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PROLOG 

alau boleh diibaratkan, Islam itu seperti samudera yang tak 

kunjung kering mata airnya, berapa pun banyaknya manusia 

mengambil airnya. Setiap orang dapat mengintroduksi teori 

dan konsep baru dari Islam, dari berbagai sudut pandang. Akan tetapi 

Islam tak pernah "kekeringan" akibatnya banyaknya orang yang 

"menimba" teori dari kandungannya itu. 

Buku yang penulis persembahkan kepada pembaca ini adalah 

setetes air dari ''samudera" Islam yang maha luas, dari berbagai sudut 

pandang sesuai dengan visi dan kemampuan penulis dalam 

memahaminya. Buku ini adalah kumpulan tulisan penulis selama 

beberapa tahun, yang sebagian besarnya belum sempat 

dipublikasikan di media massa. 

Islam adalah agama universal yang mengatur segenap tatanan 

kehidupan manusia. Sistem dan konsep yang dibawa Islam 

sesungguhnya padat nilai dan memberikan manfaat yang luar biasa 

kepada umat manusia. Konsepnya tidak hanya berguna bagi 

masyarakat muslim, tapi dapat dinikmati siapa pun. Sistem Islam ini 

tidak mengenal batas ruang dan waktu, tetapi laik diterapkan kapan 

dan di mana saja, tanpa menghilangkan faktor-faktor kekhususan 

suatu masyarakat. Semakin utuh konsep itu diaplikasikan, semakin 

besar pula manfaat yang dapat diraih. 

Buku ini terdiri atas enam bab. Bab Satu membahas ‘Dasar-dasar 

Islam’ seperti: Akidah, Al-Qur'an, Sunnah, Akhlak dan Ibadah, yang 

dirangkum dalam satu tema berjudul "Dīnul Islām". Bab Dua 

membedah ‘Pemikiran Islam’. Seperti dimaklumi, aspek pemikiran 

K 
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adalah bagian yang agak riskan, sebab di sana terkait dengan akal 

yang fungsinya untuk berpikir. Yang sering menjadi bahan diskusi, 

khususnya oleh kalangan intelektual, ialah bagaimana berpikir 

menurut konsep Islam? Apakah di dalam Islam dibolehkan berpikir 

sebebas-bebasnya, tanpa mengenal batas, di mana manusia boleh 

berpikir tentang apa saja, dengan metode apa saja dan sampai pada 

kesimpulan apa saja? Ataukah ada semacam ‘Frame’ (dhawābith) 

yang senantiasa menuntun akal manusia dalam berpikir agar tidak 

memikirkan hal-hal yang berada di luar jangkauannya. Sebab -setuju 

atau tidak - akal manusia adalah terbatas. Inilah yang akan penulis 

diskusikan dalam bab dua. Bab ini juga memaparkan sekelumit jasa 

kaum intelektual Islam, khususnya sejarah karya tulis (kitāb) mereka, 

dan beberapa tulisan lainnya. 

Sedangkan Bab Tiga adalah aspek hukum dalam Islam. Syari'at 

Islam banyak dipahami orang secara keliru. Penyebab utamanya 

adalah faktor ke'awam'an terhadap hukum “langit” ini. Juga tak bisa 

dipungkiri keterlibatan Barat dalam memperburuk asumsi itu. 

Persoalan inilah yang ingin penulis dudukkan secara objektif dan 

jernih. Allah SWT. yang menciptakan manusia, tidak mungkin 

menetapkan hukum yang tidak relefan dengan kehidupan manusia. 

Itu adalah mustahil. Lalu mengapa banyak peneliti di bidang hukum 

di negeri ini yang kurang bersimpati dengan hukum Islam. 

Jawabannya, karena mereka belum mengenal Syari'at Islam 

sepenuhnya. Kapan mereka belajar hukum Islam secara baik? Yang 

diajarkan di Fakultas Hukum hanya sebatas bagian hukum Islam 

yang telah diadopsi ke dalam Hukum Nasional, seperti Hukum 

Keluarga, Zakat, Wakaf dan yang sejenisnya. Kemampuan dosen 

yang mengajarkannya juga masih dipertanyakan. Berbeda halnya 

dengan Fakultas Hukum di Mesir, seperti yang penulis ikuti di 

Universitas Al-Azhar. Hukum Islam itu diajarkan secara seimbang 

dengan hukum konvensional. Ketika belajar Hukum Perdata, Pidana, 

Dagang, Tata Negara, Administrasi, Ekonomi dan lain-lain, dosen 

menyajikan studi perbandingan dengan Syari’at Islam. Di samping 

bidang-bidang itu dikaji lebih khusus dalam mata kuliah 'Fiqh Islam'. 

Lain lagi, mata kuliah ''Metodologi Hukum Islam" (Ushūl Fiqh) 
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diajarkan di setiap Fakultas Hukum Universitas Mesir, sehingga 

mahasiswa dapat mengerti "watak asli" Syari'at Islam, bukan seperti 

yang didiktekan ahli-ahli hukum Barat. 

Hukum Islam adalah satu-satunya sistem hukum yang 

mempunyai metodologi penetapan hukum yang sistematis dan 

lengkap. Jika dibandingkan dengan metodologi hukum Romawi -

yang merupakan induk hukum-hukum Barat- maka yang terakhir ini 

masih jauh tertinggal. Sejak abad kedua hijrah Ushūl Fiqh sudah 

menjadi cabang ilmu yang berdiri sendiri. Konsep ber-ijtihād 

(melahirkan opini hukum baru) yang sangat diperlukan oleh para 

praktisi hukum, cukup jelas dan gamblang di dalam Syari'at Islam. 

Bab Empat membahas masalah sosial dan persoalan jurnalistik. 

Pers adalah sarana potensial untuk membentuk opini masyarakat. 

Bagaimana kondisi pers di dunia sekarang, siapa yang mendominasi 

pers dan sarana komunikasi lainnya? Inilah yang akan dibicarakan 

dalam tulisan yang berjudul ‘Dominasi Zionis dalam Dunia Pers’. 

Bab Lima mendiskusikan Politik Timur Tengah, sebuah kawasan 

yang hampir tak kunjung “sepi” dari pemberitaan dunia. Apa 

penyebab utamanya sehingga wilayah ini terus menerus “panas”, 

Apakah karena tempramen orang yang tinggal di sana, atau karena 

adanya rekayasa dari luar untuk menghangatkan kawasan padang 

pasir yang panas itu? Dalam bab ini beberapa tragedi penting penulis 

ulas, seperti Al-Jazair, Mesir, Afghanistan, dan inti dari seluruhnya 

adalah persoalan Palestina. Tak luput dari telaah penulis, peristiwa 

terbesar dalam tahun ini, penyerbuan Amerika ke Irak. Siapakah 

sesungguhnya yang memainkan skenario di Timur Tengah itu? 

Bab Enam mengetengahkan aspek pendidikan. Pesantren sebagai 

sarana pendidikan dan kepemimpinan umat, sudah lama digeluti para 

ulama kita di negeri ini. Di bagian lain ada tulisan yang mengangkat 

peran alumni Timur Tengah di Indonesia dalam berbagai bidangnya. 

Mereka sudah lama menabur jasa untuk Umat, menerangi kegelapan, 

menumpas kebodohan dan mengisi kekosongan. Jasa-jasa mereka 

amat layak kita kenang dan kita hargai. 

Mudah-mudahan tulisan ini dapat mengisi kekosongan pada 

perpustakaan Islam di masyarakat kita dan sekaligus memberikan 
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gambaran yang benar tentang Islam. Akhirnya, sebagai manusia yang 

tak terlepas dari berbagai kekhilafan, penulis sangat berharap tegur 

sapa dari para pembaca, jika dalam buku ini ditemukan kekeliruan. 

Wallāhu al-Hādy ilā Sawā'i as-Sabīl, 

Wassalāmu `alaykum warahmatullāhi wabarakātuh. 

 

 Jakarta, 22 Mei 2019 

 

 

 Penulis  
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KEDUDUKAN TAUHĪD 

DALAM ISLAM 

dalah wajar -bahkan boleh jadi harus- jika suatu 

perkumpulan yang mengikat sekelompok orang, mempunyai 

‘Anggaran Dasar’. Fungsinya adalah sebagai ‘asas’ yang 

melandasi gerak perkumpulan tersebut. Dalam tingkat negara, Ia 

disebut ‘konstitusi’ (dustūr). 

Setiap orang yang memimpin perkumpulan tersebut -siapapun 

dia- berkeharusan menjadikannya sebagai acuan dan titik tolak bagi 

perjuangan dan aktifitasnya. Bahkan dapat dikatakan, sejauh mana 

ketaatan seorang anggota terhadap konstitusi tersebut, menunjukkan 

kadar loyalitasnya terhadap organisasi itu. 

Demikian halnya dengan Islam sebagai suatu konsep kehidupan, 

mempunyai "landasan" atau prinsip yang khas dan spesifik dari 

agama-agama lain. Dalam agama Islam, prinsip tersebut dikenal 

dengan istilah ‘Aqīdah Tauhīd’. Landasan inilah yang seharusnya 

mendasari sikap, gerak dan pola pikir (ittijāh) setiap muslim. 

Wawasan pemahaman seseorang terhadap tauhid, serta komitmennya 

terhadap akidah ini biasanya terimplementasi dalam bentuk perilaku, 

moralitas (akhlāq), visi, dan ittijahnya dalam kehidupan yang nyata. 

Dengan demikian, semakin dangkal akidah tauhid seseorang, 

semakin rendah pula kadar akhlak, watak kepribadian, serta 

kesiapannya menerima konsep Islam sebagai way of life. Sebaliknya, 

bilamana akidah seseorang telah kokoh dan mapan, maka itu akan 

jelas terlihat dalam operasionalnya. Setiap konsep yang berasal dari 

A 
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Islam, pasti akan diterima secara utuh dan dengan dada lapang, tanpa 

rasa keberatan dan terkesan mencari-cari alasan untuk menolaknya. 

Inilah sikap muslim sejati. 

Aplikasi akidah ini akan terlihat bila kita kembali surut, menoleh 

kepada sirah (perjalanan hidup) para sahabat Rasul saw. Misalnya 

saja, Bilāl bin Rabāh, tahan menanggung siksaan yang cukup berat 

dari kaum musyrikin Makkah pada masanya, demi mempertahankan 

prinsipnya bahwa Allah itu Ahad (Esa). la ditindih dengan batu gurun 

yang besar dan terjal, di atas perutnya, namun tak terlintas di benak 

sahabat yang berkulit hitam ini untuk merubah keyakinan. Inilah 

contoh kemantapan akidah kepada Allah SWT 

Contoh lain dapat kita lihat pada periode Madinah. Waktu 

turunnya ayat Al-Qur'an (Surat al-Mā´idah : 90), 

َا اْلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب َواْْلَْزََلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل  يَا أَي َُّها الَِّذْيَن َءاَمنُ ْوا ِإَّنَّ
 ..طَاِن فَاْجَتِنُبوُه الشَّيْ 

Ayat ini melarang minuman keras (khamar) secara definitif, 

Rasullullah saw. tidak memerlukan perangkat-perangkat seperti 

'Departemen Penerangan' untuk mengumumkan pelarangan miras. 

Juga tidak membutuhkan 'Polisi' untuk melaksanakan peraturan yang 

baru. Tidak memerlukan 'Badan Pengadilan' untuk menghukum 

orang yang tidak mengindahkan peraturan baru itu. 
Ketika itu, tak lebih dari satu atau dua orang petugas saja yang 

ronda untuk memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa khamar 

telah diharamkan Allah. Sejak isu baru itu terdengar, tak seorangpun 

mempertanyakan kebenaran benta itu, dari mana sumbernya, 

perlukah diselidiki kebenarannya? Pertanyaan-pertanyaan ini tak 

pernah terjadi. Bahkan orang-orang yang sedang asyik ngobrol dan 

memegang cangkir berisi khamar, spontan melemparkan gelas itu, 

tatkala mendengar informasi baru itu datang dari Rasul saw. 

Dan bagi yang sudah sempat meneguknya sampai di 

kerongkongan, langsung memuntahkannya seketika itu juga, sambil 

menegaskan sikapnya: "Intahaynā Ya Robbanā, intahaynā! (Kami 

telah berhenti sampai di sini, wahai Tuhan Kami!). 
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Mari kita renungkan sejenak, faktor apa yang mendasari 

sikap spontanitas mereka sehebat itu, kalau bukan akidah yang 

kuat dan mengakar dalam hati sanubari mereka ketika itu.  Akidah 

yang melahirkan sikap kepatuhan yang tinggi yang biasa dikenal 

dengan semangat ‘Sami`nā wa atho`nā’ (begitu kami dengar, 

langsung kami patuhi). Dan membentuk komitmen yang amat 

pekat. 

Tauhid Merupakan Aqidah Universal 
Al-Qur’an yang mulia telah mengikrarkan bahwa 'tauhid' yang 

diperintahkan Allah kepada kita untuk memegangnya dengan erat- 

adalah akidah universal (syāmil). Maksudnya, akidah yang 

mengarahkan seluruh aspek kehidupan dan tidak mengkotak-

kotakkannya. Seluruh aspek dalam hidup manusia hanya dipandu 

oleh hanya satu kekuatan, yaitu ‘tauhid’. Konsekuensinya ialah 

penyerahan (Islamisasi) manusia secara total -mulai dari kalbu, 

wajah, akal pikiran, qawl (ucapan), hingga amal- kepada Allah 

semata-mata
1
. 

Barangkali jelaslah bahwa tuntutan tauhid mencakup seluruh 

sektor dalam kehidupan setiap muslim. Berpangkal dari hati, 

sesuatu yang paling tersembunyi, tapi sesungguhnya merupakan 

inti, karena dialah yang memotivasi seluruh aktivitas dan gerakan 

manusia. Kemudian diterjemahkan dengan perkataan, tingkah 

laku, sikap, visi, pola pikir dan orientasi ( ittijāh), dan lain 

sebagainya 

Dalam hakikat dan maknanya, tauhid berdiri di atas tiga kriteria 

yang Talāzum (Simbiosis Mutualisme), satu sama lain tak 

terpisahkan, Terjadinya kesenjangan pada salah satu sendi di atas, 

akan mengakibatkan kefatalan pada bagian lain. Ketiga kriteria 

tersebut adalah
2 

: (1) Tauhīd Rubūbiyyah, (2) Tauhīd Ulūhiyyah, dan 

(3) Tauhīd al-Ḥākimiyyah. 

                                                
1 Sa`id, `Abd As-Sattār Fatahallāh, Prof. Dr., Majalah “Lewā’ al-Islām", Kairo, 

Mesir, hal 34. 
2
 Ibid 
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a. Tauhid Rubūbiyah 
Yang dimaksud dengan ‘Rubūbiyah’ di sini adalah melekatnya 

semua sifat-sifat ta´tsir (yang mengandung unsur dominasi atau 

pengaruh) pada Allah SWT, umpamanya sifat Pencipta, Pemberi 

rezeki, Pengatur alam, Yang menghidupkan, mematikan, Pemberi 

petunjuk dan sebagainya. 

Dari sini dapat diketahui, bahwa makna 'Rubūbiyah' ini, berikut 

segala konsekuensinya, tidak mungkin dimiliki secara sempurna dan 

hakiki oleh siapa pun, selain dari Allah Swt. Adapun selain-Nya adalah 

makhluk Allah Swt. Dari-Nya bersumber wujud (keberadaan) dan 

segala sifat-sifat yang sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk. 

Maka, Allah Ta'āla adalah Robb, Penguasa seluruh alam, tak ada 

Tuhan selain Dia. Dialah Pencipta, Yang menghidupkan dan 

mematikan, Yang menetapkan seluruh aturan dan hukum atas semua 

makhluk-Nya. Di tangan-Nya terletak kerajaan dan kekuasaan yang 

mutlak. Bertindak di alam ini sebagaimana keinginan-Nya, tanpa ada 

yang bisa menghalangi dan menghambat-Nya. Hanya Dia yang 

mampu memberikan manfaat/keuntungan dan mendatangkan 

mudharat. Kekuasaan manusia, betapapun kuatnya, adalah nisbi dan 

terbatas. Penguasa yang haus dan ambisi kekuasaan adalah penguasa 

yang ingin menempatkan dirinya sebagai 'Tuhan' yang harus 

disingkirkan dari panggung kekuasaan. 

Dialah yang Maha Berkehendak. Bilamana Dia telah 

berkehendak memberikan manfaat (kebaikan) pada seseorang, tak 

siapa pun yang dapat menolaknya. Begitu juga bila Dia berkehendak 

lain, tak seorang pun yang mampu menghalangi-Nya. 

Firman Allah SWT dalam surat al-An'aam: 17, 

َعَلى   َلُه ِإَلَّ ُهَو َوِإْن ََيَْسْسَك ِِبَْْيٍ فَ ُهوَ َوِإْن ََيَْسْسَك اهلُل ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف 
 ُكلِّ َشْيٍء َقِديْ رٌ 

Allah SWT, hanya Dialah yang berhak memberi, melarang, 

memberikan manfaat dan mendatangkan mudharat. Sedang yang 

lainnya bersifat fakir (bergantung) pada-Nya dan sangat 

membutuhkan-Nya. 
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Jadi, 'kefakiran' merupakan watak asli setiap makhluk, sebagaimana 

sifat 'mandiri' adalah sifat asli Allah, Tuhan seluruh alam
1
. 

b. Tauhid U1ūhiyah 
Maksudnya bahwa hanya Allah Swt semata-mata yang berhak 

diperlakukan sebagai tempat khııdhū' (tunduk/merendah) oleh 

hamba-Nya dalam beribadah dan ta’at
2
. 

Dengan kata lain, tak ada yang berhak dipatuhi secara mutlak, 

selain Allah Swt. Semua manusia adalah hamba Allah. Hamba yang 

betul-betul berlaku dan berpenampilan sebagai hamba. Bukan hamba 

yang berlagak sebagai 'raja'. Manusia tidak berhak memperbudak 

manusia lainnya, dengan alasan apa pun. Seluruh penguasa di muka 

bumi harus tunduk kepada penguasa tunggal, Allah swt. Ketundukan 

rakyat kepada penguasa/pemerintah tidak boleh sama dengan 

ketundukannya kepada Allah. Jika ketundukan dan kepatuhan 

manusia kepada Allah harus bersifat mutlak, maka ketundukan 

manusia kepada penguasanya harus nisbi dan berada dalam jalur 

ketundukan kepada Allah. 

Penguasa yang ingin memaksa rakyatnya agar tunduk patuh pada 

kekuasaannya semata-mata, adalah penguasa yang telah 

memperlakukan dirinya sebagai 'Tuhan', dan itu bertentangan dengan 

konsep tauhid. 

Jadi, konsep tauhid seperti ini merupakan falsafah yang 

melandasi kehidupan seorang muslim yang telah berikrar dengan dua 

kalimat Syahadat. Sebuah konsep Tauhid yang mampu melakukan 

perubahan total dalam kehidupan, baik dalam skala individual dan 

struktural. 

Dengan berlandaskan konsep 'tauhīd' ini, generasi Islam pertama 

berhasil meruntuhkan dua kekuasaan terbesar di dunia waktu itu, 

Imperium Romawi dan Kerajaan Sasania Iran. Ini karena keduanya 

adalah kekuatan ‘Thāghūt’ yang memperbudak manusia, 

menampilkan dirinya sebagai 'penguasa mutlak', dan menghalangi 

sampainya konsep Aqidah ke seluruh jagad raya. 

                                                
1
 Zaidān , `Abd al-Karīm, Prof. Dr., “Ushūl ad-Da`wah”, hal. 18-19 

2
 Sa`īd, `Abd As-Sattār Fatahallāh, Prof. Dr., opcit, hal. 34 
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Jadi, di dunia ini tidak boleh ada kekuasaan yang menandingi 

kekuasaan Allah (dalam artian memerintah, melarang dan membuat 

peraturan atas dasar keinginannya sendiri), dan tak boleh ada 

kekuatan yang menghalangi tersebarnya pesan-pesan tauhid ke 

wilayah kekuasaannya. Dalam dunia kontemporer, kekuasaan 

Amerika, Barat dan rezim-rezim tiran lainnya telah sama 

kedudukannya dengan kekuasaan Romawi dan persia pada masa 

silam. 

Sekarang ini banyak orang tak dapat mengenal apa sesungguhnya 

risalah Islam, bagaimana substansinya. Mereka hanya mengenal 

Islam dari jauh dan sepenggal-sepenggal. Bahkan panggalan itu 

sendiri telah dirusak
1
, karena mereka dihalangi oleh kekuasaan tiran. 

Bilamana mereka telah mengenal dengan baik dan jelas makna dan 

kandungan Islam, kepada mereka akan diberikan kebebasan 

sepenuhnya untuk menentukan pilihan: 'Islam' atau 'bukan Islam'. 

Dan bahkan kebebasan mereka dijamin untuk menjalankan ajaran 

agama yang telah menjadi pilihannya. 

                                                
1
 Dalam kaitan ini, ada kisah menarik, Seorang teman Indonesia belajar Norwegia. 

Dalam kehidupannya sehari-hari, ia betul-betul ingin menampilkan  dirinya 

sebagai seorang muslim yang konsekuen dan beradab seperti yang diperintahkan  

Islam. la menjalin hubungan baik dengan tetangganya berkebangsaan Norwegia 

hingga hubungan mereka akrab. Suatu hari, berkunjung ke rumah tetangga itu, 

dan dalam pembicaraan yang ramah. gang tetangga berucap: “Saya punya anak-

anak gadis yang boleh dikawini oleh siapa saja yang menganut agama apa saja, 

asalkan jangan islam”. Teman ini dengan tenang mengajak sang tetangga untuk 
berfikir jernih. Katanya: “Apakah Anda telah pernah mengenal apa itu Islam, 

bagaimana ajarannya dan bagaimana sifat-sifat pemeluknya?” Orang Norwegia 

itu menjawab: “Tidak!”. Selanjutnya ia mengatakan: “Lalu, bagaimana Anda 

membenci orang Islam, padahal Anda sendiri belum pernah mengenal mereka 

dan ajaran agama mereka?”. Dia menjawab: “Begitulah yang kami dengar dari 

media massa, bahwa Islam itu buruk, terbelakang dsb..”. teman tadi 

memberanikan dirinya dengan mengatakan: “Kalau Anda ingin tahu, bahwa saya 

ini adalah seorang Muslim”. Orang Norwegia itupun spontan terperanjat dan 

minta maaf. Karena kesan yang diterimanya dengan kenyataan yang sedang 

dihadapinya sama sekali bertentangan. Begitulah Islam terhalangi oleh kekuasaan 

Barat yang tiran, sehingga tidak dapat dikenal oleh orang-orang Barat, kecuali 
informasi yang jelek dan negatif. 
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c. Tauhīd al-Asmā' wash-Shifāt 
Yang dimaksud dengan Tauhid ini ialah bahwa kita sebagai 

makhluk-Nya memberikan sifat kepada Allah Swt. seperti sifat yang 

Dia berikan bagi diri-Nya dan yang diberikan oleh Rasul-Nya yang 

sesuai dengan kebesaran dan keagungan-Nya. Allah menyebut diri-

Nya dengan sejumlah sifat di dalam Al-Qur'an seperti hidup, 

mendengar, melihat, berkuasa, berkehendak, berkata-kata, tidak ada 

yang sama dengan-Nya di antara makhluk-Nya, dan sifat-sifat lain 

yang tak dapat dibatasi jumlahnya. Jadi sifat-sifat itu jugalah yang 

kita yakini sebagai sifat-Nya tanpa menambah atau membatasinya. 

d. Tauhīd al-Hākimiyah 
Sebagian ulama kontemporer menambahkan satu elemen dalam 

pembahasan konsep tauhid ini, yaitu "Tauhīd al-Hākimiyah" Konsep 

ini mungkin sudah terkandung dalam pengertian "Ulūhiyah", tapi 

masih bersifat global. Pemisahan elemen ini bertujuan agar lebih 

menonjolkan ke-hākimiyah-an Allah secara tersendiri, karena di 

zaman post-modern ini, konsep ini mulai pudar dan kabur dalam 

pandangan sebagian besar umat Islam khususnya setelah runtuhnya 

kekuasaan Islam yang formal dan mereka telah dikuasai sepenuhnya 

oleh sistem-sistem Yang beraliansi ke Barat. Penonjolan tersebut 

dirasakan penting, agar lebih memberikan tekanan pada makna ‘al-

Hākimiyah’. Dalam arti, hanya Allah-lah yang berhak membuat 

ketentuan, peraturan, dan hukum. Hukum yang bertentangan dengan 

hukum Allah -salah satunya hukum produk Barat- seharusnya tidak 

boleh ada, karena setiap muslim berkeharusan mentaati perintah dan 

larangan Allah. 

Konsep ini cukup jelas disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, 

misalnya: 
 َمِلِك النَّاِس  ِإَلِه النَّاسِ ِبَربِّ النَّاِس  ُقْل َأُعوذُ 

"Katakanlah (Hai Muḥammad). Aku berlindung kepada Robb 

manusia, Raja manusia, sembahan manusia". (an-Nās: 1-3) 

Dalam ayat-ayat tersebut tersurat sekaligus ketiga elemen 

Tauhid: (1) Robb manusia sebagai landasan dari konsep 'Rububiyah', 
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(2) Malik (Raja) manusia, sebagai landasan dari konsep 'al-

Hākimiyah', dan (3) Ilāh (sembahan) manusia sebagai landasan 

konsep 'Ulūhiyah'. 

Dari sini, dapat dipahami tuntutan Tauhid ialah mengharuskan 

setiap muslim agar mengakui 'kekuasaan Allah' (Hākimiyyatullāh) 

dan hanya tunduk pada kekuasaan itu. Salah satu fungsi 

raja/penguasa yang terpenting ialah memerintah dan membuat 

peraturan hukum. Hak ini sepenuhnya harus diserahkan kepada Allah 

SWT dengan semboyan ‘al-Musyarri` Huwallāh’ (pembuat hukum 

hanyalah Allah), ‘Haqqu at-Tasyrī` Lillāhi Wahdahu’(hak membuat 

hukum hanya pada Allah Swt), ‘al-Hākimiyyatu Lillah’ (kekuasaan 

hanya ada pada Allah). Manusia tidak berhak merekayasa dan 

menciptakan hukum sendiri, kecuali dalam batas-batas yang 

diperbolehkan Oleh Allah dan Rasul-Nya. Bila manusia melanggar 

ketentuan ini, lalu ia membuat hukum sendiri, menandingi hukum 

Allah, berarti ia telah jatuh dalam perbuatan syirik. Jadi, dapat kita 

bayangkan betapa banyak orang Muslim yang telah jatuh dalam 

syirik di zaman sekarang -sengaja atau tidak- karena mereka 

menciptakan hukum dalam sebuah negara, berbeda dengan hukum 

yang diturunkan oleh Allah swt. Bahkan lebih parah lagi, bila mereka 

menganggap bahwa hukum Allah itu tak lagi relefan bagi kehidupan 

mereka. Secara tidak langsung, mereka menganggap dirinya lebih 

cerdas membuat hukum daripada Allah swt. 

Ibadah adalah Cinta 
Semua hamba, tanpa kecuali, tidak berhak untuk khudhu' 

(tunduk) dan taat kepada sesama hamba (manusia) yang lain, dalam 

arti: ibadah. 

Ibadah kepada Allah SWT tersebut sewajarnyalah berlangsung 

atas dasar rasa cinta yang murni kepada Yang Maha Pencipta, Allah 

SWT, serta diiringi dengan kerendahan diri yang sempurna. 

Anehnya, sebagian orang bisa mengingat dengan tidak lupa-lupanya 

seseorang yang dikasihinya, buah hatinya. Bila berpisah sehari saja 

dengannya terasa bagai setahun. Malam dan siang, waktu makan dan 

tengah istirahat, yang jadi impiannya, tetap kekasihnya. 
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Kalau hal ini terjadi terhadap sesama manusia yang tidak mampu 

berbuat apa-apa untuk dirinya, kenapa kita tidak bisa melaksanakan 

hal serupa -bahkan jika mungkin, seharusnya lebih dari itu- terhadap 

Yang menjadikan manusia, Yang memberi rezeki kepada kita, Yang 

memenuhi permintaan kita, yang menundukkan seluruh isi alam ini 

untuk kepentingan kita, umat manusia. 

Renungkanlah ayat-ayat di bawah ini: 

 ...ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة 
"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu…" (al-A`rāf: 189) 

 الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك فَ َعَدَلكَ 
"Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu 

dan menjadikan (susunan tubuhmu) seimbang". (al-Infithār: 7) 
 اهللُ يَ ْبُصُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَ ْقِدرُ 

"Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia 

kehendaki…" (al-Ra'd: 26) 
َوَءاتَاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموُه َوِإْن تَ ُعدُّوا نِْعَمَة اهلِل ََل ُُتُْصوَها ِإنَّ اإِلْنَساَن 

 َلظَُلوٌم َكفَّارٌ 
"Dan Dia telah memberikan kepadamu semua yang kamu mohonkan 

kepada-Nya, dan jika kamu mau menghitung nikmat Allah, niscaya 

kamu tak kan dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu 

sangat zhalim dan mengingkari nikmat Allah". (Ibrāhīm: 34) 
َر َلُكُم اللَّْيَل َوالن ََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمرَ   َوَسخَّ

"Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan." (an-Naḥl: 12) 
 َوَما َذَرأَ َلُكْم ِف اْْلَْرِض ُُمِْتَلًفا أَْلَوانُُه ِإنَّ ِف َذِلَك ََليًَة لَِقْوٍم َيذَّكَُّرونَ 

"Dan (Dia menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di 

bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya dalam hal 
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demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

mengingat (Allah)". (an-Naḥl: 13) 
َر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوا ِمْنُه َلًَْما َطرِيًّا  َوُهَو الَِّذي َسخَّ

"Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat 

memakan daripadanya daging yang segar (ikan) …" (an-Naḥl: 14) 
 َوأَْلَقى ِف اْْلَْرِض َرَواِسَي َأْن ََتِيَد ِبُكمْ 

"Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu 

tidak goncang bersama kamu..." (an-Naḥl: 15) 
Suatu hal yang perlu digarisbawahi bahwa kapasitas ibadah dan 

kadar implikasinya sangat berkaitan erat dengan kadar kesadaran 

hamba akan kebutuhannya kepada Allah dan bahwa ia tidak mungkin 

hidup berlepas diri dari Allah SWT, walaupun hanya sekejap mata. 

Kecintaan serta khudhū’ kepada Allah itu semakin bertambah 

menurut kadar ma'rifahnya pada kesempurnaan Allah dan kebesaran 

nikmatNya kepada manusia, yang tidak mungkin dikalkulasi 

sekalipun menggunakan alat komputer yang paling mutakhir. Seperti 

ditegaskan dalam firman Allah SWT: 
ُُتُْصوَها نِْعَمَة اهلِل َلَ  َوِإْن تَ ُعدُّوا  

"Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan 

dapat menghitungnya." (an-Naḥl: 18) 
Demikian pula kecintaan itu semakin menebal dengan proses 

tafakkur terhadap sifat-sifat-Nya dan memahami makna nama-nama-

Nya yang baik (al-Asmā´ al-Husnā). Dengan demikian, penuhnya 

hati seorang hamba dengan makna Ubūdiyah, akan memeliharanya 

dari penyembahan kepada selain Allah. Maka jadilah ia seorang 

hamba yang murni bagi Allah. inilah kedudukan yang paling tinggi 

dicapai oleh manusia. 
Ulama Salaf memasukkan pada tiga elemen Tauhid di atas, konsep 

‘Tauhīd al- Asmā' wash-Shifāt Konsep ini bertujuan menanamkan 

keyakinan setiap muslim pada Asmā' (nama-nama) Allah dan Sifat-

sifat yang tersebut di dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Kepercayaan 
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kepada konsep ini mengharuskan setiap muslim agar bersifat dan 

berakhlaq seperti sifat dan akhlaq Allah. Allah itu bersifat Pemurah, 

Penyayang, Pemaaf, Pengampun, dan sebagainya, maka makhluk 

Allah juga seharusnya mempraktekkan akhlak Allah itu dalam 

hidupnya. Oleh karena itu, dikatakan "‘Abdul Karīmi Karīmun", 

"‘Abdur-Rahīmi Rahīmun", "‘Abdur-Ra’ūfi Ra’ūfun", dan sebagainya. 

Totalitas Akidah 
Keseluruhan kriteria ’Ulūhiyah’, ‘al-Hākimiyyah’ dan 

‘Rubūbiyah’ ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam 

ruang lingkup "tauhid" (simbiosis mutualistik). Pemahaman tauhid 

tidak benar, bila salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi. 

Bahkan dapat dikatakan bahwa keseluruhannya -dari segi hakikat 

Syar`iyah- sama sekali tidak menerima pemisahan dan pembedaan. 

Dengan demikian tak ditemukan sesuatu yang namanya "Tauhid 

Rubūbiyah" berdiri sendiri terpisah dari "Tauhīd Ulūhiyah". Jadi 

orang menerima makna 'rubūbiyah' semata bukanlah orang bertauhid. 

Akan tetapi hanya disebut sebagai mengakui makna tersebut. 

Justru itu, kita lihat Al-Qur'an tidak menyebut orang Arab dahulu 

yang hanya percaya akan ke-rubūbiyah-an Allah sebagai 

"almuwahhidūn" (orang-orang yang mengesakan Tuhan), padahal 

mereka mengakui segala maknanya. Tetapi mereka disebut sebagai 

‘kuffār’ dan ‘musyrikūn’. 

تَ ُهْم َمْن َخَلَق السََّمَواِت َوْْلَْرَض لَيَ ُقوُلنَّ اهللُ َولَِئْن َسأَلْ   

"Jika engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menjadikan 

langit-langit dan bumi? Mereka pasti menjawabnya: "Allah" 

(Luqmān: 25) 

Mereka tetap dianggap kafir, karena mereka tidak memenuhi 

tuntutan hakikat tauhid yang Jāmi` (total). Mereka hanya mengakui 

salah satu unsurnya, sedang tauhid tidak mengenal pemisahan sama 

sekali. 

Jadi, jelaslah 'tauhid' bukan merupakan materi filsafat, teori Ilmu 

Kalam, tetapi ia merupakan iltizām (komitmen) yang universal untuk 

meyakini sifat-sifat Allah, dengan iktikad, operasional, ide dan 

praktek, zahir dan batin. 
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ْيَن ِعْندَ   اهلِل اإْلْساَلمُ  ِإنَّ الدِّ
"Sesungguhnya dien (agama)yang diterima di sisi Allah itu adalah 

Islam". (Āli Imrān: 19) 
Sains Modern dan Kaitannya dengan `Aqīdah Tauhīd 

Sudah jadi tabiat manusia sebagai makhluk, mengalami 

perkembangan dan kemajuan ke arah yang lebih sempurna. Ini 

barangkali dapat dikatakan sebagai 'fitrah' manusia. Setiap orang 

cenderung mencari sesuatu yang lebih sempurna dalam hidupnya. 

Hal ini akan terlihat lebih jelas lagi bila kita mengkaji sejarah 

umat-umat terdahulu sebelum kita. Hampir setiap umat yang hidup 

zaman dulu meninggalkan bukti-bukti sejarah yang menunjukkan 

bahwa sejak dahulu, manusia telah mengenal peradaban, sesuai dengan 

kadar ilmu pengetahuan yang berkembang zaman itu. Contoh paling 

populer ialah peninggalan kerajaan Fir'aun di Mesir, berupa pyramida 

(Al-Ahrām), bekas istana Fir'aun di kota Luxor dan lain sebagainya. 

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, dalam hal ini tidak pernah 

mencela dan menghambat umatnya untuk mempertinggi 

peradabannya. Hanya saja dalam mengejar kebahagian dunia, jangan 

sampai melalaikan kehidupan yang kekal dan abadi yaitu akhirat, dan 

mengingatkan kita agar tidak jatuh menjadi ‘hamba’ materi. 

نْ َيا  فَِإنَّ اْلَِْحْيَم ِهَي اْلَمْأَوى  فََأمَّا َمْن َطَغى  َوَءاثَ َر اَْلََياَة الدُّ
"Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan 

kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya" 

(an-Nāzi`āt: 37-39). 

Hari demi hari pengetahuan manusia semakin berkembang. 

Hampir setiap pagi kita bangun tidur, mendengar berita penemuan-

penemuan baru di berbagai bidang kehidupan, khususnya sains dan 

teknologi. Penemuan-penemuan itu cenderung menguatkan 

kebenaran akidah kita Serta mempertebal keimanan kepada Allah 

Swt. Karena penemuan itu justru membuktikan kebenaran isi/konsep 

Al-Qur'an, menunjukkan keajaiban ciptaan Allah SWT dan 

kemahakuasaannya. Ditemukannya komputer mengingatkan kita 

kepada firman Allah : 
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ِفُظ ِمْن قَ ْوٍل ِإَلَّ َلَدْيِه َرِقْيٌب َعِتيدٌ َما يَ لْ   

"Tak Sepatah katapun mereka melafazkan, kecuali (tercatat) oleh 

Raqīb dan ‘Atīd (malaikat pencatat)". (Qāf: 18) 
Begitu juga -umpamanya- penemuan, bahwa sidik jari setiap 

orang tak pernah sama walaupun dua orang yang bersaudara kembar. 

