

seorang Muslim dari yang lain adalah pada pola pikir dan 

pemahaman. Jika hal-hal yang fundamental ini telah bergeser, sama 

saja ia telah berganti keyakinan dan bertukar aqidah. 
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Ada beberapa media atau sarana merupakan pintu masuk bagi 

Ghazwul-Fikri ke tubuh umat, di antaranya ialah: 

 Pendidikan Formal 

Pendidikan Formal merupakan pintu masuk paling strategis bagi 

kedua serangan musuh Islam terhadap umat Islam yaitu Ghazwul-

Fikri dan Ghazwuts-Tsaqafi. Karena Pendidikan formal di dunia 

Islam hampir seluruhnya produk kaum penjajah sejak masa 

penjajahan berlangsung dan terus berkelanjutan sekalipun penjajahan 

formal telah berakhir. Sekalipun bangsa-bangsa penjajah itu – antara 

lain: Inggris, Prancis, Belanda, Portugis, Spanyol, Italia
b
- telah keluar 

meninggalkan negeri jajahannya, namun pendidikan yang telah 

mereka bangun dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi masih 

merupakan “fotokopi” pendidikan Barat, dari seluruh aspeknya, baik 

dari segi kurikulum, buku yang diajarkan, sistem pendidikan dan arah 

pendidikan, murni mengacu ke Barat. Jadi tidak mengherankan murid 

yang keluar dari pendidikan formal -sejak dasar hingga sarjana- 

berpola pikir sekuler. Karena faham sekuler itu diajarkan secara 

sistematis melalui pendidikan formal di sekolah dari Dasar hingga 

Perguruan Tinggi. Jadi sekalipun para siswa dan mahasiswa tidak 

pernah belajar ke negara-negara Barat (Eropa), tetapi apa yang 

mereka pelajari di sekolah masing-masing sama persis (copy-paste) 

dari apa yang dipelajari di negara-negara penjajah tadi. 

Sebagaimana diketahui pendidikan berlangsung terus menerus 

tanpa putus. Generasi sekarang menggantikan generasi sebelumnya. 

Yang akan datang akan menggantikan generasi sekarang. Begitulah 

seterusnya. Dengan sistem pendidikan yang berkesinambungan, 

maka generasi yang tumbuh -begitu juga penerusnya- adalah generasi 

yang seragam dengan pola pikir pendahulunya. Artinya selama 

                                                
b  Inggris menjajah sejumlah besar negeri-negeri Islam antara lain: Anak Benua 

India (mencakup India, Pakistan, Bangladesh), Mesir, Yaman, Palestina, 

Jordania, Oman, Malaysia, Brunei, Singapura, Nigeria, Somalia, Kenya dan 

sejumlah negara-negara Afrika. Perancis menjajah sejumlah negara kawasan 

Timur Tengah seperti Lebanon, Suriah, Mesir, Marocco, Tunisia, al-Jazair, 

Senegal, Pantai Gading, dan sejumlah negara-negara Afrika. Belanda menjajah 

Indonesia. Italia menjajah Libya. Portugis menjajah Indonesia. Spanyol 

menjajah Philipina. 
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pendidikan formal tidak dirombak dari akarnya, maka jangan diharap 

akan lahir generasi Muslim yang setia pada agamanya. Justru yang 

lahir adalah generasi dengan pola pikir ganda (dualisme pola pikir). 

Dalam soal ibadah mereka menjalankan ritual-ritual Islam seperti 

shalat, puasa, haji, berkurban, namun dalam pandangan hidup (world-

view) dalam memandang dunia dan sistem yang berjalan sekarang, 

mereka menganut paham sekuler. Inilah buah atau hasil Ghazwul-

Fikri yang diperankan oleh Barat. 

Bahkan yang lebih parah dari itu, dalam mengkaji Islampun 

mereka menggunakan pendekatan Barat. Islam dipandang sebagai 

fenomena sosial, bukan sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya. 

Mereka yang terjerumus dalam jurang ini, ialah sarjana-sarjana 

lulusan IAIN, UIN yang menempuh studi bidang keagamaan di Pusat 

Orientalisme negara-negara Barat
c
. Di ruang kuliah, meja diskusi, 

hingga dalam penelitian, kepada mereka ditanamkan bahwa agama 

adalah bagian dari fenomena sosial belaka. Jadi tidak boleh membuat 

penilaian terhadap seseorang sebagaimana yang dikenal dalam ajaran 

Islam, seperti Kafir, Munafiq, Mukmin. Istilah-istilah itu terlarang 

dalam kajian mereka. Yang ada dalam terminologi mereka adalah 

manusia yang taat hukum dan aturan atau yang tidak taat hukum dan 

aturan. Semua agama dipandang sama, tidak ada yang salah atau 

                                                
c  Universitas-universitas Eropa dan Amerika gencar menyelenggarakan program 

Studi Islam dan Arab. Pihak Universitas dan lembaga penyalur beasiswa 

menawarkan beasiswa kepada mahasiswa dari Negara-negara Muslim, seperti 

Indonesia, untuk mengambil program Postgraduate dalam “Studi Islam dan 

Arab”. Sudah dipastikan program ini tidak lepas dari maksud-maksud tertentu di 

antaranya: menyebarkan budaya Barat Eropa, merubah pola pikir intelektual 

Muslim dan menggantinya dengan pemikiran Liberal, menciptakan “juru bicara” 
Barat di negara-negara Muslim. Mereka ini pasti sejalan dengan proyek 

missionarisme Kristen. Pusat Orientalisme membuka pintu seluas-luasnya bagi 

sarjana-sarjana Muslim dengan dalih belajar metodologi ilmiyah. Justru dengan 

belajar metodologi itulah membuka jalan bagi perusakan pola pikir intelektual 

Muslim. Metodologi yang mereka ajarkan di Barat adalah metodologi Barat, 

bukan Metodologi Islam. Mereka mengajarkan kepada sarjana-sarjana Muslim 

itu bagaimana memandang agama. Agama adalah bagian dari fenomena Sosial 

yang tidak ada hubungannya dengan wahyu. Bahkan mereka tidak mengenal 

terminologi wahyu. Sedang dalam Islam, agama itu bersumber dari wahyu. 

Wahyu bernilai mutlak.  
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yang benar. Agama hanyalah masalah keyakinan pribadi. Ketika 

ajaran agama dianggap tidak sejalan dengan tuntutan kehidupan 

modern -versi Barat- maka ajaran agama itu harus dibuang.  

Inilah yang diserap oleh para sarjana dan intelektual kita yang 

belajar di Barat dan yang mereka terapkan di negeri Muslim ketika 

mereka memegang jabatan-jabatan publik. Mereka juga beranggapan 

bahwa jabatan sebagai pemimpin publik tidak perlu dikaitkan dengan 

agama (Islam). Setiap warga negara, apapun agamanya boleh saja 

dipilih sebagai Presiden, Wakil Presiden, Mentri, Gubernur, Bupati 

dan seterusnya. Karena dalam pola pikir mereka, masalah agama 

tidak boleh dikaitkan dengan urusan publik. Sebagian mereka dengan 

lancang mengatakan bahwa negara Indonesia bukan negara 

berdasarkan Islam, sehingga tidak perlu membawa agama ke ranah 

publik. Inilah paham sekuler liberal yang mereka pelajari di 

universitas Barat.
d
 

 Media 

Pintu kedua masuknya GF ke tubuh umat Islam ialah melalui 

media. Media adalah sarana yang sangat efektif membentuk pemikiran 

individu dan masyarakat. Seseorang yang menonton suatu tayangan 

dengan muatan tertentu secara berulang-ulang, hampir dipastikan ia 

akan membenarkan isi apa yang ditontonnya. Sekalipun orang di 

sekitarnya mengatakan tontonan itu tidak benar atau menyimpang, ia 

akan tetap berpendirian bahwa itu adalah benar. Karena apa yang 

sering didengar, dilihat dan dibaca, itulah yang akan diyakini 

kebenarannya. Informasi bohong, jika tiap jam diulang-ulang, akan 

dipercaya sebagai kebenaran. 

                                                
d   Ketika isu agama mencuat pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, 

hal itu sangat mengejutkan kaum sekularis-liberal di Indonesia dan dunia pada 

umumnya, gara-gara Pejabat Gubernur saat itu -seorang Nasrani- yang menjadi 

kandidat kuat, menista ayat al-Qur’an (surat al-Ma’idah : 51). Kejadian itu 

sangat menggegerkan tatanan masyarakat DKI khususnya, dan itulah penyebab 

kekalahan calon gubernur DKI dan akhirnya membawanya masuk penjara 

dengan tuduhan ujaran kebencian pada agama. Isu “Radikalisme”pun menjadi 

isu santer di berbagai media hingga dalam tulisan-tulisan di Jurnal Ilmiyah 

Internasional. Mereka menganggap, membawa isu agama dalam konteks 

kekuasaan merupakan bentuk radikalisme di zaman globalisasi ini.   
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Apa yang ditayangkan oleh media elektronik selama beberapa 

dekade ini lebih kepada gempuran terhadap pemirsa ketimbang 

penyampai informasi. Puluhan stasiun televisi – pusat dan daerah- 

lain lagi televisi luar yang dipancarkan melalui parabola, ditambah 

situs-situs internet di dunia maya, tidak memberi kesempatan kepada 

pemirsa untuk memilih dan memilah apa yang ditontonnya. Pemirsa 

diserbu dengan tayangan-tayangan yang dipaksakan. Seolah-olah 

mereka mengatakan kepada pemirsa “Inilah berita yang benar tidak 

diragukan sedikitpun. Anda harus terima berita ini, suka atau tidak 

suka. Bila anda memiliki persepsi yang beda dari berita ini, anda 

harus tinggalkan persepsi anda itu dan terima informasi ini.” Itulah 

ungkapan dari tontonan, tayangan dan berita yang dipaksakan oleh 

saluran informasi akhir-akhir ini. 

Apakah pesan yang dibawa media massa dalam pemberitaan 

mereka? 

Mereka dengan gencar menuduh bahwa Islam adalah agama 

terbelakang, agama yang mengajarkan kekerasan. Tidak ada 

kekerasan yang terjadi di seluruh muka bumi ini, melainkan Islam 

berada di belakangnya. Mereka secara tidak langsung mengatakan 

kepada pemirsa di seantero bumi: “Bila anda masih mau bertahan 

dengan ke-Islaman anda, anda harus siap mengganti pola beragama 

anda dengan pola liberal. Pemahaman beragama anda tidak boleh 

keluar dari pemahaman Barat yang sekuler. Jika anda masih 

bertahan dengan pemahaman anda yang murni/orisinil itu, maka 

sebutan untuk anda ialah “garis keras”, “ekstrim”, “radikal”, 

bahkan “teroris”. 

Tetapi bila anda ingin lebih aman, maka anda sebaiknya 

meninggalkan ajaran Islam dan hiduplah tanpa harus taat dan patuh 

pada agama (Islam), cukup Islam hanya tertulis di Kartu Tanda 

Pengenal (KTP) anda saja!. Tidak lebih dari itu. Yang penting anda 

hidup baik, tidak mengganggu orang lain.” 

Beginilah dahsyatnya indoktrinasi media di zaman ini. Yang 

menjadi korban terbesarnya adalah umat Islam di seluruh dunia. 

Karena semua saluran informasi itu datang dari Barat. Sementara 

Barat dikuasai oleh Yahudi Zionis dan Salibisme Internasional. 
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Sekularisme bencana terbesar umat Islam 

Bila ditelusuri kondisi umat dan bangsa-bangsa Muslim dari 

zaman ke zaman, akan kita dapatkan bencana terbesar menimpa umat 

ini adalah faham sekularisme. Faham ini dibawa masuk oleh kolonial 

ke tubuh umat. Kelihatannya agenda ini sudah direncanakan 

sedemikian rupa oleh bangsa-bangsa Eropa Salib. Penjajahan mereka 

ke negeri-negeri Muslim benar-benar bermotifkan ideologi murni. 

Bukan motif ekonomi seperti digambarkan oleh para penulis sejarah. 

Inggris, Prancis, Portugis, Spanyol, Italia dan Belanda menjajah 

negeri-negeri Muslim dengan tujuan ideologis, membangun pondasi 

misionarisme Kristen/Katolik dan diback-up oleh Yahudi zionis
e
. 

Selain itu, target besar mereka menanamkan faham sekularisme di 

negeri jajahannya. Mereka bangun sekolah mulai tingkat Dasar 

hingga Perguruan Tinggi untuk menyiapkan kader-kader sekuler dari 

anak bangsa yang dijajah. 

Sekularisme merupakan pintu gerbang bagi atheisme. Negara-

negara Barat pada mulanya menerapkan faham sekuler namun babak 

berikutnya -sadar atau tidak sadar- mereka masuk ke faham atheisme. 

Inilah yang menimpa bangsa-bangsa Eropa dan Amerika dalam 

beberapa dekade terakhir. Atheisme menyebar luas di tengah bangsa-

bangsa Eropa (termasuk Amerika) tanpa kehadiran paham komunis. 

Paham atheis tidak bisa langsung disebarkan ke negeri-negeri yang 

sudah memiliki agama (Islam). Akan tetapi harus ada faham yang 

menjembataninya, faham yang seolah-olah memberi tempat bagi 

agama, tetapi hakikatnya memenjarakan agama di tiang-tiang masjid. 

Setelah sekularisme diterima oleh suatu bangsa, maka tahap 

berikutnya adalah masuknya faham atheisme. Oleh karenanya, para 

tokoh-tokoh da`wah, habis-habisan melawan faham sekularisme, 

karena mereka sadar bahwa faham berikutnya yang akan 

menggerogoti umat Islam adalah faham atheis, sebagaimana yang 

melanda penganut Nasrani di Eropa dan Amerika. 

                                                
e  Di dalam al-Qur’an, ada ayat yang menerangkan bahwa Yahudi dan Nasrani itu 

bekerjasama. Allah berfirman: 

(ض  ع  ب    اء  ي  ل  و  أ   م  ه  ض  ع  ) ب     

Artinya : “Sebagian mereka adalah penolong atas sebagian lainnya.” (al-

Qur’an, al-Mā’idah (5) : 51. 



ix 

 

Buku kecil yang ada di tangan penulis ini adalah karya seorang 

intelek Mesir, mengajar di Perguruan Tinggi di Mesir, dengan 

pengalamannya di bidang akademik dan da’wah semakin menambah 

bobot buku ini untuk memberikan gambaran secara ringkas tentang 

Ghazwul-fikri yang menimpa bangsa-bangsa Muslim pasca 

penjajahan. 

 
Bekasi, Jawa Barat, 

Penerjemah 

 

Daud Rasyid 

daudrasyid2014@gmail.com 
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MUQADDIMAH 

Umat Islam sekarang sedang dilanda oleh al-Ghazwu al-Fikri 

(Ghazwul-Fikri), yang berusaha menyibukkan umat dengan cara apa 

saja yang dapat menjauhkannya dari pemahaman Islam yang benar. 

Bukan rahasia lagi, bahwa arus-arus yang datang dari luar itu - 

dengan segala sarana yang dimilikinya – menyerang masyarakat 

Islam dengan gencar hingga remuk, lumpuh tak berdaya, geraknya 

terhambat dan akhirnya tersisih dari dunia kenyataan. 

Pihak-pihak yang memusuhi Islam tidak pernah mendiamkan 

dien ini sejak pertama kali turun di muka bumi. Mereka terus 

menerus berusaha menipu daya Islam dan kaum Muslimin. 

Maka Ghazwul-Fikri-pun tak henti-hentinya menerobos ke akar-

akar dan memusatkan perhatiannya pada pengaburan prinsip. 

Gerakan-gerakan perusak yang beraneka ragam itu berusaha dengan 

sungguh-sungguh menjegal aktifitas Islami, agar kaum Muslimin 

tidak dapat bertolak maju kearah pembangunan, produksi dan 

mencapai kemajuan. 

Barangkali tidak keliru jika orang berkeyakinan bahwa kemunduran 

pemikiran yang diderita umat Islam sekarang adalah konsekuensi logis 

dan gerakan-gerakan pengacau yang menyusup hingga ke “tulang-

tulang” umat ini. Tak dapat dipungkiri, bahwa dunia Islam merupakan 

sasaran yang paling mahal di antara sasaran-sasaran “pengekspor” 

pemikiran. Hal itu, karena pertimbangan letak dunia Islam yang strategis 

dan sikapnya yang membahayakan dalam asumsi mereka. Target yang 

ingin dicapai oleh “pusat produksi” dari proyek “ekspor” pemikiran ini 

adalah satu, yaitu agar komunitas-komunitas yang ada dalam tubuh 

umat Islam senantiasa bergantung pada kekuatan luar dan mereka 

dijauhkan dari pemikiran Islam yang orisinil. 

Oleh karena itu, sudah merupakan keharusan umat Islam, 

menyadari bahaya-bahaya pemikiran dan arus-arus pemusnah yang 

sedang mengepungnya. Dan seharusnya pula umat ini memahami letak 

posisinya serta mengenal di mana kedudukannya yang proporsional, 

agar ia mampu berhadapan (muwajahah) dengan rivalnya. 
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Muwajahah ini sulit dilakukan sebelum mengenal arus-arus 

pemikiran itu dan jenis serangannya. Anehnya, sepanjang sejarah 

kemanusiaan belum pernah menyaksikan suatu kondisi di mana al-

ghazwul-fikri memiliki kelengkapan tenaga-tenaga ahli dan para 

pemikir, seperti yang kita saksikan di zaman ini. Gerakan-gerakan 

pengacau itu menggunakan teori-teori dan filsafat yang jauh dari 

standar kebenaran. 

Kajian yang kami sajikan ke hadapan pembaca ini dengan judul 

“al-Ghazwu al-Fikri Dalam Sorotan Islam” pada awalnya saya 

siapkan untuk memenuhi permintaan. “Organisasi Konferensi Islam” 

(OKI) dalam persidangan Majma` al-Fiqh Al-Islāmy (Komisi Fiqih 

Islam), Mei 1992 yang lalu di Jeddah.  

Oleh karena itu, kajian ini hanyalah sekedar meletakkan rambu-

rambu jalan dan menjelaskan langkah-langkah gerakan yang tepat 

untuk membangun masyarakat kita serta melindungi stabilitas dan 

keamanan umat Islam. Sebab, umat manapun yang melangkah ke 

arah kemajuan yang cemerlang seharusnya bergerak mantap dan 

mampu menyisihkan penghalang. 

 

Dr. Ahmad Abdur Rahim, As-Sayih 

Fakultas Ushuluddin & Da’wah,  

Syibin Al-Koum 

Universitas Al-Azhar 
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ISTILAH AL-GHAZWU ‘L-FIKRI 

Sebelumnya, perlu kita perhatikan sejenak istilah “Ghazwul-

Fikri” yang akhir-akhir ini banyak terdengar di kalangan penulis, 

peneliti dan para cendikiawan. Jika diamati secara seksama, istilah 

“Ghazwul-Fikri” memang belum kedengaran sebelum abad ke empat 

belas hijrah atau abad ke dua puluh masehi. Akan tetapi, perlu 

diingat, kendatipun istilah ini belum masyhur atau bahkan belum 

lahir sebelum abad ke empat belas hijrah, tapi tidak berarti bahwa 

makna pemahaman, dan “Ghazwul-Fikri” itu sama sekali belum ada. 

Sebab, setiap orang yang meneliti kondisi bangsa-bangsa Muslim 

akan menemukan bahwa konsep dan praktik “Ghazwul-Fikri” sudah 

ada sejak dahulu dan sekarang.  

Dalam bahasa Arab, kata "al-ghazwu" mempunyai arti: suatu. 

maksud, tuntutan dan tindakan memerangi musuh, merampas, 

menekan serta menguasai mereka di negeri mereka sendiri. 

Yang dimaksud dengan istilah “Ghazwul-Fikri” ialah: 

“Penyerangan yang dilakukan oleh musuh terhadap suatu 

umat/bangsa dengan menggunakan senjata tertentu serta cara yang 

bervariasi untuk menghancurkan potensi-potensi yang tersimpan 

dalam diri bangsa tersebut, menghapus jati diri dan tekadnya serta 

merampas segala yang dimilikinya”.
1
 

Perbedaan antara “Ghazwul-Fikri” (serbuan pemikiran) dengan 

al-ghazwul askari”(serangan milier) ialah, bahwa serangan militer 

muncul dengan kekerasan dan untuk merealisasi tujuan-tujuan 

kolonialisme, tanpa dikehendaki bangsa yang dijajah. Sedangkan al-

ghazwu bekerja untuk mencuci otak dan pemikiran agar menjadi 

pengikut pihak yang menyerang.
2 

Ghazwul-Fikri terkadang lebih sadis dan lebih parah dari 

serangan militer. Karena umat yang kalah secara pemikiran (al-

mahzumatu fikriyyan) akan berjalan mengekor dengan sangat patuh – 

bahkan merasa senang dan bangga pada perintah pihak yang 

mengalahkannya, tanpa ada keinginan untuk membelot atau 

melepaskan diri. 
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Dengan demikian tampak hubungan antara pengertian bahasa dan 

istilah (terminologi). Yaitu kata “al-ghazwu” (serangan) itu 

digunakan dalam pengertian aslinya, yaitu penyerbuan yang 

dilakukan terhadap suatu umat untuk dikuasai dan dirampas. Akan 

tetapi melalui pemikiran, dengan cara melumpuhkan kekuatan 

pemikirannya. Inilah yang dimaksudkan dengan kata “al-fikri” yang 

pemakaiannya dalam bahasa Arab sesuai betul dengan maksud istilah 

itu.
3
 

Dapat juga dikatakan bahwa istilah al-ghazwu `l-fikri meminjam 

kata “al-ghazwu” untuk dipakai dalam konteks pemikiran, karena 

istilah al-ghazwu dengan “al-ghazwu” (serangan) dalam perang, 

mempunyai hubungan dalam hal merampas bangsa lain, 

memusnahkan dan menguasainya. 

Juga dapat dikatakan bahwa istilah “al-ghazwu” adalah kata 

majaz (pinjaman) karena ada unsur persamaannya dengan perang 

yang sesungguhnya, yaitu dalam penghancuran, perusakan, 

perampasan, pencaplokan, dan menguasai bangsa lain. Oleh karena 

itu telah masyhur pemakaian istilah ini dan sinonim-sinonim lainnya 

yang menunjukkan arti yang sama.
4 

Anehnya, ada sebagian kecil cendekiawan dan peneliti yang 

menolak adanya “Ghazwul-Fikri”. Mereka menganggap bahwa 

pembicaraan tentang ini hanya sekedar asumsi saja. Mereka yang 

tidak menerima ini bertolak dari persepsi mereka tentang kondisi 

dunia saat ini, yang walaupun dipisahkan oleh batas-batas geografis, 

politik internasional. Akan tetapi disebabkan oleh kemajuan yang 

luar biasa dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, maka 

dunia sekarang telah merupakan satu tanah air yang memiliki satu 

peradaban yang mereka sebut dengan “Peradaban Post-Modern” atau 

“Peradaban Global” atau “Peradaban Kemanusiaan”. Mereka 

berpendapat bahwa keberagaman bangsa-bangsa dan etnis-etnis yang 

ada di dunia hanyalah soal kualitas dan tingkatan semata-mata dari 

sebuah bangunan peradaban. 