Ini mengingatkan kita kepada ayat Allah: 

 بَ َلى قَاِدرِْيَن َعَلى َأْن ُنَسوَِّي بَ َنانَهُ 
"Bahkan Kami kuasa menyusun (kembali) jari-jemarinya dengan 

sempurna." (al-Qiyāmah: 4) 
Masih banyak lagi penemuan yang membuktikan kebenaran isi 

Al-Qur'an sekaligus menguatkan akidah tauhid kita, yang sulit 

dituliskan satu persatu dalam lembaran ini. Benarlah firman Allah 

SWT dalam Al-Qur'an surat Fushshilat: 53, 

 َ   َُهُْم أَنَُّه اَلَْقُّ َسُنرِيِهْم َءايَاتَِنا ِف اَلفَاِق َوِف أَنْ ُفِسِهْم َحَّتَّ يَ َتبَ ّيَّ
Bagi kita barangkali telah jelas, bahwa Tauhid dalam Islam 

menempati posisi yang dominan, dan perlu diketahui bahwa Al-

Qur'an seluruhnya berkisar di seputar tauhid. Ayat-ayat Al-Qur'an, 

ada yang bersifat ikhbār (pemberitaan) mengenai Allah, sifat-sifat-

Nya, tentang makhluk, dan aturan-Nya. Ada pula yang berupa amar 

dan nahi yang keduanya merupakan konsekuensi rubūbiyah itu 

sendiri. Ada pula keterangan tentang balasan baik dan buruk bagi 

orang yang taat dan ingkar kepada-Nya. 
Jadi, tauhid merupakan intisari Islam dan asasnya, sekaligus 

merupakan sumber utama seluruh perangkat sistem, hukum, dan 

manhaj Islam. 
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GENERASI AL-QUR'AN 

YANG UNIK 

da fenomena menarik dalam sejarah Islam yang pantas 

dicermati oleh mereka yang bergelut di medan dakwah. 

Bahkan fenomena tersebut seharusnya dijadikan sebagai 

tolak ukur keberhasilan da'wah kapan dan di mana saja. Fenomena itu 

tak lain adalah ‘dakwah’ yang mampu mensetting generasi. Yaitu 

generasi sahabat ridhwānullāhi `alayhim yang terpilih, istimewa dan 

unik sepanjang sejarah Islam dan sejarah umat manusia seluruhnya. 

Setelah itu, boleh dikata tak pernah terulang lagi munculnya generasi 

sekaliber itu, meskipun ada beberapa figur yang muncul (sebutlah 

‘mujaddid’ atau pembaharu). Tapi dalam bentuk society, belum 

pernah lahir jumlah sebesar itu, lain dari generasi sahabat. 

Tentunya fenomena seperti ini akan menimbulkan berbagai 

pertanyaan di kalangan yang masih mau memikirkan kelangsungan 

dakwah Islam. Apakah penyebabnya dan di mana rahasia 

keberhasilan mereka? 

Sumber Asasi Yang Tetap Utuh 
Al-Qur'an yang dibaca oleh para sahabat Rasul SAW, dan yang 

menjadi landasan perjuangan mereka dalam hidup dan dakwah, adalah 

Al-Qur'an yang ada di tangan kita sekarang. Dan itu juga yang akan 

dibaca oleh generasi sesudah kita nanti sampai akhir zaman. Al-Qur'an 

yang tetap asli, utuh dan murni. Allah SWT telah menjamin 

kemurniannya sejak pertamakali diturunkan, sebagaimana firman-Nya: 

A 
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“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan Kami 

benar-benar memeliharanya”. 

Demikian Pula dengan hadits Rasulullah Saw (ucapan, 

perbuatan, sifat serta pengakuannya), petunjuk serta arah perjuangan 

Rasul Saw (sīrah) yang bagi sahabat dahulu dijadikan sebagai 

pedoman kerja, semuanya masih tersimpan rapi dan mudah dipahami. 

Dengan demikian tak ada yang kurang, kecuali satu, yaitu pribadi 

Rasulullah Saw. Lalu apakah ini yang menjadi rahasia? Jawabnya, 

barangkali ‘bukan’. 

Andaikan keberadaan Rasul SAW yang menjadi motifasi, 

niscaya Allah tidak akan menjadikan dakwah Islam ini ‘generaľ 

untuk seluruh umat manusia (Kāffatan lin-Nās), tanpa kecuali. Dan 

niscaya Islam bukan risalah yang terakhir diturunkan Allah SWT ke 

muka bumi. Akan tetapi Islam bukan demikian. Allah SWT 

menjamin kemurnian dan keutuhan Az-Zikr (Al-Qur'an). Dia 

mengetahui bahwa dakwah ini akan berjalan kontiniu sekalipun 

Rasulullah Saw sudah tidak ada. Ternyata, setelah dua puluh tiga 

tahun Rasulullah Saw menyampaikan risalah ini, lalu ditarik Allah 

SWT ke sisiNya, agama yang komplet ini tetap berjalan sampai akhir 

zaman. Oleh karena itu kehilangan pribadi Rasulullah Saw bukan jadi 

faktor utama dalam masalah ini. Lalu apa? Sayed Qutb, seorang 

mufakkir (pemikir) Islam dan mujaddid Mesir pada abad ini, 

mencoba mengamati sosok masyarakat sahabat. Dari hasil 

pengamatannya, beliau mengemukakan tiga faktor yang menjadi 

karakteristik generasi pertama itu. 

a. Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama 
Generasi sahabat ketika itu memandang Al-Qur'an sebagai satu-

satunya sumber dan asas dalam kehidupan. Adapun Hadits dan 

petunjuk Rasulullah SAW, adalah rentetan dan penjelasan dari 

sumber yang pertama. Makanya, ketika Sayyidah `Aisyah -

radhiyallāhu 'anhā- ditanya tentang watak/prilaku Rasul SAW, dia 

menjawab: ‘Budi pekertinya adalah Al-Qur'an’. 

Sebenarnya ketika itu, bukan tidak ada hambatan peradaban 

dalam menegakkan semangat beragama. Bahkan peradaban Romawi 
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kala itu sudah mencapai tingkat kemajuannya di bidang budaya, ilmu 

dan hukum, dan yang sampai sekarang masih dianut beberapa negara 

sebagai sistem hukum. Demikian juga kebudayaan Yunani yang 

terkenal dengan logika dan filsafatnya, Kebudayaan Persia, India, dan 

China tercatat sebagai kebudayaan yang besar waktu itu. Dua 

peradaban Romawi dan Persia mendominasi Jazirah Arab dari Utara 

dan Selatan. 

Akan tetapi terkonsentrasinya generasi sahabat kepada Al-Qur'an 

sebagai satu-satunya sumber dan acuan, tentu mempunyai sasaran 

tertentu, yaitu bahwa Rasulullah Saw ingin mencetak generasi yang 

spesifik, di mana hati, akal, wawasan, ideologi dan orientasi (ittijāh) 

terpelihara kemurnian dan orisinalitasnya dari berbagai pengaruh 

"luar", yang tidak relevan dengan manhaj (sistem) Ilahi yang 

terkandung dalam Al-Qur'an. 

Generasi inilah yang dicatat sejarah sebagai generasi yang 'unik'. 

Sebab generasi berikutnya sedikit banyak telah mengalami 

pembauran sistem dan "polusi" dalam memahami sumber utama. 

Seperti filsafat dan logika Yunani yang banyak mencemari pemikiran 

intelektual Islam, Isrā'iliyāt Yahudi dan teologi Nasrani, serta 

berbagai kebudayaan dan peradaban asing, yang turut mencampuri 

penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga mengurangi kadar 

kemurnian pemikiran generasi berikutnya dalam memahami Al-

Qur'an. Inilah pandangan pemikir Mesir yang menulis "Fi Zhilāl al-

Qur'ān", sebuah tafsir terkemuka abad ini. Pandangan yang sama 

dikemukakan oleh Wahiduddin Khan, dalam bukunya "Naḥwa 

Tadwīn Jadiīd Lil-`Ulūm al-lslāmiyah". 

b. Metode Penerimaan Al-Qur'an 
Antara generasi sahabat dan generasi berikutnya cenderung 

mengalami differensiasi (perbedaan) dalam hal metode penerimaan 

Al-Qur'an (Manhaj At-Talaqqy). Generasi awal ketika itu membaca 

Al-Qur'an sama sekali tidak bertujuan untuk membongkar rahasia-

rahasia alam, sains, pengayaan materi materi ilmiah, atau 

mendiskusikan masalah-masalah Fiqh. Apalagi untuk 

mengkompetisikan seni baca Al-Qur'an, dan bukan pula untuk seni 

dan keindahan. 
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Tak seorangpun dari mereka yang berhubungan dengan Al-

Qur'an untuk kepentingan-kepentingan di atas. Akan tetapi para 

sahabat menerima Al-Qur'an seperti menerima perintah dari Allah 

untuk diterapkan dengan spontan dalam hidup pribadi dan 

kehidupan masyarakat. Persis seperti seorang prajurit menerima 

'perintah' dari komandannya untuk dilaksanakan seketika itu juga. 

Sahabat mencukupkan sepuluh ayat untuk dihafal dan diamalkan 

isinya. 

Metode seperti ini -yaitu metode penerimaan yang aplikatif dan 

operasional- justru menyingkap ufuk ilmu pengetahuan dan 

keindahan, yang tidak akan terungkap sekiranya mereka 

menggunakan metode ilmiah, studi dan riset itu sendiri. Sehingga 

dengan metode pertama tadi dapat mempraktiskan kerja, 

meringankan beban sekaligus menerjemahkan teori-teori ilmu yang 

statis dalam bentuk kerja nyata yang dinamis. Sesungguhnya Al-

Qur'an tidak akan menerima metode apapun selain dari metode 

'penerimaan' yang praktis dan applikatif itu, karena Al-Qur'an bukan 

buku sastra atau seni. Bukan pula buku cerita atau sejarah, sekalipun 

kesemua komponen itu ada dalam kandungannya. Al-Qur'an 

diturunkan Allah SWT adalah sebagai 'pedoman hidup', pedoman 

berketuhanan yang murni. Karena itu Allah SWT menurunkannya 

berangsur-angsur. Firman Allah: "Dan Al-Qur'an itu telah Kami 

turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya 

perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian 

dari bagian". (Al-lsrā´ 106)  

Allah menurunkan tidak sekaligus, akan tetapi berdasarkan 

kebutuhan-kebutuhan dan perkembangan yang kontinu dalam 

ideologi dan konsepsi, juga berdasarkan problem-problem amaliah 

yang dihadapi umat Islam dalam kehidupannya. Jadi terkadang ayat-

ayat itu turun menerangkan peristiwa-peristiwa tertentu dan keadaan 

khusus serta menggariskan peranan harus dimainkan oleh mereka 

dalam menghadapi peristiwa tersebut. Dan terkadang memperbaiki 

kesalahan dan kekeliruan sikap, yang dengan begitu terasa 

keterikatan jiwa bersama Allah SWT sebagai pencipta manusia. Dari 

metode inilah para sahabat keluar sebagai generasi yang utama dan 

terpilih. 
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c. Membuka lembaran hidup baru 
Apabila seorang telah mengikrarkan dirinya masuk Islam berarti 

ia telah menghapus segala masa lalunya ketika jahiliyah, dan 

sekarang akan memulai hidup baru yang sama sekali terpisah mutlak 

dari hidupnya dulu di masa jahiliyah, dan merasakan hidup yang lalu 

itu penuh noda dan kotoran yang bisa terhapus hanya dengan Islam. 

Dengan sikap pasrah seperti ini ia menerima petunjuk Islam yang 

baru. Maka setiap kali tidak mampu menunaikan kewajiban yang 

dibebankan Islam kepadanya, ia merasa bersalah dan berdosa, 

akhirnya jalan membersihkan dirinya, ialah kembali kepada petunjuk 

Al-Qur'an. Isolasi perasaan secara mutlak ini antara masa lalu yang 

jahiliyah dan masa sekarang yang Islami, jelas terlihat dalam 

hubungan sosial dengan masyarakat jahiliyah yang ada di sekitarnya 

dengan melepaskan sama sekali hubungannya dengan lingkungan 

jahiliyah dan menyatu dengan lingkungan yang Islami, sekalipun 

hubungan dagang dan harian masih terjadi take and give. Yang jelas 

perubahan total telah terjadi dalam prilaku, lingkungan, kebiasaan, 

adat, wawasan, ideologi serta pergaulan. Sikap terakhir ini berangkat 

dari ‘aqīdah tawhīd’. 

Ketiga karakteristik yang dimiliki oleh sahabat inilah yang telah 

memudar dan tidak dimiliki oleh generasi berikutnya sampai saat ini, 

sehingga mengakibatkan tidak bertahannya nilai-nilai (value) Islam 

secara utuh dalam diri kita, dan tidak jelas arah dan konsepsi 

ideologis Islam dalam pikiran kita. Akhirnya tidak muncul lagi 

serombongan generasi sebagaimana pernah lahir pertama kali dan 

mudah-mudahan bukan terakhir. Oleh karena itu mendesak bagi kita 

saat ini untuk kembali kepada sumber yang orisinil dan murni, untuk 

memahami hakekat wujud (eksistensi) manusia, wujud alam dan 

Allah sebagai pencipta semuanya. Dan dari sana berangkatnya 

kehidupan kita, nilai, akhlak, dan seluruh komponen hidup kita 

sebagai muslim.  
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SUNNAH DAN ORIENTALIS 

unnah adalah salah satu unsur terpenting dalam Islam. la 

menempati martabat kedua -setelah Al-Qur'an- dari sumber-

sumber hukum Islam. Dalam artian, jika suatu masalah atau 

kasus terjadi di masyarakat, tidak ditemukan dasar hukumnya dalam 

al-Qur'an, maka hakim ataupun mujtahid harus kembali kepada 

Hadits Nabi -Shallallāhu `Alayhi Wasallam-. 

Dalam praktek banyak sekali ditemukan masalah yang tidak 

dimuat dalam Al-Qur'an dan hanya didapatkan ketentuannya di 

dalam Hadits Nabi. Hal ini tak terlalu sulit dipahami, sebab Al-

Qur'an adalah Kitab Allah yang hanya memuat ketentuan-ketentuan 

umum, prinsip-prinsip dasar dan garis-garis besar masalah. 

Sedangkan rinciannya dituangkan di dalam Sunnah Nabi. Dan 

memang harus demikian. Sebab jika tidak, sulit dibayangkan Al-

Qur'an akan menjadi setebal apa. Karena ia harus memuat bermacam-

macam masalah kecil dan parsial yang tak ada batasnya. 

Kemudian masalah yang dihadapi umat manusia tak pernah 

berhenti dan zaman senantiasa berkembang. Masalah yang aktual 

sepuluh tahun silam, belum tentu terdengar di zaman ini. Sekiranya 

al-Qur'an memuat masalah-masalah kecil dan bersifat lokal, maka 

penyajiannya akan terkesan kurang sejalan dengan roda perputaran 

zaman. Padahal Al-Qur'an diturunkan Allah SWT untuk menjadi 

pegangan umat manusia hingga akhir zaman, dan konsepnya 

senantiasa relevan untuk setiap kurun waktu dan tempat. Oleh karena 

itu, Al-Qur'an tidak memuat cara pembuatan pesawat terbang, teknik 

merakit komputer, rumus-rumus matematika. Sebab masalah-masalah 

S 
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sejenis ini sifatnya temporer dan berkembang terus menerus sesuai 

dengan tingkat kemajuan peradaban umat manusia. Akan tetapi Al-

Qur'an cukup menginformasikan masalah-masalah general yang 

bersifat mutlak dan tak mengalami perubahan. Al-Qur'an juga 

memberikan dorongan kuat untuk menggunakan akal pikiran manusia 

ke arah yang bermanfaat. Nah, di sinilah letaknya salah satu I'jāz Al-

Qıır'ān. 

Masalah-masalah agama yang tidak dirinci Al-Qur'an itu pada 

umumnya dapat ditemukan di dalam Hadits Nabi. Umpamanya 

aturan pelaksanaan Shalat, puasa, zakat, haji yang merupakan rukun 

Islam, tidak dijelaskan rinciannya dalam Al-Qur'an, akan tetapi 

dijabarkan secara detail oleh Sunnah Nabi SAW. Demikian pula 

aturan mu'amalat dan transaksi, pelaksanaan hukuman pidana, 

aturan moral dan lainnya. Dari sini dapat ditangkap betapa 

urgensinya hadits dalam kehidupan berislam ini. Tak berlebihan jika 

dikatakan bahwa bagian terbesar dari konsep Islam didapati di 

dalam sunnah. 

Orientalisme dan Sunnah 
Melihat betapa urgensinya Sunnah dan perannya yang esensial 

dalam Islam, tidak mengherankan kenapa kalangan yang tidak senang 

pada Islam berupaya dengan gigih untuk mencari-cari kelemahannya, 

walaupun dengan cara mengada-ada. Tujuannya adalah untuk 

menggoyahkan kepercayaan umat Islam pada As-Sunnah ini. Sebab 

mereka memahami bahwa jika Sunnah dapat disingkirkan dari 

kehidupan umat Islam, maka otomatis Islam tidak akan dapat tegak. 

Karena, mustahil mempraktekkan Islam tanpa Sunnah Nabi. Dan 

seandainya Sunnah Nabi sudah dapat mereka sisihkan, terbukalah 

peluang untuk menyimpangkan Al-Qur'an dan memahaminya 

menurut selera masing-masing. Beginilah siasat musuh-musuh Islam. 

Sebab selama ini, yang menjadi penghalang utama mereka untuk 

menyimpangkan pemahaman Al-Qur'an adalah petunjuk-petunjuk 

Sunnah yang membingkai pemahaman terhadap Al-Qur'an secara 

benar Selama umat Islam berpegang teguh pada Al-Qur'an dan 

Sunnah, maka upaya-upaya pihak luar akan senantiasa mengalami 

kegagalan. 
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Kemudian mereka sendiri menyadari bahwa upaya-upaya yang 

mereka arahkan selama ini -betapapun terencananya-untuk 

melumpuhkan Al-Qur'an berakhir dengan kegagalan. Karena itu mereka 

ingin merubah sasarannya kepada sumber Islam yang lain, dengan 

asumsi bahwa Sunnah tidak terpelihara sebagaimana Al-Qur'an. Mereka 

lupa kalau din ini secara umum dipelihara oleh Allah SWT. 

Kalangan yang paling berkepentingan dengan masalah ini pada 

zaman modern ini adalah kaum orientalis (al-mustasyriqūn). Ini 

terlihat dari kegigihan mereka dalam menekuni hadits dan beberapa 

karya yang mereka sumbangkan dalam disiplin ilmu Hadits. 

Jika memperhatikan karya-karya orientalis di bidang hadits, yang 

paling spektakuler adalah Ensiklopedi Hadits (al-Mu`jam al-

Mufahras Li Alfāzh al-Hadīts an-Nabawy) yang merupakan hasil 

kerja kolektif sejumlah orientalis, yang diketuai oleh A.J. Wennsinck. 

Ensiklopedia ini boleh dinilai sebagai hasil karya yang hebat dan 

dapat juga dikatakan biasa-biasa saja. Itu tergantung siapa penilainya. 

Bagi seorang peneliti pemula di bidang Hadits, karya ini sudah amat 

memuaskan dan cukup dikagumi, karena disusun sedemikian rupa 

untuk memudahkan peneliti atau pencari hadits untuk menemukan 

hadits yang dicarinya dalam sembilan kitab hadits utama (Shahīh al-

Bukhāri, Muslim, Sunan Abu Dāwūd, at-Tirmidzy, an-Nasā’i, Ibnu 

Mājah, Musnad Aḥmad, Muwaththa' Mālik, dan Sunan Dārimy). 

Akan tetapi, bagi sebagian ilmuwan yang sudah lama bergelut 

dengan hadits, dia merasa tidak terlalu kaget dengan karya ini. Sebab 

karya semisal dalam masalah indeks hadits telah berabad-abad 

sebelumnya disusun Oleh ulama hadits. Di antaranya ensiklopedia 

'Yang cukup tersohor "Jāmi' al-Ushūl" karya Ibnu al-'Atsir. Begitu 

juga sebuah karya besar "Tuḥfatul Asyrāf" karangan Al-Hāfizh Al-

Mizzy. Kitab Indeks hadits terakhir ini disusun berdasarkan urutan 

perawi hadits (sahabat dan tabi'in), bukan urutan Abjad seperti 

metode ensiklopedia orientalis tadi. Kemudian pada akhir tahun 

delapan puluhan muncul ensiklopedia hadits baru dengan judul 

"Mawsū`at Athrāf al-Hadīts" sebesar dua belas jilid, karya Abu Hajir 

Basiyuni Zaghlul, seorang peneliti senior di bidang hadits dari Mesir. 

Ensiklopedia yang mengumpulkan ribuan hadits dari seratus lima 
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puluh referensi hadits klassik dan modern ini, memuat pangkal setiap 

hadits dengan urutan abjad. Setiap orang yang mengetahui awal dari 

sebuah hadits, akan dapat menemukan teks hadits secara lengkap 

beserta kitab yang menjadi sumber hadits tersebut. 

Dalam konteks ini, penulis teringat ketika belajar di program 

Master di Fakultas Darul-Ulūm, seorang mahasiswa mengungkapkan 

rasa kagumnya pada ensiklopedia orientalis tersebut. Lalu Dr. Rif'at 

Fauzy, Profesor hadits di Fakultas tersebut menyahutnya dengan 

mengatakan: "Itu karena anda masih "hijau" dalam Ilmu Hadīts!" 

Kemudian seperti dikctahui banyak ahli bahwa dalam 

mempersiapkan ensiklopedia itu, orientalis tidak dapat melepaskan 

bantuan para ahli hadits dari kaum muslimin, khususnya Al-Ustādz 

Muḥammad Fu'ād Abdul-Bāqy, pakar hadits terkemuka dari Mesir. 

Dan hal itu diakui Wennsinck sendiri dalam mukaddimah ensiklopedi 

tersebut, betapa mereka mengalami kesulitan tanpa bantuan dan 

keahlian Abdul-Baqi. Selain dari itu, masalah pencetakan karya 

tersebut pun mengalami kesulitan tanpa bantuan seorang ahli 

percetakan kitab-kitab Arab dari India. Ini karena ketika karya itu 

dikirim ke India untuk dicetak -paling tidak separuhnya- di penerbit 

Islam di India, Abd. Shamad Syarafuddin, direktur penerbit itu, 

menemukan banyak kesalahan dalam naskah ensiklopedia yang 

membutuhkan keahliannya untuk memperbaiki kekeliruan itu. 

Tegasnya, ensiklopedia karya orientalis di atas sulit dibayangkan 

terbit seperti yang ada sekarang tanpa jerih payah ahli-ahli Muslim 

baik dari segi skill Haditsnya maupun pencetakannya. Tapi yang 

menonjol ke permukaan adalah orientalisnya. 

Begitu pun karya tersebut tidaklah luput dari kesalahan ilmiah 

seperti yang dibayangkan sebagian kalangan. Ternyata setelah diteliti 

secara seksama oleh pakar-pakar Islam ditemukan kesalahan dalam 

jumlah yang tak sedikit dalam karya besar itu. Dr. Sa'ad Al-Marshafi 

dari Kuwait, menginventarisasi kesalahan itu dalam bukunya 

"Adhwā’ 'ala Akhthā’ al-Mustasyriqīn" mencapai 479 tempat khusus 

menyangkut shahih Muslim saja. 

Hal tersebut kita ungkapkan di sini, bukan dengan tujuan ingin 

mengingkari sumbangan orientalis pada khazanah ilmu Hadits. Kita 
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harus mengakui betapapun kecilnya karya mereka dalam ilmu-ilmu 

Islam. Akan tetapi -seperti ditegaskan oleh Syekh Ahmad Syakir, 

seorang Ulama terkemuka di Mesir, dalam "Muqaddimah Sunan At-

Tirmizi" nya- kita ingin menempatkan sesuatu seimbang dengan 

porsinya, tidak melebihi dan tidak pula menguranginya. Karya 

mereka itu belumlah seberapa bila dibandingkan dengan karya-karya 

Ulama kita yang melimpah ruah. 

Hal ini, sehubungan dengan adanya segelintir intelektual muslim 

yang baru mengenal dunia turats, lalu menyanjung karya orientalis 

secara berlebihan, baik dari segi motivasi maupun kualitasnya, 

hingga sampai pada keyakinan bahwa segala keahlian, hingga 

masalah tafsir, hadits dan fiqh pun, adalah berasal dari Barat. Asumsi 

ini tentunya muncul dari kalangan yang masih "hijau" dalam karya-

karya ulama Islam klassik (turāts). 

Menguji Objektivitas Orientalis 
Dari segi motivasi, tidaklah semua Orientalis yang mempunyai 

karya dalam studi Islam semata-mata terdorong oleh kecintaan pada 

ilmu. Akan tetapi, banyak dari mereka kalau tidak seluruhnya- yang 

terbukti melakukan kecurangan ilmiah, pemalsuan dan 

ketidakjujuran. Itu bukan saja terjadi pada figur-figur tertentu semisal 

Goldzieher, tokoh orientalis asal Yahudi, yang selama ini dikenal 

fanatisme anti Islamnya mewarnai hampir keseluruhan karya-

karyanya, tetapi juga pada orientalis yang sementara ini dikenal lebih 

objektif seperti Karel Brockelmann, orientalis terkemuka dari Jerman 

yang menggeluti karya-karya ulama Islam, juga terperangkap dalam 

sikap subjektif dan tidak jujur terhadap hadits dalam sebuah karyanya 

"Tārīkh ay-Syu'ūb al-lslāmiyah". Dia dengan sengaja memberi kesan 

negatif tentang Islam, khususnya hadits, ketika memberi komentar 

tentang "badui" dengan cara memenggal teks sebuah hadits dan tidak 

menyajikannya secara utuh. Kekeliruan seperti itu sulit dibayangkan 

muncul dari seorang Ilmuwan seperti Brockelmann yang sudah lama 

bergelut dengan kitab-kitab klasik hingga melahirkan karya yang 

berharga "Tārīkh al-Adab al-`Arabi" (Sejarah kesusastraan Arab). 

Kalau bukan karena menyimpan rasa dendam "perang salib" yang tak 

kunjung surut. 
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Demikian pula akhir-akhir Ini, Jacque Berque dari Prancis yang 

melakukan pemutar balikan sejumlah arti kata-kata dan pemahaman, 

dalam menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Perancis. Padahal 

Berque, selama ini dikesankan sebagai orang yang cukup objektif 

pada Islam karena pandangan-pandangannya yang lumayan moderat 

terhadap Islam. Ketidakjujuran itu berhasil disingkap oleh Dr. Zainab 

`Abd. `Aziz, profesor kebudayaan Perancis dari Universitas Monofia 

Mesir dalam bukunya sekitar "Terjemahan Makna Al-Qur´an". 

Barangkali itulah yang membuat Dr. Ahmad Ghurāb, pakar 

Mesir di Universitas London, kurang percaya pada sebutan "orientalis 

yang jujur". Dan Ghurab sanggup membuktikan dalam bukunya 

"Ru'yah Islāmiyah lil-Istisyrāq" (Menyingkap tabir orientalisme)- 

sejumlah orientalis yang konon katanya "jujur" itu, ternyata 

melakukan kecurangan ilmiah dan pemalsuan. Mereka bisa saja jujur 

dalam beberapa hal tertentu, tapi dalam poin-poin lain kejujuran itu 

tidak mereka pertahankan selamanya. Nah sebagian dari kita sering 

terjebak dengan kejujuran orientalis yang parsial itu, langsung 

menerima seluruh pikirannya, tanpa menggunakan sikap kritis 

sebagai ilmuan untuk setiap kasus dan masalah yang dibicarakan. 

Kiat-kiat Orientalis 
Bila ditelaah secara serius, dapat dipahami bahwa faktor utama 

yang mendorong para orientalis untuk menyebar isu di seputar Sunnah 

adalah kekayaan khazanah intelektual, hukum, dan peradaban yang 

terkandung dalam Sunnah yang selama ini menjadi landasan para 

Ulama. Khazanah itu tak dapat dipungkiri telah menjadi fundamen 

sebuah "bangunan" megah yang tegak selama berabad-abad lamanya. 

Sementara mereka tidak mengakui kenabian Rasulullah saw., sehingga 

mereka menuduh bahwa semua ini tak masuk akal, lahir dari seorang 

Nabi yang buta huruf, dan lebih merupakan warisan peradaban kaum 

muslimin selama tiga abad pertama. 

Jadi, seperti analisa Dr Sa'ad, yang menjadi ganjalan psikologis 

orientalis adalah penolakan mereka secara membabi buta kenabian 

Khātamul Anbiyā’ (Nabi Terakhir) SAW. Dari sinilah titik tolak 

kekeliruan dan kontradiksi pemikiran mereka dalam memahami 

Islam secara umum dan Sunnah secara khusus. 
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Selain itu, secara skill, mereka kurang siap untuk menerobos 

samudera ilmu-ilmu Islam yang memerlukan perangkat-perangkat 

dasar yang kuat, khususnya dalam ilmu alat. Sementara mereka datang 

dari "benua" lain dengan bahasa yang berbeda dan latar belakang yang 

berbeda pula. Sayangnya, mereka memaksakan dirinya untuk 

menyelami samudera yang dalam itu. Wajar saja mereka menemui 

kendala yang tidak sederhana. Termasuk dalam kaitan ini kefatalan 

yang dialami Goldzieher dalam menghadapi dua jenis riwayat yang 

sepintas lalu kelihatannya kontradiksi: pertama, membolehkan 

penulisan hadits Nabi; kedua, riwayat yang melarang pencatatan itu. 

Dua jenis riwayat itu muncul dalam hadits dan atsar sahabat. 

Goldzicher yang tidak mempunyai latar belakang yang kuat 

dalam `Ulūmul Hadīts, sudah barang tentu kebingungan menghadapi 

perbedaan riwayat di atas. Sebab untuk menimbang dan 

mengkomparasikan, kemudian menyejajarkan dua jenis riwayat 

tersebut agar keluar dengan suatu natījah (konklusi) yang cemerlang, 

memerlukan keahlian dalam ilmu-ilmu syar'i yang tentunya tak 

terpenuhi oleh orientalis. 

Sehingga Prof. Fu'ad Sizkin, pakar turāts Islam dari Jerman, 

yakin benar jika Goldzieher belum sempat mempelajari kitab-kitab 

`Ulūmul Hadīts secara utuh, kendatipun dia mengetahui bahwa 

sebagian kitab-kitab tersebut kala itu masih dalam bentuk manuskrip. 

Tambah lagi Goldzieher juga tidak mampu membedakan antara 

"tadwīn" (pembukuan) dan "tashnīf" (penyusunan) hadits, hingga 

mencampuradukkan keduanya. Itulah yang terlihat dari buah 

pikirannya dalam bukunya "Studi Islam". 

Untuk menggoyahkan kepercayaan pada Sunnah Nabi dan 

validitasnya, orientalis melontarkan berbagai isu yang jika diamati, 

bagian terbesarnya bukanlah produk asli pikiran orientalis. Tetapi 

mereka sadur dari berbagai sumber yang memuat fitnah atau kasus 

yang dapat dipolitisir, yang pernah terjadi di pentas sejarah Sunnah 

secara khusus. Kasus-kasus itu terinventarisasi di dalam referensi-

referensi Islam. Sehingga mereka pada akhirnya hanya 

mengumpulkan berbagai isu negatif kemudian dikemas dengan 

analisa dan gaya yang agak sedikit ilmiah. 
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Di antara isu-isu itu ialah asumsi bahwa Hadits/Sunnah Nabi 

tidak tercatat pada masa Nabi Muḥammad  SAW dan sesudahnya 

sampai masa penyusunan Hadits yang dilakukan oleh penyusun 

Kitab-kitab Hadits terkenal pada abad ketiga hijriah. Jadi 

menurut Goldzieher terdapat rentang waktu lebih dari dua abad 

terputusnya hubungan Nabi dengan Hadits-haditsnya. 

Dampaknya -menurut logika orientalis mengakibatkan banyaknya 

hadits-hadits palsu yang disusupkan ke dalam Sunnah. Dan sulit 

membedakan yang shahih dengan yang palsu di antara hadits-

hadits itu. 

Sepintas lalu, jika isu ini dilontarkan kepada orang awam 

yang buta tentang hadits, bisa saja membenarkannya. Karena 

logika-logika itu dirangkai sedemikian rupa hingga tampak 

kelihatannya masuk akal, jika dibiarkan begitu saja tanpa diuji 

secara kritis. Tapi jika isu itu diteliti secara ilmiah berlandaskan 

pada riwayat-riwayat yang otentik, maka isu itu dengan mudah 

terpatahkan dan kehilangan pijakannya. Di antara literatur yang 

penting dalam kasus ini ialah kitab "As-Sunnah Qabla at-

Tadwīn". Kitab karya Muḥammad ‘Ajjāj al-Khatīb ini membahas 

isu yang diungkapkan oleh Goldzieher lalu diikuti oleh orientalis 

yang datang sesudahnya itu secara panjang lebar yang 

membuktikan kekeliruan tuduhan di atas dengan argumentasi 

yang kokoh. 

Juga Prof. Muḥammad Mushthafa al-A'zhamy mencantumkan 

kitab ini sebagai salah satu referensinya dalam disertasi "doktor"nya 

di Universitas Cambridge, Inggris. Hampir setiap penulisan tentang 

sejarah kodifikasi Sunnah akan harus merujuk ke kitab ini. 

Paling tidak ada lima kitab yang secara detail mengupas 

kekeliruan orientalis dalam memahami sejarah kodifikasi sunnah ini, 

antara lain: 

1. "Dirāsāt fi al-Hadīts an-Nabawy" oleh al-A'zhamy yang terdiri 

dari dua jilid, merupakan salah satu referensi penting dalam 

pembukuan sunnah pada masa awal. 

2. "As-Sunnah Qabla at-Tadwīn" yaitu kitab yang pada awalnya 

merupakan thesis"Master" di Darul-Ulum, Universitas Kairo. 



28 

3. "As-Sunnah wa Makānatuhā fi al-Tasyrī' al-Islāmy" oleh 

Musthafā as-Sibā'i, disertasi "Doctor"  di Al-azhar dan telah 

dicetak berulangkali. 

4. "Tawtsīq as-Sunnah fi al-Qarn ats-Tsāni al-Hijry" (Autentikasi 

Sunnah pada Abad Kedua Hijrah) oleh Rif'at Fawzy, dari Dārul 

'Ulūm, Kairo yang mulanya merupakan disertasi "doktor" 

penulisnya. 

5. "Difā’ ‘an as-Sunnah" oleh Muḥammad  Abu Syahbah dari Al-

Azhar. 

Sebenarnya, isu yang meragukan kodifikasi sunnah pada periode 

awal Islam ini semakin lama makin kehilangan pasaran di kalangan 

ilmuan. Khususnya akhir-akhir ini, di mana kitab-kitab yang menjadi 

dokumen autentik tentang pembukuan sunnah itu sudah banyak 

ditemukan naskah manuskripnya dan telah diterbitkan. Dengan 

terbitnya kitab-kitab itu secara otomatis meruntuhkan isu yang 

tersebar di kalangan orientalis. 

Adalah Prof. Muḥammad Hamīdullah, pakar muslim di 

Sorbonne, Prancis, asal India, pertama kali mentahqiq (memberi 

komentar dan mengedit) dan menerbitkan "Shahīfat Hammām ibn 

Munabbih" yang merupakan bukti kuat adanya pembukuan Hadits 

pada zaman shahabat Nabi r.a. Sebab Shahabat (lembaran) itu 

diriwayatkan oleh Hammam ibn Munabbih dari Abu Hurairah -

radhiyallahu anhu- yang merupakan salah seorang perawi hadits 

terbesar di kalangan shahabat Nabi. 

Bahkan Prof. Rif’at Fauzy telah menerbitkan dua shahifat 

yang usianya cukup tua. Pertama, "Shahīfat ‘Ali ibn Abi Thalib r.a" 

disertai ta’līq (komentar dan edit). Kedua, " Shahīfat Hammām" 

yang diterbitkan Hamīdullah sebelumnya. Tetapi lebih dilengkapi 

dengan kajian integral tentang shahifat itu dari berbagai sudut 

pandang, hingga tampil lebih berbobot dari yang pertama. Itu 

tampak dari sambutan yang berdatangan dari berbagai pihak. Dan 

katanya beliau akan menerbitkan shahifat-shahifat lainnya seperti 

"Shahīfat Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Āsh" yang cukup dikenal 

dengan istilah "ash-Shahīfat ash-Shādiqah"  (lembaran yang 

terpercaya). 
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Karena sangat pentingnya studi tentang lembaran-lembaran 

pencatatan hadits pada periode awal islam ini, Ahmad Abd. 

Rahmān Ash-Shuwayyān, seorang peneliti di Universitas islam 

Madinah mengangkat masalah ini sebagai judul tesis "master"nya 

dengan "Shahā’if as-Shahābat -radhiyallāhu ‘anhum"  yang telah 

diterbitkan pada tahun 1990 lalu. Di samping penulis sendiri 

mengangkat masalah ini sebagai sub bahasan dalam disertasi saya 

tentang "Sunnah di Indonesia"  yang diajukan ke Fak. Darul ‘Ulum, 

Univ. Kairo bulan Agustus 1996 lalu.  
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AKHLAK MAḤMŪDAH, KIAT 

MENCAPAI KETENANGAN JIWA 

erbaikan akhlak adalah salah satu sasaran utama Islam. Dalam 

kacamata Islam, akhlak merupakan implikasi akidah yang 

akan berjalan secara seimbang. Dalam artian, bila akidah 

seseorang telah benar, semestinya tercermin dalam perilakunya yang 

baik dan terpuji. Sebaliknya, jika pertumbuhan akidah kurang sehat, 

maka tampilan perilaku dan habit juga kurang menggembirakan. 

Namun, sebaliknya tidak secara otomatis. Dalam arti, tidak semua 

orang yang berperilaku baik, dalam waktu yang sama mempunyai 

gambaran (tashawwur) tentang akidah yang baik dan benar. Begitu 

banyak kita saksikan orang-orang di luar Islam, secara kemanusiaan, 

tergolong 'baik', karena pandai bergaul, penampilannya simpatik, 

hubungan sosialnya menyenangkan, namun tidak dapat diklaim 

sebagai orang yang ‘berakhlaq mulia’, karena persoalan akhlaq 

berkaitan langsung dengan dimensi ‘Aqidah. 

Selain itu, konotasi akhlaq dalam Islam, tidak hanya sebatas 

dimensi horizontal (kemanusiaan), tetapi mencakup akhlaq dengan 

Allah SWT (dimensi vertikal). Dua cakupan ini merupakan satu 

kesatuan yang utuh dan tak dapat dipisah-pisahkan satu dengan Iain. 

Kekeliruan banyak orang ketika membatasi pengertian akhlak hanya 

pada dataran horizontal saja dan langsung menjadikannya sebagai 

parameter untuk mengukur 'baik' atau ‘tidak baik’ 

Dalam Islam, tolok ukur yang dipakai adalah ‘benar’ atau ‘tidak 

benar’. Sesuatu yang 'tidak benar', betapapun Performance-nya 

P 
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simpatik, rasa sosialnya menakjubkan, ia dengan serta merta akan 

jatuh tanpa nilai. Dan yang dinilai benar, maka "eksterior"nyapun 

harus tampil dengan baik dan simpatik. 

Betapapun berjasanya Thomas Alpha Edison menemukan listrik 

sehingga dapat dimanfaatkan umat manusia, namun jasa itu nilainya 

menjadi jatuh karena tidak memenuhi standard penilaian utama. 

Begitu juga dengan Newton, Einstein dan saintis-saintis lainnya yang 

pernah dinilai berjasa dalam kemanusiaan. 

Sebagian orang terperangkap dalam kerangka berfikir yang 

sempit, sehingga tidak puas dengan penilaian itu, sambil terlalu 

membesar-besarkan jasa para saintis tadi. Padahal, kalau mau jujur, 

kita hendaknya bertanya lebih jauh, siapakah yang menganugerahkan 

‘akal’ kepada Edison dan saintis-saintis lainnya itu? Apakah dapat 

dibandingkan antara usaha yang mereka kerjakan dengan ‘jasa’ Allah 

yang menciptakan mereka dan menitipkan akal sehingga dapat 

menemukan listrik? Apakah ‘otak’nya Edison dapat berdiri sendiri, 

tanpa perlindungan dari Allah? 

Di sisi lain, sulit dibayangkan seseorang yang mengaku telah 

berakidah benar, tapi prilakunya kurang menampakkan akhlak 

mahmudah (terpuji). Jika hal ini terjadi, besar kemungkinan bahwa 

benarnya aqidah hanya sebatas klaim saja, atau masih memerlukan 

penyempurnaan agar tampil lebih menarik. 

Prilaku yang terpuji -karena dampaknya yang dapat menyenangkan 

orang lain serta memuaskan diri yang bersangkutan- sudah barang tentu 

akan melahirkan perasaan jiwa yang tenang dan tenteram. Sebaliknya, 

tindakan yang tidak terpuji akan meresahkan dirinya sendiri dan tidak 

disenangi -bahkan mungkin dijauhi- orang lain. 

Unsur Akhlak Maḥmūdah 
Jika dicermati esensi ajaran Islam, akan ditemukan semua unsur-

unsur Akhlak Maḥmūdah (terpuji) yang dianjurkan Oleh Islam itu, 

amat relefan dengan tuntutan hati nurani manusia. Dalam artian, 

perilaku yang dianjurkan Islam itu tidak ada yang bertentangan 

dengan fitrah manusia. Karena Islam memang agama ‘fitrah’. Dan 

selanjutnya, untuk mengetahui fitrah yang sesungguhnya, kita harus 

kembali kepada konsep ajaran Islam itu sendiri. 
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Konsep ‘akhlak maḥmūdah’ tidak dapat disamakan dengan 

faham ‘humanisme’ yang lahir di Barat. Perbedaan keduanya jauh 

lebih besar ketimbang persamaannya. Persamaannya hanya sepintas, 

keduanya sama-sama menghargai harkat manusia dan menempatkan 

manusia pada posisi yang laik. Tapi, karena humanisme tidak 

dibingkai oleh unsur wahyu, maka dalam penerapannya, humanisme 

bisa berbenturan dengan nilai fitrah manusia itu sendiri. Karena 

humanisme itu sendiri masih sangat memerlukan informasi lebih 

lengkap tentang berbagai sisi yang terdapat dalam diri ‘manusia’. 

Definisi manusia itu tidak ditemukan selain di dalam Islam. 

Penggambaran tentang ‘manusia’ yang disajikan oleh berbagai 

falsafah hidup dan faham di Timur dan di Barat, semuanya berada 

dalam lingkaran yang 'kabur' (confused) dan tidak mengena. Karena 

mereka pada hakikatnya belum mengenal ‘manusia’. Satu-satunya 

penjabaran tentang manusia dapat ditemukan dalam konsep Islam. 

Jadi 'humanisme' yang sesungguhnya hanya ada dalam Islam. 

Betapapun hebatnya teori yang dihasilkan oleh psikologi Barat 

untuk mengidentifikasi ‘jiwa’, namun mereka masih gagal dalam 

memberikan ‘definisi’ tentang manusia. Gagal dalam mengenal 

‘jiwa’ manusia. Salah satu bukti kegagalan mereka, teori-teori yang 

mereka sodorkan tidak mampu menyelesaikan persoalan kejiwaan 

manusia yang semakin lama semakin bervariasi dan mewabah. Dan 

yang paling banyak menjadi korbannya adalah bangsa-bangsa Eropa 

sendiri. 

Unsur-unsur akhlak Mahmudah itu tentu banyak sekali, di 

antaranya: Budaya hidup sederhana, bersikap tawādhu’ (rendah hati), 

jujur, menepati janji, melaksanakan amanah, konsisten dalam 

pendirian dll. Berikut ini penulis mencoba menjabarkannya secara 

lebih detail. 

1. Gaya Hidup Pertengahan 
Islam sangat menganjurkan umatnya agar hidup 'pertengahan' 

dan 'seimbang', tidak hidup berlebihan dan tidak pula cenderung 

menyiksa diri. Di dalam al-Qur'an Allah menjelaskan pola hidup 

seperti ini, dalam surat al-Isrā' 29, surat Al-Furqān 67, surat al A`rāf 

31 dan lainnya. 
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Anjuran hidup pertengahan ini memang sejalan dengan tuntutan 

hidup yang ideal. Sebab, hidup secara ekstrim dalam kedua seginya 

tidak membawa kebahagiaan dalam hidup manusia. Hidup 

berlebihan, demikian juga hidup menyiksa diri adalah gaya hidup 

yang tidak sesuai dengan fitrah dan naluri manusia. Oleh karenanya, 

tidak dibolehkan di dalam Islam. 

Barangkali ada baiknya kita paparkan disini beberapa kisah 

tentang cara hidup umat sebelum  kita yang cenderung menyiksa diri, 

dalam upaya mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Kisah-kisah ini akan mencengangkan  kita yang hidup dalam dunia 

matrealisme sekarang. Rahib Makarius telah tidur selama enam bulan 

di dalam limbah comberan, agar tubuhnya disantap oleh lalat-lalat 

beracun. Dia senantiasa membawa sekarung besi-besi berat setiap 

pagi kemana-mana
1 

Temannya juga seorang Rahib, bernama Eusebius memikul dua 

karung besar berisi besi-besi berat dan tinggal di sumur kotor selama 

tiga tahun. Lain lagi, Rahib St. Jhon yang melakukan penyembahan 

dengan berdiri sebelah kaki selama tiga tahun. Dalam jangka waktu 

itu ia tidak tidur-tidur dan tidak duduk. Bila merasa sudah terlalu 

penat, dia menyandarkan punggungnya ke batu besar. 

Sebagian Rahib waktu itu senantiasa tidak mengenakan pakaian 

sama sekali. Mereka hanya melindungi tubuhnya dengan rambutnya 

yang panjang terurai, sambil berjalan merangkak dengan dua tangan 

dan kakinya. Kebanyakan mereka tinggal di gua-gua yang banyak 

dihuni oleh binatang buas, sebagian tinggal di limbah comberan, dan 

perkuburan. Makanan mereka adalah rumput-rumput dan daun 

ganja
2
.  

Mereka menganggap bahwa kebersihan tubuh bertentangan 

dengan kebersihan jiwa dan merasa sangat berdosa kalau mencuci 

anggota tubuhnya. Dalam penilaian mereka, orang yang paling 

Zuhud dan taqwa, ialah siapa yang paling sanggup menjauhi 

kebersihan dan paling menyatu dengan kotoran dan najis. Seorang 

                                                
1
 An-Nadawī, Abul Hasan Āli, “Maza Khasirā al-‘Alam bi inhithath al-Muslimīn”, 

WAMY, 1981, hal. 239. 
2
 An-Nadawi, opcit, hal. 240. 
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Rahib bernama Abraham, muka dan kakinya tidak pernah disentuh 

air selama lima puluh tahun. 

Jika kehidupan seperti ini kita bandingkan dengan Islam, barulah 

terasa betapa indah dan nikmatnya hidup di bawah naungan Islam. 

Kita tidak dapat membayangkan betapa sakit dan menderitanya 

mereka yang meyakini ajaran spiritual seperti itu. Tapi, Islam datang 

mengajarkan keseimbangan, antara kebersihan fisik dan jasmani 

dengan kebersihan hati dan ruh. 

Allah SWT mengangkat sikap pertengahan ini menjadi ciri khas 

umat Islam. Dan sikap ini pulalah yang akan memformat serta 

mengantarkan suatu umat (Islam) untuk tampil sebagai "pelopor" 

umat manusia. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah 143. 

Dalam konteks ketenangan jiwa, sikap pertengahan ini 

menempatkan seseorang dalam posisi yang jauh dari berbagai 

ancaman kejiwaan. Adapun sikap berlebihan/ melampaui batas, 

demikian juga sikap menyiksa diri/ melalaikan kewajiban, kedua-

keduanya membuat seseorang dibayang-bayangi oleh perasaan cemas 

dan tidak tentram. Yang terakhir ini merupakan pangkal untuk 

terserang penyakit kejiwaan. 

2. Tawādhu’ (rendah hati) 
Pengaruh sikap tawadhu’ bagi ketenangan jiwa, akan lebih 

mudah dipahami, setelah diketahui dampak sikap arogansi (angkuh) 

yang merupakan lawan tawadhu’ bagi kehidupan seseorang. 

Semua orang barangkali sepakat bahwa sikap takabur (besar diri) 

adalah sifat yang tidak disenangi oleh setiap orang, bahkan oleh 

orang yang besar diri itu sendiri. Karena sikap ini akan menuntut 

resiko, khususnya bila realita/kemampuan orang tersebut tidak sesuai 

dengan sikap yang diangkuhkannya. Dari sini dapat dipahami bahwa 

tawadhu’ membuat seseorang jauh dari resiko arogansi. Apalagi jika 

diingat bahwa kibir (besar diri) itu adalah sifat yang hanya layak bagi 

Allah, Pencipta manusia, Yang Maha Kaya, dan amat tidak layak 

bagi manusia, siapapun dia. 

Sementara sikap tawadhu’ itu cenderung mengundang rasa 

simpatik dan mendorong orang lain untuk menaruh kasihan pada 

orang yang bersifat tawadhu’. Dan menurut hadits riwayat Muslim, 
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bahwa orang yang merendahkan hati karena Allah, akan 

dimuliakannya. 

Hanya saja sifat tawadhū’, juga hendaknya ditempatkan pada 

posisinya. Sebab, jika salah menempatkan sifat ini, dampaknya akan 

berubah dari sifat yang terpuji menjadi sifat terhina. 

Merendahkan diri di depan orang-orang beriman sudah tentu 

dituntut dari setiap muslim. Namun, jika seorang muslim 

bertawadhu’ di hadapan musuh agamanya, bukan berakibat baik, 

justru menghinakan diri dan agamanya. Yang dituntut dalam kondisi 

seperti ini, bagaimana agar seorang muslim menampilkan sikap 

"izzah" (mulia, bergengsi), agar ia disegani oleh orang lain. 

3. Sikap Jujur 
Jujur adalah ciri khas orang beriman, sebaliknya dusta adalah sifat 

orang munafiq. Al-Qur'an membimbing hidup manusia agar berlaku 

jujur dalam hidupnya. Sebab kejujuran akan menanamkan kepercayaan 

orang lain pada dirinya. Kepercayaan orang ini amat berpengaruh bagi 

jiwa manusia. Sebab orang yang tidak dipercayai orang lain, akan 

hidup terkucil (terisolasi) dari masyarakatnya. Kondisi ini akan 

berpengaruh besar bagi ketenteraman jiwa orang tersebut. 

Oleh sebab itu Allah sangat menganjurkan - bahkan 

memerintahkan - orang beriman bersifat jujur, seperti yang tertuang 

dalam surat At-Taubah 119, surat Al Ahzāb 24. 

Jika sikap jujut kepada manusia, sangat dituntut di dalam Islam, 

maka sikap jujur kepada Allah tentunya lebih wajib lagi, sebab 

penghargaan dan kehormatan yang sesungguhnya harus ditempatkan 

kepada Allah SWT. 

Allah mengisyaratkan hal itu dalam surat Muḥammad 21. Begitu 

juga penjelasan Allah SWT tentang sifat jujur dan rentetannya dalam 

hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ūd: 

"Jujur akan membawa pada kebaikan, kebaikan adalah pangkal 

masuk syurga. Orang yang bersifat jujur akan catat Allah sebagai 

orang yang jujur di sisiNya. Sebaliknya, dusta akan menjerumuskan 

orang pada kejahatan, sedang kejahatan adalah pangkal masuk 

neraka. Orang yang berdusta akan dicatat Allah sebagai orang 

pendusta disisiNya" (HR. Bukhāri dan Muslim). 
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4. Tepat Janji 
Allah SWT memerintahkan kaum mukmin agar menepati 

janjinya, sebab janji itu akan dipertanyakan nanti di hari akhirat kelak 

(QS. Surat Al-Isrā' 34) 

Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang menepati janjinya akan 

merasakan lega dan tenang, sekalipun untuk menepati janji itu perlu 

pengorbanan; tenaga, uang dan waktu. Namun akhirnya orang yang 

berjanji akan merasakan kepuasan. 

Sebaliknya orang yang suka ingkar janji, akan tidak disenangi 

orang dan cenderung tidak dipercaya. Orang seperti ini secara 

otomatis akan tersisih dari orang lain dan akan kesulitan dalam 

pergaulan hidup. Sebab itu, ia tidak merasakan ketenangan dalam 

hidupnya, seolah-olah diburu oleh kesalahan dan dosa. Orang-orang 

yang menepati janjinya pada Allah adalah orang-orang yang terpuji 

di Sisi Allah (QS. Surat Al Ahzāb 23). 

5. Amanah 

6. Konsisten dalam Pendirian (Istiqomah) 

7. Berani (syajā`ah) 

8. Sabar 

9. Syukur 

10. Pemurah 

11. Wara` 

12. Toleransi 

13. Kasih Sayang 

14. Mendahulukan kepentingan orang lain 

15. Berhati-hati/tanggap dengan situasi 

16. Bicara seperlunya. 
Kesemuanya sifat terpuji di atas, amat sesuai dengan naluri dan 

fitrah manusia. Karena mengindahkannya dalam kehidupan, 

seseorang akan merasakan ketentraman, jauh dari rasa bersalah dan 

berdosa, baik kesalahan pada manusia maupun kepada Allah. 

Wallāhu ‘a`lam.  
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AHLAN WASAHLAN 

YA RAMADHAN 

anya beberapa hari lagi umat Islam akan kedatangan "tamu" 

agung. Setiap muslim akan menyambutnya dengan rasa 

bahagia dan penuh harapan. Kenapa tidak? la adalah bulan 

yang penuh rahmat, sarat imbalan, bonus pahala berlipat ganda. 

Siapapun akan tertarik dengan hadiah-hadiah Ramadhan. Bayangkan, 

ibadah sunnat di bulan-bulan biasa diganjari dengan pahala wajib di 

bulan ini. Ibadah wajib dibalas 70 kali lipat. Belum lagi berbicara 

tentang malam Laylatul-Qadar. Beribadah di malam ini lebih baik 

dari 1000 bulan, alias 83 tahun lebih kurang. Adakah bonus yang 

lebih besar dari bonus Ramadhan? Jadi cukup logis, jika Rasulullah 

SAW menyadarkan kita "Jika kamu ketahui apa yang terkandung 

dalam Ramadhan, pasti kamu akan mendambakan tahun itu 

seluruhnya Ramadhan". Shadaqa Rasulullāh SAW. (Sungguh benar 

Rasul Saw.). 

Memang kita bukan mau menghitung-hitung pahala Ramadhan. 

Tapi paling tidak janji-janji Allah itu jadi perangsang agar 

pelaksanaan ibadah kita di bulan penuh berkah ini tidak asal-asalan. 

Sesuatu yang asal-asalan, hasilnyapun akan asal-asalan pula. 

Rasulullah SAW sendiri memberi "tentir" para sahabatnya di ujung 

bulan Sya'ban, tentang keutamaan Ramadhan. Tujuannya gampang 

ditangkap, yaitu agar umat Islam mengerti betul nilai bulan ini, 

sehingga benar-benar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Agar jangan 

sampai di akhir bulan kita pada menyesal kehilangan peluang. Sebab, 

H 
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tak sedikit orang yang menyesali dirinya di penghujung Ramadhan. 

Yang satu bilang "kenapa saya tidak tamatkan satu khatam al-Qur'an, 

yah?" Yang Iain mengeluh tarawihnya kurang serius, ada yang 

bolong-bolong, dst. 

Di Jakarta dan beberapa kota besar Iainya, ada trend baru di 

kalangan syabāb (pemuda) yakni `Ihyā'u Ramadhān dengan 

melaksanakan qiyāmul-layl berjama'ah, khususnya pada putaran 

ketiga. Plus i'tikāf di Masjid. Start jam 12 tengah malam dan selesai 

menjelang subuh. Konon akhir-akhir ini, qiyamul-lail itu di hari-hari 

biasa pun sudah tak asing lagi, apa lagi di bulan penuh berkah ini. 

Jumlah mereka, katanya, sampai ribuan. Shalat tahajjud mereka 

penuh dengan kesyahduan. Kata yang pernah menyaksikan, jika 

Imamnya membaca ayat-ayat tentang Qiyamat, kehidupan akhirat, 

tambah lagi berita tentang siksa dan azab neraka, mereka terisak-isak 

menangis. Bahkan ada yang tak kuat menahan ledakan emosi 

imaniyahnya, suara tangisan pun menggema di dalam Mesjid. Awal-

awalnya, orang-orang di sekitar Masjid sedikit kaget, tapi belakangan 

sudah menganggap biasa-biasa saja. Apalagi jika diketahui bahwa 

Nabi SAW menyarankan kita agar membaca al-Qur'an itu menangis 

sedih. Bahkan jika tak bisa, "fa tatabākaw" (ditangis-tangiskan)! 

Memang menangis di waktu qiyam Ramadhan, tak begitu sulit. 

Mungkin ada kaitannya dengan suasana shoum itu. Kan hati orang 

mukmin dekat dengan Allah, jadi terasa lembut, sensitif dan gampang 

tersentuh. Berbeda dengan hari-hari biasa yang banyak dengan 

maksiyatnya. Betapa indahnya jika hati kita seperti itu selamanya, 

begitulah kali hati para sahabat Nabi dan salafus-shālih dahulu. 

Imam Awza'i setiap malam riuh dengan suara tangisnya dan tempat 

sujudnya basah dengan cucuran air mata. Suatu pagi ibunya datang 

bertamu dan melihat tempat yang basah, dikiranya bekas ngompol 

bayi. Si Ibu sedikit menghindar agar tak kena najis. Lalu istri sang 

Imam memberitahu mertuanya, itu bukan ngompol, tapi air mata 

Imam Awza’i yang sampai membasahi tikarnya. "Begitulah beliau 

setiap malamnya", sambung si istri. 

"Bagaimana dahulu para sahabat memahami Ramadhan?" salah 

satu pertanyaan yang sering mengganjal kita. Bagi Salafus-Shālih 



39 

Ramadhan bukan "bulan tidur", dan bukan "bulan malas-malasan". 

Bayangkan perintah pertama shoum turun pada waktu perang Badar 

Bukankah ini sesuatu yang luar biasa dalam kacamata psikologis, 

sosiologis dan tinjauan Iman. Tak hanya itu, ada sejumlah peristiwa 

dan peperangan beşar dalam sejarah islam terjadi di bulan ini. Antara 

lain Fat-ḥu Makkah, perang "al-Qādisiyyah", "`Ain Jālūt" dan 

sederetan perang-perang lainnya. Bahkan bagi umat Islam  Indonesia, 

Ramadhan mempunyai nilai tersendiri. Ingatkan, proklamasi 

kemerdekaan 45 di bulan Ramadhan? 

Nah, itu buktinya puasa tak pernah jadi penghalang kelancaran 

produksi dan kreasi umat Islam . Tak seperti yang dibayangkan oleh 

Borquibah dati Tunisia dahulu dan orang-orang sekuler lainnya. İni 

terjadi karena mereka tidak memahami Islam dengan baik. Tapi juga 

tidak perlu bersengaja untuk memberi tugas-tugas ekstra berat di 

tengah orang berpuasa, agar mereka tidak tenang menjalankan 

ibadahnya. Seperti menjadwalkan ujian, menugaskan kerja lembur 

dsb di bulan puasa. Itu motivasinya kan sudah berbeda. Yang 

penting, bagaimana kita menerima perintah Ilahi itu dengan dada 

terbuka dan keikhlasan yang penuh. Itu saja barangkali.  
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NILAI-NILAI RAMADHAN 

DAN IMPLIKASINYA 

DALAM KEHIDUPAN 

alah satu keistimewaan Islam ialah tidak melepaskan manusia 

sendirian untuk menemukan konsep pengembangan dirinya, 

tetapi memberi tuntunan dan petunjuk, bahkan rumusan, yang 

excellent bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Sebab, jika 

dibiarkan begitu saja, jaminan menemukan wacana yang relevan 

dengan kemanusiaannya masih relatif. Tapi dengan tersedianya 

sebuah konsep yang siap pakai, akan lebih memudahkan manusia 

untuk meraih kesuksesan dalam hidupnya. 

Dengan kerahimanNya, Allah - Subhānahu Wa Ta`āla - 

menjadikan Ramadhan sebagai wacana pembentukan dan penempaan 

insan yang berkualitas, secara fisik dan rūhāniyah. Hal itu dengan 

melakukan aktifitas khusus selama sebulan penuh. Di siang hari 

diwajibkannya setiap muslim menahan diri dari berbagai keinginan 

hawa nafsu, seperti makan, minum dan pergaulan suami istri dan 

sebagainya. Di malam hari dirangsangnya untuk melaksanakan 

pendekatan spiritual untuk meraih cinta dan ridha-Nya, seperti 

shalat-shalat Nawāfil. 

Ramadhan, memang bulan yang penuh berkah. Detik demi detik 

dalam bulan ini mengandung keutamaan dan makna. Orang yang 

beruntung adalah manusia yang mengetahui dan memanfaatkan 

secara optimal kebesaran Ramadhan. Memang ia berbeda dengan 

S 
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bulan-bulan lainnya di sepanjang tahun. Apa yang didapat dalam 

Ramadhan tidak ditemukan di bulan-bulan lainnya. Kendatipun 

hitungan hari, malam dan jamnya tidak berbeda dari bulan lainnya. 

Persoalannya bukan pada hitungan lama waktu, tapi pada makna dan 

nilai yang dikhususkan Allah bagi bulan Ramadhan saja. Berpuasa 

sebulan penuh diwajibkan Allah hanya di bulan Ramadhan, tidak di 

bulan lainnya. 

Berpuasa (shaum) yang merupakan kewajiban manusia yang 

beriman, adalah inti seluruh ibadah yang dianjurkan syari`at di 

bulan suci ini. Allah SWT juga memandang ibadah yang satu ini 

mempunyai keistimewaan dalam hidup manusia. Dia juga 

menjanjikan sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang yang 

berpuasa (ash-Shā`imun) dan akan dihadiahkanNya nanti di hari 

perhitungan. Kata Allah SWT dalam sebuah hadits Qudsiy
1
 : 

“Semua amal ibadah yang dilakukan anak keturunan Adam adalah 

untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Yang ini untukKu dan Akulah 

yang mengganjarnya.” 

Hadits tersebut memberikan isyarat bahwa pahala puasa agak 

berbeda dari ibadah lainnya dan Allah belum mau menceritakan 

bentuk ganjaran itu. Ini membuktikan bahwa imbalan puasa itu 

sesuatu yang spektakular dan tidak terbayangkan oleh manusia. 

Sebab biasanya sesuatu yang dirahasiakan itu memberi indikasi 

kualitas nilai dari hal yang disembunyikan itu sendiri. 

Kebesaran Ramadhan tidak hanya dapat dilihat dari besarnya 

pahala orang berpuasa. Tapi juga jelas kelihatan dari informasi Nabi 

Muḥammad  SAW yang menerangkan keagungan Ramadhan dan 

keberkahannya. Ibadah wajib yang dilaksanakan di bulan ini diberi 

imbalan tujuhpuluh kali lipat. Ibadah sunnah -seperti shalat sunnat- 

diberi balasan sama seperti ibadah wajib. Sudah barang tentu ini 

merupakan peluang emas bagi setiap muslim untuk meraih 

keuntungan (bonus) sebesar-besarnya dari “festival” Ramadhan ini. 

                                                
1
 Hadits Qudsiy maksudnya : Hadits yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad -

Shallallāhu `alaihi wasallam- dari Tuhannya. Ciri-ciri hadits ini di permulaannya 

menggunakan kata “Qālallahu Ta’ala” artinya : “Allah berfirman”, atau “seperti 
diriwayatkan-nya dari Rabb-nya, `azza wajalla”. 
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Meresapi spirit puasa 
Sudah lumrah diketahui, bahwa setiap perbuatan -apapun 

bentuknya- yang tidak dilakukan sungguh-sungguh dan diresapi, tak 

akan membuahkan hasil yang optimal. Bahkan sering dikatakan 

orang, bahwa hasil setiap pekerjaan sangat tergantung pada kualitas 

kerjanya. Kerja yang sembarangan biasanya juga menghasilkan 

sesuatu yang asal jadi. Tetapi kerja yang direncanakan dengan 

matang dan dilaksanakan dengan penuh ketelitian dan keseriusan, 

akan mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Hal itu juga berlaku pada setiap ibadah yang kita lakukan, 

termasuk di antaranya puasa. Puasa memiliki spirit, ruh dan makna. 

Jika makna-makna yang terkandung dalam puasa itu diresapi dan 

ditadabburi dengan baik, maka besar kemungkinan puasa akan 

merubah pola hidup dan kualitas setiap insan yang berpuasa. Tapi 

jika seseorang hanya sekadar memenuhi kewajibannya tanpa 

merenungkan dan meresapi nikmatnya puasa, maka hasilnya juga 

hanya sebatas itu (baca: lapar dan haus) saja. 

Bahkan jika orang yang berpuasa sampai ke taraf tidak 

mempedulikan tuntunan puasa, bisa-bisa dia tidak beroleh apa-apa 

dari kelelahan itu. Itulah yang tergambar dari Hadits Nabi SAW yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah – radhiyallāhu `anhu- beliau 

bersabda: “Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, 

sumpah palsu dan omongan kotor, maka Allah tidak memerlukan ia 

meninggalkan makanan dan minumannya.”
1
 

Tapi sebaliknya, orang yang berpuasa karena motivasi iman dan 

ketaqwaan serta mengharap ridho Allah, “akan diampuni Allah dosa-

dosanya yang terdahulu.” kata sebuah hadits shahih. 

Dalam rangka memahami nilai-nilai yang terkandung dalam 

Ramadhan itulah diperlukan suatu media penyuluhan untuk 

memberikan wawasan kepada kaum Muslimin, akan keagungan 

Ramadhan. Rasul SAW sendiripun dahulu melakukan hal itu kepada 

para sahabatnya dalam bentuk ‘briefing’ untuk memberikan motivasi 

dan sugesti dalam rangka mengoptimalkan kerja dan ibadah di bulan 

ini. Sehingga penyesalan di akhir ramadhan tidak terulang lagi. 

                                                
1
 H. R. al-Bukhāri : 1804 
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Nilai-nilai yang terkandung dalam Ramadhan  
Jika direnungkan makna-makna yang tersimpan dalam madrasah 

(media) Ramadhan, akan didapatkan sejumlah nilai yang dapat 

menunjang kehidupan dan amat berguna bagi perbaikan hidup 

manusia. Banyaknya nilai-nilai itu sebenarnya tidak dapat dibatasi 

sesuai dengan tingkat wawasan orang yang memandangnya. Semakin 

luas wawasan seseorang, semakin dalam pula makna yang dapat 

digalinya dari ramadhan. Hampir setiap bidang keahlian dalam hidup 

ini dapat menelurkan nilai dari madrasah ramadhān. Namun secara 

umum nilai-nilai yang terlihat jelas bagi kita ialah antara lain: 

a. Nilai Moral 
Nilai ini termasuk nilai-nilai terpenting dalam hidup manusia dan 

yang paling banyak menjadi sasaran ibadah puasa. Di dalam Islam, 

unsur moral (Akhlāq) memegang peran penting. Hingga Nabi kita Saw 

menjadikan perbaikan akhlak sebagai sasaran kerasulannya. Banyak 

sekali didapatkan dalam petunjuk-petunjuk (hadīts) Nabi -serta budi 

pekertinya sendiri- dorongan, tuntunan dan konsep tentang moral. 

Perhatian Islam yang demikian besar pada sisi ini didasarkan 

pada posisinya dalam kehidupan individual dan komunal. Tak 

berlebihan bila dikatakan, ketahanan suatu bangsa (umat) terletak 

pada ketahanan akhlaknya. Umat yang moralnya telah rapuh akan 

mudah ditundukkan oleh musuhnya. Statemen ini dibenarkan oleh 

sejarah. Fluktualitas (naik turun)nya Islam dalam sejarah peradaban 

manusia sering searah dengan turun naiknya moralitas umatnya. 

Ketika moralitas kaum Muslimin kuat dan solid, maka kepemimpinan 

umat manusia berada di tangan mereka. Tapi sebaliknya, jika 

moralitas itu sedikit mengendur, kepeloporan itu segera dirampas 

oleh musuh-musuh mereka. 

Di zaman modern ini, bangsa-bangsa Eropa boleh dibilang, bangsa 

yang telah mengalami krisis dalam moralitasnya. Mereka tenggelam 

dalam pemuasan hawa nafsu (seks) secara bebas dan tanpa batas. 

Generasi mudanya sudah larut dalam pergaulan bebas dan degradasi 

moral yang luar biasa. Akibatnya, mereka (bangsa-bangsa Eropa) 

benar-benar tunduk di bawah dominasi Yahudi yang telah membentuk 

network di seluruh wilayah Eropa. Sebuah jaringan yang membuat 
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orang Eropa tidak dapat bergerak dan tidak mampu menentukan sikap 

sendiri. Di Amerika, ketika Benjamin Francklin menjabat sebagai 

presiden, beliau pernah mengingatkan bangsa Amerika akan ancaman 

Yahudi yang pada waktu itu belum menunjukkan tanda-tanda 

kekhawatiran. Ternyata peringatan Francklin itu sekarang telah 

menjadi kenyataan. Jaringan itu tidak hanya terbatas pada satu dua 

bidang saja, tetapi melingkupi berbagai sektor kehidupan. Keruntuhan 

Eropa itu boleh dikata, bermula dari kerusakan moral kemudian diikuti 

oleh decline dalam aspek-aspek lainnya. 

Umat Islam adalah umat yang paling sulit ditundukkan oleh 

Yahudi. Sebab mereka mempunyai tatanan akhlak yang kuat dan 

solid. Memang ada satu dua bangsa muslim yang jatuh terperangkap 

pada jaringan pengrusakan moral Yahudi melalui agen-agennya yang 

tersebar di seluruh dunia, semisal “Rotary Club”, “Lions Club”, 

“Free Masonry” dan lain-lain. Tapi umat Islam secara keseluruhan, 

terlalu sulit untuk ditaklukkan oleh Yahudi. 

Menyadari betapa esensialnya peran akhlak secara individual dan 

komunal itu, Islam meletakkan beberapa medium untuk melakukan re-

evaluasi dan peningkatan intensitasnya. Ramadhan memang merupakan 

medium yang tepat untuk tujuan tersebut. Suasana yang full ibadah 

membuat semakin tebalnya sekat-sekat dengan maksiat dan membuat 

orang akan lebih berhati-hati terhadap kemungkaran. Sebab perbuatan 

dosa dan mungkar dapat menghapus pahala puasa. Tambahan lagi puasa 

itu sendiri memang membuat penyempitan bagi ruang gerak syetan. 

Diharapkan orang yang berpuasa, dosis nafsunya akan menurun drastis, 

sebagaimana menurun pula glucose (kadar gula)-nya. Di antara nilai-

nilai yang dapat dipetik di balik ramadhan itu ialah : 

 Meningkatkan sensitivitas moral 

 Menjauhkan manusia dari degradasi moral 

 Membentuk manusia yang berakhlak 

b. Nilai Sosial 
Sebagaimana Islam memberi perhatian pada akhlak, juga sangat 

mementingkan kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan 

umatnya agar menjalin hubungan sosial dengan sesama umat 

manusia. Jika kita periksa satu demi satu ibadah yang merupakan 



45 

pilar-pilar Islam, maka kesemuanya ditemukan mengandung nilai 

sosial yang tinggi, baik dalam lingkup masyarakat muslim, maupun 

dengan umat manusia secara umum. 

Dalam melaksanakan ibadah Shalat, Syari`at menganjurkan agar 

dilaksanakan secara kolektif (berjama`ah). Ini semua bertujuan agar 

terjalinnya hubungan sosial yang erat antar sesama umat Islam. 

Zakat, sebagai suatu kewajiban yang berkaitan dengan “income 

dan simpanan harta”, juga tidak luput dari unsur sosial. Bahkan 

dalam salah satu instruksinya, Nabi kita Muḥammad  SAW 

mengatakan tentang siklus penarikan zakat itu : 

 تُ ْؤَخذ من أغِنيائِهم وتُردُّ إىل فُ َقرائِهم
“Diambil dari orang-orang kaya mereka, dan diserahkan kepada 

orang-orang lemah di antara mereka” 

Jika ungkapan ini diresapi dengan dalam, maka dapat 

dikemukakan sebuah konsep filosofis Islam dalam memandang 

kehidupan sosial, yaitu “Islam berusaha menghapuskan jurang sosial 

di antara kelompok masyarakat”.  

Sebab harus diakui bahwa kesenjangan sosial sering mengancam 

stabilitas keamanan dan ketenteraman masyarakat. Maka Zakat dapat 

menutup jurang pemisah itu dengan mengambil porsi tertentu dari 

kalangan ekonomi kuat untuk disumbangkan bagi kesejahteraan 

kaum dhu`afā´ (ekonomi lemah). 

Demikian pula halnya dengan puasa (shawm). Ibadah yang satu 

ini juga tak luput dari sasaran-sasaran yang berbau sosial. Dengan 

berpuasa, orang yang berpenghasilan lebih, dapat merasakan 

langsung penderitaan yang setiap hari dialami oleh saudara-

saudaranya yang miskin. Sehingga dapat merangsang mereka agar 

tetap memperhatikan kehidupan saudaranya yang “lemah”. Sudah 

barangtentu rangsangan itu dirasakan cukup penting bagi suatu kerja 

yang berat. Di antara nilai-nilai yang dapat dipetik dari puasa, ialah: 

 Menanamkan rasa ukhuwah 

 Memupuk rasa solidaritas 

 Meningkatkan rasa sosial 

 Mengembangkan kepekaan terhadap perkembangan sosial 
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c. Nilai Ekonomi 
Islam menganut sistem holistik dan terpadu. Ia tidak mengenal 

pemisahan aspek-aspek kehidupan manusia. Aspek ekonomi 

merupakan bagian yang sering disoroti oleh teks-teks Islam. Islam 

menginginkan agar umatnya menjadi umat yang berkecukupan. 

Sebagai bukti, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan zakat dan 

sedekah, baru dapat ditegakkan jika seseorang mempunyai 

penghasilan lebih. Jika umat Islam semuanya dalam keadaan miskin, 

maka kewajiban zakat tak akan berjalan. Oleh karenanya, Islam tak 

pernah memerangi harta dan kekayaan. Asal sumber dan 

pendayagunaannya sesuai dengan ketentuan hukum. Bahkan nash-

nash (teks-teks) syari`at cenderung mendorong umat Islam agar 

menjadi umat yang kuat secara ekonomi. 

Perlu disadari, bahwa puasa mendidik orang agar hidup 

ekonomis dan tidak berlebih-lebihan. Sebab kelemahan terbesar 

seringkali terletak pada ketidakmampuan mengukur keseimbangan 

“belanja” dan “penghasilan”, atau “pemasukan” dan “pengeluaran”. 

Artinya, pengeluaran terbesar yang sering dialami orang adalah pada 

belanja dan konsumsi. Orang yang jujur akan mengakui bahwa 

momentum Ramadhan akan memberikan nuansa-nuansa pelatihan ke 

arah itu. Jadi, madrāsah Ramadhan akan mendidik kita agar: 

 Membudayakan hidup sederhana dan hemat 

 Mendidik hidup mandiri 

 Mengentaskan kemiskinan melalui zakat dan infak 

 Meningkatkan ekonomi rumah tangga 

 Membangun jaringan ekonomi 

 Membangun managemen yang baik 

d. Pengembangan Kualitas Individual 
Seorang muslim adalah seorang yang berkualitas. Umat Islam 

adalah umat yang berkualitas. Sebab Islam mengandung konsep-

konsep hidup yang menggiring agar umatnya menjadi umat yang maju 

dalam segala hal. Islam memberi dorongan kuat untuk menuntut ilmu, 

membangun hidup, dan meraih kesuksesan. Islam mengajarkan kepada 

umatnya agar hidup serius, gigih dan bekerja keras, tidak bermalas-
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malas. Allah SWT di dalam surat al-Jumu`ah, memerintahkan orang-

orang yang telah selesai melaksanakan shalat Jum’at, agar menyebar 

mencari rezeki Allah
1
. Pegawai kembali ke kantornya, pedagang 

kembali ke tokonya, petani pulang ke sawahnya. 

Peningkatan kualitas (al-ihsān) senantiasa menjadi obsesi setiap 

muslim. Sebab kualitas setiap orang sering menjadi “penerjemah” 

akidahnya. Jika kualitas seorang muslim excelent, maka yang 

menjadi sorotan orang adalah agamanya. Sebaliknya juga demikian. 