Jadi berdasarkan pandangan ini, sebenarnya tidak ada lagi 

batasan yang benar-benar mempunyai hak-hak perbatasan yang 

membedakan tanah air dari berbagai peradaban yang berbeda. Oleh 

sebab itu, menurut asumsi mereka, bahwa “penyebaran pemikiran 
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apapun jenisnya melewati batas-batas apa saja sama sekali tidak 

mengandung unsur “serangan” dan “invasi”
5 

Pandangan seperti ini disusupkan melalui berbagai cara dan 

slogan. Ada yang mengumandangkan slogan “Pemikiran Global”, 

ada pula yang menyerukan bahwa peradaban modern adalah 

“Peradaban Global”. Ada lagi seruan ke arah “Kebudayaan Global”. 

Selain itu, ada gerakan “Baha’iyah” yang lahir tahun 1944 di 

bawah perlindungan imperialisme Rusia, kolonialisme Inggris. 

Baha’iyah mengklaim sebagai faham yang datang membawa agama 

baru mengkombinasikan berbagai agama-agama yang ada, seperti: 

Budha, Brahma, Zardesht, Manu, Mazduk. Aliran-aliran Kebatinan, 

Yahudi, Nasrani, dan Atheis. Anehnya, faham ini mendapat 

sambutan dari sebagian orang.
6 

Namun di lain pihak, ada pula ilmuan dan pemikir yang menolak 

pandangan yang mengatakan, bahwa dunia sekarang merupakan satu 

tanah air dan satu peradaban yaitu “Peradaban Global” Mereka ini 

menyerukan agar tetap menghargai batas-balas peradaban. Karena 

dalam pandangan mereka, dunia sekarang lebih mirip sebagai 

“Forum Internasional” bagi peradaban-peradaban terkenal. Anggota-

anggotanya terdiri dari bangsa-bangsa pemilik peradaban itu. 

Jadi, peradaban-peradaban itu mempunyai unsur persamaan 

yang general. Tapi, masing-masing bangsa juga mempunyai 

peradaban yang spesifik, sehingga tidak dapat disatukan begitu 

saja dan perlu memelihara identitas masing-masing peradaban. 

Bahkan bukan sekedar memelihara semata-mata, betapapun 

pentingnya, akan tetapi disebabkan oleh faktor-faktor nasionalisme 

dan ideologis yang cukup berperan dalam menyelamatkan bangsa-

bangsa dari ketergelinciran dan memajukan dari 

keterbelakangannya. Sebab karakteristik-karakteristik ini 

mempunyai kemampuan memikul bangsa-bangsa itu dengan 

kebanggaan yang sah dan memiliki daya penggerak dalam 

persaingan daya cipta dan kreatifitas. Di samping itu pluralitas 

juga berperan memperkaya sumber-sumber masukan 

internasional.
7 

Kelompok yang menolak internasionalisasi peradaban ini juga 

berpendapat bahwa pluralitas peradaban akan menyingkap semangat 
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intervensi, dominasi dan arogansi yang selama ini disembunyikan oleh 

peradaban yang mendominasi dalam hal ini ialah peradaban Barat atas 

dunia kontemporer kita, dengan berlindung di balik slogan “unifikasi”, 

“globalisasi” dan “kemanusiaan”. Pluralitas juga berperan secara 

efektif dalam memanaskan semangat kompetisi bangsa-bangsa yang 

lemah terhadap simbol-simbol dan badan-badan yang mewakili “krisis 

peradaban Barat” yang sekarang mencekik kemanusiaannya. Agar 

krisis itu tidak merembes ke seluruh umat manusia.
8 

Kelompok ilmuan terakhir ini mengakui eksistensi “Ghazwul-

Fikri” dan mereka memperingatkan akan bahaya-bahayanya yang 

kompleks dan yang sekarang sedang mengelilingi masyarakat Islam. 

Mereka para cendekiawan itu menolak tuduhan “tanah air dari 

peradaban yang sama bagi dunia modern kita, maupun klaim 

“peradaban dunia yang sama dari satu tanah air”. Sebagai 

alternatifnya mereka menawarkan konsep bahwa dunia kita sekarang 

lebih mirip dengan “forum internasional” yang menaungi sejumlah 

peradaban yang spesifik. 

Dalam pandangan mereka, bangsa-bangsa yang lemah harus 

berjuang dengan gigih di bidang peradaban untuk melepaskan 

dominasi dan kungkungan yang dipaksakan oleh peradaban Barat 

yang mendominasi melalui imperialisme klasik dan imperialisme 

modern terhadap peradaban-peradaban lainnya. Jadi, pluralitas bukan 

singelisme adalah hakikat yang sesungguhnya mewakili kenyataan 

peradaban dalam realita kita sekarang. Atas dasar itu, tanpa 

diragukan memang ada kondisi-kondisi tertentu yang melanggar 

“batas-batas” peradaban sesuatu bangsa dalam bentuk “invasi 

pemikiran”.
9 

Persepsi ini didukung oleh realita kehidupan bangsa-bangsa. 

Orang-orang yang banyak mengamati kehidupan bangsa-bangsa yang 

memiliki peradaban-peradaban “kaya”, sejarah klasik dan warisan 

tua, atau orang yang mendalami warisan bangsa-bangsa itu, falsafah, 

mazhab, tradisi dan adat istiadatnya, akan menemukan bahwa dunia 

kita benar-benar terdiri dari sejumlah bangsa yang masing-masing 

mempunyai karakteristik dan peradabannya yang spesifik. 

Bila kita amati mazhab-mazhab yang terdapat pada bangsa-

bangsa besar dahulu, demikian juga tradisi, standar halal-haramnya, 
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mana yang boleh dan yang terlarang bagi pengikutnya, tolok ukur 

perasaan dan rasa indah, persepsi mereka tentang posisi manusia dari 

alam ini, kehidupan sesudah mati, pandangan filosofis mereka 

tentang alasan dan metafisika, jika hal-hal ini diperhatikan pada 

mazhab bangsa-bangsa itu maka akan kita dapatkan ciri khas yang 

membedakan satu dengan lainnya, di samping adanya persamaan 

yang mempertemukan kesemuanya.
10 

Peneliti yang mengamati secara cermat “benang-benang” 

spesifikasi peradaban, akan menemukan akarnya sejak awal mula 

sejarah peradaban. Peradaban tua seperti; Babilonia, Asyiria, Finicia, 

Mesir Kuno dan peradaban klasik lainnya yang telah turut 

menyumbangkan warisan dalam pemikiran kemanusiaan, telah 

mempunyai spesifikasi peradaban itu.
11

 Pengamatan yang seksama 

atas bangsa-bangsa seperti: China, India, Jepang, akan mengantarkan 

peneliti pada keyakinan akan hakikat keragaman identitas kebangsaan, 

warisan peradaban, cara hidup, falsafah, kehidupan, pandangan 

terhadap alam bagi bangsa-bangsa pewaris peradaban tersebut. 

Demikian pula halnya bila kita perhatikan peradaban Barat sejak 

masa Yunani hingga masa renaissance-nya. Juga peradaban Islam 

sejak kebangkitannya, sebagai hasil asimilasi warisan-warisan kuno 

dan bangsa-bangsa yang masuk Islam -setelah warisan-warisan itu 

dihidupkan kemudian dibersihkan dan di kembangkan berdasarkan 

metode dan standard yang ditetapkan Islam.
12

 Sebab kaum Muslimin 

bukanlah berperan sebagai penukil. Akan tetapi pengayaan-

pengayaan yang mereka lakukan atas prinsip-prinsip yang mereka 

adopsi merupakan bukti kuat bahwa mereka telah menambah dan 

menciptakan yang baru. Sebab jika divisualisasikan, sikap mereka 

sebelah mata memandang ke peradaban Yunani dan sebelah lagi 

melirik pada norma dan ajaran-ajaran Islam.
18 

Penting untuk kita perhatikan bahwa persepsi yang mengatakan 

bahwa dunia sekarang merupakan satu tanah air, tidak mengenal 

“invasi pemikiran”, adalah pandangan yang memenangkan peradaban 

Barat yang menguasai, yang berupaya menyingkirkan peradaban-

peradaban tua. 
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AL-GHAZWU ‘L FIKRI 

Telah jelas bagi kita adanya “serangan pemikiran “yang 

direncanakan, bertujuan untuk melenyapkan bangsa-bangsa, 

memusnahkan `aqidah, mazhab dan peradabannya. Agar Bangsa/ 

umat tersebut kehilangan jati dirinya dan tidak ada pilihan lain 

kecuali harus mengikut kepada yang lain, yang jika diperitah harus 

patuh dan mengikuti. Serangan ini bekerja menyesatkan masyarakat 

manusia, menipunya, memutar balik kebenaran dan mengaburkan 

hakikat dengan cara mempermainkan kata-kata dan “masuk” kepada 

lawan bicaranya melalui titik lemahnya, kemudian memukaunya dan 

dengan cara yang halus serta licik, meyakinkan orang akan kebenaran 

ide dan kecemerlangan logikanya yang palsu. 

Betapa banyak umat, bangsa dan generasi yang jatuh terperosok 

dalam jurang kesesatan, penyelewengan, dekadensi moral, kerancuan 

`aqidah dan kerusakan sosial. Disebabkan oleh iming-ming 

“Ghazwul-Fikri” yang menipu dan membuai orang-orang bodoh dan 

lugu sehingga terpengaruh dan tertipu oleh rayuan “Ghazwul-Fikri” 

itu. Betapa banyak orang dan bangsa yang menjadi korban al-ghazwu 

`l-fikri yang menyerbu ke dalam rumah sehingga menjerumuskan 

kemanusiaan ke dalam kancah kesesatan dan penyelewengan. 

Sebenarnya al-ghazwu memegang peranan merusak dalam 

kehidupan manusia pada setiap generasi dan zaman. Akan tetapi 

sepanjang fase sejarahnya, kemanusiaan belum pernah menyaksikan 

suatu kondisi di mana al-ghazwu `l-fikri memiliki perangkat tenaga 

skill, pemikir, peralatan canggih dan organisasi-organisasi yang 

tertata rapi, seperti yang kita saksikan di zaman ini. “Ghazwul-Fikri” 

tampil dengan corak filsafat, teori dan prinsip yang dianut oleh para 

pengikutnya, dibela dan dipatuhi mereka. 

Masalah “Ghazwul-Fikri” saat ini telah menjadi salah satu kasus 

yang cukup serius implikasinya yang merusak. Itu tampak dengan 

jelas pada hati dan pemikiran banyak cendekiawan di zaman 

sekarang. Senjata yang mereka gunakan adalah senjata pemusnah 

yang pengaruhnya jauh lebih hebat dari senjata-senjata lain seperti 
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senapan, roket dan pesawat tempur. Ia mampu terjun ke lapangan dan 

membuat pengaruh yang berbahaya pada saat mana senjata-senjata 

lain tidak mampu mencapai sasaran sejauh itu. Bahaya yang 

ditimbulkannya jauh lebih hebat dari sekedar membunuh sejumlah 

orang, atau katakan membunuh satu generasi seluruhnya. Sebab 

bahaya “al-ghazwu ‘l-fikir” dapat membunuh generasi-generasi 

berikutnya. Senjata yang digunakannya ialah senjata tipu daya, 

membuat keraguan, memutar balik kebenaran, dan menipu dalam 

penyajian.
14 

Tak dapat dipungkiri bahwa tak satupun agama atau ideologi 

pernah menghadapi tantangan seperti tantangan yang dihadapi Islam. 

Sejak “fajar” Islam, dien ini telah menghadapi hambatan keras 

dari penantang-penantangnya. Islam Madinah kemudian setelah kota-

kota besar menerima kebudayaan Islam berhadapan dengan 

pemikiran-pemikiran setempat yang cenderung atheistic. Islam juga 

berhadapan dengan filsafat-filsafat paganisme (Al-watsaniyah), 

seperti: Filsfafat Persia, Yunani, India dan lainnya. Tapi Islam 

berhasil menundukkan tantangan-tantangan itu. Ketika itu 

masyarakat Islam mengerti akan Islam sepenuhnya dan mereka pula 

menyadari betapa bahaya pemikiran, faham-faham yang disebarkan, 

dan keraguan yang dimunculkan oleh para filosuf dan zindiq-zindiq 

(atheis) itu.  

Keseluruhan cara itu tujuannya ialah untuk merombak pemikiran 

Islam dari fitrahnya yang orisinil, logikanya yang lurus, jalan tauhid, 

dan wataknya yang imani, menjadi atheisme dan permisivisme. Akan 

tetapi masyarakat Islam menghadang mereka dengan membongkar 

kepalsuan, dan menyingkap kebencian pada Islam yang tertanam 

dalam hati mereka. Sehingga mereka gagal dalam meruntuhkan Islam 

sepanjang sejarah masa lalu.  

Namun demikian tantangan paling berbahaya ialah ancaman 

yang dihadapi oleh masyarakat Islam masa kini. Suatu ancaman yang 

kadangkala muncul terang-terangan menantang, dan kadangkala 

tersembunyi. Tantangan ini sekarang datang dalam bentuk serangan 

pemikiran dari Barat.
15
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LATAR BELAKANG MUNCULNYA 

“AL-GHAZWU L-FIKRI” 

Pertama: Kebencian Barat (al-ˊadaˋ ash-shalibi) pada Islam dan 

kaum Muslimin 

Para peneliti mengetahui bahwa Eropa berhadapan dengan 

pemikiran Islam dalam dua periode sejarah Eropa, Pertama ialah 

periode abad pertengahan – sebelum dan sesudah Thomas 

Acquinas
16

. Ketika itu Eropa menemukan pemikiran Islam dan lantas 

menerjemahkannya, dalam upaya untuk memperkaya kebudayaannya 

dengan metode yang mengantarkan Eropa kepada renaissance sejak 

akhir abad ke lima belas Masehi.  

Kedua ialah periode modern dan kolonialisme, dimana Eropa 

menemukan pemikiran Islam sekali lagi akan tetapi dalam konteks 

yang sama sekali berbeda dari yang sebelumnya, yaitu dalam rangka 

“modifikasi (perombakan) kebudayaan”, bahkan ‘modifikasi politik” 

untuk menentukan langkah-langkah politiknya agar sesuai dengan 

tuntutan kondisi yang ada di negeri-negeri Islam.
17

 

Para ahli sejarah menguatkan, bahwa penyerbuan yang 

dilancarkan oleh tentara salib Eropa ke negeri-negeri Islam, 

disebabkan oleh dua faktor:  

Pertama, faktor religius dan fanatisme. Ketika itu tokoh-tokoh 

gereja di Eropa mengada-adakan fitnah terhadap kaum Muslimin dan 

menyebarluaskannya kepada bangsa-bangsa Eropa. Mereka 

membakar semangat orang-orang Nasrani agar bangkit mem 

“bebas”kan bumi tempat kelahiran al-Masih dari cengkraman orang-

orang ‘kafir” (maksud mereka ialah kaum Muslimin). Akibatnya 

keluarlah serombongan besar prajurit dari Tentara Salib datang 

berduyun-duyun, karena didorong oleh rasa fanatisme agamanya, 

dengan niat ingin membela agama walaupun harus dibayar dengan 

kematian, terbunuh, tertawan dalam jumlah yang sangat besar.  

Kedua, faktor politik kolonialis. Dahulu raja-raja di Eropa telah 

lama mendengar kemajuan-kemajuan yang dicapai kaum Muslimin di 

bidang peradaban dan kekayaan. Sehingga mereka tergiur dan 
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mengerahkan bala tentaranya dengan mengatasnamakan “a1-Masih” 

padahal niat mereka sesungguhnya tidak lain dari keinginan menjajah 

dan melakukan ekspansi. Tapi Allah berkehendak lain, maka 

serangan-serangan tentara salib itu gagal dan mereka pulang dengan 

membawa kekalahan.
18 

Hampir umum diketahui bahwa Eropa telah melancarkan 

sebanyak delapan kali pertempuran salib ke Timur Islam. Perang 

Salib mulai berkobar pada pertengahan abad ke sebelas Masehi dan 

berlangsung hingga akhir abad ke tiga belas (atau lebih kurang 

selama dua ratus dua puluh lima tahun), dalam delapan kali 

penyerangan bersenjata dan dilengkapi dengan jumlah dan peralatan 

yang luar biasa. 

Seorang pastur kota Al-Quds (Jerusalem), Lopoi Raymond Wagel, 

mengisahkan prilaku tentara salib ketika memasuki kota Al-Quds: 

“Telah terjadi sesuatu yang dahsyat di kalangan orang ketika 

saudara-saudara kita (maksudnya tentara salib, pent) menguasai 

benteng-benteng Al-Quds dan menara-menaranya. Sebagian kepala 

mereka (penduduk sipil Muslim, pent.) dipenggal-penggal dan itu 

adalah yang paling ringan. Sebagian lagi dikoyak-koyak perut 

mereka sehingga mereka terpaksa menjatuhkan dirinya dari atas 

benteng. Sebagian mereka ada yang dibakar dan itu setelah sekian 

lama disiksa. Pendeknya, tidak ada pemandangan lain terlihat 

dijalan-jalan kota Al-Quds dan bundaran-bundarannya selain dari 

timbunan dari tengkorak-tengkorak kepala orang Arab, kaki dan 

tangan-tangan mereka. Setiap orang hanya melewati bangkai-

bangkai mereka yang berserakan. Akan tetapi, itupun hanya 

sebagian kecil dari apa yang mereka rasakan”
19 

Pastur itu juga menyebutkan berita tentang pembantaian 10.000 

orang muslim di Masjid Umar r.a. Dia mengatakan:.  

“Saudara-saudara kita telah keterlaluan menumpahkan darah di 

Haikal Sulaiman. Mayat-mayat manusia bergelimpangan di mana-

mana. Tangan dan lengan-lengan manusia yang terpotong-potong 

terapung seolah-olah bersambung dengan mayat orang lain jika 

disambung lengan yang satu dengan tubuh yang lain, tidak dapat 

lagi dikenali aslinya. Tentara-tentara yang melakukan 

penyembelihan ini tidak sanggup mencium bau yang menguap dari 

mayat-mayat itu melainkan dengan sesak”
20
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Sejarah juga mencatat serangan tentara salib ketika memasuki 

Baitul Maqdis pada 15 Mei 1099 M telah membantai lebih dari 

70.000 Muslim sehingga kuda-kuda berenang di lautan darah yang 

sampai ke dadanya. Di Antakia, Spanyol, mereka membantai lebih 

dari 100.000 muslim. 

Jadi, permasalahannya sangat sadis. Ini adalah merupakan dengki 

dari kejahatan terhadap kebenaran, permusuhan dari ‘syirik” terhadap 

“tauhid” dan dendam “kesesatan” pada hidayah.”
21

 Akan tetapi umat 

Islam berhasil mematahkan peperangan salib yang telah merampas, 

merampok, membunuh dan mengoyak-ngoyak itu.  

Setelah berlalu lebih dua abad dari peperangan berdarah itu, 

Perang Salib kembali berkobar dan kali ini berakhir dengan 

kekalahan. Saint Louis IX, panglima perang salib dalam penyerbuan 

yang ke delapan, yang juga sebagai Raja Perancis itu, jatuh sebagai 

tawanan di tangan kaum Muslimin di kota Al-Manshurah, Mesir. 

Tapi begitupun, dia masih dilepaskan oleh tentara Islam hanya 

dengan membayar “fidyah” (tebusan). Ketika kembali pulang ke 

negerinya, Perancis, barulah dia merasa yakin bahwa kaum Muslimin 

tidak dapat ditundukkan dengan senjata api dan besi. Karena mereka 

memiliki senjata aqidah yang tertanam, membangkitkan mereka 

untuk berjihad dan berkorban dengan jiwa dan segala sesuatu yang 

mahal pada dirinya. 

Oleh karena itu, perlu melakukan perubahan dalam strategi 

dan metode. Di antara pesan-pesannya ketika itu, agar para 

pengikutnya benar-benar memusatkan perhatian mereka pada 

program-program yang dapat mengubah pemikiran kaum 

Muslimin serta meragukan `aqidah dan syariat mereka. Hal ini 

mereka lakukan setelah mengadakan pengkajian tentang Islam 

untuk maksud tersebut. 

Demikianlah prosesnya, sehingga terjadi perubahan strategi 

perang dari penggunaan senjata api dan besi ke kancah pemikiran.
22

 

Sebab menghapuskan Islam dan memurtadkan kaum Muslimin dari 

agama mereka tidak mungkin terlaksana dengan cara kekuatan fisik 

atau perang bersenjata. 

Gerakan “al-ghazwu ‘l-fikri” pada awalnya berangkat dari 

pemikiran memukul kaum Muslimin melalui “kata-kata”, seperti 

telah disarankan oleh Louis IX tadi dan menerjemahkan kitab Al-
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Qur’an Sunnah dan Ilmu-ilmu Islam untuk dicari “kelemahan-

kelemahannya agar disebarluaskan keraguan-keraguan di 

dalamnya. 

Secara terang-terangan mereka telah menegaskan bahwa Islam 

adalah musuh mereka yang utama, dan target mereka yang tertinggi 

ialah memukul dan meruntuhkan fondasi-fondasi Islam.
23 

Dari segi militer, peperangan salib telah mengalami kegagalan, 

akan tetapi tinggal “al-ghazwu ‘l-fikri” menyemperotkan racunnya 

dan menebarkan keraguan. Missi salib berlindung dibalik tabir 

“hubungan diplomatik” dan hipokrisi politik”, menggerakkan apa 

yang dimauinya dan berdiri di belakang “al-ghazwu ‘l-fikri” dengan 

segala potensi dan ilmu yang dimilikinya. 

Tidak diragukan, bahwa permusuhan salib terhadap Islam 

merupakan faktor utama dan inti dari gerakan al-ghazwu `1-fikri yang 

telah mengepung masyarakat Islam. Dan tragisnya, kita menemukan 

permusuhan ini menjangkit secara mewabah di kalangan bangsa-

bangsa Barat dan Salib. Mereka menebarkan racun dengan membabi 

buta, ke kanan dan ke kiri, membuat-buat kebohongan, mengaburkan 

kebenaran, merancang tipu-daya, kemudian menanamkan keyakinan 

dalam dirinya, bahwa mereka di atas segala-galanya; etnis yang 

paling terhormat, paling pintar dan paling benar agamanya. 