Oleh karenanya sering diungkapkan orang sepatah sya`ir : 

 لسان اَلال أفصح من لسان املقال

“Perilaku sering lebih efektif ketimbang kata-kata” 

Jika kita merujuk sejenak ke lembaran sejarah masa silam, zaman 

ketika jaya-jayanya Islam, akan kita temukan bahwa kejayaan 

pendahulu kita adalah dikarenakan komitmen mereka yang kokoh 

kepada Islam dan ajarannya. Islam telah sampai menyeberang ke 

daratan Eropa (Spanyol) dari Jazirah Arab, hanya dalam waktu tidak 

cukup satu abad. Dan di Cordova, Islam tinggal selama delapan abad, 

membangun dan mengajarkan peradaban kepada orang-orang Eropa 

yang waktu itu, hidup dalam keterbelakangan. Kendatipun bangsa 

Eropa cenderung melupakan jasa-jasa itu. Itu semua terjadi pada 

waktu landingnya Islam dalam kehidupan umatnya. 

Allah SWT mensyari`atkan puasa ini, dalam rangka membentuk 

kepribadian muslim yang berkualitas. Manusia yang sejajar antara 

kecerdasan akalnya dengan ketinggian spiritualitasnya. Bukan 

manusia yang timpang dan cacat. Ramadhan sebagai “madrasah” 

akan melahirkan sifat-sifat berikut: 

 Menanamkan sense of responsibility 

 Mengasah ketajaman intelektual 

 Mendidik profesionalitas  

 Sedikit bicara banyak kerja 

                                                
1
 Firman Allah Ta`āla : “Maka apabila shalat (Jum’at) telah selesai, maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan banyaklah 

mengingat Allah semoga kamu beruntung.” Lihat (Q.S al-Jumu`ah : 10) 
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e. Nilai `Ubūdiyah 
Manusia adalah hamba Allah. Hubungan manusia dengan 

Allah SWT adalah hubungan `ubūdiyah (kehambaan). 

Konsekuensinya manusia harus tunduk dan patuh pada semua 

ketetapan Allah SWT. Setiap pengingkaran atau penolakan pada 

ketetapan Nya berarti pengingkaran akan ketuhanan Allah. 

Manusia tidak layak menolak atau mempersoalkan ketentuan 

Allah. Hamba yang baik adalah hamba yang patuh pada Tuhannya 

dan yakin bahwa apa yang telah diputuskan oleh Rabbnya adalah 

sesuatu yang terbaik untuk dirinya.  

Ketika Allah memerintahkan kepada hambaNya untuk 

berpuasa, manusia hendaknya yakin bahwa puasa itu membuat 

pengaruh yang sangat baik bagi dirinya, kendatipun belum 

dilakukan penelitian akan keutamaan puasa bagi manusia. Dan 

bahkan manusia hendaknya percaya bahwa tugas dari Allah itu 

adalah untuk menjamin kelancaran fungsinya sebagai khalīfatullāh 

di muka bumi. 

Dari pelatihan tunduk pada perintah puasa Ramadhan, 

diharapkan manusia terbiasa patuh pada ketentuan Allah SWT 

yang tentunya tidak sebatas puasa saja. Karena dalam kenyataan, 

banyak sekali aturan-aturan Allah -baik yang berskala individual, 

maupun yang berskala kommunal- yang kita kangkangi begitu 

saja. Tanpa ada rasa malu dan takut akan siksaNya di kemudian 

hari. 

Adalah sesuatu yang pasti, bahwa manusia yang menepati janji 

Allah dan berjalan di jalanNya, akan beroleh keselamatan dalam 

hidupnya. Sebaliknya, berbagai krisis dalam hidup manusia secara 

umum berawal dari ketidakpatuhannya pada aturan Allah. Padahal 

aturan-aturan itu semata-mata untuk kebaikan hidup manusia. 

Dalam menjalankan puasa, akan terbentuk beberapa sikap hidup 

yang baik, al: 

 Memupuk rasa keikhlasan dalam beramal 

 Meningkatkan hubungan vertikal kepada Allah 

 Menanamkan penghambaan diri kepada Allah 

 Meningkatkan “Amar ma’rūf & Nahy munkar” 
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f. Nilai Kesehatan 
Tubuh manusia dibekali kemampuan terapi alamiah. Dengan 

kemampuan itu, meski dalam sehari, tubuh tak mendapat sebutir 

nasipun, manusia tetap punya cadangan energi. Cadangan itu disebut 
“glikogen” yang dapat bertahan selama 25 jam. Hal ini menyebabkan 
orang yang berpuasa tak perlu khawatir akan sakit. 

Puasa membawa hikmah kesehatan yang luar biasa bagi 

pelakunya (al-shāimūn). Sebab puasa dapat menambah jumlah sel 
darah putih dan meningkatkan daya tahan tubuh. 

Menurut Prof. Hembing, berdasarkan penelitian di Universitas 

Osaka, Jepang, setelah memasuki hari ketujuh puasa, jumlah sel 
darah putih orang yang berpuasa meningkat. Penambahan sel itu 
cepat sekali dan otomatis meningkatkan kekebalan tubuh. Karena sel 

darah putih melawan peradangan yang ada dalam tubuh. 

Mengistirahatkan organ-organ tubuh 
Ketika tidak dalam berpuasa, alat pencernaan dalam tubuh 

bekerja ekstra keras. Oleh karenanya sudah sepantasnya alat 
pencernaan itu diberi istirahat, sedikitnya satu bulan dalam setahun. 

Sistem pencernaan dalam tubuh memerlukan waktu kurang lebih 

8 jam untuk mengolah makanan, 4 jam di lambung, 4 jam di usus 
kecil. Jika makan sahur dilakukan pada pukul empat pagi, maka pada 
pukul 12 siang, alat pencernaan selesai bekerja. Sejak pukul 12 siang 

hingga waktu berbuka yang lamanya sekitar 6 jam, alat pencernaan 
mengalami istirahat total. Dan ini berlangsung selama satu bulan 
selama Ramadhan. 

Selain itu puasa dapat pula meningkatkan kesehatan kulit. Ketika 
berpuasa, cadangan energi yang tersimpan dalam organ tubuh 
dikeluarkan, sehingga melegakan pernafasan organ-organ tubuh dan 
sel penyimpanannya. Peristiwa ini biasanya dikenal dengan 

“peremajaan sel”. Tidak mengherankan, bila orang yang sering 
berpuasa, kulitnya menjadi lebih segar dan lembut. 

Melancarkan pencernaan 
Istirahat yang dilakukan alat pencernaan selama 6 jam sehari 

dalam waktu sebulan, sudah tentu memberikan pengaruh besar bagi 

kelancaran pencernaan. 
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Puasa juga dapat membebaskan tubuh dari racun, kotoran dan 

ampas. Di dalam tubuh manusia, terdapat limbah berbahaya seperti 

feses, urine, CO2, dan keringat. Karena itu tubuh terancam bahaya 

bila mengalami sembelit yang disebabkan oleh penumpukan sisa 

sari makanan (feses) di usus. Pada gilirannya tinja terserap oleh 

usus. 

Dengan berpuasa suplai makanan yang masuk ke dalam tubuh 

dibatasi. Berarti penumpukan racun, kotoran dan sampah di dalam 

tubuh dapat dicegah. Tubuh jadi bersih dari kotoran, racun dan 

ampas. 

Terapi bagi banyak penyakit 
Dengan menghentikan pemasukan makanan, kuman penyakit, 

bakteri dan sel kanker tidak dapat bertahan hidup. Mereka akan 

keluar melalui cairan tubuh bersama sel yang mati dan racun. Di 

antara penyakit-penyakit yang dapat sembuh dengan berpuasa, antara 

lain: pengerasan pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah, 

tekanan darah tinggi, kanker hati, kanker lambung, diabetes, 

hepatitis, pendarahan otak, epilepsi, tukak usus, tukak lambung, 

radang tenggorokan, radang persendian, batu empedu, beri-beri, 

obesitas, malaria, disentri, kolestrol tinggi, stroke, kebiasaan 

ngompol, maag, ambeien, kesemutan, tumor leher rahim, TBC, 

bronchitis kronis, asma, flu, ginjal, rematik, keracunan narkotik, 

keracunan obat, dll. 

Membangun jiwa yang sehat 
Puasa juga dapat meningkatkan fungsi susunan syaraf yang 

berpengaruh pada kejiwaan. Karena seseorang mengawali puasa 

dengan niat karena Allah Ta`āla, susunan saraf berada dalam kondisi 

tenang, seimbang dan rileks. Penyakit berbentuk emosional seperti 

riya (pamer), dendam, fitnah, dengki dan takabbur dapat diredam 

dengan berpuasa. Dengan kondisi seperti itu, fungsi fisiologis saraf 

pusat dapat kembali normal. 

Profil Muslim Kontemporer 
Abad keduapuluhsatu bakal tiba hanya dalam bilangan jari 

tangan, dalam satuan tahun. Seperti dibayangkan oleh John Naisbitt 
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dalam bukunya “Megatrend Asia” akan terjadi perubahan besar di 

kawasan Asia, di mana Asia Tenggara merupakan bagian dari 

padanya. Globalisasi, yang akan mencapai puncaknya di abad 

mendatang, menuntut kita agar meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dalam semua aspeknya.  

Di samping kualitas keahlian dalam berbagai bidang harus 

diangkat, ada sektor lain yang perlu mendapatkan ekstra perhatian, 

yaitu Iman dan Akhlak. Tak ada yang dapat membantah, bahwa 

globalisasi akan menjadi penikam yang tajam bagi keimanan 

manusia, jika pertahanan ruhaniahnya tidak kuat. Oleh karenanya 

perlu dirumuskan sifat-sifat individual muslim yang siap menghadapi 

era globalisasi mendatang agar dia tidak ketinggalan secara duniawi 

dan tidak rapuh secara spiritual. Sifat-sifat tersebut sebagai berikut: 

1. Ikhlas bekerja 

2. Menghindari segala bentuk Syubhāt 

3. Meningkatkan Sense of responsibility 

4. Tidak intervensi urusan orang lain 

5. Semangat tinggi 

6. Optimis 

7. Intelek & Ilmiyah 

8. Bertekad menempa diri 

9. Kontiniu dalam zikir & bicara seperlunya 

10. Menjauhi sikap Hipokrisi 

11. Bersikap etis 

12. Bersih, rapi dan simpatik 

13. Suka berkenalan 

14. Pandai memilih teman 

15. Akrab dengan golongan Mukmin di Masjid 

16. Membangun rumah tangga muslim 

17. Berinteraksi baik dengan orang lain  

18. Menegakkan Amar ma`rūf & Nahy Munkar 

19. Seimbang antara individu dan amal kolektif 

20. Mandiri/Belanja dari saku sendiri 

21. Managemen yang baik 
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Demikianlah kita berharap kiranya seminar sehari ini akan 

memberikan wawasan keIslam-an yang memadai kepada kita dalam 

menyongsong datangnya bulan suci Ramadhan 1417 ini dan kita 

berdoa agar Allah SWT meneguhkan Iman dan ketakwaan kita 

padaNya, Amiin.  
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KEMBALI PADA FITRAH 

DALAM MENUJU 

KEHIDUPAN YANG ISLAMI 

i hari `Īdul-Fitri, segenap kaum Muslimin di seluruh penjuru 

dunia mengumandangkan takbīr, taḥmīd dan tahlīl. Mereka 

membesarkan Allah Subhānahu Wa Ta`ālā. Mereka memuji-

Nya dan mengagungkan-Nya. Dialah satu-satunya yang pantas dipuji, 

dibesarkan dan tempat menggantungkan segala harapan. 

Pada 1 Syawal, Kaum Muslimin, di manapun mereka berada, 

bersama-sama melantunkan pujian kepada Yang  Maha Agung, baik 

mereka yang hidup dalam suasana aman dan tentram, seperti kita 

yang tinggal di negeri ini, maupun mereka yang masih berjuang 

menguak kabut tebal untuk melepaskan dirinya dari himpitan 

imperialisme modern. 

Sebulan penuh umat Islam melaksanakan ibadah shaum 

Ramadhan untuk menempa diri agar menjadi manusia yang ta`at dan 

patuh sepenuhnya kepada Yang Maha Pencipta. Semoga kita dapat 

mempertahankan sikap kepatuhan ini setelah puasa. 

Hari `Īd adalah hari gembira, hari berbahagia bagi orang yang 

berpuasa. Hari penyerahan hadiah dari Allah SWT. Para Malaikat 

turut mengucapkan selamat kepada orang-orang yang berhari raya. 

Diriwayatkan oleh Sa`ad ibn Aus al-Anshāri dari ayahnya -

Radhiyallāhu `anhu- katanya, bahwa Rasulullah Shallallāhu `alayhi 

wa Sallam pernah berkata: 

D 
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واِب الطُّرق، فناَدوا: اغُدوا ))إذا كان يوُم عيد الِفطر وقَفت املالئكُة على أب
سلمّي إىل رٍب كرمٍي، َيُنُّ باْلْي مث يُثيُب عليه اَْلزيل، لقد أُِمرمت 

ُ
يا معشر امل

بقيام الليل فُقمُتم، وأُِمرمت بصيام النهار فُصمُتم، وأطعُتم ربَّكم فاقِبُضوا 
رِجعوا جوائِزَكم. فإذا صلَّوا ناَدى ُمناٍد: أَل إن ربَّكم قد غفَر لكم، فا
يوم "راِشدين إىل رِحاِلكم، فهو يوُم اْلائِزة، وُيسمَّى ذلك اليوُم ِف السماء: 

 ."الكبْي"((؛ رواه الطرباين ِف  "اْلائِزة
Artinya: “Apabila telah tiba Hari Raya `Īdul-Fithri, berdirilah para 

Malaikat berjejer di sepanjang jalan, sambil berseru : Wahai Kaum 

Muslimin, bergegaslah menuju Tuhan Yang Maha Mulia, Yang 

menaburkan kebajikan dan memberikan pahala yang berlipat ganda. 

Kamu telah diperintahkan Qiyamul layl (beribadah di malam hari), 

lalu kamu laksanakan. Kamu diperintah berpuasa, kamu 

menjalankannya. Kamu patuh pada perintah Tuhanmu. Sekarang, 

terimalah hadiahmu! Apabila mereka telah selesai dari shalatnya, 

berdirilah seorang Penyeru mengatakan: “Ketahuilah, bahwa 

Robbmu telah mengampunimu. Kembalilah dengan tenang ke rumah-

rumahmu, Hari ini adalah hari pemberian “Hadiah”. Dan di 

langitpun, hari ini disebut dengan hari “Hadiah”. 
Kaum Muslimin, menyadari betul, bahwa kemuliaan dan kesuksesan 

dalam hidup ini, baik secara material dalam berhadapan dengan bangsa-

bangsa lain dalam persaingan hidup, maupun secara spiritual, hanya dapat 

diraih dengan mengikutsertakan peran Allah SWT. Tanpa Allah, kita 

akan terhina dan tidak berharga di mata umat lain. Karenanya, kita 

dituntut untuk mengembalikan rasa kepercayaan (tsiqoh) kita kepada 

Yang Maha Berkuasa (Al-Qādir). Kita tanamkan keyakinan bahwa Allah 

tidak akan membiarkan kita dalam kehinaan, keterbelakangan dan 

kemiskinan, selama kita hidup bersama-Nya. Memperhatikan tuntunan 

dan mengindahkan petunjuk-petunjuk-Nya. Sebaliknya, tanpa Dia, kita 

akan hidup terombang-ambing di tengah terpaan badai kehidupan yang 

sedang melanda kemanusiaan sekarang ini. 
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Dunia Barat telah tenggelam dan hanyut dalam amukan 

gelombang modernisasi. Sebab mereka tidak hidup bersama Allah 

SWT. Kejayaan materi dan kelengkapan sarana kehidupan yang 

mereka miliki cenderung menjadi beban dan mendatangkan masalah 

baru dalam kehidupan mereka. Tercatat Negara Swedia, Norwegia 

dan beberapa negara barat lainnya sebagai negara yang paling tinggi 

tingkat bunuh dirinya. Bukankah mereka telah menikmati hampir 

seluruhnya dari kelezatan duniawi: peralatan hidup yang serba 

otomatis, mobil mewah, income Percapita yang relatif tinggi, 

kebebasan seks? Toh kenapa mereka bunuh diri? 

Dalam skala internasional, posisi umat Islam masih belum 

menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Misalnya saudara-

saudara kita yang hidup di Palestina. Mereka hingga hari ini masih 

dibelenggu oleh kekejaman pemerintahan teroris Israel yang terus 

berusaha menghapuskan “Palestina” dari peta geografis Timur Tengah, 

Rakyat Palestina terus menerus menjadi bulan-bulanan tentara Israel. 

Tiada hari tanpa darah yang bertumpahan. Bumi Palestina basah 

dengan darah-darah rakyatnya yang mengalir, memperjuangkan 

kemerdekaan dirinya dari belenggu penjajah Israel. Sementara 

perundingan Yang telah mereka sepakati belum menunjukkan tanda-

tanda Yang jelas. Tak satupun perundingan berjalan mulus. 

Kesepakatan yang telah mereka setujui, mereka kangkangi begitu saja, 

tanpa sebab yang legal. Kalaupun harus terpaksa mereka patuhi, 

karena sudah terdesak, itupun sangat lamban sekali dan mengulur-ulur 

waktu. Itulah yang terjadi baru-baru ini di kota Al-Khalīl (Hebron) 

yang sesungguhnya Netanyahu tidak bersedia melepaskannya kepada 

bangsa Palestina, melainkan karena terpaksa. 

Pembantaian terhadap umat Islam di Kota Qana, Lebanon Selatan, 

tahun lalu, belum hilang dari ingatan kita. Penduduk sipil, wanita, 

orang-orang tua, dan anak-anak kecil menjadi korban kekejaman 

terorisme Israel. Ratusan orang mengungsi dan kehilangan tempat 

tinggal. Saking sadisnya Yahudi, mobil ambulan yang sedang 

mengangkut bocah-bocah Lebanon, korban peluru-peluru Israel, 

dihujani dengan serangan militer Israel, sampai musnah, hingga tubuh 

bayi-bayi itu terpotong-potong dan tak bisa dikenali. 
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Bagi kita yang hidup dalam suasana aman dan damai, alangkah 

pantasnya nikmat Allah ini kita syukuri dengan meningkatkan 

ketakwaan kita padaNya. Dengan menjaga kontinuitas ibadah kita, 

seperti yang kita laksanakan selama Ramadhan kemarin. Syukur dan 

Takwa yang tidak hanya sebagai penghias bibir, tetapi benar-benar 

menjadi sikap yang menjiwai perilaku kita sehari-hari. 

Manusia seringkali lupa pada nilai nikmat Allah, ketika nikmat 

itu sedang merasakan, Tapi ketika nikmat itu dicabut Allah, mereka 

baru merenung besarnya nikmat itu. Kita baru dapat merasakan nilai 

kenikmatan damai dan tenteram, jika kita sejenak merenungkan 

penderitaan saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain. Rakyat 

Iraq sekarang masih hidup dalam keadaan terjepit Oleh tekanan PBB 

yang dikemudikan oleh Amerika yang zalim. Bayi-bayi yang 

menderita kekurangan bahan makanan dan obat-obatan. Sudah ribuan 

dari mereka yang meninggal dan tidak tertolong. Itu semua menjadi 

tontonan masyarakat Internasional. Toh, mereka juga belum puas 

dengan darah-darah kaum Muslimin. 

Setiap bangsa yang menginginkan kembali kepada Islam sebagai 

jalan hidup, mereka perangi dengan kejam. Tapi, setiap upaya yang 

ingin merusak Islam, memusnahkan umatnya, mereka bebaskan 

bekerja leluasa dan sepuas-puasnya. Bahkan mereka dukung secara 

moral dan material. Bangsa Sudan yang ingin “back to Islam” tidak 

lepas dari konspirasi Barat dan makar-makar Salibisme Internasional. 

Tidak puas dengan embargo yang ditimpakan kepada bangsa dan 

pemerintah Sudan yang teraniaya, Barat mempersenjatai Ethiopia dan 

Eritria serta pemberontak separatis Sudan, agar melakukan 

perlawanan dan serangan-serangan militer kepada tentara-tentara 

Sudan yang kekurangan senjata. Jiwa besar dari bangsa Itu patut kita 

hargai. Mereka tidak beranjak sedikitpun dari prinsip dan sikapnya, 

bahkan menunjukkan ketegaran di depan kekuatan pemberontak yang 

didalangi negara-negara Barat dan Israel. 

Sikap barat yang arogan itu akan ditampakkannya kepada setiap 

bangsa yang ingin melepaskan diri dari belenggu keterikatan pada 

mereka. Apalagi bangsa yang menunjukkan indikasi kebangkitan 

Islam yang sesungguhnya sangat rasional sekali dan tak pernah 
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merugikan kalangan lain, sudah pasti tak akan lepas dari makar 

mereka yang jahat. Berbagai isu: seperti HAM, pengangguran, 

kesenjangan sosial, perburuhan, sering mereka manfaatkan sebagai 

senjata untuk memojokkan bangsa-bangsa muslim yang ingin 

mandiri. Kenapa Amerika tidak meributkan pelanggaran atas HAM 

yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina yang puluhan 

tahun menderita tekanan, siksaan, bahkan pembantaian, seperti 

mereka meributkan segelintir orang yang memberontak dan merusuh 

di Timtim. 

Sesungguhnya sasaran mereka bukanlah ingin melindungi 

rakyat yang tertindas, bangsa yang tertekan, serta orang-orang 

yang tidak mendapatkan haknya. Sebab jika faktor-faktor ini yang 

menjadi tujuan mereka, kenapa dari sejak dulu (selama hampir 

Tigapuluh tahunan) isu-isu itu tidak santer kedengaran. Kemudian, 

terakhir secara mendadak, isu-isu itu begitu mencolok tatkala 

terjadi pergeseran dan perubahan posisi. Apakah sikap ini 

dianggap adil? 

Maha Benar Allah SWT yang berfirman dalam KitabNya: 

ُسْؤُهْم َوِإنْ ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة يَ ْفَرُحوا ِِبَا َوِإْن َتْصربُوا َوتَ ت َُّقوا ِإْن ََتَْسْسُكْم َحَسَنٌة تَ 
 َلََيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيًئا ِإنَّ اهللَ ِبَا يَ ْعَمُلوَن ُمُِيطٌ 

“Jika kamu beroleh kebaikan, mereka (orang-orang Ahlul-kitab) 

tidak merasa senang. Tapi jika kamu ditimpa kesusahan, mereka 

bergembira. Dan Jikalau kamu bersabar dan bertakwa (kepada 

Allah) tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikitpun. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas apa-apa yang mereka 

kerjakan”. (Ali `Imrān 120) 
Allah SWT juga mengingatkan kita akan rencana orang-orang 

yang tidak senang kepada umat Islam dan target-target mereka. 

 َوَلَيَ زَالُوَن يُ َقا تُِلو َنُكْم َحَّتَّ يَ ُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَا ُعوا

“Dan mereka tak henti-hentinya memerangi kamu, hingga mereka 

berhasil memurtadkan kamu dari agamamu”. (Al-Baqarah 217). 
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Oleh karenanya, kaum Muslimin hendaknya jangan mudah 

terpancing isu dan terperangkap dalam tindakan-tindakan yang 

merusak. Karena di balik itu, ada kekuatan yang bersembunyi dan 

berencana memojokkan umat Islam sebagai tumbal dalam Setiap 

pertikaian dan perseteruan. Hendaknya, kita memahami betul strategi 

orang-orang di luar Islam. Orang buta tidak boleh “kehilangan 

tongkat” duakali. Perbuatan merusak, apapun alasannya, adalah 

perbuatan yang tidak disenangi oleh Islam. Sīrah (sejarah) perjuangan 

Nabi kita Muḥammad  SAW, adalah pelajaran yang cukup baik untuk 

kita teladani dalam memperjuangkan Islam sebagai pemandu 

kehidupan. Rasulullah SAW, selama periode Mekah, tidak Pernah 

memerintahkan para sahabatnya meruntuhkan patung-patung yang 

bertaburan di sekeliling Ka’bah. Bahkan Nabi dan para sahabatnya 

melakukan Shalat di celah-celah patung sesembahan kaum kafir 

Quraisy itu. Padahal ‘Aqidah Tauhid yang dibawanya sangat kontras 

dengan realita waktu itu. Tapi mereka dituntut bersabar, sambil 

menyusun kekuatan. Hingga mereka mampu mendirikan Negara Islam 

Pertama di Madinah. Setelah negara itu tegak dengan kokohnya, dan 

telah saatnya memasuki Mekkah, semua patung-patung itu bersih dari 

Ka’bah. Bukankah ini sebuah strategi yang mantap? 

Sebulan penuh kita berpuasa karena Allah SWT. Semata-mata 

terdorong oleh rasa Iman dan takut pada siksaNya serta harapan akan 

limpahan ridhoNya. Dalam kitan ini, Nabi kita Muḥammad -

Shallallāhu `alaihi wa Sallam- pernah menceritakan: 

َم ِمْن َذْنِبهِ   َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإَْيَانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَرَلُه َما تَ َقدَّ
“Barangsiapa yang menjalankan Ibadah puasa karena rasa Iman 

dan pengharapan pada Allah, akan Allah ampunkan dosa-dosanya 

yang terdahulu”.
1
 

Di dalam Ramadhan kita telah terlatih mengendalikan hawa 

nafsu. Dan penguasaan terhadap nafsu adalah kunci keberhasilan dan 

kejayaan. Betapa banyak kehancuran umat manusia berpangkal dari 

mempertuhan hawa nafsu, mengikutkan kemauan selera yang tak 

                                                
1
 Diriwayatkan oleh al-Bukhāri (2014) dan Muslim (760). 
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pernah kunjung puas. Penguasa yang mengikuti hawa nafsunya, akan 

berambisi memperluas kekuasaannya dan berlaku otoriter pada 

rakyatnya. Pengusaha yang mempertuhan nafsunya, akan bekerja 

menumpuk kekayaannya dengan menghalalkan semua cara. Tak 

peduli halal dan haram. 

Puasa membentuk kita agar menjadi manusia yang pandai 

membedakan baik dan buruk, yang halal dan haram. Makanan yang 

kita konsumsipun hendaknya menjadi perhatian kita soal halal atau 

syubhatnya. 

Di samping itu hikmah yang kita petik dari puasa, kemandirian 

dan tidak mudah larut oleh zaman dan lingkungan. Di siang 

Ramadhan, betapapun hebatnya godaan makanan dan selera, namun 

kita tak sedikitpun terpengaruhi oleh kesemuanya itu. Kita sanggup 

menguasai ambisi dan nafsu kita. Pelajaran inilah yang harus kita 

pertahankan setelah Ramadhan. Era Globalisasi cenderung 

menggiring orang lepas kendali akhlak dan tuntunan hidup. Di zaman 

ini, kebutuhan kita pada pengendalian hawa nafsu dan kesabaran 

yang tinggi, amat diperlukan. Jika tidak, kita akan menderita sakit 

jiwa. Namun orang yang beriman tidak mudah diombang-ambingkan 

oleh keedanan zaman. Mereka tetap Istiqāmah pada nilai-nilai Al-haq 

yang satu-satunya dapat menyelamatkan hidup manusia. Kita 

berharap kiranya Allah meneguhkan iman kita dan memberi Taufīq 

dan ‘Ināyah-Nya, Āmīn, Ya Robbal `ālamin  
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`ĪDUL-ADHA 

DAN SEMANGAT BERKORBAN 

ika ada yang mengatakan, berkorban itu tidak mengenal bulan 

atau tahun, itu memang benar. Bahkan pengorbanan tidak 

mengenal hari. “Balon” pengorbanan semestinya “dipompa” 

setiap waktu. Namun, setiap kali `Īdul-Adha di ambang pintu, 

seorang muslim akan teringat tentang kisah yang sangat bersejarah, 

sehingga diabadikan dalam Al-Qur'an, yaitu cerita Nabi Ibrahim - 

`alayhissalām- yang mau menyembelih anaknya, Nabi Ismail sebagai 

korban. Peristiwa ini memang sangat mengesankan, jika direnungkan 

secara saksama. Betapa seorang bapak rela melepas sesuatu yang 

paling mahal dalam hayatnya, demi memenuhi sebuah seruan. 

Motif-Motif Sikap Ibrahim. 
Jika diamati, pengorbanan Nabi Ibrahim (Khalīlullāh) itu, 

memang benar melampaui standar kemampuan manusia biasa. Tak 

seorang pun, agaknya yang rela mengorbankan ”buah hati”nya demi 

kepentingan apapun. Justru itu, pertanyaan yang pertama kali 

menikam dalam benak kita ialah: motif apa sebenarnya yang 

membentuk sikap Ibrahim, sampai mampu berbuat di luar batas 

pengorbanan insan yang normal? Ada dua hal yang sangat 

menentukan dalam hubungan ini: 

Pertama: Cara pandang Nabi Ibrahim terhadap dunia dan benda-

bendanya. 

Kedua: Bobot Allah SWT dalam pandangan Ibrahim. 

J 
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Kedua faktor ini secara bersama membentuk pola pikir dan sikap 

Ibrahim, sehingga melahirkan pengorbanan yang sama kita kenal. 

Seseorang yang memandang benda atau materi yang dimilikinya 

dengan visi ”pembesaran”, cenderung bersikap sayang dan cinta yang 

berlebihan pada benda atau hak milik. Apalagi, kalau proses 

mendapatkannya menempuh kerja keras, kegigihan dan kurang 

istirahat, maka sense of belonging-nya semakin mengental. Harta 

itupun dijaga dan sedapat mungkin dihindarkan dari proses 

penyusutan dan pengurangan. Akibatnya, merebaklah virus “bakhīl” 

dan “cinta materi” yang sangat membahayakan bagi butir-butir Iman. 

Visi 'pembesaran' ini secara umum dimiliki Oleh makhluk 

manusia seperti yang tergambar dalam Al-Qur'an, surat Āli ‘Imrān, 

ayat 14. Cuma, setiap orang mungkin berbeda intensitasnya. Semakin 

besar skala 'pembesaran' itu, semakin menjamur pula jumlah ”virus-

virus” bakhil. 

Hanya golongan mukmin saja yang memiliki visi Iain. Kalangan 

ini memandang dunia berikut benda-bendanya dengan visi 

“penyederhanaan”.  Justru itu, dalam kehidupan, golongan ini terlihat 

agak aneh dari orang-orang awam. Mereka tidak segan-segan 

mengorbankan sesuatu yang mahal dalam hidupnya, sekalipun itu 

nyawa, untuk kepentingan Allah dan menegakkan agamanya. 

Bahkan, mereka yang terhimpun dalam kelompok ini berkompetisi 

satu sama Iain dalam menyumbangkan apa yang paling berharga bagi 

diri dan keluarganya. Bagi yang memiliki harta, apapun jenisnya, 

betapapun mahalnya, secara spontan mendermakannya ke jalan 

Allah. 

Dapat kita baca misalnya keteladanan Abu Bakar, ketika 

menyumbang tiga ratus ekor onta (atau sekitar enam ratus sapi), -nota 

bene: itu adalah keseluruhan harta yang dimilikinya- ketika Islam 

membutuhkan dana untuk keperluan perang. Demikian Pula sikap 

Umar yang menyumbang separuhnya. Pengorbanan seperti ini 

mungkin sulit dibayangkan oleh orang “awam” (mereka yang 

tergabung pada visi “pembesaran”). Namun itu suatu hal yang 

natural bagi kelompok visi “penyederhanaan.” 
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Demikian pula sikap yang ditampilkan oleh Ḥanzhalah ibn Abi 

`Āmir -Radhiyallāhu `anhu- seorang sahabat Nabi SAW yang lebih 

dikenal dengan gelar “ghasīlul malā´ikah” (orang yang dimandikan 

oleh Malaikat). Sahabat yang satu ini, belum sempat mandi junub, 

pada malam pengantin barunya, langsung melompat keluar 

rumahnya, begitu mendengar seruan jihad dari Rasul SAW pada 

perang Uhud. Untungnya, pria yang tampan itu gugur di medan 

tempur sebagai “Syahid”, gelar yang sangat didamba-dambakannya. 

Jadi, manisnya berbulan madu (honey moon) terasa enteng dan sepele 

bagi orang-orang yang telah ditempa dengan visi 'pengecilan' tadi. 

Masih cukup banyak contoh-contoh yang dicatat oleh sejarah dari 

mereka yang siap mengorbankan apa saja demi kepentingan yang 

lebih mulia. 

Pertimbangan kedua ialah posisi Allah di mata Ibrahim. la 

bersedia menyembelih putra kesayangannya, berani melakukan hal 

itu, karena dasar pertimbangan kedua ini. Bagi Ibrahim, kepentingan 

Allah berada di atas segenap kepentingan. Bahkan seluruh 

kepentingan yang ada akan gugur bila berhadapan dengan 

kepentingan Allah. Kecintaan kepada anak memang suatu 

kepentingan. Namun kecintaan kepada instruksi Allah, berada pada 

puncak seluruh kepentingan. Barangkali, ketegaran sikap ini muncul 

dari penghayatan terhadap mutiara kalam Allah: “Dan tidak Ku-

cipakan jin dan manusia, kecuali untuk mengabdi diri kepada-Ku”. 

(Q.S : 51/56). 

Dari sini kita dapat mengatakan, bahwa keseluruhan sikap dan 

perilaku yang tergolong “aneh” dan luar biasa, agaknya dimotifasi 

oleh pertimbangan kedua ini. 

Evaluasi Pengorbanan Muslim Sekarang Ini.  
Sebenarnya, bila kita membaca ajaran Islam, khusus yang 

menyangkut semangat tadhiyah (berkorban) dan penerapannya di 

masa lampau, kemudian kita amati realita umat Islam sekarang ini 

dan semangat pengorbanannya, agak sulit kita temukan benang 

penghubung antara kedua kenyataan ini. Apa yang kita saksikan pada 

sikap muslim sekarang ini seolah-olah tidak ada hubungannya 

dengan sejarah indah masa lalu itu. 
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Berbagai hal aneh dan di luar perkiraan, dapat kita lihat di sekitar 

kita. Di sana ada masjid atau langgar yang terbengkalai 

pembangunannya. Ada bangunan pendidikan Islam yang terkendala. 

Ada anak-anak di pinggir jalan menadahkan kaleng untuk 

pembangunan Masjid. Ada pula surat pembaca di media massa 

mengungkapkan nasibnya yang sangat memerlukan dana untuk 

operasi atau menyambung sekolah. Sementara di sisi lain, nama-

nama president direktur, manager bank, pengusaha besar banyak 

yang memakai predikat ‘Haji’, ‘Muḥammad ’, `Abdul.. dan nama-

nama Nabi. 

Hal ini dapat diinterpretasikan seperti di atas, yaitu semakin 

menipisnya spirit pengorbanan dalam diri seorang muslim. Gejala ini, 

agaknya, timbul karena ambisi dunia (materi) yang berlebihan dan 

membesarkannya sampai melebihi skala normal. 

Di luar negeri, kita sering mendengar berita kelaparan dari 

saudara kita di belahan Afrika. Dan yang lebih serius lagi, perjuangan 

suci bangsa Afghanistan dan Palestina, yang setiap saat menantikan 

uluran tangan dari saudaranya seakidah. Padahal, bukan tak banyak 

diantara umat ini yang memandang ribuan dolar itu hanya dengan 

:sebelah mata”. Namun, problem yang sebenarnya dihadapi, 

bukanlah “minus dolar”, tapi ‘krisis mental’ lebih dominan, yang 

kemudian mengikis rasa ukhuwwah Islāmiyah dan izzah bil Islām 

(bangga akan keislaman). Iri rasanya hati, mendengar “orang luar” 

datang membawa obat dan gandum kepada pengungsi di 

Afghanistan. Juga membawa beras plus supermie ke daerah 

transmigran. Akankah kenyataan ini berlanjut terus? 

Membudayakan Spirit Ibrahim 
Bila kita semua sama-sama bertekad ingin memperbaharui 

kenyataan pahit ini, jalan ke arah Itu masih terbentang luas dan 

kesempatan terbuka lebar. Ini bisa dimulai dengan menghayati ulang 

peristiwa Nabi Ibrahim serta membudayakan semangat untuk 

berkorban yang dimilikinya. 

Marilah kita memandang dunia (materi) yang ada, sesuai dengan 

skala normal, kalau memungkinkan, memperkecilnya sampai ke titik 

terendah. Di sisi lain mari kita memandang Allah sesuai dengan 
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posisi-Nya, sebagai pencipta alam, pemberi rezeki, dan penguasa 

tunggal dan sebagainya. Jenjang untuk sampai menemukan posisi 

Allah, bisa ditempuh dengan proses tadabbur (perenungan) benda 

ciptaan-Nya, kekuasaan-Nya menciptakan sesuatu dari nol, dan 

menghilangkan yang telah ada. Seseorang yang mengerti betul nilai 

dunia yang sesungguhnya dan menemukan fungsi Allah SWT 

tidaklah mustahil akan mampu berbuat seperti kualitas amal Ibrahim, 

atau paling tidak mendekatinya.  



65 

 

BAB 2 

PEMIKIRAN 

ISLAM  
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METODE BERFIKIR ISLAMI 

erfikir adalah ciri khas manusia yang membedakannya dari 

makhluk lain. Di kalangan ahli Mantiq sangat masyhur istilah 

yang mendefinisikan manusia sebagai “ḥayawān nāṭiq” 

(hewan yang berfikir). Karena kemampuan berfikir itu pulalah 

manusia merupakan makhluk yang dimuliakan Allah - Subhānahu 

Wa Ta`ālā – seperti dijelaskan dalam al-Qur’an:  

َوََحَْلَناُهْم ِف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْ نَاُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َو  َقْد َكرَّْمَنَا َبِِن َءاَدمَ َولَ 
 َفضَّْلَنا َعَلى َكِثْْيٍ ِمَّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضْيالً 

“Dan sesungguhnya Kami muliakan anak keturunan Adam, Kami 

angkut mereka di daratan dan lautan, dan Kami lebihkan mereka 

dari kebanyakan makhuk yang Kami ciptakan.”
1
 

Bahkan amanah kekhalifahan yang hanya diserahkan Allah 

kepada manusia (Adam) pun adalah karena faktor berfikir yang 

hanya dimiliki oleh manusia itu. sebab dengan kemampuan berfikir, 

manusia akan dapat menyerap ilmu pengetahuan dan mentransfernya. 