Menganggap diri mereka sebagai penasehat umat manusia, sebagai 

tuan bagi kemanusiaan, penuntun dan pembimbingnya.
24  

Yang mengenaskan ialah William Gifford Belgraf, seorang 

berkebangsaan Inggris yang dikenal dengan gelar “bunglon”, 

mengungkapkan sebuah kalimat yang merupakan inti dari sikap 

kebencian Barat terhadap terhadap Islam. Katanya: 

“Bilamana Al-Qur’an telah hilang, dan Mekkah-Madinah (telah 

lenyap), dari negeri-negeri orang Arab, barulah kita dapat 

menyaksikan orang Badui mengenal peradaban. Tak ada yang 

menjauhkan mereka (orang Arab) dari peradaban modern, kecuali 

Muhammad dan Kitabnya.”
25 

Sejalan dengan itu, Gladstone, mantan Perdana Menteri Inggris 

pernah bertutur: 

“Sepanjang Al-Qur’an masih ada, maka Eropa tidak akan 

sanggup menguasai Timur dan Eropa sendiri tidak akan merasa 

aman.”
26 
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Di sisi lain, Gardner berpendapat bahwa: 

“Kekuatan yang tersimpan dalam Islam itulah yang sangat 

mengkhawatirkan Eropa”
27 

Adapun sebab-sebab permusuhan itu, menurut Becker seorang 

Orientalis, ialah: “Ada suatu dendam permusuhan yang disimpan 

Nasrani terhadap Islam, disebabkan ketika Islam tersebar pada 

“Zaman Pertengahan”, Islam menegakkan benteng kokoh yang 

mencegah ekspansi kolonialisme dan penyebaran Nasrani. Kemudian 

Islam meluas ke negeri-negeri yang sebelumnya tunduk kepada 

kekuasaan mereka.”
28 

Dalam kaitan ini, Laurence Browne mengatakan:
 

“Sesungguhnya kekuatan hakiki adalah tersimpan dalam sistem 

Islam itu sendiri dan kemampuannya menyebar, menundukkan lawan 

dan pada vitalitasnya, Islam merupakan satu-satunya benteng yang 

menghadang kolanialisme Barat.”
29 

Selanjutnya Laurence Browne menegaskan bahwa ancaman 

kaum Muslimin merupakan ancaman dunia satu-satunya di zaman 

modern ini. Oleh karenanya, ia harus dihadapi dengan kekuatan 

terpadu, persenjataan militer yang lengkap dan harus menjadi pusat 

perhatian. Kemudian Laurence menceritakan pendapat-pendapat 

missionaris yang mengatakan: 

“Permasalahan Islam berbeda dengan kasus Yahudi.
30

 Kaum 

Muslimin berbeda dengan orang Yahudi dalam agama Islam adalah 

agama misi (da’wah). Islam dapat tersebar di tengah-tengah kaum 

nasrani dan non Nasrani. Kemudian kaum Muslimin pernah 

menjalani perjuangan panjang di Eropa dan pernah pula 

menundukkannnya dalam beberapa kesempatan. Adapun perbedaan 

asasi antara kaum Muslimin dengan orang Yahudi dalam 

pandangan missionaris – ialah bahwa kaum Muslimin belum 

pernah, walau sehari menjadi warga minoritas yang dapat diinjak-

injak”. 

Kemudian dia berkata lagi:  

“Oleh sebab itu kami melihat missionaris membantu orang 

Yahudi melawan kaum Muslimin di Palestina. Dahulu kami sangat 

cemas pada ancaman Yahudi dan bahaya “kuning” maksudnya 

Jepang dan dominasinya atas China dan bahaya Bolshevik. Ternyata 
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kekhawatiran itu tidak terbukti dalam kenyataan seperti yang kami 

bayangkan. Kami mendapati Yahudi dapat menjadi kawan kami. Atas 

dasar itu, maka semua yang menindas Yahudi adalah musuh kami 

yang paling kental. Kemudian kami lihat Bolshevik merupakan 

sahabat kami. Adapun dengan bangsa-bangsa “Kuning”, di sana 

ada beberapa negara demokrasi yang sanggup menundukkannya. 

Tapi ancaman yang hakiki adalah tersimpan dalam sistem Islam”
31 

Kolonialisme Barat bekerja sama dengan program missionarisme 

dan kedengkian salibisme dalam memerangi kaum Muslimin, 

memusnahkan warisan dan merampas negeri mereka. Mereka diliputi 

oleh kabut tebal kebencian dan permusuhan. Hal ini terbukti dari 

peristiwa yang terjadi di tahun 1918 pada saat Lord Tonby berhasil 

memasuki kota Al-Quds, dia berucap: “Sekarang barulah berakhir 

Perang Salib!”. 

Panglima militer Inggris ini tidak lain hanya mengungkapkan 

jiwa Eropa, semangat salibisme yang senantiasa mereka pendam 

sepanjang periode itu. 

Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Jenderal Perancis, Ghoro. 

Panglima militer Perancis di Dimasyq (Damaskus) ini, pernah datang 

ke makam Shalahuddin Al-Ayyubi. Setelah mengendarai mobil 

terbuka, dia turun berjalan kaki mendatangi makam pahlawan Islam 

tersebut dan mengatakan ucapannya yang cukup kesohor itu: “kami 

sekarang sudah berada di sini, hai Shalahudin!” 

Esok harinya, tindakan yang sama juga dia lakukan di kota 

Himsh (Emesa), Suriah, ketika dia pergi mendatangi kuburan 

panglima Khalid ibn al-Walid, r.a. Dia mengatakan:“Kami sekarang 

sudah berada di sini hai Khalid!”
32 

Dendam, dengki dan kebencian itu merupakan faktor utama 

penyebab penyerbuan yang mereka lakukan terhadap kaum Muslimin 

dengan berbagai jalan dan cara. Arus kebencian itu terus memuncak 

dan merembes kepada kebudayaan dan pemikiran, untuk 

meruntuhkan pondasi Islam dan akhlak islamiyah, menebarkan 

pemikiran-pemikiran dan faham yang merusak.
88

 Sementara umat 

Islam sibuk dengan masalah-masalah kecil dan sepele dalam 

hidupnya sehingga ia kehilangan kesadaran dan tidak terpikir pada 

masalah besar yang mengancam dirinya. 
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Orang-orang Barat menyadari betul bahwa cara yang efektif 

untuk menyerang umat Islam dan menundukannya adalah dengan 

pola “al-ghazwu ‘l-fikri”. Atas dasar itu mereka rumuskan program-

programnya. Mereka rancang konspirasi untuk menyerang pemikiran, 

konsep-konsep Islam dan segala yang berkaitan dengan Islam, baik 

berupa peradaban dan kebudayaan. Semboyan yang mereka pegang 

erat ialah “Bila anda ditakut-takuti oleh musuhmu, maka 

hancurkanlah pemikirannya, sehingga dengan cara seperti itu dia 

bunuh diri dan kemudian anda dapat memperbudaknya”. 

Maka berkumandanglah seruan-seruan untuk mengalihkan 

pertarungan dari medan perang ke kancah pemikiran dan ilmu 

pengetahuan.
84

 Mereka pun mulai melancarkan serangan ke arah 

peradaban Islam dan kebudayaannya, sebagai salah satu upaya untuk 

meruntuhkan `aqidah Islam dan pemikirannya, serta menyebarkan 

pikiran-pikiran Barat sebagai penggantinya. 

Tak diragukan bahwa “al-ghazwu ‘l-fikri” meninggalkan 

kesan yang jauh lebih dalam dan lebih berbahaya bagi kehidupan 

umat ketimbang serangan bersenjata. Sebab dia menerobos masuk 

ke dalam pikiran dan bersemayam di dalam hati umat. Dan setiap 

umat ditentukan oleh standar `aqidah, pemikiran dan nilai-nilai 

moralnya. 

Oleh karena itu, “al-ghazwu ‘l-fikri” di bidang akhlak lebih 

berbahaya daripada serangan bersenjata. Karena dalam mencapai 

sasarannya, “al-ghazwu ‘l-fikri” berjalan perlahan-lahan, senyap, 

tidak bersuara, halus dan tersembunyi. Sehingga banyak orang 

secara perlahan-lahan menerima segala yang baru, kendatipun 

bertentangan dengan nilai dan pemikiran-pemikiran mereka, tanpa 

ada rasa keberatan dan protes sedikitpun. Mereka tidak terasa larut 

dalam perangkap musuh, padahal mereka melihat, tapi tidak 

merasa.
88 

Kalau di atas dikatakan, bahwa permusuhan salibisme terhadap 

Islam dan umatnya merupakan faktor utama menyebabkan Barat 

melancarkan serangan pemikiran ke arah masyarakat Islam, maka 

di samping itu terdapat faktor-faktor lain yang turut mendukung 

tersebarnya “al-ghazwu ‘l-fikri”, yang bekerja melumpuhkan 

kaum Muslimin dalam menghadapinya. Faktor-faktor itu seperti 

berikut.
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Kedua: Penjajahan Barat (al-istiˊmar al-gharbi) terhadap 

Masyarakat Muslim 

Masyarakat Islam di Asia dan Afrika terancam oleh corak 

ideologi masyarakat Eropa, baik pada abad ke-sembilan belas 

ataupun yang terjadi di abad ke-dua puluh. Masyarakat Islam tidak 

memiliki imunitas (daya tahan) untuk menghadang warna ideologis 

itu. 

Ia menghadapi serangan Eropa karena industri Barat yang sejak 

kebangkitan Eropa berhasil melepaskan dirinya dari belenggu 

kekuasaan gereja. Mereka juga berhasil mengembalikan kepada insan 

Eropa kebebasan bergerak di bidang bisnis, dan urusan finansial 

secara umum serta kebebasan befikir dan menentukan arah politik.
86 

Pada mulanya sebelum masa kolonialisme, posisi masyarakat 

Eropa adalah sebagai pengintai mangsa atas masyarakat Islam dan 

menyerangnya di satu sisi. Sementara dari sisi lain, masyarakat Islam 

bertindak pasrah dan menyerah (istislam) atas pengintaian dan 

serangan Barat itu serta menerima rekomendasi
87

 asing dan 

eksploitasi Eropa. 

Seperti tercatat dalam lembaran sejarah, masyarakat Islam telah 

jatuh sebagai mangsa kaum kolonialis. Inggris menduduki India pada 

tahun 1859. Menguasai wilayah di sekitar Teluk Islam dan sebelah 

selatan semenanjung Arab (Arab Peninsula) pada tahun 1849. 

Menduduki Mesir pada tahun 1882 dan Sudan tahun 1898. Perancis 

menjajah AI-Jazair pada tahun 1845, Tunisia tahun 1881 dan 

Maghrib (Iselaroko) pada tahun 1912. Italia menduduki Tripoli Barat 

pada tahun 1911. 

Belanda menduduki kepulauan Nusantara berturut-turut sejak 

tahun 1603. Rusia menjajah al-Qirm (Crimea) abad ke-sembilan 

belas pada tahun 1873 dan menguasai masyarakat Islam di Asia 

Tengah, antara lain: Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Nurkistan, 

Kazikbistan, secara murni pada abad ke-sembilan belas. Tak satupun 

negeri Islam yang lepas dari pendudukan Eropa, selain: Yaman, Hijaz 

(wilayah Saudi Arabia), Iran, Turki bagian tengah.
38 

Tidak asing lagi, bahwa jatuhnya masyarakat Islam di bawah 

dominasi kolonialis semakin memperluas pasar bagi barang-barang 

industri produk Barat. Hal ini mengakibatkan tingginya industri 
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Barat. Semakin kuat posisi masyarakat Eropa dan di bidang industri 

ia berada pada tingkat teratas, maka semakin meluas pula wilayah 

koloninya di benua Afrika dan Asia. Semakin erat cengkeraman 

Eropa atas wilayah-wilayah yang telah dijajahnya, semakin luas pula 

kekuasaan/pengaruh politik dari kolonialnya. Semakin lemah 

masyarakat Islam yang terjerat di bawah kekuasaan Barat, semakin 

tinggi pula tingkat penurut dan “beo” isme (parrotisme) nya terhadap 

segala yang datang dari Barat. 

Ketika masyarakat Eropa bergerak bersama-sama menjajah 

masyarakat Islam, mereka berada pada puncak mabuknya, karena 

mereka berhasil memisahkan gereja dengan negara, karena berhasil 

memiliki kekuasaan yang berdiri sendiri, kebebasan individu dalam 

berfikir dan kebebasan politik. Sebagaimana mereka paling ambisi 

memperjuangkan faham “sekularisme” sebagai jalan yang “ideal” 

bagi kemanusiaan. 

Ketika menjajah masyarakat Islam, Barat membonceng faham 

sekularisme dengan segenap perangkatnya, di bidang pemerintahan, 

hukum, ekonomi dsb. Mereka berupaya keras menerapkan faham itu 

di tubuh masyarakat Islam, yaitu suatu bentuk masyarakat yang sama 

sekali berbeda dengan masyarakat Eropa dalam hal karakteristik, 

sejarah dan realitanya. Untuk itu, kolonial terpaksa harus menempuh 

jalan yang memungkinkan baginya untuk menerapkan sistem 

tersebut, yaitu dengan cara memisahkan (isolasi) masyarakat Islam 

dari masa lalunya, dari warisan intelektual, warisan spiritual, dan 

prilakunya. Jika target ini tercapai, dalam artian masyarakat Islam 

berhasil diisolasi dari masa lalunya, maka untuk mengendalikannya 

sudah gampang bagi kolonialis, khususnya generasi yang lahir 

selama fase-fase isolasi itu.
39 

Ketiga: Kemajuan Barat di bidang ilmu pengetahuan (taqaddum 

al-gharb al-ilmy) 
 

Memang diakui, Barat memiliki kelebihan di bidang ilmu 

pengetahuan, mengalami kemajuan pesat dalam materi, dan keahlian 

organisasi yang cukup terampil. Mereka juga memiliki semangat 

kesungguhan dan ketabahan dalam berkreasi dan berproduksi, 

semangat operasional dalam mengatasi berbagai problem, baik dari 

segi analisis kajian maupun pelaksanaan.
40
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Tidak diragukan, kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan 

yang pesat di Barat memiliki kemampuan, penyebaran cepat dan 

penguasaan yang menakjubkan akal dan menggiurkan hati. Dan tidak 

dipungkiri bahwa kemajuan yang mereka capai itu mengalahkan 

seluruh kemajuan yang pernah dikenal oleh dunia dan yang pernah 

didengar oleh umat manusia dalam berbagai bidang. Barat mampu 

membongkar berbagai rahasia dan menemukan berbagai hal yang 

dapat membuat pandangan menjadi silau dan pikiran manusia tertuju 

padanya
41,

 apalagi ilmu tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan manusia dalam berbagai sektornya. Sehingga segenap 

penglihatan, akal pikiran dan hati manusia tertuju ke Barat untuk 

mendengarkan penemuan-penemuan baru.
42

  

Dunia Islam benar-benar berhadapan “face to face” dengan 

kemajuan Barat di bidang ilmu pengetahuan itu. Tantangan terang-

terangan itu diarahkan pada satu sasaran, yaitu pemilik peradaban 

tua, risalah terakhir, sumber hidayah bagi umat manusia. Setelah 

semua agama dan faham mengundurkan diri karena sinarnya yang 

tajam dan hujjahnya yang kuat - pemilik wilayah yang luas, 

kebudayaan yang tersebar serta kekuatan super yang diperhitungkan 

seribu kali. Tantangan yang dihadapkan oleh peradaban materialistik 

kepada dunia Islam jauh lebih hebat ketimbang tantangannya kepada 

umat, peradaban dan kebudayaan manapun. 

Peradaban Barat itu datang disertai dengan berbagai aliran 

pemikiran, filsafat materialisme, sistem politik, ekonomi, 

pembangunan, sosial dan moral. Dan umat manusia - khususnya 

bangsa-bangsa yang terbelakang – harus memandang faham, filsafat 

dan sistem-sistem yang datang dari Barat tersebut dengan 

penghargaan dan penghormatan yang tinggi. Sebab ia merupakan 

produk bangsa-bangsa lain yang mampu memecah nuklir, membuat 

pesawat dan roket, mengelilingi planet-planet,
48

 menjelajahi ruang 

angkasa, untuk mengontrol tingkah laku umat manusia - khususnya 

masyarakat-masyarakat Islam- dan mengungkap rahasia-rahasia ilmu 

pengetahuan dari ruang angkasa untuk semakin memperkuat 

posisinya. 

Masyarakat Islam hanya dapat mengagung-agungkan peradaban 

Eropa, kemajuan sains dan industrinya. Barat juga mampu 

memindahkan barang-barang produknya kepada masyarakat Islam di 
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Afrika dan di Asia untuk mempermudah kehidupan mereka serta 

menaklukkan berbagai kesulitan dalam hidup yang biasanya dialami 

oleh bangsa-bangsa terbelakang dan primitif. Sehingga itu semua 

menjadi bukti nyata yang dapat dilihat dan diuji dalam penerapan dan 

realita hidup.
44

 

Keempat: Lemahnya Daya Pikir dan Keretakan Sosial (Adh-

dhaˊfu ‘l-fikri wa at-tafakkuk al-ijtimaˊi) 
 

Masyarakat Islam dihinggapi oleh “penyakit” lemahnya daya 

pikir dan keretakan sosial. Akibat kedua hal ini, masyarakat Islam 

merasakan pahitnya kemunduran dan kebodohan, seperti halnya yang 

dialami oleh bangsa-bangsa lain di dunia. 

Keretakan sosial merupakan konsekuensi logis dari lemahnya 

daya pikir. Sebab, kebodohan tidak akan memberikan gambaran 

kepada manusia akan bahaya tergelincirnya dalam jurang perpecahan. 

Oleh karena itu kita lihat masyarakat Islam terkotak-kotak dan 

terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok dan mazhab yang saling 

bermusuhan dan fanatis. Demikian juga banyaknya jumlah negara 

dan kerajaan kecil yang berdiri sendiri atas dasar kesukuan, ras dan 

aliran dalam berbagai masyarakat. 

Hal ini seluruhnya menggiring Umat Islam kepada kerusuhan 

yang mematikan, menyulut permusuhan yang hakiki, terjadinya 

perampasan dan pembunuhan yang tidak dapat dihindari. Masyarakat 

seperti ini sudah barang tentu akan menjadi “mangsa” bagi musuhnya 

yang senantiasa mengintai. 

Kekuasaan politik dalam masyarakat Islam berada dalam posisi 

“jungkir balik”. Dalam keadaan seperti ini, lambat laun kekaisaran 

manapun akan runtuh, betapapun besarnya dan apapun slogan yang 

diangkatnya, baik kekaisaran Persia, Byzantium, Romawi, ataupun 

`Abblisia. Korupsi merajalela, penyitaan harta rakyat membabi 

buta, kerusuhan dalam negeri semakin subur, ditambah dengan 

kerusakan moral, sementara perhatian dicurahkan pada masalah-

masalah sepele dan membiarkan bahaya besar yang telah menanti di 

ambang pintu.
45

 

Sesungguhnya awal keruntuhan bangsa-bangsa diawali dari 

“dalam”. Mungkin juga datang berupa intervensi dari luar untuk 

mempercepat keruntuhannya. Akan tetapi, kerusakan di dalam 
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senantiasa merupakan awal dari suatu penutup dan faktor utamanya. 

Keruntuhan di dalam muncul ketika “kelas elit” menguasai kekayaan 

dan masyarakat, sehingga kezaliman dan kerusakan merajalela. 

Kehidupan masyarakat banyak, berubah menjadi “neraka” yang 

mematikan.
46

 

Tidak diragukan bahwa umat Islam hidup dalam keadaan lesu, 

sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan kelalaiannya, serta 

menjadi rebutan bagi musuh-musuhnya. Umat manapun yang lemah 

daya pikirnya, tidak dapat menangkap kecuali sebatas “kulit-kulit” 

dari permasalahan yang dihadapinya. 

Hidup dalam keadaan terpecah belah dan bermusuhan 

sesamanya, lambat laun akan runtuh dan akan dihancurkan oleh 

orang yang dahulu pernah takut padanya. 

Kelima: Keterbelakangan (Takhalluf) bangsa-bangsa Muslim 

dari peradaban 

Masyarakat Islam, ketika dihinggapi oleh lemah daya pikir dan 

keretakan sosial, akan sibuk dengan masalah-masalah kecil, padahal 

sibuk dengan ha-hal seperti inilah yang membuatnya terlambat dari 

perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan dan peradaban. Ini 

artinya, umat Islam telah berpaling dari salah satu ajarannya yang 

menganjurkan ilmu pengetahuan dan penggunaan akal pemikiran 

dalam setiap hal yang dapat membawa umat manusia ke jalan yang 

benar. Keadaan ini mengakibatkan keterbelakangan dalam nilai, puas 

dengan kesenangan dan menghambur-hamburkan harta, sampai ke 

tingkat tidak sadar, gila dan hilang akal.
47 

Kondisi negeri-negeri Islam persis seperti yang digambarkan 

oleh penyair besar muslim dari Turki Muhammad ‘Akif. Katanya:  

“Aku ditanya orang: “Engkau lama tinggal di Timur, apa yang 

kau saksikan di sana?” Apakah gerangan jawabku? Kukatakan pada 

mereka.: “Kulihat Timur mulai dari ujung tiada yang kutentukan 

selain dari kampung-kampung yang sunyi sepi, bangsa-bangsa yang 

tiada penghulunya, jembatan ambruk, sungai-sungai terkendali, 

jalan-jalan kesepian. Kulihat muka-muka kurus dan berkerut 

punggung yang bungkuk, kepala-kepala kosong, hati keras membatu 

dan pikiran-pikiran yang menyimpang.” 
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“Kulihat kezaliman merajalela, perbudakan, kesengsaraan, 

kemelaratan, riya, kebejatan yang mungkar dan dibenci penyakit 

mewabah, hutan-hutan dibakar, dapur-dapur tidak berasap, ladang-

ladang kekeringan, gambar-gambar yang memuakkan, tangan-

tangan yang menganggur, kaki-kaki cacat.” 

“Kulihat imam-imam tidak ada pengikutnya orang berkelahi dengan 

saudaranya, siang hari tidak ada ujungnya, tiada tujuan. Kulihat malam 

terlalu lama tak kunjung pagi dan tiada siang yang cerah.”
48 

Keterbelakangan memperlemah kepercayaan pada diri sendiri, 

menghambat roda kemajuan dan kebangkitan di kalangan bangsa-

bangsa muslim dan menggantungkan diri pada orang lain dalam 

semua hal. Keterbelakangan sebenarnya bukan disebabkan karena 

tidak mendapat pendidikan tinggi di Universitas atau karena tidak 

belajar. Tapi lebih disebabkan oleh kebodohan, malas, tidur, 

menyerah pada kehinaan dan mati semangat.
49 

Dapat dipastikan bahwa umat yang mudah menyerah, pasrah 

tanpa usaha, pemalas, suka mengekor, adalah umat yang tidak berhak 

pada kehidupan yang mulia. Padahal kehidupan yang mulia dan 

bebas itu tidak datang begitu saja tanpa dibayar. Harganya ialah 

dengan pengorbanan. Suatu umat tak akan dapat membelah jalannya 

dalam hidup ini mengembalikan eksistensi dan citranya, tanpa 

berusaha keras membangun diri dengan konstruksi yang sesuai 

dengan persiapan dirinya. 

Mungkin sudah menjadi aksioma: “Kelemahan suatu bangsa 

yang sesungguhnya, bukan terletak pada kelemahan di bidang 

pertahanan atau kekuatan militer. Tetapi, karena mentalitasnya yang 

rendah dan perasaannya yang lemah.” 

Selain itu aksioma yang lain mengungkapkan: “Kemiskinan 

suatu bangsa pada hakikatnya, bukan karena miskin senjata dan 

peralatan perang, atau karena miskin harta dan perlengkapan. Tapi 

kemiskinan adalah karena miskin jiwa dan rapuhnya mentalitas, 

lemah semangat dan goncang jiwa.”
50

 

Jadi, keterbelakangan dari mengikuti kemajuan dan roda 

peradaban, mengakibatkan kemunduran umat Islam dan akan 

menjerumuskannya pada kehancuran. Atas dasar itu, keterbelakangan 

merupakan salah satu faktor “al-ghazwu ‘l-fikir” yang banyak 

melanda negeri dan penduduknya. 
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Keenam: Kekosongan ˊaqidah (al-faragh al-aqdi)  

Sudah merupakan ketetapan bagi para peneliti, bahwa `aqidah 

termasuk faktor yang dapat menenteramkan batin, menenangkan 

jiwa manusia, membentuk keyakinannya, tanpa dicampuri keraguan 

dan kesangsian. Seperti kata Al-Aqqad.: “Yang kami maksudkan 

dengan ‘aqidah diniyah' ialah pola hidup, bukan pola pikir, bukan 

pula cara belajar. Tapi yang kami maksud ialah kebutuhan jiwa 

sebagaimana yang dirasakan oleh orang yang menguasai kajian 

tersebut dan dalam ilmu pengetahuan, agar diperhatikannya posisi 

`aqidah dari lubuk hatinya. Yang kami kehendaki adalah semata-

mata pengisi jiwa, bukan yang memenuhi isi kepala dan lembaran 

kertas.
51 

`Aqidah yang dapat dikategorikan sebagai “aqidah diniyah” ialah 

`aqidah yang tidak dapat dilepaskan orang yang telah menemukannya 

dan tidak dapat dilupakan orang yang kehilangannya, tidak akan 

dapat ditolak oleh orang yang berpegang teguh padanya dan merasuk 

dalam sanubarinya.
52

  

Siapa saja yang merenungkan `aqidah Islam dan mentadabbur 

konsep-konsep yang terkandung di dalamnya, akan menghadapi 

tantangan-tantangan hidup ini dengan hati yang tenteram dan akan 

lepas dari kegelisahan yang menghinggapi banyak pemikir.
53 

Kebenaran yang telah teruji ratusan tahun yang penuh dengan 

aneka peristiwa, tekanan dan siksaan, ialah hakikat yang menetapkan 

bahwa `aqidah Islam adalah `aqidah yang universal, `aqidah yang 

paling ideal bagi umat manusia dan masyarakat dan konsep `aqidah 

yang memelihara kelestarian ruh (jiwa) dan jasad, berbuat untuk 

kepentingan dunia dan kebutuhan akhirat, melaksanakan jihad di 

waktu damai dan perang, serta mengatur berbagai hubungan dan 

interaksi sosial antara pribadi, kelompok dan bangsa. 

Jadi, `aqidah urgen bagi setiap individu dan masyarakat. Penting 

bagi pribadi, agar dapat hidup tenang, bahagia dan bersih jiwanya. 

Penting bagi masyarakat adalah dalam rangka ketentraman, 

kekerabatan yang terjalin erat, maju dan membangun. Manusia yang 

tidak mempunyai `aqidah bagaikan bulu yang diterpa angin kencang, 

dibawanya ke kanan dan ke kiri, tidak dapat berdiam dengan tenang 

dan tidak punya akar yang meneguhkan pendiriannya.
54
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`Aqidah (ideologi) bagi suatu bangsa berfungsi sebagai benteng 

yang menghadang masuknya pemikiran-pemikiran luar atau faham-

faham liar. Menancapkan fondasi bagi istana, masyarakat dan 

individu. Sebagaimana ia juga menciptakan ketentraman dan 

kemapanan bagi manusia dalam hidupnya. Tapi, bila suatu bangsa 

telah melepaskan `aqidahnya dan meninggalkan “santapan” 

jiwanya,
55

 berarti dia akan menjadi mangsa bagi siapa saja. 

Orang yang banyak mengamati ihwal bangsa-bangsa Muslim, 

akan mengetahui kelemahan mereka di bidang perencanaan dan tidak 

mau mengambil “pelajaran” dari masa lalu. Bahkan bergerak 

mengikuti hawa nafsu, kesenangan semata, berpecah belah, berselisih 

faham, dan meninggalkan ajaran. Islam yang mengajak kepada 

pemikiran, ilmu pengetahuan dan peradaban. Maka akibatnya, 

terjadilah apa yang telah terjadi. 

Dari uraian terdahulu, barangkali telah jelas bagi kita, bahwa “al-

ghazwn ‘1-fikri” yang banyak melanda bangsa-bangsa muslim 

hingga saat ini, dipengaruhi oleh sejumlah faktor di dalam tubuh 

umat Islam sendiri sehingga memberi peluang bagi orang luar untuk 

melancarkan serangan pemikiran secara membabi buta. Padahal 

masyarakat Islam memungkinkan untuk menangkis serangan baru 

itu. Tapi sayangnya, karena faktor-faktor tersebut al-ghazwu dapat 

masuk dan berkembang secara leluasa. Faktor-faktor itu seperti telah 

kita jabarkan di atas ialah: 

 Pertama: Kebencian Barat (al-'add` ash-shalibi) pada Islam 

dan kaum Muslimin. 

 Kedua: Penjajahan Barat (al-isti'mar al-gharbi) terhadap 

masyarakat Muslim. 

 Ketiga: Kemajuan Barat di bidang ilmu pengetahuan 

(taqaddum al-gharb al-‘ilmy). 

 Keempat: Lemah Daya Pikir dan Keretakan Sosial (adh-

dha’fu l-fikri wa at-tafakuk al-ijtima’i). 

 Kelima: Keterbelakangan (takhalluf) bangsa-bangsa Muslim 

dari “gerbang” peradaban. 

 Keenam: Kekosongan ‘aqidah (al-faragh al-aqdi) yang 

terbukti dari sekitar prilaku kaum Muslimin. 
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Mungkin selain itu masih terdapat sebab-sebab lainnya, baik 

internal maupun eksternal, yang bekerja memecah umat Islam dan 

membunuh semangat orisinalitas (asholah), pembaruan serta 

kemampuan untuk menghadapi tantangan. 

Sudah barang tentu, mengenal berbagai sebab dan latar belakang, 

dapat mendorong para ahli, ulama dan pemikir untuk membedah 

penyakit dan mencari solusinya. Bila tantangan telah diketahui, 

barulah dapat dihadapi. Jika pengenalan atas sebab-sebab yang 

melatarbelakangi al-ghazwu dapat mendesak kaum Muslimin agar 

menentukan titik tolak, Maka mengenal bentuk-bentuk `A1-fikri akan 

membantu untuk mengetahui posisi dan sikap. 
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METODE-METODE AL-GHAZWU ‘L-FIKRI 

Al-ghazwu ‘l-fikri menempuh berbagai cara dan metode. Ia dapat 

ditemukan hampir di setiap segi-segi kehidupan kita. Metode-metode 

secanggih itu tidak akan dapat dirumuskan tanpa lebih dahulu 

mengadakan kajian-kajian yang mendalam tentang ihwal masyarakat 

Islam. Kalangan yang memusuhi Islam benar-benar telah merancang 

program dan membuat kajian yang rapi tentang masalah ini. Mereka 

membuat program-program yang dilaksanakan dengan amat rapi dan 

teliti pula.  

Praktik-praktik al-ghazwu ‘l-fikri tersebar luas di tengah 

masyarakat kita. Jika diamati ada dua hal yang mendukung lancarnya 

pelaksanaan al-ghazwu ‘l-fikri. Tanpa dukungan kedua faktor ini 

sebenarnya praktik al-ghazwu ‘l-fikri sulit mendapat sambutan: 

Pertama: Loyalitas sebagian pemerintah negeri Islam ke Barat. 

Kedua: Slogan sistem-sistem Barat yang cukup menggiurkan. 

Al-ghazwu `1-fikri memang sukses dalam menyiapkan kader-

kader yang akan memegang kendali kepemimpinan dan yang 

mengatur urusan-urusan masyarakat. Slogan-slogan Barat yang 

mempesona turut mempengaruhi orang agar menerima segala yang 

datang dari Barat. 

Metode-metode al-ghazwu `1-fikri sejauh yang dapat direkam 

oleh para pengamat dan peneliti dalam berbagai kasus, ialah sebagai 

berikut: 

1. Pengaburan ajaran Islam yang terencana. 

2. Menghidupkan kembali simbol-simbol Jahi1iyah. 

3. Menggeser peran Ulama dari posisi-posisi “Pengarah” dan 

pemegang kekuasaan. 

4. Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. 

5. Pelayanan Sosial. 

1. Pertama: Siasat Pengaburan (Hamlat at-Tasywih) 

Jika kita perhatikan siasat “pengaburan” yang merupakan salah 

satu metode al-ghazwu ‘l-fikri, akan kita temukan bahwa sistem ini 



27 

 

menyentuh segala yang berkaitan dengan Islam, baik mengenai 

'aqidah, sistem, warisan, sejarah, pemikiran, dan pola kehidupan. 

1.1. Pengaburan `aqidah 

Yaitu upaya mengaburkan 'aqidah umat Islam tanpa alasan dan 

dalil. Renan, orientalis Perancis, dalam menggambarkan “aqidah 

tauhid” dalam Islam, dia mengatakan: “Ialah aqidah yang 

mengakibatkan kegelisahan seorang muslim, bagaikan seseorang 

yang terperosok ke lobang yang paling dalam.”
56

  

Demikian pula, Encyclopedia Islamica. Dalam cetakan yang 

terbaru yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ketika 

menjelaskan tentang topik “Ibnu Taimiyah”, ia menyebutkan bahwa: 

“Ibnu Taimiyah berlebihan dalam pendapatnya tentang 

“antropomorfis” (at-talent). Oleh karenanya, dia menafsirkan 

seluruh ayat dan Midas yang berkaitan dengan Allah SWT sesuai 

dengan arti laterlijk (makna zhahir) nya. Dia begitu tegas dalam 

memegang pendapat seperti ini hingga Ibnu Bathuthah pernah 

meriwayatkan ucapannya dari atas mimbar Masjid Dimasyq: 

“Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia seperti turunku ini, 

kemudian dia menuruni tangga-tangga mimbar.”
57

 

1.2. Mengaburkan Al-Qur’anu ‘l-Karim. 

Upaya pengaburan di bidang ini sudah merupakan upaya klasik 

dan modern yang jauh sekali dari standar ilmiah dan logika H.A.R. 

Gibb, seorang orientalis mengatakan: 

“Sesungguhnya Muhammad itu terpengaruh dengan lingkungan 

di mana dia hidup. Dia membuat jalannya sendiri dengan meramu 

pemikiran dan ideologi yang berkembang di sekitarnya. Jadi Al-

Qur'an adalah buatan Muhammad SAW dan sesuai dengan kondisi di 

mana dia hidup.”
58 

1.3. Mengaburkan Sunnah Nabi SAW. 

Pengaburan di bidang ini sudah sejak lama dilakukan oleh musuh 

Islam dalam sejarah peperangan melawan Islam. Tujuannya sama 

dengan di atas, yaitu memisahkan kaum Muslimin dari agama 

mereka, dengan cara mengaburkan dua sumber asasi; Al-Qur’an dan 

Sunnah. Tapi di zaman modern, ia masuk ke tengah-tengah umat 

Islam melalui al-ghazwu ‘l-fikri. Musuh-musuh Islam 
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mempersenjatai orang-orang tertentu untuk mengaburkan Sunnah 

melalui tulisan-tulisan, buku, majalah dan riset-riset. 

Secara global pengaburan yang mereka lakukan di bidang ini ialah: 

 Mengklaim bahwa ada hadits-hadits tertentu yang tidak mungkin 

bersumber dari Nabi SAW. 

 Mengklaim bahwa upaya ahli-ahli hadits yang dapat memastikan 

secara sejarah bahwa sumber hadits-hadits itu dari Nabi SAW, 

adalah upaya yang gagal. 

 Mengklaim bahwa ketika terjadi perbedaan faham di antara 

fraksi-fraksi Islam, masing-masing pihak telah memalsukan 

Hadits untuk mendukung pendapatnya. 

 Klaim bahwa Hadits-hadits Nabi tidak lain sekedar catatan 

keagamaan pada abad-abad pertama hijrah.
59

 

1.4. Mengaburkan kepribadian Rasul, Nabi Muhammad SAW. 

Usaha menyerang Rasul SAW dan menghinanya sudah 

berlangsung sejak dulu, sekarang dan terus menerus. Di antara 

musuh-musuh yang mencela dan menghina pribadi Rasul di zaman 

ini, ialah:
60

 

1. William Muir dalam bukunya: “Hayat Muhammad” (Peri 

Hidup Muhammad). 

2. Henry Lammens, seorang Jesuit, dalam bukunya: “Al-Salam”, 

saking bencinya orang ini pada Islam sehingga tulisannya 

kurang disenangi oleh orientalis sendiri. 

3. Alfred Guillaume dalam bukunya: “Al-Islam”. 

4. Samuel Zweimmer dalam bukunya: “Al-Islam Tahaddin 

li’aqidah” (Islam, tantangan terhadap ideologi). 

5. Kenneth Gragg dalam bukunya: “Da’watu ‘l-Mi’zanah” 

(Seruan menara azan). 

6. A.J. Arberry dalam bukunya: “Al-Islam Al-Youm” al-Islami” 

(Islam hari ini). 

7. Goldziher dalam bukunya: Tarikh Mazahib at-Tafsir al Islami 

(Sejarah Aliran-aliran Tafsir). 

8. H.A.R Gibb dalam buku-bukunya: 

a. “Thoriq al-Islam” (jalan Islam). 

b. “Al-Ittijahat al-Haditsah fil-Islam” (Aliran-aliran modern 

dalam Islam). 
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c. “Al-Mazhab al-Muhammad” (Agama Muhammad). 

d. “Al-Islam wa l-Mujtama’ al-Garbi” (Agama dan 

Masyarakat Barat). 

9. A.J. Wiensink dalam bukunya: Al-Mustasyriqun wa i-Islam” 

(Islam dan Orientalis). 

10. D.S. Margoliuth dalam buku-bukunya: 

a. “Muhammad wa mathla’u ‘l-Islam” (Muhammad dan 

lahirnya Islam). 

b. “At-Tathawurat al-Mubakkirah fil-Islam” (Perkembangan 

Awal Agama Islam). 

c. “Al-Jami’ah al-Islamiyah” (Universitas Islam). 

d. “Qantharah ila ‘I-slam” (Jembatan menuju Islam). 

11. G.E. Von Grunebaum dalam buku-bukunya: 

a. “Islam al-Ushur al-Wush-tha” (Islam Abad Pertengahan). 

b. “Al-Islam”. 

c. “Al-Aˊyad al-Muhammadiyah” (Hari Raya Muhammad) 

d. “Al-Wihdah wa ‘t-Tanawwu’ wa al-Hadharah al-

Islamiyah” (Kesatuan, Pluralisme dan Peradaban Islam). 

e. “Dirasat fi Tarikh ats-Tsaqafah al-Islamiyah” (Studi 

tentang Sejarah Kebudayaan Islam). 

12. D.B. Mackdonald dalam bukunya: “Tathawwur ‘Ilm al-Kalam 

wa ‘I Fiqh wa ‘n-Nazhariyah ad Dusturiyah fi I-Islam” 

(Perkembangan Ilmu Kalam, Fiqh dan Teori-teori 

Ketatanegaraan dalam Islam). 

13. R.E. Nicholson dalam bukunya: “Mutashawwifu al-Islam” 

(Ahli-ahli Tashawuff Islam). 

14. R. Bell dalam bukunya: 

a. “Ushul al-Islam fi bi atihi al-Masihiyah” (Dasar-dasar 

Islam di Lingkungan Nasrani). 

b. “Muqaddimah Al-Qur’an” (Pengantar Al-Qur’an). 

15. Arthur Jeffery dalam bukunya: “Mashadir tarikh Al-Qur’an” 

(Sumber-sumber Sejarah Al-Qur’an). 

16. Joseph Schacht dalam bukunya: “Ushul Fiqh”. 

17. Arnold Toinby dalam bukunya: “Dirasat fi al-Tarikh” (Kajian 

tentang Sejarah). 

18. Philip K. Hitti, seorang Kristen Libanon dalam bukunya: 

“Tarikh al-ˊArab” (Sejarah Arab = History of the Arabs). 
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19. Majid Khaddouri, seorang Kristen Irak dalam bukunya: “War 

and Peace in the Law of Islam” (Perang dan Damai Dalam 
Hukum Islam). 

20. Abraham Kash dalam bukunya: “Al-Yahudiyyah fi 1-Islam” 
(Agama Yahudi dalam Islam). 

21. Edward Farmann dalam bukunya: “Tarikh al-Muslimin wa 
Futuhatihim” (Sejarah Islam dan Kemenangan Mereka). 

22. J. S. Arthur dalam bukunya: “Al-Anashir ash-Shufiyyah fi-

Muhammad” (Unsur-unsur Tasawwuf pada diri Muhammad). 
23. D. Plashir dalam bukunya: “Muqaddimah AI-Qur`an” 

(Pengantar Al-Qur'an) 

24. Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya: “Al-Islam”.
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Selain mereka masih banyak, daftar nama di atas hanya sekedar 

contoh bukan pembatasan. Mereka semuanya berusaha mengaburkan 
Islam dan merendahkan kepribadian Rasul SAW dalam tulisan-

tulisan mereka.
62 

1.5. Mengaburkan Sejarah Islam 
Kerja mereka di bidang ini termasuk yang paling kotor dan keji. 

Mereka menggambarkan bahwa kemenangan-kemenangan Islam itu 
adalah kemenangan dalam penyerbuan dan penjajahan. Dan Khilafah 
Islam merupakan pemerintahan konspirasi, pertumpahan darah dan 

bermacam penggambaran lainnya yang tidak dapat diterima akal dan 
agama. 

1.6. Pengaburan Warisan (turats) Islam 
Tak asing lagi, bahwa pengaburan warisan umat Islam adalah 

pengaburan originalitas yang merupakan titik tolaknya. Warisan 
kaum Muslimin, sebagaimana aspek-aspek lainnya, telah terancam 
oleh perusakan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak senang pada 

segala yang berwarna Islam. 

1.7. Pengaburan ajaran Islam tentang konsep “Ghaib” 
Upaya ini bertujuan untuk menggoyahkan keimanan Umat Islam 

terhadap alam ghaib. Cara yang mereka tempuh adalah meragukan 
segala yang tidak dapat ditangkap oleh indera manusia dan 
menafsirkan “pembalasan” bagi mereka yang meyakininya, sebagai 
ganjaran yang hanya dirasakan oleh ruh. Surga dan Neraka menurut 

mereka adalah perasaan saja. 
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1.8. Mengaburkan sistem hidup Islam 

Cara mereka mengaburkan sistem hidup Islam ialah dengan 

mengklaim bahwa sebenarnya tidak ada sistem hidup yang dikenal 

dalam Islam. Sebenarnya tuduhan-tuduhan yang dilontarkan ke Arab 

sistem hidup Islam cukup banyak, tapi yang paling menonjol di 

antaranya, ialah: 

1. Tuduhan mereka bahwa hukum Islam dan sistem-sistem Islam 

lainnya telah ketinggalan zaman dan tidak mampu mengikuti 

perkembangan peradaban dan kemajuan.
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2. Tuduhan mereka bahwa sistem-sistem Islam ini adalah 

berdimensi lokal dan terbatas. 

3. Tuduhan mereka bahwa dalam penerapannya, sistem Islam itu 

berpegang pada cara-cara yang sadis, kasar dan buas, 

khususnya yang berkaitan dengan hukum rajam, potong tangan 

dan pukulan. 

4. Tuduhan mereka bahwa hukum dan sistem-sistem Islam belum 

sepenuhnya disepakati oleh kaum Muslimin dalam berbagai zaman. 

5. Tuduhan mereka bahwa sistem Islam tidak memperhatikan 

kepentingan minoritas non muslim dalam peraturan negara 

Islam.
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Tuduhan-tuduhan ini dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dari 

kalangan non muslim, tapi sayangnya diikuti oleh sebagian kaum 

Muslimin yang tertipu oleh pemikiran Barat. 

1.9. Pengaburan lainnya yang berhubungan dengan beberapa 

segi dalam Islam. 

Secara umum bertujuan meruntuhkan prinsip-prinsip Islam dan 

ajarannya. 

2. Kedua: Menghidupkan Kembali Simbol-Simbol Jahiliyah 

Termasuk metode “al-ghazwu ‘1-fikr” menghidupkan simbol-

simbol jahiliyah yang tidak dapat diterima Islam. Misalnya; seruan 

Nasionalisme, Firaunisme, Asyuarisme, Finicisme dan sejenisnya 

yang bertentangan dengan Islam. 
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3. Ketiga: Seruan-Seruan Ke Arab Kebebasan Sex dan 

Permisivisme 

Ini adalah seruan keji, karena merusak moral umat dan 

menginjak-injak nilainya. Belakangan ini telah tersebar di tengah 

masyarakat Islam prilaku-prilaku yang tidak sesuai dengan naluri 

yang benar. Bahkan merupakan penyelewengan yang sama sekali 

tidak diakui oleh nilai-nilai kemanusiaan yang utama. 

4. Keempat: Menjauhkan Ulama dari posisi-posisi “pengarah” 

dan pemegang kekuasaan 

Bukan asing lagi bahwa siasat menjauhkan Ulama dari posisi-

posisi pengarah adalah siasat yang cukup berbahaya. Bahkan di 

tempat-tempat tertentu, sampai menghapus peran Ulama sama sekali. 

Tugasnya mereka tetapkan hanya terbatas pada khutbah-khutbah 

Jum’at dan memberi ceramah-ceramah yang membuat orang 

“tertidur”. Sebagian Ulama lain beralih menjadi orang-orang pencari 

kedudukan dan jabatan dengan memanfaatkan popularitasnya dan 

masa pengikut di belakangnya. 

5. Kelima: Pendidikan dan Kebudayaan 

Tidak asing lagi, bahwa penyebaran “al-ghazwu ‘1-fikr” lebih 

banyak terlaksana melalui lembaga-lembaga pendidikan, sekolah dan 

universitas. Gerakan “al-ghazwu ‘1-fikr” telah menerobos masuk ke 

dunia Islam, melalui pintu-pintu yang sementara ini dianggap oleh 

orang-orang awam sebagai hal yang biasa-biasa saja. Sebab dia 

muncul dengan membawa nama ilmu, pelajaran dan peradaban. 

Pastur Zweimmer mengatakan: “Sekolah merupakan sarana 

paling empuk bagi misionaris untuk berinteraksi dengan kaum 

Muslimin.”
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Seperti dimaklumi bahwa kaum Muslimin menyambut hangat 

sekolah-sekolah asing itu, menelan kurikulumnya bulat-bulat dan 

menerima semua yang diberikannya, baik berupa ideologi dan 

pemikiran, tidak membedakan yang benar dengan yang rusak, mana 

yang menguntungkan dan mana yang mencelakakan.
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Oleh karena budaya tidak hanya sebatas ilmu, pengetahuan, sastra 

dan seni saja, tetapi juga mencakup pola pikir dan moral yang dapat 

mewarnai kehidupan umat dalam berbagai aktifitasnya, maka “al-

ghazwu ‘1-fikr” melalui jalur budaya, mampu menyisipkan budaya 
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barat yang bercampur dengan pemikiran aneh yang menyimpang dan 

pengarahan merusak yang diprogram.
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 Jadi, tujuan-tujuan dari misi 
“al-ghazwu ‘1-fikr” ini dapat disebut antara lain: 

1. Melemahkan hubungan di antara kaum Muslimin dengan cara 

memutus ikatan-ikatan kebudayaan dan menghidupkan budaya-
budaya Jahiliyah. 