Peristiwa dialog antara malaikat, Adam dan Allah SWT memberikan 

gambaran yang jelas kepada kita betapa pemuliaan itu berpangkal 

pada kemampuan berfikir dan menyimpan ilmu. Mari kita simak 

ayat-ayat berikut: 

                                                
1
 Q.S. al-Isra’ : 70 

B 
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َوَعلََّم َءاَدَم ٱَْلْْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى ٱملاَل ِئَكِة فَ َقاَل أَنبِ  ُوِِن بَِأْسَاِء 
ا ِإنََّك ( قَالُوا ُسْبَحاَنَك ََل ِعْلَم لََنا ِإَلَّ َما َعلَّْمتَ نَ ٣١َهٰ ُؤََلِء ِإن ُكنُتم َصٰ ِدِقَّي )

ُهْم بَِأْْسَائِِهْم فَ َلمَّا أَنْ َبَأُهْم بَِأْْسَاِئِهْم 32أَْنَت اْلَعِليُم اَلَِْكيُم ) ( قَاَل يَاآَدُم أَْنِبئ ْ
قَاَل َأَلَْ أَُقْل َلُكْم ِإينِّ َأْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَأْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما  

 (33ُكْنُتْم َتْكُتُموَن )

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika 

kamu memang orang-orang yang benar! (31) Mereka menjawab: 

"Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa 

yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah 

Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (32) Allah berfirman: 

"Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini". 

Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda 

itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa 

sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan 

mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu 

sembunyikan?" (33)
1
  

Penghargaan Allah kepada manusia demikian besarnya sampai 

ke tingkat memerintahkan malaikat agar bersujud kepada adam 

bahkan yang menolak perintah sujud itu dicap sebagai “kafir”. 

Adakah pemuliaan yang melebihi penghargaan yang luar biasa itu?  

Berfikir Dalam Islam 
Islam memandang berfikir itu sebagai media untuk mendekatkan 

diri kepada Allah SWT. Sebab dengan berfikir, manusia menyadari 

posisinya sebagai hamba dan memahimu fungsinya sebagai 

khalīfatullah di muka bumi. Tugasnya hanyalah menghambakan diri 

kepada Allah SWT dengan beribadah. 

                                                
1
 Q.S. al-Baqarah : 31-33 
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Dengan berfikir juga, manusia mengetahui betapa kuasanya 

Allah menciptakan alam semesta dengan kekuatan yang maha 

dahsyat dan dirinya sebagai manusia amat sangat kecil dan tidak 

berarti di hadapan Allah Yang Maha Berkuasa.  

Al-Qur'an berkali-kali merangsang manusia, khususnya orang 

beriman, agar banyak memikirkan dirinya, lingkungan sekitarnya dan 

alam semesta. Karena dengan berfikir itu, manusia akan mampu 

mengenal kebenaran (al-haą), yang kemudian untuk diimani dan 

dipegang teguh dalam kehidupan. Firman Allah: 

ُر أُولُو اْلْلَبابِ   إََّنا يَ َتذَكَّ

"Sesungguhnya yang mengingat Allah itu adalah orang-orang yang 

berakal”.
1 

Islam memandang kaitan antara keilmuan dengan ketakwaan itu 

sangat erat. Dalam artian semakin dalam ilmu seseorang akan 

semakin takut kepada Allah SWT. Disebutkan dalam al-Qur an:  

َا ََيَْشى اللََّه ِمْن ِعباَِدِه اْلُعَلَماءُ   ِإَّنَّ
“Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah SWT adalah orang-

orang berilmu dari hamba Nya".
2
 

Menurut kacamata al-Qur'an, orang-orang yang mendurhakai 

Allah itu karena disebabkan "cacat intelektual". Betapapun mereka 

berpikir dan bahkan sebagian mereka ada yang turut bersaham untuk 

mengembangkan peradaban manusia, namun selama proses berpikir 

tidak mengantarkan mereka ke derajat "bertakwa" maka selama itu 

pula mereka tetap berada dalam kategori orang-orang yang "tidak 

mengerti” atau meminjam istilah al-Qur'an "Lā Yafqahūn”,  “Lā 

Ya`lamūn” "Lā Ya`qilūn”. 

Ilmuwan sejati, ialah ilmuwan yang konsekuen dengan ilmunya. 

Siap merubah pendirian, sikap, kepribadian, bahkan ideologi, sesuai 

dengan tuntutan dan konsekuensi pengetahuannya. Jika seorang 

ilmuan bersikap jujur dengan ilmunya, ia akan sampai pada konklusi 

                                                
1
 Q.S. Ar Ra`du : 19 

2
 Q.S. Fāthir: 28 
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bahwa ilmu apapun khususnya ilmu-ilmu empirik dan eksperimental 

yang didalami seseorang akan sampai pada kesimpulan mengesa 

(tawhid)-kan Allah dan mengimani-Nya. Dan sikap ilmiah sejati, tidak 

hanya berhenti pada pengakuan pasif, akan tetapi menuntut keberanian 

untuk menyikapi keyakinan itu dan mempertahankannya dari segala 

bentuk serangan yang dapat mengganggu stabilitas dan eksistensinya. 

Contoh yang spektakuler dalam sejarah mempertahankan 

kebenaran ialah sikap para tukang sihir Fir'aun yang berbalilk 

memusuhi Fir'aun setelah mereka percaya akan kenabian Musa -

`alaihis-salām- melalui mu'jizat yang dinampakkannya di hadapan 

para tukang sihir itu. Bahkan mereka tidak hanya sebatas percaya dan 

menerima, akan tetapi siap menghadapi segala konsekuensi 

kebenaran tersebut. Fir'aun menghukum gantung dan menyalib 

mereka. Tapi sikap mereka tidak menunjukkan penyesalan bahkan 

keberanian yang cukup menakjubkan. Jawab mereka ketika 

mendengar ancaman Fir'aun, seperti diceritakan al-Qur'an: 

“Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada 

buki-bukti yang nyata (mukjizat), yang telah datang kepada kami dan 

Tuhan yang menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak 

kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya dapat menghukum 

kehidupan di dunia ini saja”.
1
 

Sumber-sumber Ilmu 
Dalam Islam, sumber-sumber Ilmu berasal dari: (1) Wahyu dan 

(2) Akal. Wahyu adalah informasi tentang sesuatu dari Yang Maha 

Mengetahui, Allah SWT: Wahyu Allah diturunkan kepada Nabi 

Muḥammad  Shallallahu 'alaihi wa sallam - dalam bentuk al-Qur'an 

(al-waḥyu al-matluw) dan Sunnah Nabi SAW (al-waḥyu ghairul-

matluw). Ciri khas wahyu itu adalah mengandung kebenaran mutlak 

yang tak perlu didiskusikan kebenarannya. Fungsi manusia dalam 

kaitan ini adalah memahami wahyu dan mengoperasionalisasikannya. 

Manusia hendaknya tidak terjebak dalam mempersoalkan kebenaran 

wahyu dan validitasnya, sebab hal itu hanya sekadar pemborosan  

energi dan kurang bermanfaat.  

                                                
1
 Q.S. Thāha : 72 
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Adapun sumber ilmu kedua, yaitu akal. Akal manusia ditakdirkan 

dan disetting Allah agar mampu menemukan pengetahuan. Berbagai 

perangkat kasar dan perangkat lunak telah Allah siapkan untuk tujuan 

itu. Sebab akal dalam Islam adalah kunci penugasan manusia 

(manath at-taklif). Tanpa akal manusia tidak dapat dibebani dengan 

hukum-hukum syari'at.  

Metode akal dalam menangkap pengetahuan melalui tiga jalur:  
1. Melalui indera yang dapat berupa penglihatan dan 

pendengaran. Informasi itu diteruskan ke akal dan 

diterjemahkannya secara benar.  

2. Melalui logika, seperti 3>2. Seseorang mustahil berada di dua 

tempat dalam waktu yang sama . 

3. Melalui berita yang disampaikan oleh orang lain. Kebenaran 

pengetahuan ini tergantung pada kebenaran nara sumbernya. 

Dalam kaitan ini, Islam sangat berjasa merumuskan disiplin 

ilmu yang dapat menguji kebenaran suatu informasi. Ilmu ini 

dikenal dalam ilmu Hadits dengan nama "Ilmu al-Jarḥ Wa at-

Ta`dīl"
1
  

Metode Berfikir Islami 
Oleh karena berfikir adalah suatu aktifitas yang dapat dilakukan 

oleh semua orang, baik muslim atau non muslim, yang akan 

menghasilkan kesimpulan yang beragam, sudah barang tentu 

diperlukan suatu kerangka yang dapat mengarahkan manusia dalam 

berfikir untuk mencapai sasarannya. Sebab tanpa rumusan pola itu, 

manusia akan dapat terperangkap pada cara berpikir yang lepas 

kendali. Konsekuensinya tidak segampang yang dibayangkan 

manusia. Akan tetapi, tidak menemukan kebenaran itu dalam Islam 

identik dengan kesesatan. Firman Allah mengatakan: 

 َفَماَذا بَ ْعَد ْاََلقِّ ِإَلَّ الضَّاَللِ 
“Adakah di luar kebenaran itu kalau bukan kesesatan?”

2
 

                                                
1
 ‘Ali Juraisyah, "Manhaj at Tafkīr al Islāmi" Maktabah Wähbah, Kairo, Mesir, 

cet. pertama, 1986, hal. 37 
2
 Q.S. Yūnus : 32 
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Jika diamati petunjuk-petunjuk al-Qur’an, Hadits Nabi dan 

pengalaman sejarah intelektual dalam Islam, maka dapat 

dikemukakan beberapa metode -atau dapat disebut sebagai “kaedah” 

berfikir dalam Islam- yang mengantarkan seseorang berfikir secara 

proporsional dan benar untuk selanjutnya keluar dengan pemikiran 

yang jernih, lurus dan relevan dengan kehendak Allah SWT. Metode 

tersebut dijabarkan oleh Profesor Faruq Ahmad Hasan dari Mesir, 

dalam bukunya sebagai berikut:
1
 

a. Wahyu adalah Satu-satunya Sumber `Aqidah dan 

Syari`ah 
Setiap peneliti muslim diminta agar menjadikan al-Qur’an dan 

Sunnah sebagai satu-satunya sumber dalam konsep dan operasional 

sekaligus, tanpa memilah-milahnya. Dalam artian bahwa kita sebagai 

muslim hendaknya mengajukan pertanyaan kepada al-Qur’an, 

kemudian mendengar jawabannya dari Allah SWT. Tapi mencari 

jawaban itu hanya dari al-Qur’an dan Sunnah saja, bukan dari 

sumber-sumber lainnya. 

Al-Qur’an dan Sunnah sebagai wahyu dari langit, adalah hakikat 

yang sudah merupakan aksioma dan menjadi prinsip Islam. Akan 

tetapi sayangnya banyak peneliti dan kaum intelektual yang 

melangkahi prinsip ini, sengaja atau tidak. Mereka cenderung 

menggunakan sumber-sumber (referensi) produk akal manusia, di 

samping sumber-sumber utama Islam. Mereka juga menyimpan 

sekian banyak pemikiran, teori dan hipotesa -yang notabene 

merupakan peninggalan peradaban kuno yang cenderung 

berseberangan dengan konsep Islam. Kondisi seperti ini sudah tentu 

tak sejalan dengan kaedah menempatkan wahyu sebagai satu-satunya 

sumber dalam masalah aqidah, hukum dan metafisik (ghaibiyyāt). 

Seharusnya sikap muslim pencari kebenaran, ketika membaca al-

Qur’an, mengosongkan pikirannya dari seluruh teori dan konsep 

(prakonsepsi) yang dihasilkan pikiran manusia tanpa landasan 

wahyu. 

                                                
1
 Ahmad Hasan, Fārūq, “Zawā’id Manhajiyah lil-Bāhits ‘an al-Ḥaqīqah”, Dār al-

Da`wah, Alexandria, Mesir, tt., hal. 15 dst. 
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b. Hubungan antara Wahyu, Akal dan Metode 

Interpretasi Rasional 
Kaidah ini berkaitan dengan penempatan posisi akal dan perannya 

dalam menangkap pesan (teks) Ilahi. Pada prinsipnya, Islam telah 

menetapkan adanya dua alam yang harus dibenarkan manusia, 

sebagai prasarat diterima keislamannya. Kedua alam itu ialah: (1) 

alam ghaib (metafisik), dan (2) alam nyata. Allah menyatakan dalam 

al-Qur’an: 

. الَِّذْيَن يُ ْؤِمنُ ْوَن بِْالَغْيبِ اَل. َذِلَك اْلِكَتاُب َلَ رَ   ْيَب ِفيِه َهُدى لِْلُمتَِّقّْيَ
Spesifikasi alam ghaib ialah berada di luar batas ruang dan waktu. 

Dua kawasan yang merupakan jalur operasi akal manusia. Adapun  

alam ghaib, seperti Allah, Malaikat, langit, jin, akhirat adalah kawasan 

yang berada di luar jangkauan manusia. Manusia tak bakal 

mengetahuinya secara rinci dengan mengandalkan kemampuan dirinya 

sendiri. Fungsi akal di sini hanya sekedar menerima informasi, 

memahami dan membenarkan. Sementara alam nyata, obyek dan 

komponennya berada dalam batasan ruang dan waktu. Akal manusia 

bertugas menyelidikinya untuk sampai pada hakikat (kebenaran).  

Atas dasar ini, kebenaran di sekitar alam ghaib tidak dapat 

didiskusikan secara rasional dan menggunakan logika. Tetapi, ia 

diterima berdasarkan teks apa adanya. Peran akal berada pada batas 

pengklasifikasian, penempatan dan penetapan, agar keluar dengan 

kesimpulan yang general dan sempurna serta tidak bertentangan 

dengan akal dan logika. 

Dalam Islam dikenal dua kategori hakikat: (1) Hakikat 

Tawqīfiyah, yang berskala ghaib dan didapatkan melalui informasi al-

Qur’an dan Sunnah. Posisinya berada di atas akal manusia, dan (2) 

Hakikat Tawfīqiyah, yang sesungguhnya menjadi obyek dan 

lapangan akal manusia. 

Kekeliruan banyak orang, seperti perkembangan filsafat Yunani, 

mencampuradukkan dua kategori tersebut, sehingga membebankan 

kepada akal hal-hal yang sebenarnya berada di luar kemampuannya. 

Manusia juga sering tertipu, ketika akal mampu memerankan 

fungsinya secara baik dan prima pada ruang “tawfīqiyah”, mengira 
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bahwa akal juga mampu menembus wilayah “tawqīfiyah”. Atau 

setidak-tidaknya tergiur untuk menerobos ke kawasan itu. 

Di zaman modern ini, kita perhatikan akal manusia mampu 

menemukan hal-hal menakjubkan di alam materi. Lalu kita mengira, 

bahwa akal yang selama ini mampu menciptakan pesawat, roket, 

menghancurkan atom, membuat bom hydrogen, menjelajah ruang 

angkasa, juga memiliki kemampuan untuk merumuskan peraturan 

yang menata hidup manusia. Kita lupa bahwa keberhasilan yang 

diraih akal selama ini, ketika ia beroperasi pada jalurnya secara 

natural, karena memang ia dipersiapkan untuk itu. Tapi sekiranya 

akal beroperasi di jalur “alam manusia”, berarti ia beroperasi dalam 

alam yang tidak mengenal batas dan amat kabur. Akibatnya, akal 

menemukan jalan buntu dan keluar dengan konklusi yang keliru. 

c. Mencari Kebenaran dengan Sikap Jernih 
Yang dimaksud di sini ialah sikap obyektif sebagai pencari 

kebenaran dari wahyu al-Qur’an. Bukan dengan tendensi tertentu, 

seperti mencari-cari dalil untuk melemahkan pendapat lawan. 

Hakikat Qur’ani adalah parameter untuk mengukur kebenaran suatu 

faham, teori, dan filsafat-filsafat yang ada. Oleh karenanya harus 

diketahui secara utuh dan dengan cara langsung dari al-Qur’an dan 

Sunnah. Sebaliknya perjalanan yang ditempuh pemikiran manusia 

untuk sampai kepada kebenaran amat lamban, sebab ia tidak mampu 

menemukan kebenaran secara spontan tanpa bantuan kekuatan lain. 

d. Kebenaran dalam al-Qur’an Senantiasa Paralel 
Yang dimaksud di sini, ialah keharusan membandingkan antara 

kesimpulan yang didapat dari al-Qur’an melalui metode deduktif 

dengan kebenaran-kebenaran al-Qur’an yang mutlak. Hal ini 

didasarkan pada prinsip bahwa kebenaran dalam al-Qur’an tidak akan 

mengalami kontradiksi dengan sesamanya, karena ia berasal dari 

sumber yang sama. Jika ditemukan adanya kelainan, maka secara 

otomatis, kesimpulan yang diperoleh adalah keliru dan ditolak. Hal 

ini didasarkan pada dua ketentuan yang aksiomatik dan disepakati 

oleh kaum Muslimin dan didukung oleh metodologi ilmiah dalam 

kritik sejarah, yaitu: 
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1. Semua ayat-ayat al-Qur’an berasal dari Allah SWT dan Allah 

menjanjikan pemeliharaan mutlak atas kesucian al-Qur’an. 

2. Al-Qur’an keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang utuh. 

Antara sebagian dengan bagian lainnya bersesuaian dan tidak 

ditemui kontradiksi. 

e. Bersikap Jujur, Tanpa Prakonsepsi 
Peneliti al-Qur’an dituntut agar bersikap jujur dan ikhlas untuk 

mencari kebenaran murni. Peneliti hendaknya membebaskan dirinya 

dari pengaruh hawa nafsu, kepentingan, fanatisme kelompok dan 

faham yang dianutnya. Hal ini memang berkaitan kepada individu 

peneliti dan mentalitas serta moralitasnya. Tapi manusia, adalah satu 

kesatuan. Memilah-milah antara sarana dan kemampuannya dalam 

memberi interpretasi atas aktifitas manusia adalah cara yang keliru. 

Tidaklah semua orang yang membaca al-Qur’an akan mendapat 

petunjuk. Bahkan ada yang membacanya, tapi disesatkan Allah. Lalu 

siapa yang mendapat petunjuk dan siapa pula yang tersesat? 

Jawabannya dari al-Qur’an itu sendiri. 

Menurut al-Qur’an, motifasi juga memegang peran penting 

dalam menerima kebenaran atau menolaknya. Allah memberikan 

gambaran, perumpamaan, peringatan dan janji-janji agar dipikirkan, 

tapi orang-orang kafir justru semakin menyimpang dari jalan yang 

benar. 

Pemikiran Islam di Tengah Pemikiran-pemikiran 

Lainnya 
Jika kita ingin mencari perumpamaan antara pemikiran Islam 

dengan pemikiran produk manusia lainnya, ibarat bunga mawar yang 

dikelilingi oleh duri-duri yang tajam. Setidaknya ada dua filsafat 

yang saling kontradiktif dalam ajarannya, sementara posisi Islam 

berada di tengah dan berjalan secara seimbang. Kedua filsafat itu 

ialah: (1) Materialisme, dan (2) Spiritualisme. 

a. Faham Materialisme: 
Jika kita perhatikan sistem yang berlaku sekarang, kebanyakan 

berdiri di atas faham “materialisme”. Suatu faham yang 
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mengumandangkan “sekularisme” dan menyanjung–nyanjungnya. 

Memang penerapan faham ini di sebagian negeri masih memberikan 

ruang bagi “ agama”, tapi ia menempatkan agama pada posisi yang 

amat sangat terbatas. Sementara di negara-negara tertentu, agama 

benar-benar diperangi dan diharamkan. 

Sesungguhnya materialisme adalah faham yang dasar dan 

akarnya sudah sangat jauh ditelan sejarah. Tapi muncul kepermukaan 

dengan nama dan simbol yang berbeda-beda, namun akarnya sama, 

yaitu mementingkan materi dan menjadikannya sebagai dasar dan 

pijakan, baik mengakui posisi agama, ataupun mengingkarinya secara 

total. 

Al-Qur’an sudah sejak lama mengidentifikasi faham ini dengan 

mengatakan: 

نْ َيا ََّنُْوُت َونَْ  ُعْوِثّْيَ َوقَالُْوا ِإْن ِهَي ِأَلَّ َحَياتُ َنا الدُّ  َيا َوما َنُْن ِبَب ْ

“Kata mereka: “kehidupan kami tidak ada lain dari kehidupan 

dunia, kami mengalami mati dan hidup dan kami tidak akan 

dibangkitan lagi”.
1
 

Kehidupan yang didasarkan atas faham ini akan mengalami 

tantangan-tantangan yang cukup berat. Karena tuntutan manusia yang 

cukup mendesak pada pemenuhan kebutuhan rohani dan alam ghaib, 

sebagaimana kebutuhan fisik dan materi. Kenyataan yang dialami 

umat manusia belakangan ini sebenarnya sudah cukup menjadi 

“jawaban” bagi mereka yang  memandang hidup ini hanya materi dan 

mereka membangun teori, sikap dan kehidupannya atas dasar materi 

murni. Tidak ada kondisi di mana manusia dalam keadaan paling 

sengsara dari kondisi kehidupan materialisme. 

b. Spiritualisme Ekstrim (Pola Hidup Kerahiban) 
Faham ini kebalikan dari faham pertama dan sama-sama tidak 

memberikan jawaban yang memuaskan bagi manusia. Bagi penganut 

faham ini, penyiksaan diri serta menjauhi kehidupan materi adalah 

ukuran kebahagiaan hidup manusia. 

                                                
1
 Q.S al-Mu´minūn : 37 
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Dalam sejarah umat manusia, filsafat ini ditampilkan oleh 

pemuka-pemuka agama Nasrani (Rahib) yang cenderung hidup 

menyiksa dirinya untuk meraih ridha Tuhannya. Amat sangat 

mengerikan jika kita mendegar gaya hidup para Rahib itu. Ada di 

antara mereka yang tidak menyentuh air selama empat puluh tahun, 

karena menurut keyakinannya bahwa hidup bersih dan rapi dapat 

mengurangi penghambaan manusia kepada Tuhan. Ada pula yang 

menyiksa dirinya dengan hidup dan tidur di comberan hingga ulat-

ulat menyantapi daging-daging tubuhnya. Ada lagi yang berdiri 

dengan kaki sebelah selama lima belas tahun. Banyak cerita-cerita 

aneh yang dilakukan para Rahib untuk menjauhi kehidupan. Betapa 

terasa indahnya hidup di bawah naungan Islam yang mencarikan bagi 

manusia jalan kehidupan yang seimbang di dunia dan selamat di 

akhirat.  
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KITAB DALAM WARISAN 

INTELEKTUAL ISLAM 

ntara Islam dan masalah autentikasi dikenal sangat akrab. 

Sebab al-Qur’an, sebagai sumber utama ajaran Islam, 

terjamin autentikasinya. Begitu ayat-ayat al-Qur’an turun 

dari “langit”, para penulis wahyu telah siap menginventarisirnya. 

Dalam kehidupan tulis menulis yang waktu itu masih tergolong 

sederhana, jumlah petugas khusus pencatat wahyu saja telah 

mencapai empat puluh orang, di samping penghafal-penghafal al-

Qur’an yang tidak sedikit jumlahnya. Sesama anggota teamwork ini, 

terus menerus melakukan evaluasi dan kordinasi kerja di bawah 

pengarahan langsung Nabi SAW. bahkan autentikasi itu tak hanya 

sebatas al-Qur’an. Hadits-hadits Nabi-yang merupakan inventarisasi 

tentang ucapan, perilaku, dan tradisi kenabian serta peristiwa-

peristiwa bersejarahpun tidak luput dari pencatatan sahabat-sahabat 

beliau. 

Semangat autentikasi ini berasal dari beberapa faktor, 

diantaranya, warisan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Asumsi 

yang selama ini mengesankan bahwa bangsa Arab adalah buta huruf, 

tidaklah sepenuhnya benar. Fakta-fakta sejarah menguatkan bahwa 

tulis-menulis juga telah berkembang di kalangan bangsa Arab pra 

Islam. Namun Islam sendiri mengandung ajaran yang sangat 

menekankan ilmu pengetahuan. Sudah tentu, belajar dan menuntut 

ilmu sebagai proses untuk meraih ilmu, menjadi perhatian utama. 

A 
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Termasuk dalam kaitan ini, “kitab” sebagai sarana dan metode 

penyebaran ilmu pengetahuan. 

Pengembangan Spirit inilah yang membuahkan peradaban besar 

yang berskala dunia, yang pernah diukir oleh para intelektual muslim 

masa lampau. Peradaban itu pula yang memberikan kontribusi besar 

bagi kemanusiaan secara umum, dan bagi kemajuan peradaban Eropa 

secara khusus. Kekaguman pada “warisan” peradaban inilah yang 

mendorong sarjana-sarjana Barat seperti Dr. Sigrid Hunke, pakar 

Jerman, menulis bukunya “Allah soone uber dem abendland unser 

Arabischeserbe” (Matahari Arab menyinari bumi barat) di akhir 

tahun lima puluhan. Demikian pula Annemarie Schimmel, orientalis 

terkemuka dari Jerman. Karya-karya mereka ini akhirnya 

mengundang kritik tajam dari pihak-pihak yang kurang senang pada 

obyektifitas. Karya Schimmel sebagai “fanatis Arab”. Namun karya 

dua tokoh ini secara tak terbayangkan mendapat perhatian besar dan 

bahkan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dunia. 

Kecintaan pada ilmu di kalangan kaum Muslimin dahulu, 

demikian mengakar. Kitab, yang merupakan simbol ilmu dan 

peradaban, telah menjadi kebanggaan dan tradisi umat Islam untuk 

mengoleksinya. Itu tidak hanya terbatas pada sarana umum seperti 

perpustakaan, tetapi juga dalam skala individual. Pada masa sahabat 

Nabi saja, gejala mengoleksi kitab telah tumbuh. Disebutkan, bahwa 

Abu Hurairah seorang sahabat Nabi yang dikenal punya kepedulian 

plus atas perilaku Nabi telah menyimpan banyak kitab, di dalamnya 

tercatat hadits-hadits Nabi SAW. Bahkan kitab-kitab Ibnu Abbas 

telah mencapai satu gerobak unta. 

Adapun perpustakaan (maktabah) sebagai sarana umum, telah 

menjadi concern para penguasa muslim (Khalīfah). Akhir abad kedua 

Hijrah perpustakaan-perpustakaan umum telah menjamur. Rasanya 

sulit untuk mendaftar jumlah perpustakaan sepanjang sejarah 

kekuasaan Islam. Sebab perpustakaan pernah sekian lama menjadi 

kebanggaan dan “trendy” penguasa muslim. Kota-kota yang pernah 

menjadi pusat kekuasaan dalam sejarah Islam seperti Baghdad, 

Qairo, Damascus, Cordova, dsb. biasanya sangat kaya dengan 

perpustakaan (maktabah). Di antara maktabah-maktabah besar dalam 

sejarah, ialah: 
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1. Dārul Hikmah di Baghdad, yang didirikan oleh Khalifah Hārūn 

Al-Rasyīd (149-193H), kemudian dilanjutkan oleh puteranya 

Al-Makmūn dalam mensubsidi kitab dan memperkaya 

koleksinya. Perpustakaan ini pernah sekian lama menjadi 

“telaga” bagi siapa saja yang haus ilmu, hingga negeri itu 

akhirnya diporak-porandakan oleh Raja Mongol yang buta ilmu, 

pada tahun 656H. Karena banyaknya kitab yang dibakar tentara 

Mongol waktu itu, dilukiskan bahwa sungai Euphrat di Irak, 

berubah warnanya menjadi hitam karena arang kitab-kitab yang 

gosong terbakar. 

2. Tercatat “Khazanah Qurthuba”- salah satu perpustakaan tua di 

Cordova, Spanyol mengoleksi 400.000 jilid buku (bahkan 

menurut catatan William Draber jumlahnya sampai 600.000 

jilid). Pada saat mana Raja Charles V dari Perancis pada abad ke-

8 H=14 M belum mampu mengumpulkan buku di “Perpustakaan 

Pusat” Prancis lebih dari 900 jilid, itupun seperlimanya buku-

buku teologi. Andalusia di zaman kejayaan Islam adalah negeri 

sarangnya perpustakaan. Jumlah maktabah (perpustakaan) 

umum telah mencapai tujuh puluh di zaman dinasti Umawiyah. 

Dan yang paling terbesar adalah “Khazanah Qurthuba” di 

Cordova yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan 

al-Mustanshir (350-366H). Perhatian al-Mustanshir pada 

pengembangan maktabah Cordova ini, sampai pada penugasan 

staf-staf perwakilannya di berbagai kawasan negeri-negeri 

Muslim di seluruh dunia untuk memantau setiap karya baru dari 

ilmuan-ilmuan muslim dalam semua bidang disiplin. Kegiatan 

seperti ini sekarang dilakukan oleh Perpustakaan Kongres di 

Amerika. Beliaulah (al-Mustanshir) yang sangat berjasa dalam 

pengembangan perpustakaan terkenal itu. Perpustakaan yang 

kemudian telah banyak menanam saham kepada Barat, 

memberikan kontribusi bagi pengasasan peradaban Eropa 

modern. Wajar saja jika Hunke dan Schimmel merasa kagum 

pada jasa-jasa itu. 

3. Maktabah “Dārul ‘Ilm” di Mesir yang berdiri pada masa dinasti 

Fāthimiyah. Perpustakaan ini juga sempat menjadi kebanggaan 

kaum Muslimin karena jumlah kitab yang cukup besar dan telah 
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tersedianya masa itu beberapa sarana yang diperlukan oleh 

seorang peneliti di perpustakaan. Maktabah ini banyak 

mengkoleksi kitab-kitab langka dalam berbagai bidang studi, 

termasuk ilmu eksakta. Selain itu, masih cukup banyak 

perpustakaan besar yang tersebar di kota-kota Islam dan sulit 

untuk memperkenalkannya dalam tulisan ini. 

Dalam catatan sejarah Islam, perpustakaan tumbuh dan 

berkembang bersamaan dengan masjid. Menurut tradisi Islam, Masjid 

adalah lembaga multifungsi, yang tidak hanya berfungsi sebatas 

tempat ibadah saja. Masjid adalah pusat kegiatan umat secara umum, 

termasuk sosial, politik, pendidikan, ilmu pengetahuan dan lain 

sebagainya. Hingga sekarang, sejumlah masjid-masjid bersejarah 

masih berfungsi sebagai perpustakaan umum, semisal Masjid Al-

Azhar di Mesir yang kesohor itu, masih menyimpan ribuan 

manuskrip (makhthūthah) langka. Masjid Az-Zaytūnah di Tunisia, 

Masjid Al-Qarawiyyīn di Maroko, dan sebagainya. 

Hingga saat ini ada 4.000.000 manuskrip Arab yang tersebar di 

berbagai perpustakaan dunia. Jumlah ini sudah tentu, sulit untuk 

dicari tandingannya dalam sejarah peradaban umat manusia. Ibnu 

an-Nadīm (380H=990M), ilmuan Islam yang aktif memantau 

perkembangan karya tulis para intelektual muslim, dalam kitabnya 

“al-Fihrist” menyebutkan identifikasi 6.000 judul kitab, yang 

semuanya kira-kira tercakup dalam belasan ribu jilid. Ini hanya 

catatan dan pemantauan dari seorang pakar saja. Konon masih 

banyak judul kitab yang luput dari pantauannya. Perlu diketahui dari 

jumlah yang enam ribu itu, hanya beberapa ratus judul saja yang baru 

ditemukan sekarang ini. Lalu, di mana sisanya yang ribuan itu? 

Jawabannya mungkin musnah ditelan zaman, kalau tidak musnah di 

tangan manusia yang kurang menghargai ilmu, seperti halnya Holako 

dari Mongolia yang memusnahkan Baghdad, dan tentara Salib yang 

meruntuhkan pusat-pusat Ilmu di Spanyol.  

Yang menariknya, dalam dunia penerbitan yang sudah maju 

sekarang inipun, karya-karya orang dulu itu belum seluruhnya 

mampu kita terbitkan untuk dapat digali isinya. Padahal 

percetakan telah muncul pada pertengahan abad kelimabelas lalu 

di tangan J. Gutenberg. Dan kitab Arab yang pertama kali dicetak 
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ialah pada tahun 1514 M. Maknanya, dalam kurun hampir lima abad 

ini, karya-karya ilmiah orang dulu belum sepenuhnya mampu kita 

gali- sebab untuk membaca manuskrip diperlukan keahlian khusus, 

kendatipun jumlah kitab yang sudah beredar di pasaran, melimpah 

ruah. Melainkan hanya sebatas mikrofilm yang tersimpan di beberapa 

perpustakaan modern di dunia, seperti Perpustakaan Berlin Jerman, 

Perpustakaan Congress di Amerika, dan Dārul Kutub al-Mishriyyah 

di Kairo dsb. 

Begitulah kaum intelektual muslim meninggalkan warisan 

kepada generasi setelah mereka agar memanfaatkan legacy itu dalam 

membangun dunia dan yang aman dan damai serta kemanusiaan yang 

luhur. Namun, mereka tidak pernah meminta imbalan jasa, kecuali 

hanya kejujuran si pewaris ilmu dan peradaban, atau mungkin juga 

do’a. 
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ISLAM EMPAT DIMENSI 

roblem umum kaum Muslimin di zaman ini ialah memahami 

Islam secara parsial, juz´iy, alias tidak utuh. Yang mereka 

pahami dari Islam hanya sebatas ritual atau ibadah maḥdhah 

saja, seperti shalat, puasa, sedekah, haji, zakat fitrah. Termasuk juga 

di dalamnya akhlak atau prilaku sosial. Bila disampaikan kepada 

masyarakat awam aspek lain, misalnya soal kekuasaan (baca: 

politik), tampak dari wajah mereka isyarat keheranan Apalagi bila 

diterangkan kepada mereka masalah prinsip (dalam literatur barat 

disebut: ideologi), maka tidak sedikit dari mereka yang menunjukkan 

raut wajah kurang sependapat.  

Beginilah nasib kaum Muslimin secara umum. Mereka 

memahami agamanya seperti umat agama lain di luar Islam. Memang 

diakui, di dunia ini -di mana saja- orang memahami agama (religion) 

adalah tata cara seseorang berhubungan dengan kepercayaannya atau 

apa yang diyakininya sebagai Tuhan. Padahal Islam tidak seperti itu. 

Islam bukan hanya sebatas ritual, praktik yang dilakukan seorang 

hamba dengan Penciptanya.  

Dulu di zaman Nabi, seorang penggembala kambing datang 

menghadap Nabi dan bertanya: “Ajaran apa yang anda bawa ini”? 

Nabi menjawab: “Tidak ada Ilāh kecuali Allah”. Penggembala itu 

lantas merespon, dengan kepolosannya dan pemahamannya yang 

murni -tidak terkontaminasi-: “Itu adalah kalimat yang ditakuti oleh 

para raja dan dibenci oleh para penguasa”. Kalimat Tauhid yang 

dipahami oleh budak penggembala kambing itu jauh lebih luas dari 

apa yang dipahami kaum Muslimin saat ini. Kalimat Tauhid berarti 

P 
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menolak kezaliman, kesewenang-wenangan, kediktatoran, 

kesombongan yang biasa ditampilkan oleh Raja atau penguasa. 

Bila kita perhatikan konten ajaran Islam keseluruhannya, kita 

melihat ada paling tidak tiga komponen ajaran yang tidak bisa 

dipisah satu dari yang lain. Melepaskan yang satu dari yang lain, 

sama saja artinya tidak mengambil Islam keseluruhannya. Karena 

ikatan satu aspek dengan aspek lainnya merupakan ikatan kuat yang 

tidak bisa dipisah-pisah. Bila dipisah mengakibatkan hancurnya 

bagian yang lain.  

Pertama, Aspek Ideologi, Aqidah, keyakinan. Setiap Muslim 

yang bersyahadat (mengucapkan Lā ilāha illallāh) artinya dia telah 

berikrar bahwa Allah-lah satu-satunya penguasa tunggal di alam ini. 

Apa yang datang dariNya adalah satu-satunya yang benar. Dan 

semua makhluk ciptaan-Nya wajib menundukkan kepala dan 

hatinya kepada Allah dan kepada aturan yang diturunkan Allah 

Ta`ala. Itulah makna Tauhid Ulūhiyah sejati. Bukan hanya 

beribadah dalam arti sempit dengan mengerjakan shalat, puasa, haji 

dan lainnya yang bersifat ritual murni kepada Allah. Sementara di 

luar ibadah formal itu, ia tunduk kepada faham sekuler, liberal,  

sosialis, bahkan marxis. Atau tunduk kepada penguasa zalim yang 

memperbudak rakyatnya. 

Yang jatuh dalam kekeliruan ini tidak hanya orang awam, 

mereka yang tidak pernah belajar agama di bangku sekolah agama. 

Akan tetapi, orang yang telah menempuh pendidikan agama-pun juga 

tak sedikit jatuh dalam jurang berbahaya ini. Karena mereka 

beranggapan bahwa tugas utama manusia di dunia adalah 

melaksanakan Shalat, puasa, zakat, dan Haji. Apabila itu sudah 

dilaksanakan, maka segalanya sudah sempurna. Paham terakhir ini 

sebenarnya adalah faham sekuler berbaju Islam, atau orang liberal 

berjenggot. Paham ini masuk ke tubuh umat Islam bersamaan dengan 

masuknya penjajah dari bangsa-bangsa Eropa ke negeri-negeri 

Muslim. Penjajah masuk dan menanamkan faham sekuler dan 

memastikan bahwa bangsa jajahannya sudah siap menerima 

sekularisme sebelum mereka meninggalkan negeri jajahannya. 

Bayangkan, ratusan tahun dicekoki dengan ideologi sekuler, generasi 
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demi generasi turun temurun, maka wajar saja cara berpikir kaum 

Muslimin hingga sekarang masih sekularistik. Yang lebih parah bila 

paham sekular itu dikuatkan oleh para pendakwah agama.   