2. Ajakan untuk menggunakan bahasa ammiyah (dialek lokal) dan 

mengembangkannya. 

3. Menumbuhkan perasaan ketergantungan budaya dan merasa 
lemah. 

4. Mendorong Perguruan-perguruan Tinggi agar menggunakan 

referensi karangan orientalis.  

5. Merendahkan upaya orang-orang yang idealis di bidang budaya 
dan penemuan ilmiah. 

6. Mengagungkan nilai-nilai Barat, merendahkan nilai-nilai Islam 

dan ajakan untuk menghapusnya. 

7. Menggiring masyarakat kepada masalah-masalah sepele (kulit) 
dan memalingkannya dari yang berguna dan bermanfaat. 

8. Menghidupkan kembali mazhab-mazhab filsafat dan jadal (debat 

kusir), jauh dari metode-metode ilmiah. 

9. Membuat ensiklopedi sejarah Islam dengan menanamkan 
keraguan serta mengubah fakta sejarahnya. 

10. Berupaya keras melahirkan generasi terdidik yang membawa 

bendera orientalisme dan misi.
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11. Seruan untuk tidak menggunakan bahasa Arab dalam pengajaran 

ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lainnya, agar tertanam dalam 

perasaan setiap muslim akan lemahnya bahasa Arab sebagai 

bahasa Al-Qur’an. 

6. Keenam: Pelayanan Sosial 

Pelayanan sosial merupakan salah satu metode “al-ghazwu ‘1-

fikr”. Para perancang untuk skala dunia Islam mengetahui benar 

bahwa pelayanan sosial salah satu Cara untuk mempermulus program 

mereka. Oleh karena itu, tempat-tempat seperti; daerah transmigrasi, 

tempat-tempat pengungsian, rumah-rumah sakit, klinik, lembaga-
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lembaga sosial, badan-badan bantuan, panti-panti asuhan, jompo dan 

sejenisnya merupakan sarang-sarang “al-ghazwu ‘1-fikr”. 

Sejauh yang diamati, “al-ghazwu ‘1-fikr” ini tidak hanya terbatas 

pada metode-metode yang kita sebutkan di atas, tetapi masih ada 

langkah-langkah lain yang cukup beragam di berbagai sektor dan 

dengan aneka cara. Di antara program-programnya:  

1. Delegasi misionarisme yang hampir dijumpai di semua tempat di 
mana masyarakat Islam berada. 

2. Program Zionisme dan kordinasinya dengan pemikiran Barat. 

3. Aktifitas penulisan dan penyusunan tentang masalah-masalah 

yang berkaitan dengan Islam dengan memanfaatkan kelalaian 
Umat Islam di bidang ini. 

4. Menyelenggarakan ceramah–ceramah, seminar, lokakarya dsb di 

universitas-universitas dan organisasi-organisasi Islam. 

5. Membuat ensiklopedi-ensildopedi Islam, kamus-kamus, leksikon 
Islam dan sejenisnya. 

6. Memperalat delegasi-delegasi ilmiah dan kebudayaan. 

7. Memanfaatkan perwakilan-perwakilan negara asing dan 

kekebalan diplomatik. 

8. Memperalat isu minoritas, etnis dan jingoisme. 

9. Kerjasama antara misionarisme dengan politik  

10. Memperalat gerakan-gerakan nasionalisme dan manuver politik. 

11. Memanfaatkan kemiskinan rakyat, kebutuhannya dan mengaitkan 
kebajikan dengan misi. 

12. Memperalat emosi dan keharusan seks untuk tujuan-tujuan 

tertentu. 

13. Rekreasi, klub-klub persahabatan, slogan internasionalisme dan 
kepanduan. 

14. Bantuan-bantuan ekonomi dan mengaitkannya dengan 

kemudahan dan imbalan-imbalan tertentu. 

Ajakan untuk mengadakan dialog terbuka dengan menanggalkan 

ideologi dan pemikiran sendiri serta bersikap netral untuk sampai 

pada kebenaran
69 

menurut asumsi mereka. 
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LEMBAGA-LEMBAGA 

“AL-GHAZWU ‘L-FIKRI” 

Bukan hal yang asing lagi bagi para peneliti atau pengamat, 

bahwa “al-ghazwu ‘l-fikri” dalam rangka merealisasi tujuan-

tujuannya utuk menjauhkan umat Islam dari keaslian (originalitas) 

dan adab-adabnya menggunakan berbagai corong dan pintu-pintu 

yang kelihatannya sepintas berlainan, akan tetapi pada hakikatnya 

sama, dalam memerangi Islam dan kaum Muslimin. Di antara badan 

dan lembaga-lembaga meraka ialah: 

Orientalisme, Missionarisme, Zionisme, Freemasonry, Klub-klub 

Rotary, Sekularisme, Nasionalisme, Westernisme, Eksistensialisme
70

, 

Anarkhisme, Qadianisme, Bahaisme, dan lainnya. 

Gerakan-gerakan ini dimunculkan oleh “al-ghazwu ‘l-fikri” untuk 

dijadikan jembatan masuk ke bangsa-bangsa Muslim. Badan-badan ini 

telah mampu menancapkan kakinya, memperkokoh hubungan, 

mendirikan lembaga dan sekolah-sekolah di tengah masyarakat 

Muslim. Ada beberapa masyarakat Islam - padahal seluruh anggotanya 

beragama Islam - tapi di sana dijumpai fenomena yang cukup 

berbahaya yang tidak disadari kecuali oleh orang-orang yang jeli, yaitu 

tersebarnya gambar-gambar salib dalam berbagai bentuk dan ragam, 

terkadang tidak kentara, kalau dilihat selintas. Ada gambar salib di 

dalam bujur sangkar bersinar terang di atas sebuah pertokoan mewah. 

Ada juga salib di dalam lingkaran yang diletakkan sebagai hiasan di 

ruang tamu. Saya pernah jumpai seorang teman yang meletakkan tiga 

buah lingkaran di ruang tamunya, Saya tanyakan padanya: “Apakah 

ini?” Jawabnya polos: “Saya kurang tahu benar konon katanya, aka 

perhiasan”. Ada pula gambar salib di kelilingi lingkaran yang tertulis 

sebagai logo sebuah perusahaan besar. 

Pada sebagian masyarakat, terkadang orang tidak mampu 

menunjukkan fenomena al-ghazwu `1.-fikri yang tersebar di 

sekitarnya. Begitulah keadaan sebagian masyarakat kita, mereka 

hidup dikelilingi oleh fenomena al-ghazwu tapi tak ada yang 

memperhatikan, tak ada yang berbicara dan tiada yang mendengar. 
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Program-program yang disponsori oleh yayasan-yayasan al-

ghazwu berhasil dalam merealisasi target-targetnya, jika sejumlah 

cendekiawan Muslim turut bergabung ke dalamnya dan berada dalam 

satu barisan dengan mereka dalam memerangi Islam dan budayanya. 

Lebih dari itu, para intelektual itu bahkan memprotes dan 

mencemoohkan budaya Islam jika bertentangan dengan budaya 

Barat. Mereka menyanjung-nyanjung budaya Barat dan menganutnya 

dalam kehidupan mereka.
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Umumnya umat Islam menyambut meriah budaya Barat, 

mempelajarinya, menerapkan dan berebut mengambilnya. Mereka 

mengikuti seruan-seruan rasialisme hingga melekat di lidah mereka. 

Wilayah teritorial yang sempit menjadi pusat bagi setiap aktifitas di 

semua bidang; politik, ekonomi atau pemikiran. 

Sekarang serangan itu benar-benar dihadapkan kepada `aqidah 

yang telah diwarisi turun temurun dan kepada doktrin-doktrin 

aksiomatik yang berhubungan dengan wahyu dan masalah 

kebangkitan. Ada pula filsafat-filsafat yang dilontarkan untuk 

melenyapkan nilai-nilai yang mutlak, menegakkan teori evolusi, 

melangkahi ruh, mengangkat materi semata-mata, memutus ikatan-

ikatan akhlak dan rasa tanggung jawab pribadi. Ada seruan untuk 

membebaskan para pemuda dari bimbingan dan pengarahan. 

Bahkan ada suara yang terang-terangan menegaskan programnya 

untuk melepaskan bangsa Arab dan umat Islam dari lingkaran dien 

(agama) serta misi mereka untuk mensekularisasikan bangsa Arab. 

Ada lagi program untuk menghidupkan kembali dongeng-dongeng 

lama dan memasukkan faham kebebasan (permisivisme, bolshevisnte) 

ke dalam pemikiran Islam melalui novel, cerita, sinetron, tabloid dan 

koran-koran. Ada program yang memoles kebatilan dan 

menghiasinya sehingga tampak benar. Dan ada pula program untuk 

mempermak kejahatan menjadi bentuk yang indah dan menarik.
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TUJUAN-TUJUAN 

“AL-GHAZWU ‘L-FIKRI” 

Orang yang berfikir, tidak dapat mengatakan bahwa pertarungan 

antara Islam dan lawannya telah berakhir. Dan juga tidak dapat 

mengatakan bahwa musuh-musuh Islam telah berhenti setelah 

mereka berhasil menundukkan umat Islam dan memecah belah 

mereka menjadi bangsa-bangsa yang kecil, padahal sebelumnya 

merupakan satu umat yang besar. Musuh-musuh Islam tak henti-

hentinya membuat rancangan untuk memeranginya setiap hari. 

Mereka setiap saat menggalang kekuatan untuk menghadapi umat 

Islam. 

Bahaya yang ditimbulkan oleh “kalimat” dan pemikiran tidak 

lebih ringan dari bahaya yang ditimbulkan oleh prajurit dan senjata 

dalam pertarungan sengit yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam 

kepada dien ini dan umatnya. 

Mereka-para musuh-musuh itu mungkin berhenti dari peperangan 

dengan prajurit dan senjata untuk selanjutnya mengalihkan 

serangannya melalui pengaburan dan pengacauan Islam; terhadap 

manhaj, sejarah, tokoh, warisan, bahasa dan Kitab Sucinya.
78 

Mereka saling mendukung dan menggalang kekuatan serta 

membuat sarana-sarana terbaru dan cara-cara keji untuk menyerang 

kaum Muslimin melalui hati, pemikiran, moral dan pakaian. 

Pendeknya serangan mereka ke dunia Islam tidak tersembunyi lagi.
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Salah satu sifat khas dari zaman postmodern ini, ialah proses 

produksi pemikiran yang sama cepatnya dengan produksi barang 

komoditi. Kita tidak dapat memesan pemikiran-pemikiran yang 

diproduksi itu, agar dikirim hanya yang bermanfaat saja, sama seperti 

barang komoditi. Sebab masyarakat yang mengekspor barang-barang 

peradaban, memandang bahwa pemikiran itu juga sama seperti 

komoditi yang setiap harus berubah. Oleh karena itu, para intelektual 

kita kebingungan menghadapi arus pemikiran yang datang dari luar, 

mana yang harus diambil dan mana yang mesti ditinggalkan. Atau 

dengan kata lain, mana yang harus dibaca dan mana yang harus 
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diterjemahkan? Masalahnya tidak lebih dari itu. Mereka sudah 

merasa cukup jika sanggup mengikuti perkembangan pemikiran, 

tanpa harus menghadapinya atau melakukan koreksi atasnya. Sebab, 

bila salah satu pemikiran itu ingin dikoreksi, waktunya telah lalu dan 

kadaluwarsa, karena obyek yang dikritik itu telah lewat, dan sekarang 

sudah ditimpa oleh pemikiran baru yang jauh lebih menarik. 

Tidak diragukan lagi, bahwa dunia Islam merupakan sasaran mahal 

dari pasar “ekspor” pemikiran. Hal ini didasarkan pada pertimbangan 

letak strategis dan posisinya yang ber”bahaya”, agar dunia ini senantiasa 

bergantung pada negara-negara eksportir dan dia harus dihalangi dari 

pemikirannya yang orisinal. Sebab yang terakhir ini dapat membuatnya 

berdiri sendiri, tidak memerlukan “barang” impor. 

Pasar pemikiran merupakan pasar produksi yang paling 

berbahaya dan yang paling mudah dipalsukan serta dirusak. Atas 

dasar itu, pasar yang satu ini lebih berbahaya dari pada racun dan 

lebih cepat menyebar daripada udara. Ia dapat menyusup ke semua 

sel, dan dapat menerobos semua bangunan. Yaitu pemikiran yang 

senantiasa menggunakan “baju” dan membawa slogan, tapi pada 

hakikatnya ia tidak memiliki pakaian dari simbol apapun, melainkan 

sekadar “tameng” yang menutupi kepalsuan yang berbahaya.
75

  

Gerakan “al-ghazwu ‘l-fikri” yang sedang melanda bangsa-

bangsa Muslim ingin mencapai beberapa tujuannya, antara lain: 

1. Agar bangsa-bangsa Muslim sebelumnya tunduk di bawah 

kekuasaan dari kekuatan yang memusuhinya. Yakni kekuatan 

yang hanya di wakili oleh beberapa negara besar saja yang saling 

melindungi sesamanya dan saling membantu dalam 

kepentingannya. 

2. Agar negeri-negeri di dunia Islam khususnya, dan negara yang 

sedang berkembang pada umumnya, terus menerus mengikuti 

kehendak negara-negara besar yang maju, secara membabi buta. 

Di sinilah letak kelihaian dan kecerdikan negara yang diikuti. 

Karena, tidak ada yang lebih membunuh bagi bangsa-bangsa itu, 

selain dari perasaannya sudah merdeka, tapi dalam kenyataan 

hidupnya masih terbelenggu dan harus mengekor. Tidak ada 

yang lebih mengancam masa depan suatu umat, selain dari 

ketidakmampuan-nya memprogram masa depan, dan hanya 
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berputar-putar di sekitar orbit negara besar dalam keadaan 

bingung melihat konsekuensi yang diterimanya akibat mengekor 
itu. 

3. Agar umat Islam tetap memakai pemikiran umat lain yang 

“besar” tanpa pertimbangan dan perhitungan yang dalam. 

Keadaan ini hanyalah menyebabkan hancurnya masa kini dan 

runtuhnya masa depan Umat Islam di seantero dunia. Selain hal 

itu merupakan penyimpangan dari manhajnya yang asli dari 

Kitabnya dan Sunnah RasulNya. Dan penyimpangan ini tentu 

saja akan berakibat keruntuhan yang fatal. Sebab tidak pernah 

ada aliran politik, sistem ekonomi atau faham sosial yang dapat 

menggantikan manhaj Ilahi dan sistem-Nya yang universal 

dalam setiap ruang dan waktu untuk umat Islam. 

4. Umat Islam agar menggunakan kurikulum pendidikan dan 

pengajaran yang dibuat oleh negara besar tadi. Kurikulum itu, 

mereka terapkan untuk anak-anaknya dan generasinya sehingga 

mengaburkan pemikiran mereka yang asli, mencuci otak dan 

akhirnya mereka terapkan dalam kehidupannya. Mereka 

menerapkan kurikulum itu secara baik, khususnya mengikuti 

pembuat kurikulum itu. Kemudian mereka merasa benar dan 

membela sikapnya itu. Mengajak orang lain seperti dia, padahal 

ia tidak lebih dari sekedar mengekor. 

5. Umat Islam agar terpisah dengan sejarahnya, masa lalu, dan 

kehidupan pendahulu mereka yang salib. Lalu digantikan oleh 

sejarah negara-negara besar tadi, berikut tokoh dan pemimpin-
pemimpinnya. 

6. Agar bahasa orang yang menang menyaingi bahasa orang kalah, 

apalagi dapat menggantikannya atau memeranginya dengan cara 

menghidupkan dialek-dialek setempat atau bahasa `ammiyah. 

Oleh karena itu, manusia tidak dapat berfikir tanpa bahasa, maka 

melemahkan bahasa suatu umat berarti melemahkan daya 

pikirnya. 

7. Prilaku moral bangsa yang menyerang harus mendominasi 

bangsa yang diserang. Demikian juga tradisi dan adat 

istiadatnya.
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8. Menggambarkan warisan dan peninggalan umat Islam di masa 

silam dengan gambaran terbelakang, tidak mampu memberikan 

masukan yang berguna bagi peradaban. Dan peradaban Islam 

tidak paham apapun bagi peradaban yang datang sesudahnya.
77

 

9. Membangkitkan kembali segi-segi kelemahan dalam warisan 

Islam, khususnya yang berkaitan dengan perselisihan politik 

yang terjadi di dalam tubuh umat Islam tempo dulu. Kemudian, 

mengangkat misi gerakan kebatinan dan menampilkannya 

sebagai sosok faham yang ideal dan cemerlang, menganggapnya 

sebagai gerakan yang membawa pemikiran yang tinggi serta 

filsafat yang dalam.
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10. Merendahkan nilai-nilai Islam yang tinggi di satu sisi, dan 
mengangkat setinggi-tingginya nilai-nilai Barat di sisi lain. 

11. Menanamkan keraguan umat Islam pada nilai warisan 

peradabannya, dengan cara mengklaim bahwa peradaban Islam 

adalah nukilan dari peradaban Barat Romawi. Sikap bangsa Arab 

dan kaum Muslimin tidak lebih sebagai pemindah filsatfat dari 
peradaban itu.
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12. Memperlemah semangat persaudaraan Islam di kalangan kaum 

Muslimin di berbagai negeri dengan cara menghidupkan 

kebangsaan dan kesukuan mereka sebelum datangnya Islam. Dan 

memanaskan api permusuhan di antara sesama mereka. 

13. Mencabut `aqidah Islam dari hati kaum Muslimin dan 

memalingkan mereka dari berpegang teguh kepada Islam sebagai 

sistem atau sikap prilaku. 

14. Mengosongkan akal dan hati mereka dari nilai-nilai yang asasi 

yaitu dari keimanan kepada Allah. Dan membuat hati mereka 

kosong dalam menghadapi gelombang yang membawa racun 
melalui surat kabar, tabloid. sinema, film dan pakaian. 
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STRATEGI MENGHADAPI 

“AL-GHAZWU ‘L-FIKRI” 

Setelah tampak jelas bagi kita berbagai segi dari “al-ghazwu ‘l-

fikri” lembaga dan gerakan-gerakannya yang bekerja siang malam, 

sekarang pertanyaan besar yang menantang di depan kita ialah: apa 

yang harus kita lakukan menghadapi ancaman ini? Bagaimana sikap 

kita sebagai umat Islam yang menjadi sasarannya? 

Bagian terbesar dari “al-ghazwu ‘l-fikri” adalah gerakan pemikiran 

yang sangat luas dan target-targetnya adalah menyangkut kita, kaum 

Muslimin; ‘aqidah, bahasa, warisan sejarah, dan identitas kita. 

Bagian besar lainnya adalah gerakan operasional raksasa yang 

menguasai lapangan dan mendominasi pikiran. 

Al-ghazwu ‘l-fikri” dengan gerakan pemikiran dan 

operasionalnya merupakan masalah yang paling bahaya yang kita 

hadapi dalam hidup ini. Sebab sasarannya menyangkut hal yang 

sangat substansial dan fundamental. Oleh karena itu, bagi umat Islam 

tidak ada jalan lain kecuali harus menghadapi dan menunjukkan jati 

dirinya. Sebab, kalau tidak, maka kita tidak perlu lagi hidup. 

Bukan suatu hal yang asing bagi siapapun, bahwa usaha 

menunjukkan jati diri dan bekerja menghadapi tantangan serta arus-

arus yang menyerang adalah merupakan bukti kebangkitan. Jadi, 

kalau demikian, diperlukan adanya suatu manhaj. Manhaj yang tepat 

ialah bahwa kita hadapi pemikiran dengan pemikiran juga, kerja 

dihadapi dengan kerja. 

Oleh karena program orientalisme merupakan basis atau sumber 

(manba’) bagi kebanyakan arus-arus pemikiran, dan gerakan 

missionarisme merupakan penyerbuan operasional terhadap 

masyarakat, maka kita harus menghadapi dua arus ini dengan tegar, 

serius dan optimis. 

I. LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI ORIENTALIS  

Tak disangsikan, bahwa orientalisme telah dan terus menerus, 

merupakan akar yang memberikan masukan kepada misionarisme, 
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kolonialisme dan kaki tangan kebudayaan Barat. Orientalisme 

memberi bahan bagi pertarungan pemikiran dan ialah yang 

membentuk iklim yang sesuai untuk memaksakan dominasi 

kolonialisme pada Timur Islam serta menundukkan bangsa-

bangsanya. 

Jadi orientalisme merupakan “pabrik” dan dapur pemikiran yang 

memberikan bahan kepada kaum misionaris, kolonialis dan segenap 

alat-alat al-ghazwu untuk mereka pasarkan ke dunia Islam untuk 

meruntuhkan aqidah, merusak pemikiran, menghapus identitas 

peradaban dan identitas sejarahnya.
80 

Masa kini, fasilitas yang digunakan orientalis dalam pertarungan 

budaya modern, telah berkembang maju dan sarana yang canggih 

telah beraneka ragam. Cukup kita sebutkan Pusat-pusat Penelitian 

dan Pengkajian, baik yang berdiri sendiri ataupun merupakan bagian 

dari “Kajian Ketimuran” (oriental studies) di Universitas-universitas 

Barat. Lembaga-lembaga tersebut menyediakan berbagai fasilitas 

teknologi modern yang diserahkan sepenuhnya kepada orientalis. 

Didukung dengan penemuan-penemuan ilmiah terbaru, dan dibentuk 

berbagai spesialisasi ilmiah. Semua itu disediakan untuk 

mengembangkan orientalisme agar pihak-pihak yang berwenang 

menelorkan keputusan atau kebijakan, mampu memantau dan 

mengamati perkembangan di dunia setiap harinya.
81 

Di benua Amerika saja, terdapat 10.000 pusat penelitian dan 

pengkajian yang sebagian besarnya dikhususkan untuk urusan dunia 

Islam. Tugas lembaga-lembaga ini ialah memantau dan mengikuti 

semua yang terjadi di dunia, kemudian dipelajari dan dianalisis 

dengan membuat perbandingan dengan latar belakang sejarah dan 

warisan bangsa tersebut serta sumber-sumber ideologinya. Lain 

masalah itu didiskusikan dengan decision maker (pembuat 

keputusan). Kemudian, atas dasar pertimbangan-pertimbangan itulah, 

dibuat program-program, dirumuskan strategi budaya dan politik, 

serta ditetapkan pula sarana-sarana pelaksanaannya.
82 

Peneliti di badan-badan orientalisme dengan segenap fasilitasnya 

yang canggih, merasakan bahwa lembaga itu mampu mempengaruhi 

pola pemikiran Islam. Umpamanya, Encyclopedia Islamica dianggap 

sebagai sumber informasi dan data terbesar dan paling berharga 
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tentang Islam. Kamus ini, di sebagian negeri Islam dijadikan sebagai 

sumber informasi Islam dan diterjemahkan ke berbagai bahasa, baik 

teks maupun semangat yang dikandungnya.
83 

Logika Eropa yang orientalistik telah berhasil memaksakan 

metode dan caranya dalam membuat tahqiq, penilaian, kritik, dan 

mendominasi referensi-referensi turats (klasik) Arab Islami. Dapat 

dikatakan bahwa sebagian besar karya-karya tulis Arab yang 

membahas tentang turats, berjalan mengikuti pola orientalisme di 

bidang sejarah, sastra dan lainnya. Tak ada yang berani 

melampauinya kecuali sebagian kecil saja. Mereka juga berhasil 

mendirikan lembaga-lembaga ilmiah sebagai corongnya, untuk 

menerjemahkan visi dan pemikiran mereka, dan membela posisi 

budaya Barat yang mendudukinya. Hingga Universitas-universitas 

dan lembaga-lembaga ilmiah di dunia Islam masih terus tunduk dan 

mengikut pola pikir cendekiawan kita yang pernah mengecap 

pendidikan di Universitas-universitas Barat.
84 

Selain itu, orientalisme berorientasi menghilangkan pola Islami 

dan berupaya membentuk pola pikir muslim dengan sistem Barat 

Eropa. Mencetak kader-kader dari dunia Islam untuk memainkan peran 

ini dan mengarahkan Perguruan-perguruan Tinggi, institut, pusat-pusat 

kajian dan penerangan serta pendidikan di dunia Islam agar 

menjadikan pemikiran dan sistem Barat sebagai manhaj (metode), 

rujukan, referensi dan buku pedoman. 

Yang jelas kelihatan ialah, bahwa aktifitas orientalisme dan 

westernisasi tidak pernah menyerah dan berhenti. Tetapi anehnya, 

bila mereka terbentur dengan problema, mereka tidak pernah 

mengakui kerancuan teori dan kelemahan tesis-tesisnya. Dan tidak 

mengakui kalau teorinya itu tidak mungkin diterapkan di dunia Islam. 

Justru mereka sekarang berbalik menuduh bahwa musykilah 

(masalah) dan kelemahan umat Islam saat ini terletak pada pola pikir 

yang dipakai setiap muslim. Tujuannya ialah untuk meruntuhkan 

pondasi bangunan pemikiran Islami dan menanamkan ke dalam jiwa 

umat Islam, bahwa penyebab keterbelakangan, kelemahan, 

kemunduran budaya, tidak mampu mencipta dan enggan menerima 

pemikiran Barat adalah terletak pada bangunan dan pembentukan 

pemikiran serta warisan budaya Islam itu. 
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Bagi mereka, logika muslim adalah logika yang parsial, tidak 

mampu memandang sesuatu itu secara general. Bersifat emosional, 

mudah terpancing dan responsif serta tidak mampu berbuat. 

Terpengaruh oleh warisan budayanya sehingga tidak bisa terpisah. 

Tidak mampu berpikir secara bebas dan liberal, sebab sudah lebih 

dahulu dikekang oleh wahyu. Metodologi berfikirnya didasarkan 

pada metode deduktif dan tidak mampu berfikir secara observatif 

sangat tertarik pada metode deskriptif (penjelasan) dan lemah untuk 

memakai metode argumentatif. Mencampurkan antara realitas konkrit 

dengan idealisme asumtif. Orangnya menggandrungi sifat responsif 

dan tenggelam dalam kesenangan. Dan yang membentuk pola pikir 

semacam ini adalah agama perintah dan larangan, mengekang 

kebebasan, membelenggu daya pikir, sehingga menimbulkan taqlid, 

kehilangan kepribadian dan kemampuan mencipta.
88 

Kita memang seharusnya mengakui bahwa orientalisme 

memompa kekuatannya adalah karena kelemahan kita. Dan 

kehadirannya itu sendiri adalah disebabkan oleh lemahnya dunia 

Islam mengenal dirinya. Orientalisme itu sendiri merupakan bukti 

kelemahan pemikiran. Tapi, ketika dunia Islam nanti menyadari 

keterbelakangannya dalam pemikiran dan peradaban, dan bangkit 

dari kelemahannya, pada waktu itu orientalisme akan menghadapi 

krisis besar, khususnya orientalisme yang bergerak di bidang 

keislaman. Pada fase itu, orientalis tidak menemukan orang lagi 

untuk diajaknya berbicara di Eropa maupun di dunia Islam. Oleh 

karena itu, kita tidak boleh menunggu dari orang lain siapapun dia - 

untuk membantu kita bangkit dari kelesuan kita.
87 

Jika kita harus menyingkirkan belenggu pemikiran orientalis dari 

diri kita, maka dari sisi lain, kita juga perlu membebaskan diri dari 

kekangan keterbelakangan yang mengitari kita dalam semua aspek 

kehidupan. Sebab hal itu akan menutup pintu harapan kita untuk 

keluar dari krisis yang dihadapi. Kita memang telah bebas dari 

penjajahan militer, tapi kita belum mampu merdeka data “kesiapan” 

untuk dijajah. Itulah sebabnya sikap kita dalam melihat segala yang 

datang dari Barat senantiasa hormat dan menyanjung-nyanjungnya, 

kendatipun yang datang itu berupa pakaian yang asing dari perasaan 

dan tradisi kita.
88 
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Untuk sampai ke tingkat dialog pemikiran, tukar menukar 

keilmuan, dan menghentikan serangan pemikiran serta, gelombang 

orientalisme, kita harus mampu memproduksi materi budaya secara 

konkrit yang mewakili kebudayaan kita dan sekaligus harus sanggup 

memenuhi tuntutannya serta mampu menarik minat orang. Hanya 

dengan ini kita berada pada level dialog. Sebab muwajahah 

(berhadapan) tidak cukup sekadar mengecam orang lain dan melihat 

ke luar saja. Tetapi harus dimulai sesungguhnya dan melihat ke 

dalam untuk mengisi kekosongan dengan berbuat sesuatu yang 

membangun dan bersifat kontinue, di samping tetap melindungi 

diri.
89 

Barangkali tidak keliru, jika seseorang memprediksi, bahwa 

seandainya kita tidak menghadapi arus orientalisme ini dengan segala 

kekuatan, maka kita akan terancam lenyap dan musnah. Itu bukan 

mustahil, sebab pertarungan antara orientalisme dengan Islam adalah 

pertarungan pemikiran raksasa. Suatu pertarungan yang dipersiapkan 

oleh oriental-is dengan segala perangkat senjata untuk mengalahkan 

kaum Muslimin dan menjauhkan mereka dari Islamnya. 

Orang yang mengikuti perkembangan orientalisme dan 

aktifitasnya, dapat melihat dengan jelas bahwa kegiatan ini 

merupakan puncak segala tantangan di hadapan pemikiran Islam. 

Sudah umum diketahui oleh peneliti bahwa arus-arus pemikiran asing 

dahulu - yang pernah menjadi ancaman bagi Islam dan pemikirannya 

yang orisinal pada periode keemasannya - telah menusuk kaum 

Muslimin pada waktu itu sehingga perlu dihadapi dengan segala 

potensi dan keteguhan.
90 

Di zaman Imam Ghazali, filsafat dianggapnya merupakan bahaya 

yang mengancam pemikiran Islam dan umatnya secara terang-

terangan. Imam Ghazali tidak bertindak sebagai penonton, tapi dia 

ribut, berteriak dan mengecam. Beliau tidak membiarkan masalah 

begitu saja dengan mengatakan, bahwa itu bukan urusanku. Tetapi 

Imam Ghazali bertekad akan memasuki arena pertarungan. Beliau 

mempersiapkan segalanya dan mempersenjatai dirinya dengan ilmu 

dan ma’rifah seperti yang ada di pihak lawannya. 

Beliau memandang bahwa dirinya harus menguasai filsafat. 

Untuk itu dia memusatkan perhatiannya dan mempelajari tujuan-
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tujuan (maqashid) filsafat (falsafah). Hingga beliau mampu 

mengarang sebuah kitabnya. “Maqashid al-Falsafah” dengan 

kualitas yang tinggi dan berbobot. Buku ini merupakan langkah 

pertama dalam metode menghadapi pemikiran filsafat. Kemudian 

langkah kedua setelah itu, beliau membongkar kontradiksi pemikiran 

yang terkandung dalam “Maqashid al-Falsafah” dan 

pertentangannya dengan logika dan akal. Maka lahirlah kitabnya 

“Tahafut al-Falasifah” yang merupakan puncak pertarungan. 

Dengan metode kritik seperti ini, beliau mampu menghadapi 

perlawanan dengan gagah dan teliti. Beliau menerangkan manhajnya ini: 

“Kemudian saya mulai setelah selesai dari Ilmu Kalam – 

menekuni Ilmu Filsafat. Dan aku menyakini bahwa tak ada orang 

yang dapat mengetahui dengan tuntas kerancuan sesuatu ilmu 

sebelum dia sampai ke ujung ilmu tersebut, hingga dia sejajar 

dengan orang yang paling ahli di bidang ilmu itu. Kemudian dia 

melampauinya dan mengatasi derajat orang tersebut sehingga dia 

melihat apa yang belum diketahui oleh orang-orang yang ahli 

dibidang itu, saking menguasainya. Pada ketika itu, barulah dia 

dapat memastikan akan kerancuan benar-benar ilmu tersebut 

(filsafat). Dan aku belum melihat seorangpun dari Ulama Islam yang 

mencurahkan perhatiannya ke tingkat itu.”
91 

Jika A1-Ghazali mampu menghadapi filsafat pada zamannya, 

maka untuk menghadapi orientalisme diperlukan kerja keras, baik 

secara individu maupun yayasan-yayasan. Sebab, karya-karya 

orientalis memenuhi perpustakaan dunia, dengan berbagai bahasa 

manusia. Puluhan majalah, ratusan lembaga dan yayasan yang 

melindungi orientalis dan bekerja untuk kepentingan mereka. Ribuan 

pakar dan peneliti dari kalangan orientalis, mencurahkan 

perhatiannya pada penelitian dan pengkajian mereka. Sejumlah 

konferensi dan seminar orientalis internasional diselenggarakan 

sesuai dengan kebutuhan di kota-kota besar dunia. 

Gerakan pemikiran orientalis telah menampakkan eksistensinya 

sejak abad kedelapan belas Masehi, sehingga menarik perhatian para 

pemikir Islam dengan tulisan-tulisan mereka mengenai Islam - baik 

berupa buku, majalah, dan ensiklopedi – dan dua sumber utamanya: 

Al-Qur'an, Sunnah dan kehidupan Nabi SAW yang dibangkitkan 

Allah dengan dien yang hanief ini.
92 
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Menghadapi orientalisme di bidang `aqidah Islam dan juga 

bidang lainnya memerlukan kerja keras yang jujur dan ikhlas untuk 

membalas tuduhan-tuduhan yang mereka buat-buat sendiri, agar tidak 

datang masanya di mana kita ikut latah mengatakan apa yang 

disebutkan oleh mereka tanpa disadari dan tidak merasa bahwa kita 

ini adalah kaum Muslimin yang mempunyai `aqidah dan syakhsiyyah 

sendiri. 

Metode Kritik Orientalis 

Adapun metode kritik kita terhadap orientalis atas tulisan-tulisan 

mereka di bidang `aqidah dan aspek lainnya, hendaknya berpijak 

pada langkah-langkah strategis berikut: 

1.1. Menguasai secara Komprehensif karya-karya orientalis di 

berbagai bidang kajian Islam. 

Penguasaan ini dituntut secara mutlak. Adalah merupakan hak 

umat Islam, mengetahui apa yang diungkapkan orang lain atas 

dirinya, baik mengenai `aqidah maupun non `aqidah, agar umat 

Islam mengetahui persis apa yang dikatakan dan dibuat-buat oleh 

orientalis. Untuk ini harus dilakukan beberapa langkah berikut: 

1. Mengumpulkan seluruh karya dan tulisan-tulisan orientalis di 

berbagai bidang studi selama dua abad terakhir - abad sembilan 

belas dan dua puluh - Khususnya dalam bahasa Inggris, Per-

folds, Jerman, Spanyol, Italia dan Rusia. Bahan-bahan ini 

mencakup buku, majalah dan buletin. Untuk mengumpulkan 

seluruh karya-karya orielitalis ini membutuhkan pakar-pakar, 

Ulama dan spesialis. Sebagaimana juga diperlukan asisten-

asisten di bidang bahasa yang digunakan oleh referensi tersebut. 

2. Cara pengumpulan itu dapat dibeli jika mudah didapatkan, atau 

difotocopi kalau tidak mungkin untuk dibeli. Dan keseluruhan 

produk-produk orientalis itu dijadikan sebagai perpustakaan 

yang berada di bawah wewenang para pakar dan Ulama. 

3. Seksi yang bekerjasama dengan ahli-ahli bahasa bekerja 

menyiapkan materi dan menyusun tema-temanya serta 

menggabungkan materi-materi yang bersamaan dalam berbagai 

bahasa dalam satu tema. 
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4. Bahan-bahan itu diajukan kepada para ulama yang akan 

menyiapkan jawaban ilmiah. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan 

oleh seksi yang bersangkutan, agar menerjemahkan pokok-pokok 

pikiran yang terkandung dalam kasus-kasus yang di ajukan. Agar 

mereka para ahli itu mempunyai gambaran komprehensif atas 

semua yang dikemukakan dalam kasus itu dan agar pembahasan 

tentang tema tersebut mencakup semua analisa/pandangan yang 

terdapat dalam tulisan. 

5. Dalam bahan yang dikemukakan kepada ahli-ahli itu, perlu 

disertakan nama-nama orientalis yang membahasnya, keterangan 

tentang zaman, lingkungan dan motivasi dari pandangan-
pandangan mereka. 

6. Menyebutkan referensi yang menjadi pegangan orientalis dalam 

tulisan-tulisan mereka mengenai kasus-kasus kaum Muslimin. 

Apakah rujukan mereka itu referensi Islam yang asli dalam 

bidang yang dikaji, atau referensi non Islam? Sebab banyak 

orientalis menjadikan buku-buku yang ditulis oleh orientalis 

terdahulu sebagai pegangan utama, tanpa kembali kepada kitab-
kitab kaum Muslimin. 

7. Menjelaskan manhaj (metode) yang diikuti oleh para penulis di 

bidang `aqidah, hukum, tarikh, peradaban dan sirah. Sebab, 

dengan mengetahui metode orientalis akan menyingkap 

kekeliruan-kekeliruan mereka yang fundamental dalam 
metodologi dan kesimpulan. 

Para pengamat tulisan-tulisan orientalis di bidang keislaman 

menemukan kelainan-kelainan dalam tulisan mereka dan keluar dari 

prinsip-prinsip aksiomatik. Bahkan dapat dianggap sebagai upaya 

yang disengaja untuk meruntuhkan aksioma dan kaidah-kaidah itu. 

Suatu upaya yang tidak mendapat sambutan dalam keyakinan 

seorang muslim, kecuali dalam keadaan tertentu. Bahkan pada 

umumnya, analisis mereka itu membosankan dan membuat orang 

tidak tertarik. 

Dalam membuat analisis suatu masalah yang berkaitan dengan 

alam ghaib - atau masalah-masalah yang berhubungan dengan 

“langit” di mana wahyu berfungsi sebagai “hanizah washal” 

(perantara) yang menghubungkan antara Allah SWT dan Rasul-Nya 
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tidak mungkin diterapkan analisis yang dipakai dalam mengkaji 

partikel, atom dan unsur-unsur kimia. Atau seperti mengkaji garis-

garis, sudut dan sisi pada proyek bangunan. Juga tidak seperti 

menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah yang tak ada kaitannya 

dengan dimensi agama sama sekali.
94 

Sesungguhnya kita di sini berhadapan dengan suatu eksperimen 

dari jenis yang khusus dan jaringan motivator yang telah keluar dari 

batas-batas kekuasaan akal dan menolak analisis logika yang normal. 

Oleh karena itu, memaksakannya agar tunduk pada konsekuensi-

konsekuensi logis semata dan ketentuan akal, bukan hanya membawa 

pada kesimpulan yang keliru dan terkadang membantah 

kebenarannya. Bahkan itu dapat dianggap sebagai “kejahatan” 

pembunuhan dalam bentuk yang lain, atau memeriksa tubuh manusia 

dalam kondisi tenang, jauh dari berbagai pengaruh kejiwaan dan 

kesulitan hidup.
95

 

Agama (dien) alam ghaib, ruh, wahyu, qadha dan qadar serta 

masalah-masalah `aqidah lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut, 

tidak dalam kemampuan indera atau akal untuk menerangkannya 

kecuali sedikit sekali. Sedangkan arena yang lebih luas dan lebih 

dalam, berada jauh diluar batas fungsi indera dan analisa akal dan 

logika. 

1.2. Mengkritik metode yang digunakan orientalis dalam 

membahas masalah-masalah `aqidah. 

Mengeritik metode (manhaj) ini merupakan langkah yang mutlak 

dan urgen sekali sebelum memulai mengeritik point-point kekeliruan 

dan kepalsuan mereka di bidang 'aqidah. Sedangkan mengeritik 

orientalis manapun pada dataran kasus dan masalah-masalah parsial 

tidak akan menguntungkan. Sebab upaya itu hanya merupakan kritik 

sementara yang bergerak dipermukaan dan menghabiskan energi 

pada masalah-masalah kecil (juz’iy) tidak menyentuh akar yang 

paling dalam yang terus menerus membibitkan duri.  

Akar yang terdalam ialah manhaj (metodologi) yang mendasari 

pembahasan dan kajian orientalis. Jika kita mampu menemukan 

kesalahan manhaj dan kerancuannya, dengan demikian kita mudah 

mengetahui sumber kekeliruan-kekeliruan mereka dan meruntuhkan 

fondasi yang menjadi pijakan orientalis.
96
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1.3. Melakukan kritik tuntas atas kekeliruan-kekeliruan 

Orientalis dalam kajian Islam. 

Proses mengeritik kekeliruan ini menuntut kita agar menyajikan 

keraguan dan tuduhan-tuduhan mereka satu persatu dan kemudian 

membantahnya secara ilmiah, jauh dari unsur-unsur menyerang, agar 

upaya ilmiah ini mendapatkan pengaruh positif di kalangan 

cendikiawan, baik Muslim mapun non Muslim. Dan juga agar 

menjadi pendorong bagi para orientalis untuk meninjau kembali 

pandangan-pandangan mereka dan ikut membantu memperbaiki arah 

mereka. Dan pada akhirnya pekerjaan ini merupakan pengenalan 

terhadap Islam bagi setiap orang yang ingin mengenalnya.
97

 

Tidak diragukan bahwa upaya ilmiah yang dibangun di atas kritik 

sehat, merupakan pekerjaan membangun yang dapat membawa 

manusia kepada ilmu dan pengetahuan. Kritik yang mengenai 

sasarannya perlu dipraktikan dan ditindaklanjuti, dalam rangka 

memperkaya pemikiran manusia dengan kebenaran dan hal-hal yang 

menguntungkan. 

Kemudian kritik yang diperlukan untuk menjawab tuduhan dan 

keraguan orientalis, harus melampaui batas pertahanan terhadap 

semua yang dilontarkan oleh kalangan yang membidangi 

orientalisme. 

1.4. Memunculkan kritik sebagian orientalis atas orientalis 

lainnya. 

Langkah ini penting, sebab kritik ilmiah yang diungkap oleh 

orientalis mempunyai landasan ilmiah dan bahkan terkadang lebih 

telak dalam mengeritik dan memukul. Dan bantahan yang sejenis ini 

cukup banyak ditemukan. Jadi karya-karya mereka dalam konteks ini 

merupakan khazanah yang bernilai positif. Dan kurang bijaksana jika 

kita menjauh dari orang-orang yang mau berlaku jujur. 

1.5. Membuktikan bahwa Referensi yang menjadi pegangan 

orientalis adalah tidak asli dan tidak akurat dalam 

bidangnya.  

Para peneliti telah melihat bahwa orientalis sering merujuk 

pendapat orientalis sebelumnya yang dikenal fanatis sehingga mereka 

menyebarkan racunnya dalam tulisan-tulisan mereka. Sebagian lagi 

ada yang merujuk kepada referensi yang sama sekali tidak 
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berhubungan dengan `aqidah Islam. Sebagian lain berpegang pada 

kitab “Alfu Lailah wa Lailah”, “Kalilah wa Dimnah” dan kitab-kitab 

rancu sejenisnya. 

1.6. Sebaiknya Kritik-kritik itu disertai dengan keterangan yang 

menjelaskan letak kekeliruan orientalis dalam bidang ilmiah, 

bahasa dan sejarah. 

Baik kekeliruan disebabkan karena ketidakpahaman, kesalahan 

pahaman, kesempitan pandangan ataupun berlebihan dalam asumsi.
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1.7. Kritik-kritik yang diarahkan kepada orientalis hendaknya 

didukung oleh dalil-dalil ‘aqliyah (argumen rasional) dan 

naqliyah (data-data secara tekstual atau refrensi). 

Sebab tujuan mengkritik orientalis terutama sekali adalah untuk 

kaum Muslimin, agar mereka tidak tertipu oleh tulisan dan kajian-kajian 

yang datang melalui orientalisme dan tidak terpengaruh oleh arusnya. 

Sebagaimana juga kritikan itu ditujukan kepada orientalis sendiri. 

Kemungkinan mereka tidak dapat menerima dalil syar'i (teks), maka 

diperlukan dukungan argumentasi yang rasional untuk membuat 

mereka berfikir berkali-kali sebelum memasuki pembahasan tentang-

umat Islam dengan metode yang tidak relevan. 

1.8. Kritik-kritik yang diarahkan kepada orientalis hendaknya 

juga mencakup pendapat-pendapat kaum terdahulu (salaf) 

dan ahli-ahli yang belakangan (khalaf) dalam masalah-

masalah `aqidah. 

Seperti: asma' (nama-nama) Allah, sifat-sifat, tasybih 

(penyerupaan) dan takwil (penafsiran), qadha dan qadar, kebebasan, 

jabariyah, masalah 'uluhiyah„ Islam, Iman, kenabian, risalah, wahyu, 

mukjizat, berbangkit dan masalah-masalah `aqidah lain yang 

sejenisnya. 

Menghadapi pemikiran orientalis dengan mengemukakan apa 

yang pernah dikemukakan oleh salaf dan khalaf, akan mempersempit 

posisi dari pendapat-pendapat mereka. 

1.9. Diperlukan sejumlah besar Ulama spesialis dan ilmuan yang 

mempunyai hubungan dengan kajian orientalis, agar 

memusatkan perhatiannya dalam melakukan kritik ilmiah 

serta menampilkannya sebaik mungkin. 
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1.10. Tentu tugas-tugas ini diperlukan keseriusan dan kerja yang 

ikhlas agar Umat mampu menghadapinya dan bekerja. 

Masih ada tugas-tugas lain yang cukup serius, berkaitan dengan 

metode mengkritik orientalis agar terwujud koordinasi dan 

penyelesaian yang tuntas. Di antara tugas-tugas itu dapat disebutkan 

sebagai berikut:  

1. Aktifitas mengkritik orientalis ini seharusnya disertai dengan 

pembuatan ensklopedi bantahan terhadap orientalis 

Dalam kaitan ini, Prof Mahmud Hamdi Zaqzuq, pakar di bidang 

orientalisme, mengatakan: 

“Sesungguhnya berhadapan secara pemikiran yang serius 

adalah cara yang paling tepat untuk menghadapi semua arus yang 

memusuhi Islam dan kaum Muslimin. Atas dasar itu, seharusnya kita 

memandang gerakan orientalisme dengan segala keseriusan dan 

harus kita perhitungkan bahwa gerakan ini membawa pengaruh bagi 

kalangan intelektual di dunia Islam dan juga di dunia Barat. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan pengkajian mendalam atas studi 

orientalisme. 