Kedua, Aspek Ritual, atau Ibadah Mahdhah. Dalam soal ini, 

semua sepakat bahwa Islam datang membawa ajaran spiritual yang 

luar biasa, menyambungkan antara hamba dengan Penciptanya. 

Sejumlah ibadah disyari’atkan untuk itu. Dan pada umumnya ibadah 

tersebut membawa dampak positif dalam kehidupan umat Islam, baik 

pribadi maupun sosial. Ibadah merupakan alat untuk membersihkan 

jiwa, yang setiap saat mengalami kontaminasi dalam kehidupan 

duniawi. Dari ibadah itu, ada yang bersifat rutin harian, ada pekanan, 

ada tahunan, ada sekali seumur hidup. Shalat Fardhu dilakukan lima 

kali sehari, shalat jum`at dilakukan sekali sepekan, puasa wajib 

dilaksanakan sekali setahun, zakat harta dan zakat fitrah dibayarkan 

sekali setahun, haji dikerjakan sekali seumur hidup jika mampu. 

Demikian pula ajaran-ajaran tersebut berdampak sosial. Shalat 

mengajarkan kebersamaan, puasa mengajarkan solidaritas kepada 

kaum lemah. Zakat mengajarkan kasih sayang dan pembelaan 

terhadap kaum fakir. Haji mengajarkan persaudaraan antar bangsa. 

Namun seorang Muslim tidak boleh merasakan bahwa aspek ritual 

adalah satu-satunya ajaran Islam. Sehingga tidak merasa perlu untuk 

menjadikan Islam sebagai ideologi dan tidak membutuhkan 

kekuasaan untuk menjalankan Islam. Hal ini jelas merupakan 

kekeliruan yang nyata dalam memahami Islam.  

Ketiga, Aspek kekuasaan. Aspek ini adalah yang paling berat 

untuk diterima oleh kaum Muslimin yang awam. Sebagaimana 

disebutkan sebelumnya, bahwa umat Islam telah mengalami 

pencucian otak (brain-washing) selama berabad-abad, mendoktrin 

mereka bahwa agama adalah masalah pribadi, bukan masalah publik. 

Agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, bukan 

mengatur hubungan sesama manusia. Kata mereka, selama ada 

kebebasan melaksanakan ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji, 

maka itu sudah merupakan puncak kebahagiaan dan kesuksesan. 

Adapun soal hubungan sesama manusia, apalagi masalah yang 

berhubungan dengan politik dan kekuasaan, maka itu tidak diatur 

oleh Islam. Inilah pelajaran yang diterima kaum Muslimin berabad-
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abad lamanya. Dalam konteks Indonesia, ajaran ini dikembangkan 

oleh seorang misionaris Belanda, penasehat pemerintah Belanda 

dalam urusan Agama, Snouck Hurgronje, yang menyamar dengan 

nama Abdul Ghaffar, ia keluar masuk pesantren-pesantren, 

menyebarkan pemahaman tersebut dan dia sangat dihormati dan 

dimuliakan oleh tokoh-tokoh agama pada masa itu. Padahal misinya 

adalah menjauhkan umat Islam dari urusan politik. Nasehatnya 

kepada penjajah Belanda, “Berikan apa yang diperlukan umat Islam 

dalam hal ibadah, lengkapi fasilitas ibadah mereka, tetapi jangan beri 

kesempatan kepada mereka untuk berpolitik”. Inilah ajaran Snouck 

yang hingga sekarang masih dirasakan efeknya di semua level, baik 

kalangan intelektual, maupun masyarakat awam. 

Seseorang yang belajar Islam dengan benar, dan dari sumber 

aslinya, Kitabullāh dan Sunnah Rasulillāh, sirah dan perjuangan para 

Sahabat, pendahulu umat ini, maka tidak mungkin lahir pemahaman 

bahwa Islam hanya sebatas ajaran ritual belaka. Dalam hubungan ini, 

`Ali `Abdur Rāziq, seorang mantan Hakim Agama di Mesir, terpaksa 

dihukum oleh Ulama al-Azhar dalam suatu sidang yang 

mengadilinya, gara-gara dia mengingkari peran Rasul sebagai 

pemimpin negara. Menurut `Ali, Nabi Muhammad hanya sebatas 

Rasul atau utusan Allah untuk menyampaikan pesan-pesan akhirat. 

Di dalam bukunya yang berjudul "al-Islam wa Ushūl al-hukmi", `Ali 

mengingkari sistem Khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam. 

Kata dia, Rasul hanya bertugas menyampaikan pesan-pesan yang 

berhubungan dengan soal keakhiratan, bukan membangun 

kekuasaan/negara.  

Praktis buku itu menimbulkan kegaduhan yang luar biasa di 

tengah akademisi, ulama, pemikir, dan umat Islam secara umum. 

Sejumlah buku terbit dalam tempo singkat menghajar `Ali `Abdur 

Rāziq dan membuktikan kebohongannya. Karena pemikiran `Ali 

yang sekularistik itu bertolak belakang dengan ajaran yang dibawa 

oleh Rasulullah Saw. Rasulullah pada masanya berperan sebagai 

Kepala Negara, sebagai hakim, sebagai panglima perang, di samping 

sebagai utusan Allah yang menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala.  

Dengan sederhana, dapat dilihat hubungan ajaran Islam dengan 

kekuasaan, dalam praktik zakat di bawah kekuasaan Islam, sebagai 
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salah satu rukun Islam yang lima. Dalam sunnah, dikatakan bahwa 

pengumpulan zakat dilakukan dengan pengambilan secara paksa, 

bukan menunggu kedatangan para wajib zakat atau atas kemurahan 

hati mereka. Rasulullah menggambarkan mekanisme zakat dengan 

ungkapan: "Diambil dari orang kaya mereka dan disalurkan kepada 

orang fakir mereka". Pertanyaannya siapa yang datang mengambil 

zakat dari tiap wajib zakat? Dan siapa pula yang menyalurkan zakat 

kepada kaum Fakir? Jawabannya adalah penguasa, bukan individu. 

Demikianlah yang terjadi pada zaman Nabi Saw. Nabi tidak 

menunggu kedatangan para wajib zakat, akan tetapi Nabi mengirim 

petugasnya ke rumah-rumah penduduk untuk menghitung dan 

mengambil paksa zakat mereka. Ini saja sudah merupakan bukti 

bahwa Negara hadir dalam pelaksanaan salah satu rukun Islam. 

Negara ikut campur dalam pelaksanaan ajaran agama. Belum lagi 

kalau dilihat dari pelaksanaan hukum-hukum syariat ketika terjadi 

pelanggaran atas ketentuan hukum Allah dan Rasulnya, maka yang 

mengeksekusi hukuman, bukan lah pribadi seseorang, akan tetapi 

petugas negara yang ditunjuk oleh Rasulullah Saw. Dan di situ jelas 

terlihat bahwa Rasul adalah pemegang kekuasaan. 

Siapa yang memotong tangan pencuri di zaman Nabi? Siapa yang 

melaksanakan hukuman cambuk bagi pezina bujangan dan rajam 

bagi pezina yang sudah menikah di zaman Nabi? Semua itu 

dilakukan oleh Rasulullah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. 

Dalam bahasa sekarang posisi itu disebut Kepala Negara. Demikan 

pula kalau kita lihat kasus kasus peradilan. Nabi mengadili perkara; 

perkara rumah tangga, perakara muamalat/transaksi antara dua pihak, 

termasuk perkara yang terjadi antara Yahudi dengan Muslim dalam 

kasus pidana, juga antara Yahudi dengan sesamanya. Nabi yang 

tampil sebagai Hakim. Semua itu karena kedudukan Nabi sebagai 

pemegang kekuasaan. 

Semua kasus itu dapat dibaca dalam literatur-literatur Islam, 

seperti kitab-kitab Hadits dan Ātsār, kitab sīrah Nabawiyah dan 

lainnya. Jadi demikian jelas dan terang bahwa Islam adalah agama 

yang mengatur kekuasaan. Dalam bahasa sekarang aspek ini disebut 

politik. Jadi orang yang mengingkari hubungan Islam dengan politik, 

berarti ia tidak memahami ajaran Islam, atau kalau ia paham, berarti 



87 

ia mengingkarinya, yang justru lebih membahayakan daripada orang 

yang tidak mengetahuinya.  

Keempat, aspek Sosial. Islam mengandung ajaran yang 

menciptakan kedamaian dan kerukunan, baik dalam intern umat 

Islam maupun dengan kalangan umat lain di luar Islam. Islam 

mengajarkan silaturahim, membangun hubungan kasih sayang 

dengan sesama Muslim. Islam mengajarkan hubungan kemanusiaan 

dengan umat lain, saling menghargai dan berbuat kebaikan. Di dalam 

al-Qur´ān diterangkan bahwa terhadap orang-orang di luar Islam 

yang tidak menyerang kaum Muslimin dan tidak mengusir dari negeri 

mereka, diajarkan sikap berbuat baik dan berlaku adil terhadap 

mereka. Tetapi untuk kalangan yang memusuhi umat Islam dan 

menampakkan kebencian, dilarang membangun hubungan kedekatan 

dengan mereka.   

Bila merujuk kepada ayat al-Qur´ān yang memerintahkan orang 

beriman agar masuk ke dalam Islam secara totalitas, maka tidak ada 

alasan bagi siapapun untuk mengklaim bahwa Islam hanyalah ajaran 

ritual atau spiritual, tanpa ada hubungannya dengan soal ideologi atau 

kekuasaan. Bahkan faham ini (baca: sekuler) justru faham asing yang 

datang dari luar Islam dan dipaksakan kepada kaum Muslimin. 

Tujuannya adalah untuk menjadikan umat Islam dikuasai oleh orang 

kafir. Hal inilah yang dilarang keras oleh Allah Taala di dalam al-

Qur´ān: "Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk 

menguasai orang Mukmin." (Q.S al-Nisā : 141). Yang aneh bin ajaib, 

muslim yang memahami Islam secara benar seperti ini justru jadi 

olok-olokan kaum kafir dan munafik yang menuduh mereka sebagai 

kaum "Radikal" dan "intoleran". Siapa sebenarnya yang radikal?! 
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MEWASPADAI "VIRUS" 

ORIENTALIS 

dalah fenomena yang mengkhawatirkan setiap muslim yang 

punya kepedulian pada agamanya, kecenderungan sebagian 

orang pada pemikiran orientalis. Seperti diketahui bahwa 

orientalis adalah ilmuan barat yang melakukan kajian tentang Islam 

khusunya, dan ketimuran umumnya. Kegandrungan itu akhir-akhir 

ini kelihatannya semakin ramai, setelah beberapa sarjana yang belajar 

ke barat mulai kembali ke tanah air dan sejumlah Perguruan Tinggi 

Islam membuka program Pascasarjana, terlepas dari siap atau 

tidaknya lembaga ini secara ilmiyah untuk membuka program 

tersebut. 

Fenomena belajar ke barat itu sendiri adalah suatu hal yang ironis 

dalam sejarah Islam dan tertolak secara metodologis. Belum pernah 

terjadi sepanjang sejarah, kaum muslimin belajar tentang agamanya 

kepada non-Muslim, kecuali di zaman imperialisme modern ini, di 

mana barat benar-benar berhasil membentuk pemikiran bangsa bekas 

jajahannya menjadi budak bagi barat, hingga dalam pemikiran 

keagamaan yang sangat spesifik sekalipun. 

Di lain sisi ilmuwan barat yang pernah belajar kepada ilmuan dan 

ulama-ulama Islam di zaman keemasan peradaban Islam, tidak 

pernah belajar tentang agamanya kepada umat Islam. Berbagai 

wilayah di Eropa mengirimkan anak-anaknya belajar ke Andalusia 

dan Cordova di abad pertengahan kepada ulama Islam, tetapi mereka 

tidak terpengaruh sedikitpun pada `Aqidah Islam. Karena mereka 

A 
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mengerti ilmu apa yang mereka gali dari peradaban Islam. Sehingga 

bidang-bidang studi yang mereka gunakan ketika itu terbatas pada 

ilmu-ilmu empiris (ulūm tajrībiyah). Tapi sayangnya sarjana-sarjana 

kita sekarang ini tidak mengerti ilmu apa yang harus mereka pelajari 

dari "orang luar". 

Secara metodologi tertolak, karena orientalis tidak kompeten 

dalam bidang studi Islam. Yang metodologis, ialah mempelajari 

sesuatu ilmu kepada ahlinya. Sulit diterima, seseorang ingin belajar 

kedokteran kepada insinyur, belajar teknik kepada ahli ekonomi dan 

sejenisnya. Sudah barang tentu orientalis bukan orang yang 

menguasai Islam. Hal ini bukan sekedar klaim, tapi berasal dari 

pengakuan mereka sendiri. Umpamanya pengakuan mereka kepada 

Syeikh Dr. Mushtafa As-Sibā`i, ulama Azhar yang pernah melawat 

ke pusat-pusat orientalis di Eropa. 

Dalam konteks kajian Islam, yang paling fatal dari metodologi 

orientalis ialah menempatkan Islam (khususnya Al-Qur'an dan 

Hadits) sebagai obyek penelitian. Dalam arti bahwa Al-Qur'an dan 

Hadits disejajarkan kedudukannya dengan teori-teori produk manusia 

yang masih perlu diuji kebenarannya. Jika hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti -yang tentunya penuh dengan keterbatasan 

dan subyektivitas itu- ternyata bertentangan dengan konsep kitab suci 

maka ketentuan Wahyu dapat saja ditolak dan dipertanyakan 

kebenarannya. 

Padahal mereka sendiri tidak pernah mengoreksi sejauh mana 

benarnya metodologi yang mereka gunakan. Bagi mereka tidak ada 

yang kebal kritik. Dalam pandangan Islam metode ini tentunya cukup 

berbahaya. Al-Qur'an tidak bisa disejajarkan dengan teori dan 

hipotesa manusia karena keterbatasan manusia yang tidak dapat 

dipungkiri oleh manusia sendiri tidak memungkinkan untuk 

menjangkau banyak rahasia-rahasia Al-Qur'an (i'jāz Qur`ān), konon 

lagi mau menguji kebenaran teks-teks ilahi dan memaksanya untuk 

tunduk pada eksperimen manusia. 

Hal ini tentunya sangat logis. Bagaimana mungkin sesuatu yang 

nisbi mempersoalkan hal yg mutlak. Sementara metode-metode 

orientalis sendiri banyak yang tidak lolos dalam metodologi ilmiah 

sendiri. Dalam banyak kesempatan, khususnya ketika berhadapan 
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dengan ilmuwan-ilmuwan Islam sejati, mereka akhirnya mengaku 

kelemahan metodologinya. Konon lagi seringkali terbukti unsur 

subyektifitas mereka sebagai penganut ideologi tertentu, sangat 

menonjol dalam kajian-kajian yang mereka lakukan, sehingga 

kebanyakan analisis mereka runtuh secara metodologis. 

Di samping itu insan barat kebanyakan kurang percaya pada alam 

metafisik (ghaib). Hal ini disebabkan latar belakang kultur barat yang 

materialistis yang cenderung mengingkari hal-hal yang tidak terlihat 

oleh kasat mata. 

Sikap Kritis? 
Asumsi yang sering menjebak banyak sarjana muslim yang 

belajar di sarang orientalis, adalah anggapan tentang kritisnya mereka 

dalam berpikir. Sebenarnya asumsi ini tidak berjalan secara 

proporsional. Dalam hal-hal yang bersifat qath`i (pasti) dari ajaran 

Islam mereka persoalkan dengan menggunakan senjata 

"obyektifitas", tapi ideologi dan doktrin mereka yang jelas-jelas tidak 

masuk akal tidak pernah mereka terapkan sikap kritis itu. Dalam 

konteks ini, ada kisah menarik. 

Pada periode Mahmud Hamdi Zaqzuq sebagai Dekan Fakultas 

Ushuluddin, Al-Azhar, serombongan pastur Jerman datang 

berkunjung ke Al-Azhar dan berjumpa dengan beliau, yang pakar 

dalam filsafat dan Orientalisme itu. Dalam perbincangan ilmiyah dan 

terbuka itu, para tamu Jerman tadi melontarkan gagasan ke hadapan 

Prof. Zaqzuq. Kata salah seorang mereka: “Dalam kajian kami 

terhadap teks-teks keagamaan (kitab suci), kami menerapkan metode 

kritik sejarah. Sekiranya kalian ilmuwan Muslim menerapkan metode 

kritik sejarah terhadap kitab suci al-Qur’an seperti yang kami lakukan 

terhadap kitab suci kami, niscaya kalian akan sampai pada 

kesimpulan bahwa penyaliban Isa a.s itu adalah benar”. 

Zaqzuq balik bertanya: “Sebelum saya menjawab pertanyaan 

anda, perkenankan saya bertanya dahulu. Apakah kritik sejarah yang 

anda terapkan itu pernah merubah salah satu saja dari doktrin 

ideologi anda?” Pastur itu menjawab: “Memang tidak”. Lanjut 

Zaqzuq: “Kenapa anda meminta kami menerapkan metode yang anda 

ciptakan sendiri untuk kepentingan ideologi anda sedangkan anda 
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sendiri tidak dapat merubah ideologi anda?!”. Tamu-tamu itupun 

akhirnya “terdiam”. 

Jadi keinginan orientalis sesungguhnya, bagaimana caranya agar 

kaum Muslimin menjadi ragu pada agamanya, dengan metodologi 

yang mereka buat sendiri, tapi tidak pernah mereka terapkan untuk 

diri mereka. Inilah yang disebut “ilmiyah” dalam terminologi 

mereka. 

Mereka yang kembali dari barat dengan sederetan gelarnya -

kebetulan watak kita masih “demam” gelar – tidak luput dari 

pengaruh pemikiran orientalis. Bahkan secara umum, orientasi 

mereka amat orientalistik. Spirit orientalis yang senantiasa 

meragukan teks-teks Islam (nushūsh Islāmiyah) – dengan 

mengatasnamakan “kritik ilmiyah”- mereka terapkan secara membabi 

buta. Segala sesuatunya harus ditinjau kembali dan dipaksa tunduk 

pada kekuasaan akal yang mereka anggap sebagai “rasional”. 

Tentunya rasionalisme di sini amat relatif sekali, karena banyak 

tergantung pada orangnya dan kualitas rasio si peneliti itu sendiri. 

Sesuatu yang dinilai tidak rasional oleh sementara orang, tidak berarti 

sudah pasti tidak rasional bagi orang lain. Sebab mungkin sangat 

rasional bagi orang lain. 

Oleh karena itu sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai 

“rasionalisme orientalis”. Alam ghaib yang merupakan rukun Iman 

dalam Islam, memang tidak rasional dalam rasio orientalis, tapi 

sangat rasional dalam pandangan ilmu pengetahuan yang jujur dan 

hakiki. 

Rasionalisme ala orientalis itu sudah barang tentu akan 

melahirkan pemikiran-pemikiran aneh dan kontroversial dengan 

mengatasnamakan “pembaruan”. Pembaruan yang bagaimana?! 

Bagaimana kerangka metodologis pembaruan yang sedang diumbar 

itu, semua serba tidak jelas. Jika pembaruan Muhammad Abduh, 

Rasyid Ridha, Hasan Al-Banna, Al-Maududi dan lain-lain masing-

masing mempunyai kerangka yang jelas dan bertanggung jawab. 

Tapi pembaruan alumni Barat adalah pembaruan yang tidak 

punya acuan. Pada kenyataannya apa yang disebut dengan 

pembaruan itu tidak lebih dari pengulangan ide-ide orientalis. Jadi 
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bukan kreasi sendiri, tapi mengekor pada pemikiran orang lain. 

Sebuah gejala yang sering diistilahkan sebagai “parrotisme” 

(beoisme) menghinggapi banyak cendekiawan kita akhir-akhir ini. 

Oleh karena itu sesungguhnya kebebasan berpikir yang 

digembar-gemborkan itu sendiri sangat subyektif dan tidak berjalan 

secara konsekuen. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, karena 

mereka sangat terikat dengan pola pikir dan jargon-jargon barat yang 

berwatak sekuleristik, materialistik dan liberal. Jadi akhirnya mereka 

terjebak dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Inilah inti 

pemikiran barat yang mereka terapkan dalam kajian Islam. Sampai 

kapanpun metodologi ini tidak akan diterima oleh masyarakat Islam 

dan senantiasa akan menimbulkan gejolak dan reaksi keras dari umat. 

Sayangnya para alumni barat tidak hanya memboyong gelar dari 

negeri tempat mereka belajar, tapi juga mewarisi metodologi dan 

bahkan pola pikir yang digunakan orientalis. Hal ini tentunya lebih 

berbahaya dari orientalis sendiri. Sebab orientalis atau ilmuwan Barat 

sendiri, pengaruhnya bagi masyarakat Islam yang awam masih sangat 

terbatas. Karena dipisahkan oleh sekat-sekat ideologis dan psikologis. 

Tapi bila metodologi itu diterapkan oleh seorang muslim pribumi 

yang hidup di tengah masyarakat mereka sendiri, maka hasilnya tentu 

lebih menghawatirkan. Itulah sebabnya alumni Barat atau yang 

terpengaruh oleh cara berpikir orientalis sering menjadi sumber 

keresahan umat di berbagai negeri. 

Sebagai misal, Salman Rusydi yang dibesarkan oleh orientalis. 

Dia sangat berambisi menerapkan metodologi barat pada ajaran 

Islam. Akhirnya menanggung resiko akibat reaksi ummat Islam. 

Sehingga hadiah “Nobel”nya yang diraihnya sebagai imbalan karena 

“jasa”nya yang tunduk ke Barat itu, tidak dapat dinikmatinya. Mirip 

dengan Salman, belakangan ini seorang wanita Bangladesh mencoba 

mengkritik konsep al-Qur’an tentang peran wanita. Akibatnya dia 

diajukan ke pengadilan Bangladesh dan diusir dari negerinya. 

Sekarang hidup terasing di Swedia. 

Nah, pola pemikiran ala orientalis inilah yang ingin diterapkan 

oleh alumni barat di Perguruan-perguran Tinggi kita akhir-akhir ini. 

Kampus-kampus kita ramai dengan serangkaian ide dan teori yang 
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kedengaran “aneh” dalam literatur Islam. Sebagian ada upaya-upaya 

meragukan Al-Qur’an dengan cara memilah-milah antara yang 

Qath`i dan Zhanni. Ada lagi yang meragukan Hadits dengan berbagai 

alasan yang sudah “kadaluwarsa” dan tidak dapat dibuktikan secara 

ilmiah. Ada pula yang ingin merombak hukum fiqih tentang wanita, 

karena terkagum-kagum dengan faham “feminisme” yang klassik. 

Di lain diskusi ada suara-suara sumbang yang mempertanyakan 

wajibnya menerapkan hudūd. Ada pula yang melakukan distorsi 

sejarah Islam, membenarkan dan mengecam semaunya pihak-pihak 

yang pernah berbeda pendapat dalam  sejarah politik Islam. 

Mengecam ulama-ulama terdahulu karena tidak sesuai dengan 

keinginannya. Ini semuanya merupakan implementasi dari penerapan 

metodologi orientalis yang menempatkan wahyu (Al-Qur’an dan 

Sunnah) setara dengan teori dan hasil pikiran manusia. Tapi dalam 

terminologi mereka, anehnya ini dikenal sebagai “pembaruan”. 

Pemikiran orientalis itu tampaknya disuburkan di Perguruan 

Tinggi Agama Islam dengan berselimut “kebebasan berpikir” atau 

“kebebasan mimbar akademik”. Ironisnya, mereka sering menuduh 

orang yang berbeda pendapat dengannya sebagai “tradisional”, 

“jumud”, “kaku”, dan “tekstual”. Tetapi mereka begitu berani 

menerima kehadiran Karel Steenbrink, pastur Belanda yang terus 

terang tidak mengakui Al-Qur’an sebagai wahyu Allah itu. Ketika 

berada di Indonesia seringkali dia mengaku sebagai “muslim” - 

mengikuti gaya “leluhur”nya, Snouck Hurgronje - paling tidak 

memberikan kesan pada orang lain bahwa dirinya adalah “muslim”. 

Konon, tempat tinggalnya di Jawa Tengah dijadikannya sebagai 

tempat pertemuan missionaris. 

Percaturan Pemikiran di Mesir 
Di Mesir, arena percaturan pemikiran Islam terbesar, pemikiran 

seperti itu tidak mendapat pasaran. Karena masyarakat Mesir pada 

umumnya terdidik dan oleh karena itu cenderung bersikap kritis 

terhadap pemikiran yang datang dari luar. Betapapun derasnya 

upaya-upaya yang dilancarakan oleh pengagum pemikiran barat 

untuk memasyarakatkan kosnep mereka, tapi sering terbentur dan 

tidak mencapai sasarannya. Itu terjadi sejak abad lalu. 
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Sederetan nama-nama yang berjuang keras untuk mem”barat”-

kan Mesir seperti: Rifa`at Thahthāwi, Thaha Husein, `Ali `Abdur-

Raziq, Qasim Amin, dan sebagainya, tapi pemikiran mereka 

terhadang oleh Al-Azhar dan ulama-ulama lainnya. Ketika Thaha 

Husein sekembalinya dari Sorbonne, Perancis, menggelar 

pemikirannya yang bercorak kebarat-baratan, hingga mengeluarkan 

semboyannya yang terkenal, “Mengambil dari Barat (seluruhnya), 

yang manis dan yang pahit”. Maka serempak Al-Azhar menghadang 

pemikiran itu.  

Yang tidak pernah disebut-sebut, ialah rujuknya Thaha Husein 

dari sejumlah pemikirannya yang kontroversial itu. Ini akan tampak 

dalam karya-karyanya terakhir seperti “`Alā Hāmisy As-Sīrah” dan 

“Mir´ātul Islām”. Dari muridnya sendiri
1
, penulis mendengar bahwa 

di penghujung usianya, Thaha pernah ditanya dalam sebuah seminar 

tentang pemikirannya yang kontroversial itu, dia menjawab “Tilka 

fikratuna `inda hadātsatina” (Itu pemikiran kami dahulu ketika masa 

muda). Tapi, entah kenapa, informasi ini kurang begitu terdengar. 

Sepertinya ini sengaja ditutupi oleh kalangan tertentu, agar tidak 

kelihatan “pailit”nya pemikiran Barat tidak tampak. Sebab, jika berita 

ini diketahui umum, tersingkaplah kepalsuan pola pikir Barat yang 

sekularistik itu. `Ali `Abdur Rāziq pernah membuat geger Al-Azhar 

karena bukunya “al-Islām wa Ushūl al-Hukm” (Islam dan Dasar-

dasar Pemerintahan). Dalam karyanya itu, Ali menolak adanya sistem 

pemerintahan dalam Islam. Praktis Al-Azhar mengambil sikap tegas 

dengan mencabut Ijazah yang pernah diberikan kepada Ali dan 

mencabut seluruh jabatan yang dipegangnya. 

Kemudian belakangan `Ali `Abdur Rāziq rujuk dari 

pemikirannya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah itu dengan pengakuannya atas kekeliruan itu sambil melarang 

buku tersebut untuk dicetak ulang. Juga Ali menegasakan bahwa 

buku itu dicetak tidak sesuai dengan naskah asli yang ditulisnya. 

Ternyata buku tersebut telah banyak diselewengkan oleh Thaha 

                                                
1
 Beliau adalah Prof. `Abd al-Hādy, Guru Besar Bahasa Arab di Universitas Cairo 

pernah bertugas mengajar di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta atas 
undangan Organisasi Islam Internasional.  
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Husein ketika itu, yang diamanahkan oleh penulis (Ali) untuk 

mengoreksinya. 

Ada lagi cerita lain mengenai asal usul buku `Ali `Abdur Rāziq 

itu. Menurut satu versi, isi buku itu sama sekali bukan tulisan `Abd 

Rāziq, akan tetapi ia adalah murni tulisan seorang orientalis Inggris 

yang dikenal sangat membenci Islam, yang waktu itu hubungannya 

sangat dekat dengan elite politik Mesir yang berhaluan sekuler. 

Tulisan itu mencatut nama `Ali `Abdur Rāziq, seolah-olah dia 

sebagai penulisnya, padahal ia sama sekali tidak menulis buku itu. 

Namun pertanyaannya, apa yang membuat `Ali `Abdur Rāziq begitu 

nekad “pasang badan” untuk dipakai namanya sebagai penulis buku 

itu? 
1
 

Rujuknya sebagian pemikir-pemikir sekuler kepada Islam bukan 

suatu hal baru di Mesir. Kemungkingan mereka memang sudah 

terbiasa dengan perilaku ilmiah yang mengharuskan kejujuran dari 

aktornya. Ketika suatu ide dan analisis dirasakan tidak punya 

sandaran ilmiah dan bertentangan dengan kebenaran, mereka tidak 

segan untuk rujuk dan mengumumkan sikap itu dengan lapang dada. 

Hal ini mereka anggap sebagai “tahap berpikir” seseorang. Akan 

tetapi yang sulit bila seorang ilmuwan menyadari -terus terang atau 

diam-diam- kerancuan pemikirannya, tapi malu untuk rujuk dan 

menanggalkan pemikiran itu. Jadi persoalannya lebih banyak pada 

gengsi, bukan pada obyektivitas.  

                                                
1
 Pada tahun 2018 lalu, penulis diminta menjadi saksi ahli pada Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN), Jakarta, di mana pemerintahan rezim Jokowi 

membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena ajarannya tentang “khilāfah 

Islāmiyah” yang dianggap bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Penulis mengatakan dalam pembelaan itu, bahwa Khilāfah adalah 

sistem pemerintahan Islam sejati berdasarkan al-Qur’an dan Hadits. Khilāfah 

bukan produk HTI, sekalipun HTI banyak menyuarakan konsep Khilāfah. 
Sepanjang sejarah pemerintahan Islam berabad-abad itu, sistemnya adalah sistem 

Khilāfah. Dalam pembelaan itu, penulis sebutkan kisah `Ali `Abdur Rāziq yang 

di”vonis” oleh al-Azhar gara-gara bukunya yang mengingkari sistem Khilāfah. 

Lihat : Hay’at Kibār al-`Ulamā, “Ḥukm Hay’at Kibār al-`Ulamā fī Kitāb al-Islām 
wa Ushūl al-Ḥukm”, al-Mathba`ah al-Salafiyah, Cairo, cet. Pertama, 1344H 
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DIALOG PERADABAN  

ISLAM-BARAT 

khir-akhir ini seruan untuk mengadakan dialog peradaban 

antara Islam dengan Barat semakin semarak di dua belah 

pihak. Untuk kalangan Islam, ajakan dialog ini bukan suatu 

hal yang baru. Bahkan prinsip “dialog” itu sendiri adalah manhaj 

Qur´ani. Betapa tidak, dialog yang dalam istilah Al-Qur’an disebut 

‘al-jidāl’ secara tegas diterangkan dalam al-Qur’an, yang isinya: 

“Janganlah kamu berjidal dengan Ahlul-Kitab melainkan dengan 

cara yang terbaik, kecuali orang-orang yang zalim di antara 

mereka”.
1
 Lebih dari itu, ayat tersebut menegaskan metode yang 

harus digunakan dalam dialog itu, yakni ‘billati hiya aḥsan’ (metode 

terbaik). Bila direnungkan, ayat itu tidak mencukupkan sekedar 

metode yang dianggap baik, tetapi ia menuntut harus dengan ‘metode 

yang terbaik’. 

Di zaman post modern, ajakan dialog itu diteruskan oleh para 

pemikir Islam terkemuka, seperti Yusuf al-Qaradhāwi, Syaikh 

Muḥammad al-Ghazāli, Rāsyid al-Ghannousyi, Abu’l Ḥasan An-

Nadwi, Rusydi Fakkār, Fahmi Huwaidi dan lain-lain. Sebab dalam 

pandangan mereka, sikap barat yang cenderung memusuhi dunia 

Islam bukan tidak mustahil bertolak dari kesalah pahaman mereka 

terhadap esensi ajaran Islam. Sebab, gambaran yang suram tentang 

Islam telah lebih dahulu diwariskan oleh leluhur mereka. Dan di 

                                                
1
 Q.S al-`Ankabūt : 46 

A 
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zaman modern ini lebih mengkristal lagi setelah kaum orientalis 

memegang peran sebagai ‘pemasok’ informasi utama tentang Islam 

dan umatnya kepada Barat. Atas dasar itu, mereka tetap memandang 

positif upaya-upaya yang mengarah kepada terlaksananya forum itu. 

Qaradhawi menawarkan sejumlah dialog dalam bukunya ‘Prioritas 

Gerakan Islam’
1
, di antaranya dialog dengan kaum sekularis 

moderat, dialog dengan penguasa yang rasional, dialog dengan Barat, 

bahkan perlu, kata penulis lebih dari lima puluh buku itu, melakukan 

dialog dengan orientalis. Dan itu dilakukannya dengan Jacques 

Berque, seorang tokoh orientalis Perancis, profesor di ‘Colledge de 

France’, Paris yang dikenal agak ‘moderat’ itu. 

Tapi, dari kubu Barat, sepertinya ‘gayung’ itu kurang bersambut 

selama beberapa dekade, bahkan mungkin dalam hitungan abad. Baru 

saja, 27 Oktober 1993 silam, dalam sebuah ceramah yang 

monumental, apalagi dihadapan sejumlah orientalis, ilmuwan Barat, 

pemuka Islam dan politisi Inggris, Pangeran Charles melakukan 

terobosan yang dinilai cukup berani dan objektif. Secara blak-blakan 

dia membongkar pandangan yang selama ini sudah ber”karat” 

dibenak insan Barat. Bagi mereka, Islam dipandang senantiasa 

sebagai ancaman yang membahayakan. Oleh karena itu harus 

dimusnahkan dan tak perlu dikasi ‘angin’. Angin segar yang bertiup 

dari Inggris itu, tentu saja disambut hangat oleh pihak Islam. Hingga 

‘Perhimpunan Organisasi-organisasi Islam Se-Eropa’ menyatakan 

kesiapannya untuk membuat program dialog dan kerjasama timbal 

balik itu. Lebih dari limabelas negara Eropa, di mana cabang-cabang 

organisasi itu tersebar, keseluruhannya menyatakan siap untuk 

memulai dialog yang serius dengan bertitik tolak dari sikap ‘saling 

memahami’ dan pada prinsip-prinsip yang benar untuk mencari 

maslahat kedua pihak Islam dan Barat. 

Dalam ceramah sang Pangeran di “Oxford Center for Islamic 

Studies” (Pusat Pengkajian Islam), Oxford, Inggris itu, setidaknya 

ada tiga poin yang menjadi stressing dan patut diperhatikan: 

                                                
1
 Buku Yusuf al-Qaradhawi dengan judul “Awlawiyyāt al-harakah al-Islāmiyah” 

telah penulis terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul “Prioritas 
Gerakan Islam” terbitan Usamah Press. 



98 

1. Semakin bertambah pentingnya hubungan antara dunia Islam dan 

Barat di satu sisi. Tapi dalam dunia kenyataan, kesalahpahaman 

antara kedua belah pihak semakin tinggi intensitasnya, dan bahkan 

sampai ke tingkat ‘menghawatrikan’. Pentingnya peningkatan 

hubungan itu, akan terlihat dari perubahan peta politik dunia akhir-

akhir ini setelah berakhirnya era ‘perang dingin’. Barat 

memandang, bahwa diakui atau tidak, dunia Islam harus menjadi 

perhitungan di zaman pembentukan “Tatanan Dunia Baru” ini. 

Sebab, di samping kekuatan yang selama ini sudah diketahui di 

negeri-negeri Islam, kekuatan itu akan terasa lebih berarti setelah 

berdirinya kembali republik-republik Islam dibekas pendududkan 

Sovyet (Asia Tengah). Wilayah-wilayah ini cukup diperhitungkan 

Barat sejak ketika ia berada di bawah kekuasaan Uni Sovyet, 

apalagi setelah mereka bangkit dengan ‘bendera’ Islamnya. 

Karena, negara-negara Barat mengetahui betul berapa besar 

cadangan kepala nuklir yang tersimpan di Asia Tengah itu. Lain 

lagi persediaan tambang emas yang tidak sedikit di wilayah-

wilayah Islam itu. Adalah suatu kewajaran jika Barat kembali 

mengkaji ulang politiknya dalam menghadapi dunia Islam. 

2. Faktor-faktor yang menghubungkan antara dunia Islam dengan 

dunia Barat jauh lebih banyak ketimbang faktor-faktor yang 

memisahkannya. Keduanya sama-sama beriman kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan keduanya sama-sama memiliki banyak nilai-

nilai spiritual yang mirip. Contohnya, menghormati kedua orang 

tua. Tidak kalah pentingnya, saham yang telah disumbangkan 

oleh peradaban Islam di Andalusia untuk-dengan modal yang 

fundamental itu-Barat membangun Eropa modern. Pandangan 

Charles ini benar adanya, betapa peradaban Islam bersemayam di 

Spanyol selama delapan abad. Hal ini tentu tidak dapat 

dikecilkan begitu saja oleh orang-orang yang jujur terhadap 

sejarah. Sayangnya barat selama ini cenderung kurang 

menghargai ‘tinta’ dan ‘darah’ orang lain. Bahkan yang menonjol 

ialah aroganisme nya, menganggap dirinya sebagai ‘guru’ dalam 

semua bidang. Jika Barat mau menghargai ‘jasa’ cendekiawan 

Islam di abad tengah, tentu tidak sekasar itu sikap mereka 

terhadap Bosnia. 
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3. Pandangan mayoritas orang di Barat terhadap Islam adalah 

pandangan yang sangat keliru. Seperti diakui oleh Pangeran 

Charles: “Penilaian kita tentang Islam telah terlalu menyimpang 

dengan melihat hal-hal yang ekstrim sebagai norma”. Tindakan-

tindakan segelintir muslim yang dianggap “ekstrim” tentu tidak 

dapat digeneralisir bahwa itulah sikap seluruh umat islam dan 

secara otomatis dianggap sebagai esensi ajaran Islam. Bukankah 

mereka yang mengklaim dirinya sebagai ‘guru’ dalam 

metodologi ilmiah? Apakah kesimpulan seperti ini memenuhi 

standar ilmiah? Belum lagi dianalisa tindakan-tindakan yang 

disebut “ekstrim” itu? Sebab tidak sedikit dari tindakan 

‘terorisme’ itu tidak lebih dari sekedar sandiwara yang 

digerakkan oleh ‘kuku-kuku’ zionis dari belakang. Memang hal 

ini sulit dibuktikan, tapi diketahui oleh banyak orang. Kemudian, 

tindakan kekerasan yang secara jujur harus diakui sebagai 

perbuatan terkutuk, siapapun pelakunya itu jika dilakukan oleh 

muslim/arab, begitu cepat men’didih’nya, tapi terorisme yang 

diprogram Israel secara rahasia lewat MOSAD-nya, maupun 

terang-terangan tidak mendapat ‘vonnis’ secara seimbang. 