Karena pemikiran orientalisme ditulis ke dalam berbagai bahasa 

yang vital dan tersebar luas dalam skala internasional, maka untuk 

menghadapinya juga harus seimbang dalam skala international.”
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Pada akhir tahun 1979, Organisasi Arab untuk Pendidikan, 

Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan di Kairo mengajak untuk 

menyelenggarakan seminar yang membahas tema “Mempersiapkan 

Ensiklopedia Kritik Terhadap Orientalis”. Seminar yang dihadiri 

oleh lebih dari dua puluh Ulama dan pemikir yang berkepentingan 

tentang masalah itu, menghasilkan sejumlah keputusan, tetapi 

akhirnya tidak ada tindak lanjutnya.
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Perlu diingat bahwa “Ensiklopedia Kritik” ini berbeda dengan 

“Metode Kritik Terhadap Orientalis di Bidang `Aqidah dan Sunnah 

dll”, karena ensiklopedi mencakup seluruh pemikiran. 

2. Membuat Ensklopedi Islam yang ditulis oleh Ulama-ulama 

Islam  

Penerbitan karya besar ini termasuk prioritas ilmiah yang 

mendesak. Kita tidak boleh terus menerus melalap pemikiran yang 
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terkandung dalam Ensiklopedi yang dibuat orientalis sebelum Perang 

Dunia II. 

Beberapa tahun belakangan ini mereka telah berhasil 

menerbitkan ensiklopedi Islam yang baru. Kewajiban kita sekarang 

ialah menerbitkan ensiklopedi Islam dalam bahasa Arab dan bahasa-

bahasa Eropa, yang kualitasnya paling tidak setara dengan produk 

orientalis dari segi perencanaan, pengaturan dan harus melebihi dari 

segi ilmiah, memindahkan sudut pandang Islam dalam berbagai 

cabang studi Islam dan Arab kepada umat Islam dari juga non 

Muslim.
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Tidak salah jika dikatakan, bahwa kegagalan kaum Muslimin 

dalam membuat ensiklopedi Islam sampai hari ini, menunjukkan 

kelemahan yang melekat di dalam jiwa mereka. Konferensi dan 

seminar yang dihadiri oleh sejumlah nama dan keputusan-keputusan 

yang mereka telurkan hanyalah merupakan demonstrasi teriakan yang 

pada mulanya keras kemudian lembut dan tertidur. Problema kita 

ialah kita lebih banyak berbicara daripada berbuat. Atau lebih 

tepatnya; kita pandai berbicara tapi tidak berbuat. 

Tugas kita dalam menghadapi orientalis, ialah menerbitkan 

sejumlah ensiklopedi di bidang Sejarah,`Aqidah, Sastra, Akhlak, Fiqh, 

Hadits dan cabang-cabang ilmu dan seni lainnya. Karena pertarungan 

ini bersifat pemikiran yang pilarnya ialah tersebarnya ide. 

3. Menerbitkan Journal, Majalan dan Buletin Ilmiah  

Termasuk mendesak untuk mendukung manhaj kritik 

orientalisme dalam bidang-bidang yang mereka geluti ialah 

menerbitkan bulletin, majalah, dan brosur dalam berbagai bahasa 

yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan orientalisme untuk 

memblokir pemikiran mereka dan menghadang pengaruhnya serta 

menggagalkan serangannya. 

4. Perlunya mendirikan lembaga-lembaga Akademik, dan 

dakwah yang concern terhadap masalah-masalah kritik, 

bantahan serta menerbitkan jurnal, majalah dan 

menyelenggarakan seminar-seminar. 

Sebenarnya Umat Islam mampu mendirikan lembaga-lembaga 

ilmiah internasional dan menyiapkan iklim yang sesuai yang dapat 

menjamin kesuksesan program ini dan mengimbangi arus orientalis. 
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Karena umat Islam dikaruniai Allah dengan berbagai nikmat dan 

memiliki sejumlah universitas yang menyimpan ribuan Ulama 

spesialis dalam berbagai bidang disiplin ilmu. 

5. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga orientalis 

internasional, dan harus mempunyai peran serta dalam 

pertemuan-pertemuan orientalis yang diselenggarakan di 

beberapa ibukota dunia. 

Partisipasi ini mempunyai dampak positif dalam jiwa orientalis. 

Mereka mungkin akan merasa bahwa kita tidak terasing dari mereka. 

Kita ingin memberi pengertian kepada mereka tentang siapa “kita” 

dan apa tugas kita. Dan adalah bijaksana jika kita mengundang 

sebagian orientalis yang jujur dan jeli dalam melihat pemikiran dan 

warisan kita, untuk hadir dalam konperensi dan seminar-seminar 

yang kita adakan. 

6. Agar setiap Universitas yang ada di sekitar masyarakat-

masyarakat Islam membuka Institut atau Pusat Kajian 

Orientalisme yang memberikan kepada Para mahasiswa-nya 

gelar ilmiah. 

Sulit dibayangkan pada diri umat Islam yang memiliki sejumlah 

Universitas, tetapi belum mendirikan Institut atau jurusan “Studi 

Orientalisme”. Sedangkan dalam waktu yang sama kita temukan di 

setiap universitas di Eropa dan Amerika, Institut dan jurusan “Studi 

Islam dan kaum Muslimin”, hingga seluruh gerak gerik dan diam kita 

dapat dideteksi dan diikuti oleh orientalis. 

7. Setiap universitas, Institut dan Yayasan menyiapkan 

sejumlah tenaga pengajarnya menekuni bidang kajian 

orientalisme dalam tema-tema tertentu. 

8. Perlu melakukan koordinasi dan perencanaan antar sesama 

Yayasan Islam dan jalinan kerjasama dalam bidang-bidang 

yang dibicarakan. 

Dengan kerja-kerja ilmiah ini, kita dapat menangkis tantangan 

yang dihadapi oleh umat Islam. Dan program seperti ini, kita dapat 

membongkar bahwa upaya-upaya orientalis sebenarnya tidak 

mempunyai pijakan hujjah, tidak logis dan tidak rasional. Tapi 

semata mata upaya yang menggiurkan, yang tujuannya adalah untuk 
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melemahkan Islam dan kaum Muslimin. Upaya-upaya mereka itu 

mempunyai ciri khas dusta mengada-ada dan berlebihan. 

Siapa yang membolak-balik karya-karya orientalis, kamus dan 

ensiklopedi mereka, akan menemukan ratusan tuduhan dan 

kebohongan, ribuan kesimpulan yang tidak ada kaitannya dengan 

Islam. 

Jika kaum Muslimin menyadari bahwa dari mereka berada dalam 

suasana shahwah Islamiyah dan kesadaran Islami, maka di antara 

prinsip-prinsip shahwah dan prioritasnya ialah: menghadapi 

orientalisme dan kaum orientalis, agar tidak datang masanya di mana 

kebangkitan yang didengung-dengungkan itu adalah kehendak 

orientalis dan percobaan yang mereka canangkan, untuk membuat 

umat Islam sibuk dengan masalah-masalah formalitas dan kulit-

kulitnya serta semua hal yang dapat mempertahankan kejumudan dan 

keterbelakangan umat. 

II. MENGHADAPI MISSIONARISME 

Missionarisme seperti disebutkan dalam kamus-kamus - ialah 

gerakan keagamaan yang bersifat politik kolonialis yang mulai 

muncul karena gagalnya perang salib, dengan tujuan menyebarkan 

agama Kristen di tengah-tengah umat lain di dunia ketiga umumnya, 

dan di lingkungan masyarakat Muslim khususnya, untuk menguasai 

bangsa-bangsa tersebut. 

Raymond Lull dapat dianggap sebagai orang kristen pertama 

yang melakukan missionarisme setelah gagalnya misi perang salib. 

Missionaris asal Spanyol yang banyak bersaham mendirikan studi 

bahasa Arab di Berea ini, mempelajari bahasa Arab dengan susah 

payah dan berkeliling di negeri Syam sambil berdiskusi dengan para 

Ulama Islam. Sejak abad Kelima Belas Masehi dan pada saat 

penemuan Portugal, kaum missionaris Katholik masuk ke Afrika. 

Lama setelah itu barulah masuk missionaris Protestan dari Inggris, 

Jerman dan Perancis. 

Gereja menaruh perhatian besar untuk program kristenisasi di 

tengah masyarakat Islam. Mereka ingin mencabut Islam dari dalam 

jiwa kaum Muslimin, atau menjauhkan umat Islam dari agamanya 

agar setiap orang berbangga dengan kebangsaannya, kepartaian atau 

sosialismenya, dan yang sejenis itu tanpa dia berpikir kepada Islam. 
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Para missionaris hampir sepakat bahwa kekuatan yang 

mengkhawatirkan Eropa dan Amerika ialah kekuatan Islam dan kaum 

Muslimin. Atas dasar itu, missionarisme bekerja keras memecah 

umat ini. Missionaris Laurens Brown pernah berterus terang 

menyebutkan tujuan hakiki aktifitas kaum missionaris di negeri-

negeri kaum Muslimin, katanya: 

“Bila umat Islam bersatu dalam suatu imperium Arab, mereka 

pasti akan menjadi ancaman berbahaya bagi seluruh dunia, atau 

mungkin menjadi bencana bagi dunia. Tapi, jika mereka tetap 

berpecah belah maka selama itu pula mereka tidak ada nilai dan 

pengaruhnya.” 

Pastur Samuel Zweimmer pernah mengungkapkan niat buruk 

mereka terhadap Islam dan kaum Muslimin: 

“Setiap missionaris Kristen tidak perlu bersedih hati atau 

berputus asa karena melihat usahanya tidak berhasil menarik kaum 

Muslimin ke dalam agama Masehi. Tetapi cukup menjadikan Islam 

menjadi penyebab kerugian kaum Muslimin disebabkan keraguan 

sebagian di antara mereka. Pada saat anda berhasil membuat ragu 

seorang muslim dan menjadikan Islam penyebab dia rugi, berarti 

anda telah sukses, wahai missionaris, kendatipun dia tidak pindah 

agama!” 

Samuel Zweimmer adalah seorang pimpinan missionaris kristen 

untuk negara-negara Arab di Bahrain dan pimpinan Organisasi 

Missionaris se-Timur Tengah. Dia pernah memimpin majalah 

“Islamic World” berbahasa Inggris yang berdiri tahun 1911. Masuk 

ke Bahrain tahun 1890, sejak 1894 diberi bantuan dana serta 

dukungan penuh oleh Gereja Reformasi Amerika. Pada umumnya 

aktifitas missionarisme yang dikepalai oleh Zweimmer ini bergerak 

di bidang pengobatan medis di kawasan Teluk. Zweimmer dianggap 

sebagai tokoh missionaris terbesar di zaman ini dan dia menulis 

sebuah buku berjudul “Dunia Islam Hari Ini” yang isinya: 

1. Harus dapat meyakinkan kaum Muslimin bahwa orang-orang 

Nasrani bukan musuh mereka. 

2. Harus menyebarkan Bible dengan bahasa-bahasa umat Islam, 

karena ia merupakan tugas utama seorang Nasrani. 

3. Melakukan missionarisme terhadap mereka adalah dengan 

perantaraan seorang utusan dan kalangan mereka sendiri dan 
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dari barisan mereka, sebab tumbuh-tumbuhan harus dipotong 

oleh salah satu anggotanya. 

4. Para missionaris tidak boleh berputus asa melihat hasil kerja 

mereka yang lemah. Sebab dapat dipastikan bahwa di dalam 

jiwa kaum Muslimin sudah tertanam kecenderungan kuat pada 

ilmu-ilmu orang Eropa. 

Pada konperensi Missionarisme di Al-Quds tahun 1935, Samuel 

Zweimmer mengatakan: 

“Tugas missionarisme yang dibebankan oleh negara-negara 

Kristen kepada kamu bukanlah memasukkan kaum Muslimin ke 

dalam agama Masehi, karena ini merupakan petunjuk bagi mereka 

dari kemuliaan. Tapi, tugas kamu, ialah mengeluarkan umat Islam 

dari agama Islam, agar mereka menjadi manusia yang tidak 

berhubungan dengan Allah. Kemudian, berikutnya tidak 

berhubungan dengan akhlak yang merupakan pegangan semua umat 

manusia dalam hidupnya.” 

Dia juga mengatakan: 

“Tugas kamu adalah mempersiapkan generasi yang tidak 

mengenal hubungan dengan Allah dan juga tidak berminat 

mengenal-Nya. Kamu juga harus mengeluarkan seorang Muslim dari 

Islamnya kendatipun belum kamu masukkan ke dalam agama 

Kristen. Dengan demikian itu telah sejalan dengan keinginan 

kolonialisme. Agar dia tidak perduli dengan masalah-masalah yang 

besar, suka santai dan malas. Kalaupun dia belajar, hanyalah 

karena memenuhi seleranya saja. Jika menduduki jabatan tinggi, 

hanyalah untuk memuaskan syahwatnya menikmati segala sesuatu.” 

Kaum missionaris merencanakan untuk melenyapkan umat Islam 

secara halus, kotor dan licik. Missionaris Louis Massignon 

melindungi kristenisasi di Mesir. Dia adalah salah seorang anggota di 

Lembaga Bahasa Arab (Majma’ al-Lughah al-Arabiyah) di Kairo dan 

juga menjabat sebagai penasehat Kementerian Wilayah Jajahan 

Perancis untuk urusan Afrika Utara. Missionaris Protestan Dun Hack 

Carry adalah tokoh paling disegani pada “Konferensi Missionaris” 

Lusan dan bekerja sebagai missionaris selama dua puluh tahun di 

Pakistan. 

Mereka para missionaris, terus menerus menyelenggarakan 

konferensi lokal dan internasional untuk mendiskusikan program 



58 

 

kristenisasi dan mengambil langkah-langkah yang sesuai menurut 

pandangan mereka. Di antaranya ialah Konferensi Missionaris 

Internasional yang diadakan di Edinburgh, Scotlandia tahun 1910, 

dihadiri oleh utusan-utusan dari 159 organisasi missionaris di dunia. 

Yang paling berbahaya ialah Konferensi Colorado Pada tanggal 

15 Oktober 1978 dengan tema “Konferensi Amerika Utara untuk 

Mengkristenkan Umat Islam”. Pertemuan besar ini dihadiri oleh 

seratus lima puluh peserta yang mewakili gerakan kristenisasi yang 

paling gencar di dunia, berlangsung selama dua pekan dalam keadaan 

tertutup. Konferensi itu menghasilkan keputusan-keputusan yang 

terus dirahasiakan karena berbahayanya. 

Dan masih banyak lagi konferensi-konferensi missionaris yang 

diadakan di berbagai tempat sesuai dengan kebutuhan untuk 

menghambat usaha-usaha kaum Muslimin dan melepaskan mereka 

dari Islam. 

Dalam aktifitasnya, mereka menggunakan berbagai sarana yang 

banyak melibatkan orang, di antaranya pengobatan, pendidikan, 

aktifitas sosial, kerusuhan dan peperangan. Dalam hubungan ini, DR 

Najib Al-Tigard mengatakan: 

“Sesungguhnya jiwa ta’ash-shub (fanatisme buta) yang anti 

dengan segala yang berbau Islam, masih mendominasi sampai hari 

ini. Jiwa ini diserap oleh missionaris dan pemuka-pemuka agama 

dari perang salib tempo dulu.” 

Bagi orang yang banyak mengamati metode dan sarana-sarana 

kristenisasi yang mengelilingi masyarakat Islam, akan mengetahui 

bahwa sarana-sarana mereka itu merugikan dan menjadi pengganjal 

bagi kemajuan Islam. Missionaris banyak mengalami keberhasilan di 

berbagai bidang, karena mereka memiliki sarana dan potensi yang 

luar biasa. Mereka memikul beban, berbuat, merencanakan dan 

memantau. Sedangkan kita, walaupun akhir-akhir ini mulai sadar 

akan bahaya yang mengancam kaum Muslimin dari kalangan 

missionaris, tapi kesadaran kita itu tidak membawa kita ke jalan yang 

pas. Tidak bijaksana, kalau kita sekedar membangun “Pusat 

Dakwah” di mana-mana. Sebelum membangun Pusat Dakwah, kita 

harus lebih dahulu mendirikan tempat-tempat pengungsian, rumah-

rumah sakit, sekolah, institut, badan-badan bantuan dan sejenisnya. 
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Berhadapan secara benar, menuntut kita harus berbuat banyak 

dan bukan sekedar pandai bicara. Mereka para missionaris bekerja, 

sedangkan kita tidak. Jika kita ingin mengimbangi mereka, maka 

kerja kita harus lebih banyak dan gerakan kita harus lebih cepat dan 

cekatan. Untuk mengimbangi mereka, kita memerlukan perencanaan, 

pengorganisasian, pengenalan lapangan dan pengetahuan yang 

dalam. Bila persyaratan ini telah kita penuhi, maka itu baru 

merupakan langkah awal untuk perjalanan yang panjang. Tapi, jika 

kita biarkan kaum Muslimin di benua Afrika, Asia dan lainnya 

menjadi mangsa musuh, maka itu adalah sesuatu yang berbahaya. 

Jika missionarisme mempunyai konferensi-konferensi 

internasional, institut-institut ilmiah, lembaga-lembaga missionaris, 

kenapa kaum Muslimin tidak menyelenggarakan “Konferensi 

Dakwah dan Muwajahah”. Dalam kaitan ini mungkin orang akan 

protes, bahwa kaum Muslimin sudah melaksanakan Konferensi-

konferensi dakwah seperti yang sering kita dengar dan kita baca. 

Betul, kita sudah melaksanakan sejumlah konferensi. Tetapi, di 

dalamnya mereka berkumpul untuk pecah. Mirip dengan orang yang 

berdemonstrasi di jalanan, ada yang bertepuk dan berteriak, 

kemudian setelah itu masing-masing masuk ke rumahnya. Yang kita 

inginkan adalah muktamar (konferensi) yang keputusannya tidak 

hanya tinggal di atas kertas. Tapi kita ingin kerja yang dilakukan 

dengan terencana, teliti dan rahasia. 

Masyarakat Islam sekarang sedang dikelilingi oleh arus 

missionarisme dari segenap penjuru; dari pers, media massa dan 

kantor-kantor berita, di rumah, di jalanan dan di mana-mana. 

Sebagian orang mengetahuinya tapi mereka memilih untuk diam. 

Betapa banyak orang yang diam, karena mereka tidak mampu 

untuk berbicara. Anda mungkin pernah melihat program dalam 

televisi yang dipancarkan dari salah satu negara Arab, menayangkan 

sebuah pemandangan tanah pertanian, perkebunan hijau di salah satu 

negara Asia Tenggara. Juga disorot rumah sakit dan sekolah-sekolah 

yang melayani anak penduduk negeri itu. Lalu komentatornya 

mengatakan bahwa proyek itu dikerjakan dan berada di bawah 

pengawasan Gereja Katolik. Demikianlah yang kita dengar dan kita 

lihat. Tidak diragukan bahwa iklan dan program sejenis ini adalah 

kerja missionaris. 
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Yang anehnya, anda lihat di pasar surat kabar di sebagian 

negeri Islam semua jenis koran dan majalah dapat ditemukan. 

Tetapi majalah dan surat kabar Islam dilarang masuk dan beredar. 

Kenapa? Karena bercorak Islam. Dan semua yang berlambangkan 

Islam meresahkan missionaris. Yang benar-benar menyakitkan, 

anda temukan di penjual-penjual surat kabar ratusan majalah 

dalam berbagai bidang spesialisasi, kecuali Islam. Majalahnya 

sedikit tidak cukup dihitung dengan jari sebelah tangan. 

Tampaknya di belakang ini ada jaringan missionaris agar upaya 

untuk mencegah bahaya missionaris tersebut tidak mendapatkan 

pengaruh. 

Umat Islam benar-benar dituntut agar melihat secara jeli masa 

depannya dan mengetahui langkah-langkah yang harus 

ditempuhnya secara bijak dan teliti sebelum lukanya semakin 

meluas. Missionarisme telah sukses memurtadkan sebagian orang 

dan berhasil membuat kaum Muslimin dalam posisi defensif yaitu 

posisi orang yang kalah. Apakah kita menyadari posisi ini dan bisa 

melampauinya pada posisi berhadapan (muwajahah)? 

Oleh karena itu, perlu kita perhatikan beberapa langkah berikut: 

a. Kita harus benar-benar menyadari bahwa mereka tidak akan 

mengembangkan agama dan ideologinya, atau mengalihkan 

seorang muslim dari Islamnya, melainkan setelah mereka yakini 

bahwa kaum Muslimin tidak lagi peduli dengan Islam, baik 

dalam hal prilaku dan penerapannya. Oleh karena reaksi kita 

menghadapi missionarisme adalah dengan berbuat sesuatu, 

seperti menaruh perhatian pada pembangunan sekolah dan 

tempat-tempat pengungsian, rumah panti asuhan yang 

menampung anak-anak yatim, anak terlantar dan panti jompo. Di 

samping terus memberikan penerangan dan pemahaman tentang 

Islam. 

b. Beberapa aktifitas missionaris Kristen di Afrika dan di beberapa 

masyarakat Islam lainnya, seperti membangun rumah-rumah 

sakit sekolah-sekolah dan sejenisnya yang biasa disumbangkan 

kepada manusia - pertama sekali adalah berupa amal kebajikan. 

Karena orang yang hidup di lingkungan masyarakat seperti itu 

lebih membutuhkan uluran tangan atau bantuan dalam bentuk 
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ilmu, roti dan pengobatan. Jika umat Islam ingin berhadapan 

secara operasional, maka mereka harus melakukan seperti apa 

yang dilakukan oleh missionaris itu dan bahkan harus 

melebihinya. 

c. Kita harus menghadapi arus missionaris ini dengan perencanaan 

yang matang dan dilaksanakan secara bijaksana dan arif. Dan 

masing-masing mendapat giliran agar seluruhnya mendapat 

bagian secara merata. 

d. Bersamaan dengan itu dilakukan kritik atas pemikiran-pemikiran 

Barat missionaris. 

III. MEDIA MASSA DI NEGERI-NEGERI ISLAM 

Jika kita telah mengenal langkah-langkah strategis untuk 

menghadapi orientalisme dan missionarisme - keduanya merupakan 

poros dari segenap sarana dan corong-corong “al-ghazwu 1-fikri” 

yang terdapat di tengah-tengah masyarakat Islam maka muwajahah 

itu tidak akan sempurna bila tidak didukung oleh peran media massa 

yang terdapat di sekitar bangsa-bangsa Muslim. Peran yang dituntut 

dari mereka ialah: 

1. Media Massa dengan seluruh jenisnya - surat kabar, radio, 

televisi, teater, sinetron, video dsb hendaknya menghentikan 

program-program yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 

Islam. Sebab tidak ada gunanya menghadapi pemikiran 

orientalisme dan missionarisme selama jalur-jalur media massa 

terus memuat hal-hal yang bertentangan dengan Islam seperti 

gambar-gambar porno dan kebiasaan barat. 

2. Perjuangan tersebut harus didukung oleh sarana-sarana 

penerangan dan berdiri di belakangnya serta turut membantu 

mengarahkan rencana. 

Barangkali tidak keliru jika dikatakan bahwa sarana-sarana 

penerangan yang terdapat di sebagian masyarakat Islam ini telah 

berhasil dipegang oleh kekuatan orientalis dan missionaris, melalui 

agen-agen mereka yang memimpin berbagai seksi di dalamnya. Oleh 

karena itu, perlu membersihkan badan-badan media massa dari agen-

agen yang menjadi mangsa “al-ghazwu 1-fikri” itu dan yang di didik 

oleh institut dan sekolah-sekolah mereka. 
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IV. PERLU MENGARAHKAN KRITIK KEPADA SEMUA 

OBJEK DAN SASARAN AL-GHAZWU L-FIKRI YANG 

ADA DI MASYARAKAT ISLAM, TANPA PERLU 

BERBASA BASI DENGAN MASYARAKAT TERSEBUT 

Saya katakan ini, karena seluruh masyarakat Islam hanya suka 

dipuji saja, dan ini cukup berbahaya. Problem kita, ialah gembira 

dengan pujian dan kita berbasa-basi dengan orang, tapi 

mengorbankan kepribadian dan Islam kita. Hendaknya kita harus 

membuat perhitungan bahwa setiap masyarakat Islam adalah 

masyarakat kita, tanpa membeda-bedakan ras, daerah, kebangsaan 

atau partai. Hanya dengan begitu kita mampu menghadapi tantangan 

dan memberikan nasehat. 

V. USAHA DAN KERJA KERAS YANG DILAKUKAN 

OLEH PARA PEMBAHARU DI MASYARAKAT 

ISLAM HENDAKNYA TERARAH PADA 

PEMBENTUKAN (TARBIYAH)  

Sebab prinsip-prinsip Islam dengan konsep-konsepnya yang asasi 

dan metode pembentukannya akan melahirkan kepribadian yang 

spesifik yang memiliki khas dan tujuan yang khusus. 

Dan sasaran al-ghazwu l-fikri yang paling berbahaya dalam 

programnya yang memusnahkan itu ialah meruntuhkan kepribadian Islam 

(syakhshiyah Islamiyah) kita, baik dari segi; `aqidah, budaya, prilaku dan 

peragaan. Sebab “peluru-peluru” al-ghazwu `l-fikri itu tidak akan 

berpengaruh jika syakhsiyah Islamiyah tidak runtuh. Oleh karenanya, 

harus ada di antara pembaharu kita yang mengarah pada pembinaan 

generasi (tarbiyatu `l-ajyal). Merekalah yang memikul tanggung jawab 

dan memimpinnya. Tarbiyah yang didambakan itu ialah: 

 Tarbiyah yang melahirkan manusia yang aktif, Mampu hidup 

bertahan di tengah pergolakan pemikiran, psikologis dan fisik. 

Bersifat membangun, jauh dari prilaku yang merusak, 

menolak sikap pasif dan jumud, tidak menyukai sikap 

eksklusif, melarikan diri dari aktifitas-aktifitas kehidupan 

serta menjauh dari pergolakan. 

 Tarbiyah yang melahirkan manusia produktif dan mampu 

mengembangkan kemampuan berkreasi, karena wawasan 

berfikir dan berkaryanya yang luas. 



63 

 

 Tarbiyah yang mempersiapkan manusia yang matang untuk 

menelusuri kehidupan menurut jalan yang digariskan dan 

ditentukan patok-patoknya oleh Islam. Karena hidup dalam 

pandangan Islam ialah aural (kerja), membangun, memberi 

dan berkompetisi dalam kebaikan. 

 Tarbiyah yang membentuk kepribadian Islam yang seimbang. 

Tidak dipengaruhi oleh emosi, tidak pula dikuasai oleh 

pikiran materialis dan penyimpangan pemikiran yang muncul 

dari ketergelinciran akal dan rasio. 

 Tarbiyah yang membangun manusia atas dasar satu kesatuan, 

pemikiran, prilaku dan emosi yang berjalan seiring, tidak 

kontradiktif dan tidak terasing sendirian. 

 Tarbiyah yang membentuk manusia muslim yang senantiasa 

merasa bahwa dirinya bertanggung jawab atas perbaikan. 

Merasa wajib baginya untuk bangkit menjalankan tanggung 

jawab dan memimpin menuju ke arah keadilan dan 

perdamaian. 

Sesungguhnya Umat kita menunggu hari esok yang cemerlang. 

Dan ini membutuhkan ilmu dan amal. Kerja keras yang konstruktif 

merupakan rambu-rambu penerang di tengah jalan.  



64 

 

CATATAN KAKI 

1. Lihat DR. Taufiq Yusuf: “Al-Hadharah al-Islamiyah 

Muqaranah bi l-Hadharah al-Gharbiyah” daral Wafa’, Mesir 

1408 H, hal 680 

2. Ibid 

3. DR. Taufiq Yusuf Al-Wa’ie, Op.Cit, hal. 681 

4. Ibid 

5. Prof. DR. Muhammad Imaroh: “Al-Ghazwu I’Fikri: Wahmun 

am Haqiqiah”, Al-Azhar Asy-Syarif, Cairo, 1988, hal. 6 

6. Lihat An-Nadwah al-alamiyah li sy-Syabab al-Islami (WAMI): 

“Al-Mausu’at al-Muyassarah fi al-Adyan wa l-Mazahib al-

Mu’ashirah”, Riyadh 1409 H, hal. 64 

7. Lihat Prof. DR. Muhammad ‘Imaroh, Op.Cit, hal. 7 

8. Ibid 

9. Lihat Prof. DR. Muhammad ‘Imaroh, Op.Cit, hal. 8 

10. Prof. DR. Muhammad ‘Imaroh, Op.Cit, hal. 8 dan 9 

11. Lihat DR. Alunad As-Sayih: “Adhwa’ ‘alla al-Hadharah al-

Islamiyah”, Dar al-Liwa,, Riyadh, 1981, hal. 78 

12. Lihat Prof. DR. Muhammad ‘Imaroh. Op.Cit, hal. 9 

13. Lihat DR. Taufiq At-Tawil: “Al-Hadharah al-Islamiyah wa al-

Hadhdrah al-'Urubbiyah”, Maktabah at-Turats al Islami, 

Mesir, 1990, hal. 151 

14. Periksa Ibrahim An-Ni’mat: “Al-Muslimun ‘Amam Tahaddiyat 

al-Gazwi ‘lFikri”, Maktabah az-Zahra-Haditsah, Iraq, 1986, 

hal. 7 

15. Izzud Din al-Khatib, cs: “Nazharat fi ats-Tsaqafah al-

Islamiyah”, Dar al-Furqan, Amman, 1984, hal. 31 

16. Thomas Acquinas, lahir tahun 1226 M dan meninggal tahun 

1274 M, dianggap sebagai salah seorang filosuf dan teolog 

terbesar pada fase “Sekolah Kristen”, pada tahun 1323 dia 

diberi gelar sebagai “Saint” oleh Katholik. 

17. Malik ben Nabi: “Intaj al-Mustasyriqin wa Atsaruhu fil-fikri al-

Islami al-Hadits” Dar al-Irsyad Beirut, 1969, hal. 8  



65 

 

18. Prof. DR. Mushtafa As-Sibtei: “As-Sunnah wa Makanatuha fi 

‘t-Tasyri al-Islami”, al-Maktab al-Islami, Beirut dan Dimasyq, 

1978, hal 187 

19. Lihat DR. Gustav Lobon: “Hadhdrat al-Arab”, terjemahan 

`Adil Zu'alter, cet. kedua, 1948, hal 2,4 

20. Lothrop Stodard: “Hadhir al-‘alam al-Islami”, terjemahan 

Nuwaihidh, Jilid 1, hal 60  

21. Periksa DR. Nadya Sharif Al-Umari: “Adhwa ‘ala ats-Tsaqafah 

al-Islamiyah”, Mu’assasah ar-Risalah, Beirut, 1406H, hal 164 

22. Ibrahim An-Ni’mat, Op.Cit, hal. 12 

23. Anwar Al-Jundil: “Al-Madd al-Islami fi al-Qarn al-Khamis 

Asyar al-Hijry”, Dar al-I’tisham, Kairo 1982, hal.126 

24. DR. Taufiq Yusuf al-Wa’ie, Op.Cit, hal. 704, 705 

25. DR. Taufiq Yusuf, al-wa’ie, Loc.Cit. 

26. DR. Nadya Sharif Al-Umari, Op.Cit, hal. 167 

27. Prof. Abdur-Rahman Hasan Habannakah Al-Maidany: 

“Ajnihatu ‘l-makr ats-Tsalatsah”, Dar al-Qalam, Beirut, 1977, 

hal. 13 

28. Lihat Prof. Abdur-Rahman Hasan Habannakah, Op.Cit, hal. 

705 

29. Lihat Prof. Abdur-Rahrafin Thwart Habannakah, Loc.Cit, dan 

that: `Umar Farrukh & Al-Khalidy “At-Tabsylr wa “1-

Isti'mar”, al-Maktabat al-‘Ashriyah, Beirut, hal. 184 

30. Maksudnya: Imam Muslimin, padahal kenyataannya orang 

Yahudi tidak pernah ditindas oleh kaum Muslimin. Bahkan 

yang terjadi adalah sebelumnya, orang Yahudi menindas dan 

melakukan konspirasi terhadap umat Islam. 

31. DR. Taufiq Yusuf Al-wa’ie, Op.Cit, hal. 706 dan lihat: Umar 

Farrukh & Al-Khalidy, Op.Cit, hal. 184  

32. DR. Taufiq Yusuf Al-Wa’ie, Op.Cit, hal 707 dan lihat pula: 

Najib al-Kilani: “Al-Islam wa l’quwa almudhaddah” 

Mu’assasah ar-Risalah, Beirut, 1407 H, hal 142 

33. Lihat DR. Taufiq Yusuf Al-Wa’ie, Loc.Cit dan lihat Anwar al-

Jundi, Op.Cit, hal. 286 

34. Izzu `d-Din Al-Khatib cs, Op.Cit, hal. 33 dan lihat:Prof. Abdur-

Rahman Hasan Habannakah, Op.Cit, hal. 14 



66 

 

35. Izzu ‘d-Din Al-Khatib cs, opcit, hal. 34 

36. Lihat Prof. DR. Muhammad Al-Bahiy: “Al-fikr al-Islami wa ‘l-

Mujtama’ al-Islami”, Daru l-Fikr, 1973, hal. 51,52  

37. Ibid 

38. Lihat Prof. DR. Muhammad Al-Bahiy, Op.Cit, catatan kaki hal. 52 

39. Lihat Prof. DR. Muhammad Al-Bahly, Op.Cit, hal. 54 

40. Lihat Muhammad Qutb: “Waqi’una al-Mu’ashir” Mu’assasah 

al-Madinah, Jeddah, 1407H, hal. 343 

41. Lihat DR. Taufiq Yusuf Al-Wa’ie, Op.Cit, hal. 685 

42. DR. Ahmad As-Sayih, Op.Cit, hal. 150 

43. DR. Taufiq Yasuf Al-Wa’ie, Op.Cit, hal. 686 

44. Prof. DR. Muhammad Al-Bahy, Op.Cit, hal. 54 

45. Lihat Syaikh Muhammad Al-Ghazali: “Turatsuna al-Fikri fa 

Mizan asy-Syar'i wa ‘1-‘Aql”, Dar asy-Syuraq, Beirut, hal. 110 

46. Lihat Syaikh Muhammad Al-Ghazali, Op.Cit, hal. 113 

47. Periksa DR. Taufiq Yusuf, Op.Cit, hal. 696 

48. DR. Taufiq Yusuf Al-Wa’ie, Op.Cit dan lihat: Abu `1-Hasan 

An-Nadwi: “Ash-Sidra' Baina al-Fikrah al-Isldmiyah wa al-

Fikrah al-Gharbiyah”, hal 35 

49. Lihat DR. Taufiq Yusuf Al-Wa’ie, Op.Cit, hal. 698 

50. Lihat DR. Ahmad As-Sayih: “Ma’arik Hasimah fi Hayat al-

Muslimin”, Daral-Liwa, Arab Saudi, 140911, hal. 154, 155 

51. Abbas Mahmud Al-Aqqad “Al-‘Aqa’id wa ‘l-mazahib”, jilid 

11, Dar al-Kitab al-Lubanany, Beirut, hal 402 

52. Abbas Mahmud Al-Aqqad, Op.Cit, hal. 431 

53. Lihat DR. Ahmad As-Sayih: “Abbas Mahmud Al-Aqqad 

Failasufan”, tesis “Master”, di Universitas Al-Azhar, hal. 166 

54. Lihat Muhammad Amin Hasan: “Khasha’ih ad-Da’wah al-

Islamiyah” Maktabah al-Manar, Yordania, hal. 257, lihat Dr. 

Ahmad As-Sayih: “Al-Aqidah wa ‘l-Insan dalam majalah “Al-

Khafaji”, No. 1 Thn XX, April 1990, Arab Saudi, hal. 4,5, 

Lihat juga: Abu l-Hasan An-Nadwi: “Madza Khasira ‘l-alam 

bi’n-Hithoth al-Muslimin”, Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1404 H, 

hal. 218  

55. DR. Taufiq Yusuf Al-Wa’ie, Op.Cit, hal. 701, 702 

56. Lihat DR. Taufiq Yusuf Al-Wa’ie, Op.Cit, hal. 708 



67 

 

57. Lihat `Abdul-'Aziz Ali Al-Mahwity: Majalah “Al-Manhal”, No. 

485, Jumad al-'Akhirah 1411 H, Jeddah, Arab Saudi, hal. 108, 

109. Ini adalah salah satu contoh dusta yang disebarkan oleh 

orientalis tentang ‘aqidah Islam. Ungkapan yang dinisbahkan 

kepada Imam Ibnu Taimiyah itu sama sekali tidak benar dan 

merupakan berita palsu (-pent.) 

58. Lihat Prof. DR. Ali Abdul Halim Mahmad: “Al-Ghazwu ‘l-

Fikri wa ‘l-Tayydrdt al-Mu’ddiyatu Ii ‘1-Islam” Universitas 

Imam, Riyadh, 1401 H, hal. 29 

59. Prof. DR. Ali Abdul Halim Mahmud, Op.Cit, hal. 39, 40  

60. Buku-buku orientalis yang disebutkan di bawah ini ialah judul-

judul dalam edisi bahasa Arab (-pent.) 

61. Lihat Prof. DR. Ali Abdul Halim Mahmud, Op.Cit, hal. 45, 46 

62. Prof. DR. Ali Abdul Halim Mahmud, Op.Cit. 

63. Prof. DR. Ali Abdul Halim Mahmud, Op.Cit, hal. 78 

64. Ada yang menarik sehubungan dengan tuduhan diskriminasi 

ini. Akhir-akhir ini, sebuah buku baru terbit (awal Desember 

1993) di Mesir, dengan judul “Mu’amalat Ghair al-Muslimin 

fi’l-Mujtama’ al-Islami” membantah tuduhan tak beralasan itu. 

Bahkan buku itu padat dengan argumentasi dan data-data 

sejarah yang menguatkan bahwa Islam tidak pernah mengakui 

diskriminasi yang membeda-bedakan penganut non muslim 

dari umat Islam yang mayoritas. Tuduhan itu tidak terbukti 

dalam sejarah. Yang menarik, penulis buku itu adalah Doktor 

Edward Ghali Az-Zahabi, seorang Ilmuan terkenal, penganut 

Kristen Coptik Mesir. Dalam buku yang berjumlah 192 

halaman itu, DR. Edward menegaskan bahwa fakta-fakta 

sejarah membuktikan bahwa kaum Muslimin sepanjang 

sejarahnya, benar-benar konsisten dalam melaksanakan ayat 

tentang “Tiada paksaan dalam memeluk agama ini (Islam)”. 

Hal itu terbukti bahwa setiap negeri yang pernah dimasuki oleh 

kaum Muslimin, agama-agama yang terdapat dalam negeri itu 

tetap bertahan. Mereka membiarkan penganutnya bebas dalam 

beragama dan beribadat kaum Muslimin tidak pernah memaksa 

seorangpun memeluk Islam. (-pent.) 

65. Muhibbu ‘d-Din Al-Khatib: “Gharah ‘ala al-Alam al Islami”, 

1384H, hal. 13 



68 

 

66. Ibrahim An-Ni’mat, opcit, hal. 13 

67. Lihat Umar `Audah Al-Khathib: “Lamhat fi ts-Tsaqafah al-

Islamiyah”, hal. 167, 168.  

68. Lihat DR. Taufiq Yusuf Al-wale, Op.Cit, hal. 722 

69. DR. Taufiq Yusuf A1-Wa’ie, Op.Cit, hal. 723 

70. Lihat DR Ahmad: “At-Tayyarat al-Fikriyah wa ‘l-Harakat al-

Mu’ashirah”, Dar ath. Thiba’ah al Muhammadiyah, Kairo, 

1413 H. 

71. Lihat Izzu `d-Din Al-Khatib es, Op.Cit, hal. 46 

72. Anwar Al-Jundi: “Syubhat at-Taghrib fi Ghazwi ‘l-Fikri al 

Islami”, al-Maktab al-Islami, Beirut, 1403H, hal. 47,48. 

73. Ternyata mereka juga tidak berhenti pada peperangan 

bersenjatanya. Itu dapat dilihat dari kasus pembantaian 

Muslimin Bosnia-Herzegovina, pembantaian muslim Palestina, 

Libanon, Somalia, Phatani dan lainnya. Kedua sarana itu tetap 

mereka gunakan, hanya yang berbeda dalam stressing dan 

prioritasnya. (-pent.) 

74. Lihat Prof. DR. Ali Abdul Halim Mahnuad, Op.Cit, hal. 5, 6 

75. Lihat Prof. DR. `Abdush-shobir shain: dalam mukaddimah 

kitab “Al-Islam Yatahadda” karangan Wahid’ud-Din Khan, al-

Mukhtar al-Islami, 1397H, cet. Ketujuh, hl. 8.9 

76. Lihat Prof. DR. Ali Abdul Halim Mahrafid, Op.Cit, hal. 8, 10 

77. Akhir-akhir ini, Pangeran Charles dari Inggris menyampaikan 

pidatonya di Pusat Pengkajian Universitas Oxford, London, 

mengecam sikap manusia barat yang antipati terhadap Islam 

clan umatnya dan melupakan Jasa -Jasa yang telah 

disumbangkan oleh peradaban Islam kepada peradaban Barat di 

Cordova, Spanyol selama 800 tahun. Katanya: Dahulu 

Perpustakaan Cordova dibanjiri oleh buku-buku dan 

meminjamkannya kepada orang-orang di Eropa pada waktu 

mana Raja Alfred memanggang roti kegosongan karena tidak 

tahu bagaimana caranya yang baik memasak roti” (-pent.) 

78. Ibrahim An-Ni’mat, Op.Cit, hal. 30. 

79. Dalam kaitan ini, bantahan Pangeran Charles atas tuduhan 

orientalis pada peradaban Islam sebagai jiplakan, cukup balk 

diperhatikan. Data Charles: “Spanyol Islam jauh lebih besar 



69 

 

dan penyimpan peradaban Yunani yang mengilhami dunia 

Barat modern. Sebab Spanyol ketika itu, tidak semata-mata 

menukil dan menyimpan dua peradaban Yunani dan Romawi. 

Akan tetapi, Spanyol Islam melakukan penafsiran, memperluas 

dan menyumbangkan saham yang cukup besar dalam berbagai 

cabang ilmu, seperti ilmu falak (astronomi), matematika, 

aljabar - yang aslinya berasal dari Bahasa Arab, hukum, 

sejarah, kedokteran, optik, pertanian, teknik bangunan, agama 

(-pent.) 

80. Lihat: Umar Ubaid Hasanah dalam Mukaddimah Kitab “Al-

Ummah” No.27, hal. 22 

81. Umar `Ubaid Hasanah, Op.Cit, hal. 9 

82. Ibid 

83. Syaikh Abu ‘l-Hasan An-Nadwi: “Al-Islam wa ‘-

Mustasyriqin”, dalam majalah “Al-Manhal” No. 471 hal. 26 

84. Umar Ubaid Hasanah, Op.Cit, hal. 14 

85. Umar Ubaid Hasanah, Op.Cit, hal. 16 

86. Umar Ubaid Hasanah, Op.Cit, hal. 27, 28 

87. Prof. DR. Mahmud Hamdi Zaqzuq: “Al-Istisyrah wa’l 

Khalfiyah al-Fikriyah li ‘sh-Shira al-Hadhari”, Kitab Al-

Ummah”, hal. 127, 28 

88. Ibid  

89. Umar Ubaid Hasanah, Op.Cit, hal. 29 

90. Prof. DR. Mahmud Hamdi Zaqzuq, Op.Cit, hal. 124  

91. Imam Ghazali: “Al-Munqis min adh-Dhalal”, Pengantar: Prof. 

DR. Abdul Halim Mahmud, Dar al-Kitab al-Lubnani, Beirut, 

1985, hal. 92  

92. DR. Tahami Naqrah: “Al-Qur’an wa ‘l-Mustasyriqun” dalam 

kitab “Manahij al-Mustasyriqin fi ‘d-Dirasat al-Arabiyah wa 

‘l-Islamiyah” Maktab At-Tarbiyah al-Arabi Li Duwal Al-Khlij, 

Riyadh, 1985, Jili 1, hal. 21. 

93. Lihat: Prof. DR. Mahmud Hamdi Zaqziq, Op.Cit, hal.134 

94. DR. ‘Imadu ‘d-Din Khalil: “Al-Mustasyriqun wa ‘s-Sirah an-

Nabawiyah” Dar ats-Tsaqafah, Douhah, 1989, hal. 6 

95. Ibid 

96. DR. Imadu ‘d-Din Khalil, Op.Cit, hal. 8 



70 

 

97. Prof. DR. Mahmud Hamdi Zaqzilq, Op.Cit, hal. 132 

98. DR. At-Tahami Naqrah, Op.Cit, hal. 22 

99. Prof. DR. Mahmud Hamdi Zaqziq, Op.Cit, hal. 131 

100. Ibid 

101. Prof. DR. Mahmud Hamdi Zaqziq. Op.Cit, hal. 142 

102. Ketua “at-tabsyir” (berita gembira, maksudnya: Kristenisasi, 

pent) dipakaikan kepada lembaga-lembaga agama Kristen yang 

bertujuan menyebarkan agamanya di tengah masyarakat Islam, 

paganisme dan atheisme. Perlu kami sebutkan bahwa sebagian 

peneliti dan pengkaji menolak istilah itu (karena merasa tidak 

sesuai dengan kenyataannya, pent), dan memakai istilah “at-

tanshfr” (Kristenisasi) sebagai pengganti kata “at-tabsyir”, 

sebab kata yang terakhir ini di dalam kamus berarti: “Berita 

yang menggembirakan”. Tapi, sebagian lain tetap memakai 

istilah “at-tabsyir” karena kata itu adalah istilah dari mereka 

dan merupakan ideologi mereka. Kita, dalam tulisan-tulisan, 

juga menggunakan istilah “istimar” (arti aslinya: 

pembangunan, tapi maksudnya: kolonialisme, pent.), syuyingah 

(komunisme), isytirakiyah (sosialisme), ilmaniyah 

(sekularisme), dan demokrasi sebagaimana disebutkan oleh 

penganutnya. Jadi, tidak ada larangan untuk kita rebut kata “at-

tabsyir” sebagaimana adanya. 
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