Apakah ‘hukuman’ yang dijatuhkan Barat kepada Israel yang 

melakukan pembantaian puluhan ribu rakyat Palestina, sejak 

Hertzel merampok negeri itu sampai Perjanjian “Perdamaian 

PLO” yang menguntungkan sepihak itu ditandatangani? 

Jadi analisis Charles yang obyektif tentang hakikat Islam yang 

membawa kedamaian, bukan sesuatu yang ditakuti, dapat diartikan 

sebagai kritikan atas sikap mayoritas pemimpin-pemimpin Barat 

dalam waktu-waktu terakhir ini yang memperingatkan bahaya Islam 

yang dikesankan mengancam peradaban Barat. Di sisi lain, pidato itu 

merupakan ide positif yang harus disambut positif di dunia Islam. 

Sebab, tidak ada masalahnya bagi Barat ataupun dunia Islam 

menyimpan-nyimpan permusuhan, terselubung atau terang-terangan, 

atau mengabadikan perselisihan. 

Memang sebagian kecil ada yang menilai, apa perlunya 

mengadakan dialog dengan pihak yang terang-terangan memusuhi 

kita? Tapi, kendatipun demikian, dialog Islam-Barat tetap 
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dibutuhkan. Dan yang ajaibnya, ide itu muncul pertama kali justru 

dari kalangan Islam sendiri, yang notabene sebagai ‘pelengkap 

penderita’. Untuk apa? Agar Barat memahami apa yang kita inginkan 

untuk diri kita dan untuk umat manusia. Agar mereka mengerti 

bahwa kita kaum Muslimin pembawa misi da’wah, bukan pencari 

harta rampasan perang. Bahwa kita penyebar rahmat dan kasih 

sayang, bukan teroris yang mengerikan. Bahwa kita penyeru 

kedamaian, bukan penyulut peperangan. Bahwa kita pembela 

kebenaran dan keadilan, bukan pendukung kebatilan dan kezaliman. 

Bahwa tugas kita ialah menyelamatkan umat manusia dari 

kebingungan kepada petunjuk Allah SWT, menghubungkan ‘bumi’ 

dengan ‘langit’, menyambung tali persaudaraan sesama manusia agar 

setiap orang menyukai untuk orang lain, apa yang disukainya untuk 

dirinya, serta menghapuskan permusuhan dan kebencian yang 

membinasakan. 

Atas dasar itu, mencari sumber dan motif kesalahpahaman itu 

benar-benar merupakan langkah awal untuk sampai ke tingkat saling 

memahami, saling menghormati dan pada saatnya terlaksanalah apa 

yang disebut dengan ‘dialog peradaban’ yang berakhir dengan 

kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. 

Islam mengajarkan pemeluknya agar mengenal orang lain, bukan 

untuk memusnahkannya, tetapi justru untuk memahaminya dan hidup 

berdampingan dengannya, sepanjang orang tersebut tidak menyimpan 

kebencian kepada kaum muslimin dan tidak mengganggunya. Sikap 

ini cukup jelas diterangkan Alloh dalam Al Quran dan merupakan 

pola hidup yang dipraktikkan oleh Nabi SAW dan generasi Islam 

terdahulu. 

Hendaknya Barat siap menanggalkan motif-motif 

kesalahpahamannya terhadap Islam yang terfokus pada ‘kacamata’ 

perang salib di abad tengah dahulu. Selain pandangan itu sendiri 

tidak objektif, juga pengalaman pahit perang salib lebih terasa bagi 

ummat Islam. Betapa tidak, jumlah korban yang jatuh di tangan 

tentara Eropa di Al-Quds, Palestina tahun 1099 adalah 70.000 jiwa 

dan yang dibantai oleh Barat di Antakia, Spanyol sebesar 100.000 

orang. 
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Di samping itu Barat harus menghapus pandangannya atas 

peradaban Barat dan nilai-nilainya sebagai satu-satunya peradaban 

yang harus mendominasi mutlak bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab, 

ini artinya menghapuskan peradaban bangsa lain dan nilai-nilai yang 

mereka pelihara. Mungkin secara tidak sengaja, Charles menyentuh 

jilbab dan kedudukan wanita dalam Islam. Suatu pembicaraan yang 

seharusnya tidak disentuhnya, karena kurang mendukung gagasan 

positif yang telah dilemparkannya. Masalah wanita dalam Islam tidak 

seharusnya dilihat dengan kaca mata Barat. Tetapi, bagaimana kita 

mampu memahami nilai yang merupakan identitas suatu bangsa, 

tanpa harus membela salah satu sikap yang terdapat dalam tubuh 

bangsa lain. Demikian juga dengan penerapan ‘syari’at Islam’ yang 

sering disalahpahami oleh ahli hukum Barat khususnya. Alangkah 

baiknya jika Barat membiarkan bangsa lain untuk hidup dengan 

hukumnya, tanpa memberikan ‘vonnis’ yang diukur menurut ‘selera 

keadilan’ Barat sendiri. 

Titik tolak yang paling tepat dalam dialog peradaban itu, 

kalaupun terlaksana, harus dimulai dari persamaan-persamaan dan 

harus berdiri pada pijakan yang kokoh dalam menghargai pendapat 

orang lain dan saling percaya. Tidak ada artinya dialog jika Barat 

tetap memandang kaum muslimin sebagai rival seperti di masa 

perang salib dahulu. 

Adapun prasangka-prasangka di pihak Islam terhadap Barat dan 

tidak percaya, adalah disebabkan karena pengalaman-pengalaman 

pahit di masa kolonialisme yang baru saja berakhir. Penjajahan yang 

berlangsung tiga setengah abad bukan pengalaman yang sebentar dan 

tidak gampang dihapus. Tapi, mengabadikan gambaran itu juga tidak 

banyak manfaatnya. Jadi tiada lain, bagi kedua dunia ini (Islam dan 

Barat) melainkan untuk hidup bersamaan. Dan untuk menghilangkan 

kesalahpahaman yang timbal balik itu, sangat diperlukan jembatan 

yang dapat menanamkan kepercayaan kedua belah pihak. Bila 

kalangan Islam telah menyatakan kesiapannya untuk maju ke forum 

dialog itu, apakah Barat sudah mempersiapkan hal serupa? Nanti kita 

tunggu jawabannya.  
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MEMBACA PIDATO 

PANGERAN CHARLES 

epatah Arab ada mengatakan: “Al-fadhlu mā syahidat bihi al-

a`dā´” (yang istimewa ialah kehebatan kita yang diakui oleh 

pihak lawan). Pidato Pangeran Charles baru-baru ini di 

Universitas Oxford di hadapan ilmuwan-ilmuwan Barat dan orientalis 

benar-benar mengejutkan berbagai pihak dan menarik untuk 

dianalisa. Dalam pidato yang panjang itu, sang Pangeran mengeritik 

keras sikap Barat selama ini terhadap Islam dan kaum Muslimin. 

Sebuah penilaian yang dianggap berani dan langka di kalangan 

penguasa Barat. Pangeran membeberkan pandangan Barat yang 

apriori dan tidak bersahabat dengan dunia Islam. Rasa dendam itu 

telah mereka warisi sejak masa Perang Salib lalu. Sebenarnya sikap 

Barat seperti ini bukanlah hal yang baru di kalangan Islam. Pemikir-

pemikir Islam terkemuka sudah sejak abad yang lalu mengungkap hal 

itu, tapi dalam bentuk pengakuan yang jujur dari pemimpin negara 

Barat, apalagi Inggris, baru pertama kali ini kedengaran. 

Oleh para tokoh Islam, ungkapan Charles itu dinilai positif dan 

jujur melihat realita yang ada. Prof. Mahmud Hamdi Zaqzūq, dekan 

Fak Ushuluddin Al-Azhar, misalnya menilai ceramah Pangeran dari 

Inggris itu cukup objektif dan sudah saatnya dialog Barat Islam itu 

dimulai, Penilaian serupa juga muncul dari ‘Rabithah ‘Alam Islami’ 

di Mekkah. Bahkan ‘Perhimpunan Organisasi-organisasi Islam Se-

Eropa’ yang diketuai oleh Dr. Ahmad Al-Rawi, telah menyatakan 

kesiapannya untuk membuat program itu. beliau mengatakan: 

P 
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‘Cabang-cabang kami yang tersebar di limabelas negara Eropa lebih 

telah siap memulai dialog yang serius seperti yang diusulkan oleh 

Pangeran Charles itu dengan berangkat dari sikap saling pengertian 

dan untuk maslahat bersama”. 

Ada beberapa poin yang agak menarik dari pidato Charles itu, di 

samping ada pula beberapa kejanggalan yang barang kali timbul dari 

wawasannya tentang Islam yang masih terbatas. Khususnya 

menyangkut pakaian wanita dan penerapan hukum syari’at Islam. 

Pandangan Charles di sini perlu diberi catatan. Tapi itu barangkali 

dapat dianggap wajar dari pengamatan seseorang non muslim. Di 

antara hal-hal menarik itu ialah: 

Fundamentalalisme 
Seperti diketahui, bahwa cap ‘fundamentalisme” sering dijadikan 

barat sebagai senjata untuk memukul setiap aktivitas yang 

menginginkan Islam. Setiap orang bebas untuk memperjuangkan apa 

saja, liberalisme, sekularisme, komunisme, sosialisme, kristen, dan 

lain-lain kecuali “Islam”. Sekularisme berjalan mulus di Turki, Al-

Jazair, Tunisia, Libanon dan sejumlah besar negara Islam mulai dan 

mendapat dukungan dari barat. Sosialisme berkuasa puluhan tahun di 

Iraq, Suria, Yaman dan lain-lain tanpa mendapat hambatan berarti 

dari pihak Barat. Tapi, ketika Islam mulai bersuara di Al-Jazair, 

Pakistan, Sudan, Afghanistan, Malaysia maka pers Barat serempak 

bangkit memeranginya dengan cara memfitnah, menjelek-jelekkan, 

menghina dan sejumlah cara kotor. Pemboman gedung “World 

Trading Center” (WTC) dapat dijadikan sebagai contoh. Yang 

dijadikan sebagai “tertuduh” dalam kasus ini adalah Islam. Walaupun 

hingga saat ini FIBE dan Pengadilan Amerika tidak dapat 

membuktikan tuduhannya. Beberapa peledakan bom di negara-negara 

Islam yang dituduhkan kepada fundamentalisme, akhirnya terbukti 

keterlibatan Israel dalam perbuatan terkutuk itu. Demikian juga 

dengan kasus Al-Jazair dan Sudan yang senantiasa menjadi mangsa 

pers Barat. Hanya karena negeri-negeri itu menginginkan penerapan 

Islam yang adil dan damai. Tapi karena Barat dari sejak awal sudah 

menyimpan "warisan" perang salib dan prasangka buruk yang tidak 

beralasan, maka apapun yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Muslim 
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untuk memperbaiki nasibnya akan dilihat sebagai ancaman bagi 

barat. Bukti konkret dari sikap barat itu dapat dilihat dari kasus 

Bosnia yang sampai hari ini masih bergejolak. Kehadiran Islam di 

Bosnia dianggap oleh barat sebagai ancaman bagi Eropa dan 

mengingatkan mereka pada era Khilāfah Islam di Andalusia dan di 

Balkan. Akhirnya dengan segala kekuatan, Barat membasmi Islam di 

bekas Yugoslavia itu. Itulah salah satu bagian yang dibongkar oleh 

pangeran Charles di Oxford tanggal 27 Oktober 1993 lalu. 

Barangkali pernyataan itu dapat menjadi materi berharga bagi 

sebagian umat Islam yang selama ini menganut "Western oriented" 

dan tidak percaya kalau barat -termasuk perangkat persnya- telah 

melakukan sesuatu yang tidak adil dalam pandangan manusia 

beradab terhadap dunia Islam. 

Ekstrim Bukan Monopoli Islam 
Kejujuran Charles terlihat dalam penilaiannya terhadap 

"Ekstrimisme" yang oleh Barat selama ini dikesankan hanya terjadi 

dikalangan Islam dan bahkan menganggap bahwa "Ekstrimisme" 

adalah inti ajaran Islam. Padahal sikap itu didapati di semua pemeluk 

agama, faham dan ideologi. Oleh karena itu ada ekstrimis Kristen, 

ekstrimis Hindu dan ada pula ekstrimis Sekuler. Barat Hanya mampu 

melihat pelaku peristiwa Lockerbi, peledakan gedung WTC, dan 

sejenisnya. Padahal kasus-kasus itu masih belum sepenuhnya dapat 

dibuktikan, bahkan keterlibatan Mosad dapat dibongkar dalam kasus 

WTC. Intervensi Amerika di Somalia dengan dalih mendamaikan 

pihak-pihak yang bertikai. Tekanan Barat lewat 'tangan' nya PBB 

untuk memusnahkan bangsa Irak dengan alasan ancaman bahaya 

nuklir dan senjata kimia yang dikembangkan Irak. Pada saat yang 

sama Amerika memberikan hadiah pesawat tempur paling canggih 

bulan lalu kepada Israel. Tapi Barat di pihak lain, menutup matanya 

dari perlakuan terorisme Israel baik dalam skop organisasi rahasia 

maupun negara yang membantai bangsa Palestina dari Shobra dan 

Chatila, penculikan dan pembunuhan ilmuwan-ilmuwan Palestina di 

tangan Mosad, pembantaian Muslim Bosnia oleh tentara Serbia dan 

Kroatia. Belakangan dibantu oleh tentara PBB dengan kedok 

pemelihara perdamaian dan keamanan. Bila dilihat dari sisi ini, 
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sebenarnya dengan segala kejujuran kita akan mengatakan tanpa ada 

niat justifikasi bahwa ekstrimitas sekelompok orang adalah reaksi 

logis dari perlakuan Barat terhadap dunia Islam. Dengan kata lain, 

Barat sesungguhnya bertanggung jawab atas tindakan-tindakan itu. 

Tapi, Islam tidak menghendaki cara yang tidak berkesudahan itu. 

Dialog Islam Barat 
Seruan dialog antara Islam dengan Barat sudah lama 

dikumandangkan oleh tokoh-tokoh Islam yang dipercaya. Prof. Yusuf 

Qaradhawi dalam berbagai tulisannya, khususnya dalam buku 

"Prioritas Gerakan Islam", menyerukan perlunya dialog yang 

terbuka dan jujur untuk membangun masa depan yang damai. Karena 

masing-masing pihak tidak dapat berdiri sendiri, khususnya di era 

globalisasi ini. Permusuhan yang terus menerus tidak akan 

menyelesaikan persoalan. "Ekstrimisme hanya akan melahirkan 

ekstrimisme baru", kata Qaradhawi. Seruan yang sama juga 

dikemukakan oleh Syeikh Al Ghozali, Rasyid Al Ghannousi, Rusydi 

Fakkar dan lain-lain. Tapi dari pihak Barat, memang baru datang dari 

Pangeran Charles. Apakah Barat siap untuk maju berdialog untuk 

kepentingan kemanusiaan ini, masih menunggu jawaban.  



106 

 

GARAUDY Vs. SINDIKAT ZIONISME 

onon di Barat kebebasan berpendapat dijamin sepenuhnya. 

Hingga siapapun boleh saja mengingkari Allah semaunya, 

dengan cara apapun yang dipilihnya. Tapi ironisnya, juga 

masih di Barat, siapapun tak mungkin meragukan kebenaran -konon 

pula mengingkari- kematian enam juta Yahudi yang dibunuh 

Nazisme sebelum dan pada waktu Perang Dunia kedua. Karena ini 

sudah menjadi ketentuan "wahyu" bagi mereka, yang tak mungkin 

didiskusikan oleh siapapun. 

Begitulah luasnya ruang 'kebebasan berpikir' di Barat dan 

kebebasan berideologi yang dipaksakan oleh lobby Yahudi. Dan 

siapa yang berani melanggar "rambu-rambu" itu, akan berhadapan 

dengan resiko besar. 

Di antara orang yang berani melawan arus itu, Raja' Garaudy, 

seorang filosuf Perancis yang namanya akhir-akhir ini menjadi bahan 

pemberitaan media massa Eropa. Pasalnya, tokoh yang berusia 83 

tahun itu, meluncurkan kitabnya baru-baru ini, yang mempersoalkan 

kembali sejumlah "kebenaran mutlak" yang diyakini oleh Zionis 

Internasional dan yang menjadi alat politik negara zionis "Israel" 

sekarang ini. 

Kitab Garaudy itu terdiri dari tiga bab. Bab 1 membahas sekitar 

mitos-mitos yang disusupkan gerakan zionisme dengan dalih sebagai 

interpretasi kitab suci Taurat, padahal justru penyelewengan terhadap 

teks-teksnya. Di antaranya ialah mitos "tanah yang dijanjikan" 

(maksudnya: Palestina). Kemudian dongeng "bangsa pilihan Tuhan", 

dan dongeng tentang "bersihnya ras Yahudi". 

K 
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Sedang Bab 2 dari kitab itu khusus mengupas dongeng-dongeng 

yang diekspos Zionisme dalam abad dua puluh ini untuk meraih 

simpati dunia, di antaranya: (1) Asumsi bahwa zionisme adalah anti 

fasisme, (2) Anggapan bahwa mengadili tokoh-tokoh Nazisme yang 

katanya dianggap sebagai "penjahat perang" itu, adalah sebuah 

keadilan. (3) Mitos "Holocaust" (pembantaian atas orang-orang 

Yahudi), (4) Legenda "tanah tanpa tuan adalah milik tuan tanpa 

tanah" (yang dijadikan zionis sebagai alasan untuk merampas bumi 

Palestina). 

Dalam bab 3 kitab yang menggegerkan itu, Garaudy menjawab 

pertanyaan berikut: Bagaimana mitos bisa dijadikan sebagai alat 

politik? Di sini penulis menjelaskan peran "lobby" Yahudi di 

Amerika dan Perancis. Juga membahas isu "Mukjizat Israel" yang 

bertumpu sepenuhnya pada bantuan luar negeri. 

Yang meresahkan lingkaran zionisme Perancis ialah bab 2 dari 

buku tersebut. Pasalnya, penulis -yang pernah menjalani 

"pengembaraan" ideologis dan terakhir berhenti pada Islam ini- 

membongkar sejumlah bentuk kerjasama zionisme dengan Nazisme 

selama perang Dunia kedua. Sebuah fakta yang tak terbayangkan 

orang selama ini. Harus diketahui, bahwa Izhak Shamir, mantan PM 

Israel, diajukan ke Pengadilan Inggris di London, dengan tuduhan 

sebagai "Penjahat Perang" yang membantu Nazisme dan melakukan 

kerjasama dengan Hitler melawan Inggris. 

Juga yang paling membuat berang Yahudi, karena Garaudy 

meragukan isu "Holocaust" alias pembantaian terhadap orang-orang 

Yahudi oleh kaum Nazisme. Dalam konteks ini, penulis membantah 

dua asumsi: Pertama, yang menjadi korban satu-satunya selama masa 

pemerintahan Nazi itu hanyalah Yahudi Garaudy menegaskan bahwa 

isu itu jelas tidak benar. Bahkan kaum komunis Jerman dan 

"organisasi-organisasi perlawanan atas pendudukan Nazisme", justru 

yang paling menderita akibat penindasan itu. Juga kaum minoritas 

non-Aria juga merasakan penderitaan serupa. Namun mereka tidak 

berbicara karena suara mereka lemah. Kedua, yang diragukan 

Garaudy, adalah jumlah angka orang Yahudi yang mati di tangan 

Nazisme, sebelum Perang Dunia kedua dan sesudahnya. 
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Selama ini media massa Yahudi membesarkan angka itu sampai 

enam juta jiwa. Sementara Garaudy menilai bahwa angka itu sangat 

dibesar-besarkan secara berlebihan. Hujjah (argumentasi) Garaudy 

yang paling telak, ialah data statistik tentang jumlah Yahudi di Eropa 

seluruhnya sebelum perang dan jumlah emigran Yahudi. Sangat tidak 

masuk akal besarnya angka itu, sementara jumlah yang berdiam di 

Eropa kala itu jauh lebih sedikit. Pembesar-besaran jumlah Yahudi 

yang dibunuh itu, kata penulis, ada kaitannya dengan tindakan 

kriminal Yahudi di Palestina yang berlangsung sejak dahulu hingga 

kini. 

Kemudian dalam waktu yang sama, penulis juga meragukan 

tentang "kamar gas" yang dijadikan tempat pembantaian atas jutaan 

Yahudi itu. Berdasarkan keterangan para saksi, bahwa kamar-kamar 

itu memang benar ada, tapi tidak berfungsi sama sekali. Bahkan 

menurut Lischter, seorang insinyur Amerika yang melakukan 

penelitian intensif tentang "kamar gas" itu sama sekali tidak ada. Itu 

hanya isu yang diciptakan zionis belaka. Bahkan sebagian orang 

Yahudi itu dibunuh dengan cara disemprot dengan zat kimia yang 

biasa digunakan untuk membunuh serangga. Bekas itu ditemukan di 

dinding-dinding sel penjara. Ketika Lischter tidak mengakui 

"pembunuhan massal" di kamp "Ochifiz" itu, dia diajukan ke 

pengadilan dan dipecat dari tugasnya. Sebabnya, insinyur itu 

mengungkapkan kebenaran dan menolak untuk memalsukannya. 

Perlu dicatat bahwa "penderitaan" Yahudi selama masa Nazisme 

itu dalam ideologi zionisme bukan sekadar "fatwa" yang harus 

dipatuhi, tapi sampai ke tingkat "wahyu" Ilahi yang sakral yang tak 

boleh dipersoalkan kebenarannya. Jadi dari sini terlihat, betapa 

rendahnya kualitas ideologis itu, mensejajarkan peristiwa yang baru 

terjadi dalam abad ini dengan "dogma" padahal data-data otentik dan 

para saksi masih mudah ditemukan untuk membantah kebenarannya. 

Bukan hanya Garaudy yang bermasalah langsung, bahkan orang 

yang cenderung menunjukkan solidaritas pada beliaupun tak luput 

dari mangsa lobby zionis. Adalah Pope Pierre, seorang pendeta 

terkemuka di Paris, juga ikut kena getahnya, ketika yang terakhir ini 

membela sikap Garaudy itu hingga beliau dipecat dari Gereja 
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Perancis, atas permintaan Ashiden Berg, ketua "Badan Perancis Anti 

Memusuhi Semith". Berita pemecatan dan protes itu diekspos besar-

besaran oleh pers Perancis. 

Barangkali, ini mengingatkan kita pada peringatan Digul, tokoh 

Perancis yang mengatakan: "Lobby zionis telah menguasai media 

massa Perancis". Buktinya, kata Garaudy dalam wawancaranya 

dengan surat kabar oposisi "Al-Ahrār" Mesir 3/6 lalu, tragedi 

pemboman mobil ambulan Libanon yang mengangkut anak-anak 

oleh tentara Israel, hingga tubuh mereka terpotong-potong, tak 

dimuat oleh satupun media massa. 

Resiko yang harus dibayar oleh pemikir muslim ini, dicekal berbicara 

dalam media massa Perancis dan posisinya yang serba tidak jelas. 

Sebenarnya yang menjadi korban dalam kasus serupa bukan hanya 

Garaudy dan Pierre saja. Rasanya halaman ini tidak cukup untuk 

mengungkap sederet nama-nama intelek dan akademik Barat yang 

mendapat sanksi yang tidak laik, hanya karena mempersoalkan kasus 

"Holocaust" dan jumlah Yahudi yang mati dalam penyiksaan Nazi. 

Adalah Robert Forison, guru besar sastra Perancis di Universitas 

Leiden, yang pernah melakukan penelitian panjang tentang "kamar 

gas" di atas dan melakukan recheck atas sejumlah riwayat yang 

bersumber dari orang-orang yang keluar dari kamp-kamp tahanan 

sebagai saksi langsung. Profesor itu akhirnya menyimpulkan bahwa 

"kamar gas" sesungguhnya adalah isu yang dibuat-buat dan tak 

terbukti dalam kenyataan. Sasarannya agar meraih simpati dunia pada 

program zionis. 

Harga yang harus dibayar Forison atas hasil penelitiannya itu 

adalah dipecatnya dari universitas dan hancurnya karir akademik dan 

sastranya. Lingkaran zionisme mengepungnya, khususnya setelah 

hasil penelitian itu diterbitkan dalam bentuk buku. 

Juga resiko yang sama hampir dialami oleh Christina Jeffri, kalau 

bukan karena wanita ahli sejarah Amerika ini cepat minta maaf di 

layar televisi Israel. Dia mengatakan bahwa tak pernah tersirat di 

benaknya keraguan pembantaian itu. Padahal Jeffri tidak lebih dari 

sekadar mengusulkan agar dalam kurikulum sekolah menengah di 

Amerika, harus diketengahkan juga pandangan Iain mengenai kasus 
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"Holocaus?' itu agar penyajian kurikulum itu berimbang. Sebab 

selama ini yang disajikan kepada murid hanyalah pandangan yang 

didasarkan pada "laporan zionisme" semata. Ketika laporan itu bocor 

ke luar, Nyonya Christiana Jeffri dipecat dari tugasnya sebagai ahli 

sejarah di Parlemen Amerika. Dan masih banyak lagi kasus-kasus 

sejenis terjadi di Jerman dan Perancis. 

Tahun delapan puluhan, kasus serupa terulang lagi. Kali ini yang 

jadi korban adalah insan akademik. Pasalnya, Henry Rokeh, seorang 

peneliti mengajukan disertasinya yang membahas seputar "kamar 

gas" itu. Disertasi itupun sudah selesai disidangkan di Universitas 

Nant, Perancis. Penelitiannya didasarkan pada merecheck kesaksian 

seorang perwira militer Jerman yang menyerahkan diri kepada 

Perancis. Dalam pengakuannya si perwira itu menceritakan 

pembunuhan menurut versi orang Yahudi. Namun Rokeh merasa 

kurang puas, lalu menyelidiki dengan tekun laporan itu hingga 

akhirnya menemukan berbagai kontradiksi informasi dan beberapa 

kekeliruan yang sulit diterima. Kesimpulannya, ia meragukan isu 

pembakaran tersebut. 

Pada mulanya, Rokeh merasa "aman-aman" saja karena beritanya 

belum tersiar ke luar dan dia berhasil meraih judicium "memuaskan" 

dengan disertasi tadi. Suasananya baru berubah seratus delapanpuluh 

derajat, ketika Rokeh diwawancarai oleh salah satu pemancar radio 

tentang isi penelitiannya itu. Beritanyapun segera terdengar ke mana-

mana dan diributkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. 

Resikonya? Rokeh harus menelan pil pahit, disertasinya dicabut 

dengan SK Menteri Pendidikan Tinggi Perancis. Sebuah peristiwa 

pertama kali terjadi dalam sejarah negeri Perancis. Bukan itu saja, 

bahkan Profesor yang menjadi supervisor-nya pun turut 

diberhentikan. 

Pertanyaan yang mungkin muncul, kenapa Israel begitu 

mengkultuskan mitos-mitos tersebut. Kata Garaudy, gerakan 

zionisme sangat mempertahankan isu itu agar menutupi kejahatannya 

terhadap bumi Palestina dan bangsanya. Tapi selain itu, menurut 

Fahmi Huweidi, kolumnis terkemuka di Mesir, ada target-target lain, 

Pertama, agar orang-orang barat senantiasa bersimpati pada Yahudi 
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yang pernah menjadi korban pembakaran. Kedua, agar tetap tertanam 

perasan bersalah bagi insan Eropa, khususnya Jerman, pada bangsa 

Yahudi. Ketiga, dan ini cukup penting, agar Jerman membayar ganti 

rugi pada Israel dalam jumlah yang sangat besar, konon mencapai 60 

milyar dollar. 

Ironisnya, dalam kasus Raja' Garaudy ini hampir seluruhnya 

badan-badan internasional yang selama ini ribut menanggapi kasus-

kasus di dunia Islam, pada tutup mulut. Khususnya Badan 

Internasional untuk HAM, Assosiasi Penulis dan Lembaga-lembaga 

Ilmiah lainnya yang tersebar di dunia. Padahal lembaga-lembaga 

serupa dalam kasus Salman Rusydi yang menghina simbol-simbol 

suci Islam itu, begitu bersemangat melakukan pembelaan. Inilah 

makna "kebebasan" dalam terminologi mereka.  
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BAB 3 

HUKUM ISLAM  
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FALSAFAH PENERAPAN 

HUKUM ISLAM 

ejak berhasilnya pemerintah kolonial yang berkuasa di negeri-

negeri muslim menggeser posisi Syari'at Islam (sebagai hukum 

positif) dan menggantinya dengan Hukum Barat (baca: 

Kolonial), kesan banyak orang terhadap Hukum Islam ini masih 

cenderung negatif. Kendatipun kekuasaan kolonial telah berakhir, 

namun semangat ingin tetap mempertahankan kedudukan Hukum 

Barat masih dominan. 

Tampaknya dalam rentang waktu masa penjajahan itu, pihak 

kolonial berhasil menanamkan kesan (anggapan) bahwa hukum yang 

didasarkan pada wahyu Tuhan adalah hukum untuk masa lalu, dan 

yang relevan saat ini hanyalah hukum warisan kolonial. Tegasnya, 

kaum kolonial berhasil membentuk opini ahli-ahli hukum yang 

apriori terhadap Hukum Allah dan fanatik terhadap Hukum Barat. 

Sekiranya mereka mau berpikir sedikit objektif dan 

membebaskan pikirannya dari belenggu-belenggu yang mengekang 

kejernihan berpikir, dan mau melihat sisi-sisi positif dari objek yang 

dikaji, niscaya mereka akan melangkah setapak lebih maju ke depan, 

sebab apa yang mereka khawatirkan dari Hukum Allah itu 

kebanyakan didasari asumsi dan bayangan-bayangan yang tak 

muncul dalam kenyataan. Ini yang pertama. 

Kedua, apa yang mereka kesankan tidak manusiawi dan tak 

relevan lagi untuk masyarakat modern yang berperadaban, karena 

disebabkan sudut pandang mereka dalam melihat permasalahan amat 

S 
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sempit, tidak menyeluruh. Artinya, visi mereka dalam melihat konsep 

yang ditawarkan Islam tidak jauh berbeda dari visi kaum kolonial dan 

orientalis, yaitu mengingkari semua unsur positif dalam konsep 

Hukum Islam. 

Penerapan Syari'at dalam sistem hukum tidaklah seburuk yang 

dibayangkan oleh sebagian penderita "syari'atphobia". Akan tetapi, 

Hukum Tuhan ini mengandung kelebihan-kelebihan yang tak 

ditemukan dalam sistem hukum konvensional. Betapa tidak, ia adalah 

perangkat hukum Yang berasal dari Pencipta manusia, Yang Maha 

Tahu tentang sisi-sisi kelemahan manusia. Di antara keutamaannya 

ialah: 

Perbaikan Individu dan Masyarakat 
Salah satu perbedaan pokok antara hukum konvensional dengan 

Syari’at Islam adalah pada sisi moral. Hukum konvensional, yang 

merupakan terjemahan dari Hukum Barat, tidak mempunyai konsep 

untuk mengarahkan manusia kepada kebaikan. Di sisi Iain, ia tidak 

menghukum beberapa kejahatan yang dianggap sebagai perbuatan 

yang dapat merusak mentalitas manusia. 

Jika diperhatikan, hal ini disebabkan karena hukum konvensional 

tidak mempedulikan terbentuknya manusia yang baik (Shaleh), 

sebagaimana hal ini menjadi perhatian utama Islam. Hukum hanya 

menetapkan perbuatan-perbuatan terlarang dalam persepsi pembuat 

hukum, berikut hukuman-hukumannya. Sedangkan manusia adalah 

makhluk yang mempunyai perasaan, kecenderungan, watak, sifat, 

dan Iain-Iain hal yang bersifat psikis. Manusia tidak bisa 

diperlakukan seperti robot yang dapat digerakkan dengan remote 

control. Manusia tidak cukup sekedar diperintah dan dilarang, dan 

jika melanggar aturan, dia dihukum. Akan tetapi, manusia adalah 

makhluk yang berpikir, berjiwa, berkembang, mudah terpengaruh 

oleh kondisi lingkungan, cenderung kepada kebaikan dan kejahatan. 

Faktor-faktor psikologis manusia mengharuskan adanya sebuah 

konsep yang universal untuk membentuk manusia yang baik, 

mengerti arti hidup, mempunyai daya tahan mental untuk tidak jatuh 

dalam perbuatan tercela, dan taat pada aturan hukum. Secara jujur, 

konsep ini secara jujur tidak ditemukan dalam sistem hukum 
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konvensional. Hukum hanya memuat aturan-aturan yang tidak boleh 

dilanggar, dan tidak merumuskan konsep, bagaimana mencetak 

manusia yang taat pada hukum. 

Hukum cenderung melepaskan dirinya dari sektor pembentukan 

ini dan menganggap aspek ini bukan merupakan objek kajiannya. 

Hukum membatasi dirinya pada peraturan dan penegakan peraturan 

itu. Kadangkala ia menyerahkan soal pembentukan ini kepada agama, 

terkadang kepada adat istiadat atau kepada tuntutan kehidupan 

bermasyarakat. Barangkali sangat tidak adil menyerahkan urusan 

moral dan pembentukan mentalitas kepada agama/Tuhan, sementara 

urusan hukum -yang seharusnya tidak boleh terpisah dari otoritas 

agama/Tuhan- dimonopoli oleh manusia. 

Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan manusia 

adalah satu kesatuan yang utuh. Seluruh aspek hidup manusia harus 

diatur dengan suatu sistem terpadu yang sama-sama terprogram 

secara berimbang. Tidak boleh mengatur bagian tertentu 

mengabaikan bagian lainnya. Memberi perhatian pada sektor tertentu 

dan berlepas tangan pada sektor lainnya. Kekeliruan dalam 

mendefinisikan "manusia" akan berakibat kekeliruan yang terus 

beruntun dalam menata sektor-sektor kehidupan manusia. Kekeliruan 

ini pada gilirannya akan menimbulkan krisis yang menyeluruh dan 

berkepanjangan dalam kemanusian, sebagaimana yang terjadi pada 

masyarakat Eropa. Selama konsep ini tidak dirumuskan secara jelas 

dan terencana, maka sulit diharapkan terwujudnya keamanan, 

ketenteraman dan kebahagiaan dalam masyarakat dan negara. 

Apa yang dikenal selama ini sebagai tujuan hukum, yaitu 

mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, adalah 

sebuah cita-cita fiktif dan sulit diwujudkan, karena hukum tidak 

memiliki pilar-pilar utama untuk merealisasi tujuannya. Inilah salah 

satu kelemahan mendasar dalam sistem hukum konvensional. 

Sedangkan konsep yang ditawarkan Islam mengandung tatanan yang 

lengkap untuk mengatur kehidupan manusia, bahkan tak hanya di 

dunia, tapi sampai pada kehidupan setelah mati. 

Di samping itu, hukum konvensional juga tidak menetapkan 

fungsi utama manusia. Bahkan seringkali hukum berada di satu pihak 

dan cenderung membela kepentingan pihak tertentu. 
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Lain halnya dengan Syari'at Islam. Sebagai suatu ajaran, Islam 

menaruh perhatian besar bagi pembentukan manusia yang Shaleh. 

Dalam hubungan ini Islam menentukan dengan jelas tugas manusia 

dalam hidupnya di dunia yang bertumpu pada dua sasaran, yaitu: 

a. Untuk menghambakan diri kepada Tuhannya, dan 

b. Menegakkan fungsi khilāfah (kepemimpinan) di muka bumi. 

Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadat kepada-Nya. Ia 

hidup di bumi dalam jangka waktu terbatas, dalam rangka 

mengemban misi 'amal saleh' dengan menyebarluaskan kebajikan, 

mencintai sesama manusia, mempererat hubungan kemanusiaan, dan 

membasmi kemungkaran, selama hayatnya. Seruan-seruan Islam 

untuk menegakkan kebenaran, keadilan, kebajikan, jihad dan 

sebagainya, adalah misi yang sasarannya tak lain dari perbaikan 

individu dan masyarakat. 

a. Sistem Konvensional yang Sekularistik 
Dalam sistem konvensional, konstitusi memberikan kebebasan 

ideologi kepada warganegara, bahkan membebaskan warga negara 

hidup tanpa agama. Padahal orang yang tidak mengenal Tuhannya, 

bagaimana mungkin akan merasakan adanya pengawasan (kontrol) 

dalam dirinya. 

Dengan gampang ia melakukan kejahatan (Fasād) sepanjang ia 

menemukan peluang dari hukum. Bagaimana mungkin negara 

berpenduduk muslim membebaskan warganya hidup tanpa agama? 

Sehingga negara -dalam hal ini- hanya melindungi sistem politik dan 

ekonomi saja, kurang memperhatikan kehormatan agama. 

Dalam politik moneter, hukum konvensional melepaskan orang 

kaya dari kewajiban zakat, tetapi membebaninya dengan pajak yang 

jumlahnya jauh berlipat ganda dari besarnya zakat, atau membiarkan 

monopoli bahan makanan pokok orang banyak. Juga membolehkan 

orang kaya untuk menghambur-hamburkan uangnya di meja 

perjudian, night club. Orang juga leluasa melakukan praktik transaksi 

riba. 

Dalam pandangan Syari'at Islam, harta adalah milik Allah SWT. 

Manusia hanya diberikan hak mengelola, dan memanfaatkannya 

dalam batas-batas yang diperbolehkan Syari’at (hukum). Seseorang 
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tidak dapat semena-mena menggunakan harta kekayaannya pada hal-

hal yang merusak kepribadian dan moral. Juga orang tidak dapat 

melakukan praktik riba, karena sistem perdagangan yang satu ini 

merusak perekonomian nasional dan menimbulkan pengaruh 

psikologis yang jelek. Pakar-pakar ekonomi dari luar kalangan Islam 

telah banyak berbicara soal bahaya perdagangan dengan sistem 

"interest" ini. Mereka mengakui bahwa sistem mudhārabah (bagi 

hasil) dan sistem-sistem lainnya yang Islami adalah alternatif bagi 

perdagangan Nasional dan Internasional. 

Jadi, dalam sistem Islam, harta rakyat akan terjamin dari tekanan 

riba, manipulasi, penipuan dan praktik monopoli. Di samping 

pemerataan yang adil senantiasa mewarnai kehidupan rakyat melalui 

lembaga zakat dan warisan. 

Hukum Keluarga tak kalah rusaknya. Rasanya aneh jika hukum 

yang berlaku di negeri berpenduduk muslim membolehkan hubungan 

"haram" antara sepasang insan yang belum menikah, tidak 

mengategorikannya sebagai zina. Bahkan zina dimasukkan ke dalam 

delik aduan, artinya kejahatan moral ini baru dapat dihukum 

bilamana pihak yang berkepentingan mengadukan kepada yang 

berwajib. Sebuah aturan hukum yang mengangkangi ketentuan 

agama. 

Barangkali dalam kondisi di mana prinsip-prinsip Hukum Allah 

diterapkan, praktik-praktik yang dapat merusak moral bangsa ini 

tidak akan terjadi, karena Islam tidak membenarkan hubungan 

kelamin di luar lembaga perkawinan. Firman Allah dalam surat al-

Mu’minūn ayat 5-7, 

َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوَن  ِإَلََّعَلى أَْزَواِجِهْم َأْوَما َمَلَكْت أََْيَا نُ ُهْم 
ُر َمُلْوِمَّي  َفَمِن ابْ تَ َغى وَ   رَاَء َذِلَك فَأُولَِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ فَِإن َُّهْم َغي ْ

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap 

istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka 

sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa 

mencari yang di balik itu, mereka itulah orang-orang yang 

melampaui batas". 



118 

b. Zaman Materialisme Jahiliyah 
Era sekarang adalah era materialisme, di mana manusia tidak lagi 

mempedulikan norma-norma moral (akhlak) kecuali jika 

berhubungan langsung dengan kepentingan materi. Pedagang tidak 

berlaku jujur dan amanah kecuali sekedar untuk menjamin 

kelancaran usaha dagangnya. Aparat atau pegawai Negara, dalam 

melayani kepentingan umum, hanya untuk melepaskan kewajibannya 

di mata hukum. Partai-partai politik di tiap-tiap negara cenderung 

tidak mengenal moral politik kecuali untuk mencapai target-target 

politiknya. Betapapun gencarnya pengakuan atas hak asasi manusia 

dan piagam-piagam perjanjian menyangkut harkat manusia dan 

moral, tetapi tak
 
akan mencapai sasarannya, sepanjang ideologi yang 

mendominasi bangsa-bangsa di dunia adalah prinsip interest 

(kepentingan) dan materi, bukan ridho Allah SWT. 

Atas dasar ini, jika kita mendambakan perubahan dalam realita 

dan keadaan masyarakat manusia, maka jalan alternatifnya adalah 

dengan menyadari pentingnya penerapan sistem yang diturunkan 

Allah untuk umat manusia, karena dengan menerapkan sistem itu, 

akan tercipta iklim yang Islami, di mana manusia saling menghargai 

sesama manusia, menganjurkan kebaikan, saling mengingatkan akan 

bahaya kemungkaran, dan senantiasa ingat kepada Allah SWT. 

Selama lebih dari satu abad hukum konvensional dipaksakan 

kepada bangsa-bangsa muslim, apakah hasil yang telah dibuahkannya 

bagi perbaikan individu dan masyarakat? Tentu saja jawabannya, 

"tidak ada". Hukum konvensional yang diimpor dari negara-negara 

Eropa Barat tidak bakal merubah keadaan umat Islam menjadi bangsa 

Eropa, sementara kepribadian mereka telah sima. Akhirnya, mereka 

menjadi muzabzab, tidak ke mari dan tidak ke sana. 

c. Fakta Sejarah 
Lembaran sejarah telah mencatat bahwa pada permulaan lahirnya 

Islam, di mana Syari'at Islam diundangkan sebagai sistem hukum, 

maka dalam tempo yang relatif singkat, Islam telah berhasil merubah 

corak kehidupan masyarakat Arab, dati masyarakat yang suka perang 

dan menumpahkan darah menjadi masyarakat yang cinta damai, dari 

masyarakat yang terbelakang dan tidak berperadaban menjadi 
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masyarakat yang diperhitungkan dalam percaturan peradaban 

Internasional, bahkan menjadi penentu peradaban itu sendiri. 

Islam mengeliminasi penyakit-penyakit masyarakat yang 

menghambat kemajuan. Islam mendorong maju masyarakatnya untuk 

menyebarkan "pesan-pesan" Islam. Natijahnya, dalam tempo tidak 

cukup seratus tahun, mereka tampil sebagai bangsa terkuat di dunia, 

menggantikan posisi bangsa-bangsa yang menjadi "polisi" dunia 

waktu itu. Mereka mampu menguasai sumber-sumber kekayaan 

material, sementara kekayaan jiwa tetap terpelihara. Inilah 

karakteristik peradaban Islami yang tak ditemukan pada konsep 

peradaban lainnya. 

Sebenarnya hukum Allah adalah hukum yang lahir dari Yang 

Maha Mengetahui tentang seluk beluk persoalan makhluk-Nya, dan 

Yang Maha Tahu tentang solusi problematika manusia. Ketika kita 

telah siap menerapkannya, pada saat itu Allah telah mengubah 

"kecemasan" menjadi "ketenteraman". Membuka pintu berkat-Nya 

dari berbagai penjuru langit dan bumi sesuai dengan janji-Nya dalam 

surat al-A`rāf: 96, 

َوَلْوَأنَّ َأْهَل اْلُقَرى َءاَمُنوا َوت ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت ِمَن السََّماِء َواَْلْرِض 
بُوا فََأَخْذنَاُهْم ِبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ   َوَلِكْن َكذَّ

"Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, 

pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit 

dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami itu), maka 

Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." 

Akan tetapi manusia materialistis pada zaman modern ini 

memang cenderung atheistik, tidak percaya pada alam ghaib selain 

apa yang mereka saksikan dengan mata kepala. Dan inilah faktor 

pembeda antara orang beriman dengan orang tidak beriman. 

Persatuan Umat 
Kondisi umat Islam zaman sekarang memang memprihatinkan. 

Mereka cenderung terpecah belah. Antara satu dengan lainnya saling 

membanggakan diri dan nasionalismenya. Persatuan, yang 

sesungguhnya merupakan khas Islam, telah sulit dibuktikan dalam 
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kenyataan. Bayangkan, dunia Arab saja terdiri atas 22 negara, yang 

tadinya merupakan satu kesatuan yang kokoh. Masing-masing negara 

itu tunduk pada sistem hukum yang sebagian besar bersumber dari 

hukum Barat yang tidak Islami. 

Dalam sistem hukum, secara garis besar, negara-negara Arab 

mengacu kepada Hukum Inggris, Hukum Perancis, dan Hukum Italia, 

sesuai dengan negara yang menjajah sebelumnya. Untuk negara luar 

Arab, Hukum Belanda menjadi salah satu acuan bagi negara-negara 

bekas jajahannya. 

Yang disesalkan di sini ialah ketimpangan Visi dalam 

memandang kolonialisme, di mana semangat perjuangan bangsa-

bangsa muslim untuk mengusir penjajah dari negeri-negeri mereka 

hanya terbatas pada penjajahan militer. Padahal penjajahan di bidang 

hukum tidak kurang parahnya, kalau bukan lebih berbahaya dari 

penjajahan militer, sebab hukum merupakan perangkat aturan yang 

berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. 

Perjuangan mereka yang demikian gigih mengusir kolonialis, 

tidak sepatutnya memberikan peluang bagi kaum kolonial untuk 

mewariskan hukumnya yang dapat mempengaruhi kehidupan 

masyarakat dan mewarnai pola pikir mereka. Apa gunanya mereka 

berjuang mati-matian melawan penjajah, sementara "senjata ampuh" 

penjajah yang tak kunjung punah, tetap mereka pelihara dan mereka 

kembangkan untuk membasmi mereka secara diam-diam? 

Dalam kaitan ini, ada analisis menarik dari beberapa pemikir 

muslim yang menyebutkan bahwa penjajah Barat tidak akan 

mengakhiri masa penjajahannya sebelum mereka telah siap 

meninggalkan generasi pewaris mereka dari anak negeri itu sendiri. 

Analisis ini perlu direnungkan karena realita politik dan hukum 

cenderung mendukung kebenaran analisis ini. Walaupun demikian, 

mungkin tidak berarti bahwa semua Penguasa/rezim di negeri-negeri 

muslim adalah generasi penerus masa silam yang kelabu (baca: 

penjajah). 

Konflik Antar Sesama Negeri Muslim 
Kendatipun perseteruan (konflik) mewarnai banyak hubungan 

negara-negara muslim, namun di sana masih ada secercah harapan 
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untuk kembali bersatu. Harapan itu mungkin dapat terealisasi 

melalui penerapan perangkat hukum Yang pernah mempersatukan 

negeri-negeri muslim selama lebih kurang tiga belas abad 

lamanya, sebab perpecahan secara frontal yang menimpa umat ini 

adalah saat menjelang dan sesudah runtuhnya kekuasaan Dinasti 

Utsmani yang berpusat di Turki. Bagaikan anak ayam kehilangan 

induk, mereka masing-masing mencari tempat bernaung, yang 

pada akhirnya, keadaan ini dimanfaatkan betul oleh bangsa 

kolonialis Barat. 

Asumsi ini juga dibenarkan oleh sejarah. Islam pertama kali lahir 

di tengah-tengah masyarakat yang heterogen dan terpecah-pecah, 

tidak tunduk di bawah suatu sistem yang mandiri. Kebodohan dan 

cinta dunia membuat mereka hidup terombang-ambing dan menjadi 

mangsa bangsa-bangsa yang kuat. Setelah Islam tampil 

mempersatukan barisan mereka, mencerahkan akal mereka yang 

redup, akhirnya mereka menguasai dunia. Sepertinya sejarah 

berulang kembali ketika manusia meninggalkan Islam. Mereka 

kembali hidup dalam suasana permusuhan (konflik) yang 

berkepanjangan, seperti halnya pendahulu-pendahulu mereka pada 

zaman Jahiliyah. Agaknya analisis Umar ibn al-Khattāb menarik 

diperhatikan dalam mencermati kondisi umat Islam di tengah 

persaingan peradaban dunia sekarang ini. Kata beliau -radhiallāhu 

`anhu-, 

 ِبَغْْيِِه يُِذلَُّكُم اهللُ  َأَعزَّ ُكُم اهللُ بِا إِلْساَلِم َفَمْهَما َتطَلَّبُ ْوا اْلِعزَّةَ  َلَقدْ 
"Sesungguhnya Allah telah memuliakanmu (wahai bangsa Arab) 

dengan Islam. Bagaimanapun kamu mencari kemuliaan di luar 

Islam, Allah pasti akan menghinakanmu. " 
Saat ini dunia Islam penuh dengan keberagaman sistem Yang 

cenderung tidak menguntungkan umat. Variasi itu bukan hanya 

dalam satu aspek, tetapi dalam berbagai aspek kehidupan. Dibidang 

hukum, negara-negara Islam umumnya mengacu kepada negara-

negara yang pernah menjajahnya. Ada yang menganut hukum 

Perancis, ada yang mengambil hukum Inggris, ada pula yang 

mempertahankan hukum Belanda. 
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Di bidang politik juga terdapat keberagaman yang 

membingungkan. Sebagian mereka berkiblat ke Amerika dan yang 

lainnya berlindung di bawah naungan Soviet. Tatkala Soviet telah 

runtuh, mereka kehilangan induk. Ada yang beralih ke Prancis dan 

ada pula yang menyeberang ke Cina. Sekarang di kawasan Timur 

Tengah terjadi persaingan pengaruh antara Amerika dan Prancis. 

Masing-masing saling menuding siapa yang bertanggungjawab atas 

krisis berkepanjangan di Timur Tengah. Padahal kedua-duanya 

adalah two devil yang tak dapat dipercaya. 

Begitu juga di bidang ekonomi, ada yang cenderung liberalis dan 

ada sebagian yang menganut sosialisme. Di antara sesama negara-

negara sosialis sendiri masih terdapat warna-warna yang satu sama 

lain saling memusuhi. Sosialismenya Saddam Hussen tidak pernah 

sejalan dengan sosialismenya Hafez al-Asad. Padahal keduanya 

adalah kader dari Partai “Ba`ats” (Kebangkitan) Sosialis yang 

berhaluan Marxisme Komunis Soviet. 

Keberagaman sistem di dunia Islam cenderung membawa 

perpecahan di kalangan umat dan persaingan antarsesama 

pemimpinnya. Agaknya, sudah tiba saatnya umat Islam bangun dari 

"tidurnya", meretas belenggu hukum impor yang sengaja direkayasa 

oleh kaum kolonialis. Apalagi kandungan hukum itu terasa "asing" 

bagi masyarakat muslim. 

Ada asumsi yang mengatakan bahwa dunia Islam saat ini 

menjadi bahan rebutan negara-negara adidaya karena kekayaan 

alamnya. Kalau itu benar, maka persatuan adalah satu-satunya 

senjata yang bisa menghentikan perebutan itu. Munculnya persatuan 

hanya bisa digalang dengan sama-sama menerapkan sistem hukum 

yang berlandaskan Islam, dan penerapan itu sendiri yang 

mewujudkan kesatuan sistem yang berdiri di atas akidah yang 

kokoh. Barangkali pelaksanaan ibadah puasa ramadhan dan ibadah 

haji di Baitullah cukup menjadi bukti betapa penerapan (tatbiq) 

Syari'at Islam mampu mempersatukan umat yang mempunyai 

bahasa yang berbeda, warna kulit, dan kebangsaan yang berlainan. 

Mereka merasa bersatu karena tunduk pada aturan yang sama. 

Benarlah firman Allah,  
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ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلهِ   َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فاَتَِّبُعوُه َوَلَ تَ تَِّبُعوا السُّ
"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan yang lurus, 

maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang 

lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari 

jalanNya...”.
1 

Kemenangan dengan Ridha Allah 
Manusia muslim adalah manusia yang percaya pada janji Allah. 

Dunia Islam sekarang tengah dilanda musibah akibat menggunakan 

sistem-sistem konvensional produk Barat yang sama sekali tidak 

relevan dengan watak kehidupan muslim, sebab mereka adalah 

masyarakat yang lahir dan berkembang dengan latar belakang 

tersendiri, yang amat berbeda dari masyarakat Timur. 

Para ahli dan pemikir hukum konvensional dengan susah payah 

berijtihad mengembangkan studi hukum dan cara penerapannya. 

Akan tetapi, mereka lupa bahwa mereka, mau tidak mau, pasti akan 

bertanggung jawab di hadapan Allah yang memberinya akal untuk 

berpikir dan menganugerahi kepintaran (Fiqh), tetapi mereka 

menghabiskan umurnya memikirkan pengembangan hukum produk 

manusia, bukan ciptaan al-Khāliq Padahal Allah SWT. telah 

mengingatkan dalam Al-Qur'an, 

"...dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 

menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangianlah kamu mengikuti 

hawa nafsu mereka...”
2
 

Peringatan Allah di atas jika direnungkan oleh orang yang 

berkecimpung dalam dunia hukum, baik pemikir maupun praktisi, 

sebenarnya amat mengharukan, sebab dalam dunia hukum, termasuk 

di dalamnya peradilan, adalah dunia yang senantiasa bersenggolan 

dengan kepentingan, ambisi, selera, dan hawa nafsu. 

Dalam masalah penetapan hukum, sudah tentu ada yang setuju 

dan ada yang menolak. Bahkan dalam upaya menetapkan Hukum 

Allah sebagai hukum positif, mungkin lebih banyak yang tidak setuju 

                                                
1
 Q.S al-An`ām: 153 

2
 Q.S al-Mā´idah: 49 
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daripada yang setuju. Akan tetapi, peringatan Allah mengharuskan 

decision maker (pembuat keputusan) agar mendahulukan kemauan 

Tuhan daripada selera manusia yang tak ada ujungnya. 

Dalam kasus penetapan hukuman mati saja, ada yang setuju dan 

banyak pula yang menolak. Soal alasan, dapat dibuat, walaupun 

segudang. Akan tetapi, penentu dalam kasus ini seharunyalah 

kemauan Allah, bukan kemauan manusia. Manusia yang percaya 

pada Tuhan sudah selayaknya menundukkan kepalanya kepada 

ketentuan "legislator" yang utama, yaitu Allah Subhānahu Wa 

Ta`ālā.  
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SALAH PAHAM TERHADAP 

HUKUM ISLAM 

udul "Salah paham terhadap Islam" pernah muncul dalam karya 

ilmiah yang ditulis oleh Muḥammad Qutb, seorang ulama dari 

Mesir dalam bukunya Syubuhāt Ḥawla al-Islām. Syari’at Islam 

sebagai satu aspek dari ajaran Islam yang universal dan 

komprehensif, sering digambarkan secara keliru oleh sebagian orang, 

khususnya kalangan hukum. 

Hukum Islam sering dipandang dari satu sisi saja, tanpa melihat 

sisi lain yang tidak terpisah dari sisi pertama. Ibarat orang buta 

meraba gajah. Ketika yang terpegangnya belalai gajah, ia bersikeras 

mengatakan bahwa gajah itu bulat, panjang dan mengecil ke ujung. 

Jika ia dikoreksi dan digambarkan kepadanya bentuk gajah yang 

sesungguhnya, ia menolak. Hukum Islam sering ditampilkan dan 

ditafsirkan sebagai suatu "vonis". Karena itu, tidak heran mengapa 

ada yang mengatakan hukum Islam itu kejam, sadis, dan tidak 

manusiawi. 

Setiap mendengar ungkapan "Hukum Islam", maka yang tersirat 

dalam benak mereka tidak lebih dari sekedar hukum potong tangan, 

hukum rajam dan qishas yang dapat dikategorikan sebagai "Vonis". 

Kesemua vonis ini kalau dilihat sepintas lalu, memang akan 

menimbulkan kesan yang kurang enak bagi hukum Allah tersebut. 

Akan tetapi, orang tidak mau melihat, kapankah suatu kasus baru 

sampai ke tingkat vonis. Apakah eksekusi (pelaksanaan) hukuman 

dilakukan dengan sembarangan, tanpa proses peradilan. Apakah 

J 
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vonis bisa dijatuhkan sekalipun tidak terpenuhi unsur-unsur dan 

syarat suatu kejahatan. 

Juga asosiasi orang, setiap kali mendiskusikan "Syari’at Islam", 

sering tertuju kepada kasus-kasus pidana belaka, padahal hukum 

pidana, yang dalam istilah fikih-nya disebut "Fiqh Jināyāt", hanyalah 

salah satu cabang dari hukum Islam yang luas. 

Menampilkan Hukum Islam sebagai vonis, jelas kurang objektif 

dan punya latar belakang politis, khususnya ketika sebagian besar 

negara Islam berada di bawah jajahan negara-negara Barat. Untuk 

mempertahankan kedudukan kolonial waktu itu, Barat sengaja 

menampilkan hukum Islam sebagai hukuman kekerasan, agar bangsa 

jajahannya kurang bersimpati pada sistem hukum yang adil itu. Ini 

karena, bila hukum Islam berlaku, maka sudah dapat dibayangkan, 

posisi penjajah pasti terdesak, sebab Islam menentang setiap 

penjajahan dalam setiap bentuknya. Penjajahan dalam pandangan 

Islam, tidak hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, bahkan 

lebih jauh dari itu, bertentangan dengan Akidah tauhid, bagian yang 

paling fundamental dalam Islam. Menurut Islam, semua manusia 

bersamaan kedudukannya di depan Allah kecuali orang yang takwa. 

Akan tetapi sayangnya, setelah penjajahan fisik berakhir, 

tuduhan-tuduhan tidak beralasan itu tidak hanya muncul dari pihak 

Barat, tetapi juga datang dari kalangan terpelajar muslim sendiri, 

yaitu mereka yang kurang memahami spirit Hukum Islam secara 

baik, khususnya mereka yang dididik oleh Barat. Akibat arus ideologi 

Barat yang berkembang demikian deras melalui pendidikan, budaya, 

dan cara berpikir, sementara pengetahuan tentang Islam relatif lemah, 

akibatnya, mereka pun dengan mudah terpengaruh oleh berbagai isu 

negatif tentang Hukum Islam. 

Hukum Islam Relevan Untuk Setiap Ruang dan Waktu 
Prof.`Abdul Nāsher el-Attār, seorang pakar Hukum dari Mesir, 

dalam bukunya, Madkhal Li Dirāsat al-Qānūn (Pengantar Studi Ilmu 

Hukum), menganalisa tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada 

Hukum Islam dan mencoba memberikan jawabannya yang objektif 

dan jernih. Di antara isu-isu itu, antara lain: bahwa hukum yang lahir 

pada abad-abad terdahulu tidak sesuai lagi untuk abad ini, karena 
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perangkat hukum tersebut tidak lagi mampu memberikan jawaban 

bagi permasalahan modern. Sebagai contoh, hukum modern 

mengatur tentang asuransi, perbankan, PT administrasi, dan lain-lain. 

Di samping itu, derasnya arus informasi dan penemuan-penemuan 

baru menuntut perhatian lebih besar kepada yang baru daripada 

kepada sistem hukum yang sudah berlalu lama. 

Qaul ini tampak kekeliruannya karena disebabkan Kurangnya 

memahami hakekat Hukum Islam. Sebenarnya, di antara hukum-

hukum yang lahir pada abad-abad lampau, ada sistem yang masih 

tetap berlaku sampai saat ini, dan ini tidak dapat diingkari siapa pun 

termasuk pihak "yang keliru" itu sendiri. Misalnya "Hukum 

Napoleon" yang lahir tahun 1804 dan pada kondisi yang jauh berbeda 

dengan kondisi sekarang, namun masih tetap dipakai di Perancis dan 

wilayah jajahannya, sebagaimana Belanda dan jajahannya. KUH 

Pidana Belanda berasal dari Code Penal Perancis. Lalu, apakah 

penerapan Hukum Perancis dianggap sebagai kemajuan dan 

perkembangan, sedangkan penerapan Hukum Islam pertanda 

kemunduran dan keterbelakangan? 

Sekiranya tolok ukur yang dipakai untuk menentukan terpakai 

atau tidaknya suatu produk hukum adalah kurun waktu lahirnya 

hukum itu, maka tentu jauh lebih kadaluwarsa lagi kaidah-kaidah 

hukum yang berasal dari Hukum Romawi kuno, sebab Kerajaan 

Romawi Kuno telah ada jauh sebelum datangnya Islam. Kemudian 

hukum tersebut diterjemahkan ke Hukum Perancis dan Belanda, dan 

masih tetap diberlakukan hingga sekarang sebagai hukum Positif. 

Contohnya, sistem pembagian hak menjadi "hak kebendaan" dan 

"hak perseorangan" yang masih dipertahankan Oleh seluruh hukum 

Perdata Yang bersumber dari hukum Rumawi Kuno. Apakah ini yang 

dijadikan sebagai standar, atau sejauh mana kaidah-kaidah hukum 

bisa/mampu berjalan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang 

terus berubah? 

Syari'at Islam adalah sistem hukum yang bersifat alamiyah 

(mendunia), tidak dibatasi Oleh sekat-sekat teritorial tertentu, dan 

siap diterapkan di setiap kurun waktu dan tempat. Karena watak 

sumber (mashdar) hukumnya yang bersifat murūnah (fleksibel) 
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sehingga memungkinkan kita untuk mengistinbāth (mencari 

penyelesaian) atas setiap masalah yang dihadapi, kapan dan di mana 

saja. 

Suatu hal yang harus dipahami secara baik bahwa tuntutan 

menerapkan Hukum Islam bukanlah berarti antimodernisasi atau 

mem"peti-eskan" studi ilmu hukum modern. Akan tetapi, 

pelaksanaan Hukum Islam berarti konsekuen terhadap hukum yang 

berasal dari Pembuat Hukum (Legislator) tertinggi, Allah swt. Ini 

menuntut kajian dan pembaruan. Bila ternyata yang "baru" itu lebih 

sesuai (relevan) dengan hukum syara' atau tidak bertentangan dengan 

nash (teks), maka tidak ada halangannya untuk diterima. Akan tetapi, 

bila sebaliknya yang terjadi, mengapa kita tidak mencari alternatif 

pengganti lain yang relevan? 

Sebenarnya, dengan pelaksanaan Hukum Islam, berarti 

melakukan reformasi pemikiran dan inovasi pembahasan yang 

kontinu untuk menemukan yang baru dan relevan dengan hukum 

syara'. Lebih dari itu, Hukum Islam adalah ciptaan Allah, Yang Maha 

Tahu tentang kondisi manusia, bersifat universal, kekal sampai 

yaumul hisab, serta terlepas dari segala pengaruh hawa nafsu dan 

kepentingan sepihak. Bagaimana mungkin kita meninggalkannya? 

Hukum Islam adalah Hukum yang Abadi 
Anggapan yang tidak kurang kelirunya, bahwa agama adalah 

suatu periode sejarah yang telah berakhir. Jadi, kita seharusnya hidup 

tanpa Islam, Kristen, ataupun Yahudi. Pemikiran ini muncul di 

kalangan ahli sejarah hukum. Mereka beranggapan bahwa agama 

merupakan salah satu periode sejarah timbulnya hukum yang telah 

berlalu dan berakhir kemudian diikuti oleh periode undang-undang 

dan adat. 

Menurut teori ini, manusia pertamakali hidup bersandarkan 

kepada kekuatan fisiknya, kemudian ia membutuhkan perdamaian 

dengan sesamanya dan memerlukan peradilan. Setelah itu timbullah 

periode "diviner" (pengetua adat) menghakimi manusia. 

Diviner membuat hukum berdasar kepada adat dan kebiasaan 

setempat, tetapi mereka mengklaim bahwa hukum itu berasal dari 

wahyu. Setelah berlaku berulang kali, peraturan tersebut menjadi 
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"kaidah umum". Menurut faham ini, syari'at-syari'at agama termasuk 

ke dalam bagian terakhir ini. 

Periode berikutnya, barulah timbul sistem kenegaraan, dan secara 

otomatis berakhir pulalah periode hukum agama. Hakim berwenang 

menyelesaikan persengketaan/perkara berdasarkan kebiasaan, dan 

Lahirlah peraturan-peraturan (hukum) dari wakil-wakil rakyat. Adat 

dan undang-undang merupakan dua sumber hukum yang bermula 

dari kehendak rakyat. 

Teori ini, kalaupun ada benarnya bagi syari'at non-samawi, tetapi 

tidak bisa diterima oleh Syari'at Samawi. Karena yang terakhir ini -

khususnya Islam- sejarahnya sudah jelas dan kitab suci yang menjadi 

dasarnya masih tetap utuh sebagai barang bukti. Islam bukan agama 

yang direkayasa oleh tangan pendeta (pemuka agama) atau pengetua 

adat, sebagaimana yang pernah terjadi pada agama-agama lain, di 

mana pendeta mempunyai otoritas untuk membuat-buat doktrin 

agama. Justru Islam memerangi sistem kependetaan. Karena Al-

Qur'an bukan karangan Nabi Muḥammad saw., uslub (gaya 

bahasa/redaksi)nya saja sudah berbeda dengan uslub hadits. 

Al-Qur'an juga bukan pengukuhan (justifikator) terhadap adat 

dan kebiasaan masyarakat ketika itu. Justru Islam datang untuk 

membasmi adat dan kebiasaan yang ada (jāhiliyah), merombak 

sistem dan fondasi kemasyarakatan jahiliyah, dan ia mengandung 

hukuman duniawi, seperti qishāsh, rajam, dan lain-lain. Jadi, unsur-

unsur dalam teori tersebut tidak terpenuhi dalam Islam. 

Adat, sekalipun berasal dari kebiasaan suatu bangsa tidak 

selamanya mengandung nilai kebenaran. Kebiasaan hidup dan 

pergaulan bebas, minuman keras, transaksi riba, jelas tidak 

menguntungkan. Di sinilah kita temukan Islam sebagai hidayah. 

Penerapannya membawa dampak bagi perbaikan individu (pribadi) 

dan masyarakat, mengantarkan manusia ke suatu tempat utama dan 

yang menjadi tuntutan fitrah kemanusiaannya. 

Undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif terkadang 

relevan dengan tuntutan rakyat, tetapi tidak jarang ia berada di satu 

pihak saja (penguasa), sebagaimana undang-undang tidak bisa 

menjamin keadilan untuk semua orang. Hukum Islam berasal dari 
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Allah yang Maha tahu tentang kepentingan seluruh hamba-Nya, 

bukan sepihak (baca surat an-Naḥl ayat 90). 

Tidak Ada Kekhawatiran Terhadap Hukum Islam 
Lebih lanjut, Prof. `Abdul Nāsher el-`Aththār mengemukakan 

bahwa ada sementara orang yang khawatir bila diterapkan hukum 

Islam berarti akan menutup bank-bank, perusahaan asuransi, travel, 

dan bar-bar serta menghentikan berbagai aktivitas ekonomi yang 

sementara ini dianggap sebagai simbol budaya dan modernisasi dan 

turut memberi masukan (input) ekonomi nasional. 

Sesungguhnya penerapan hukum Islam tidak pernah menghambat 

lancarnya aktivitas ekonomi, baik dalam skala individu ataupun 

negara, selama aktivitas itu tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. 

Bank-bank tetap melakukan kegiatannya atas asas Islam yang 

nonriba, sebab Islam mempunyai sistem tersendiri dalam perbankan. 

Adapun perusahaan asuransi juga demikian, dapat ditolerir sistemnya 

sedemikian rupa sehingga tidak mengandung unsur penipuan, riba, 

dan syarat-syarat yang dapat merugikan sepihak. Travel boleh selama 

tidak mengandung unsur taruhan/judi. 

Adapun tempat hiburan atau perdagangan sex terselubung, maka 

hukum Islam telah jelas dan tegas. Hal itu tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara moral, agama, dan kemaslahatan 

bangsa. Negara pun tidak mendapatkan masukan yang banyak dari 

tempat-tempat tersebut dibandingkan dari sektor-sektor lainnya yang 

halal. Andaipun itu besar, namun sumbernya jelas tidak halal 

(illegal). Padahal masih banyak sumber-sumber ekonomi lain yang 

dapat digiatkan oleh negara dan dibenarkan Islam, seperti 

perdagangan, pertanian, industri, dan lain-lain yang masih terbuka 

luas serta halal daripada mengharapkan masukan dari sumber yang 

haram dan terlarang, karena prinsip Islam yang fleksibel, toleran, 

mudah, serta memelihara kepentingan umum. 

Ketentuan Pidana Islam Menjamin Keadilan dan 

Ketenteraman 
Ketentuan pidana Islam, khususnya mengenai hudūd seperti 

potong tangan bagi pencuri dan hukum rajam bagi pezina serta 
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qishāsh, sering mendapat sorotan tajam dari kalangan non-lslam, 

seperti orientalis, politisi Barat, dan sebagian orang Islam yang telah 

termakan oleh ide orientalis. 

Mereka menggambarkan hukuman tersebut sebagai sesuatu Yang 

kejam dan tidak sesuai dengan peradaban modern. Ketentuan-

ketentuan hudūd sifatnya memang mutlak (absolut), tidak perlu 

diragukan wajibnya. Akan tetapi, hudūd itu sendiri mempunyai unsur 

dan syarat yang harus terpenuhi. Dengan kata lain, tidak dapat 

dijatuhkan hukuman sebelum unsur dan syaratnya terpenuhi. Apakah 

seseorang yang mencuri sebutir telur lantas dipotong tangannya? 

Atau dua lain jenis tengah berduaan, lantas dihukum rajam? Hukum 

Islam tidak sesempit yang mereka asumsikan. 

Bahkan pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar r.a., 

seorang pencuri yang kelaparan mencuri bahan makanan, tidak 

dihukum potong, karena tahun tersebut dikenal "tahun paceklik". 

Sebenarnya dalam hukum pidana Islam, hudūd adalah ancaman yang 

akan menimbulkan rasa takut bagi orang lain. Apabila diterapkan 

sekali, akan mencegah orang lain dari perbuatan serupa. 

Sebagai contoh, pada zaman sekarang, Arab Saudi dapat menjadi 

bukti betapa negeri itu aman dari pencurian dan perampokan. Mobil-

mobil mewah, seperti Rollroys, Mercedes, BMW, diparkir di pinggir 

jalan, siang dan malam tanpa garasi, tak ada yang mengusiknya. 

Coba bandingkan dengan negeri lainya. Mobil yang sudah disimpan 

rapi dalam garasi dan terkunci rapat, masih juga tidak aman dari 

pencurian. Bahkan pencurian mobil telah ada sindikatnya. Di mana 

letaknya keamanan? 

Agaknya tidak obyektif jika kita hanya melihat hukuman dari 

satu Sisi saja, yaitu Sisi kejamnya, tanpa melihat Sisi yang lain, yaitu 

kejamnya perbuatan kriminal si pelaku yang melanggar kehormatan 

orang lain (dalam kasus zina), merampas hak orang lain (dalam kasus 

pencurian), dan menghabisi nyawa orang lain (dalam kasus 

pembunuhan). Bukankah ini tidak adil? Lagi pula bukankah hukuman 

mati tetap dipertahankan oleh hukum modern untuk kejahatan 

tertentu, kenapa kita apriori dengan hukum Syari'at Islam? 
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Negara yang Menjalankan Syari'at, Bukan Negara Agama 
Ada prasangka mengatakan bahwa pelaksanaan hukum Islam 

berarti menjadikan suatu negara jadi negara agama (Islam). Hal ini 

akan mempersempit hubungan dengan dunia Internasional. 

Asumsi ini jelas keliru. Di dunia ini ada dua negara yang berdiri 

atas dasar ideologi agama tertentu, yaitu Vatikan dan Israel. Vatikan 

berdasarkan agama Katholik, dan Israel berlandaskan agama 

Yahudi. Akan tetapi, keduanya tetap mempunyai hubungan 

diplomatik dengan negara-negara lain. Apalagi Negara Islam 

sesungguhnya bukan negara agama seperti yang dipahami oleh 

kebanyakan orang, tetapi negara sipil yang menjalankan Syari'at 

Islam. Bahkan negara yang tidak mengakui agama sama sekalipun, 

seperti halnya Uni Soviet dan RRC juga punya hubungan 

diplomatik dengan dunia luar. Arab Saudi, salah satu negara yang 

menjalankan qishāsh dan hudūd juga punya hubungan baik dengan 

dunia internasional. Jadi, masalah hubungan Internasional bukan 

berdasarkan kepada ideologi negara tertentu dan juga bukan hukum 

yang berlaku di dalam negeri, tetapi di dasarkan atas asas 

kepentingan bersama. 

Non-Muslim di Negara Islami 
Yang terakhir menyangkut kalangan non-muslim. Ada yang 

berprasangka bahwa penerapan Hukum Islam dapat membahayakan 

kalangan nonmuslim. Pemberlakuan hukum secara unifikasi akan 

memaksa penduduk nonmuslim tunduk kepada hukum Islam. 

Alasan ini jelas datang dari pihak yang melupakan sejarah atau 

mengaburkan sejarah, yaitu pada munculnya Islam pertamakali di 

Jazirah Arab. Betapa kaum Yahudi dan Nasrani ketika itu 

menjalankan ibadahnya dengan bebas dalam iklim yang toleran, tidak 

ada taranya di dunia. Islam menjamin hak-hak asasi semua orang, 

harta benda, kehormatan, dan ide. Bahkan ketika itu Islam 

membentuk pengadilan khusus yang mengadili perkara intern 

mereka. Islam belum pernah melakukan pembantaian terhadap 

nonmuslim sebagaimana yang dilakukan orang-orang Eropa terhadap 

umat Islam di Andalusia, tentara Salib di Jerusalem, dan tentara 

Israel di Shobra dan Chatilla, di Qana, Lebanon Selatan (1996), dan 
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belakangan ini (1992) pembantaian sadis dan tidak manusiawi 

terhadap umat Islam Bosnia oleh kaum Kristen Serbia. 

Itu semua karena Islam adalah agama yang menghargai martabat 

manusia, apapun akidahnya. Lihat saja, betapa Al-Qur'an 

menghormati akidah Ahli Kitab dan mengajak mereka mengamalkan 

isi kitab Allah yang murni: Taurat dan Injil (baca surat al-Mā´idah 

ayat 44, 47, 68). 

Berlakunya hukum mayoritas berlaku bagi kelompok minoritas 

tanpa memperhatikan ketentuan khusus mereka adalah merupakan 

kaidah umum dalam politik demokrasi Barat. Akan tetapi, hukum 

Islam tetap toleran bagi kaum minoritas. Mereka boleh 

memberlakukan hukum keluarganya. Bagaimanapun juga, sesuai 

dengan fakta dan data, kaum muslimin yang hidup di negeri non- 

Islam tidak menikmati kelebihan-kelebihan sebagaimana yang 

dinikmati oleh nonmuslim yang hidup di negara Islam. 

Asumsi negatif yang dilemparkan ke arah Hukum Islam atau 

yang terkesan di benak sebagian orang, jelas didasari oleh kejahilan 

terhadap hukum Syari'at itu sendiri atau kejahilan pada Islam secara 

global. Bagi kaum muslimin sendiri, kejahilan itu tidak cukup 

dijadikan alasan, karena mengetahuinya jelas suatu kewajiban 

individual muslim (Fardhu `ain). Apalagi mengingat tanggung jawab 

dihadapan Allah di hari Akhir kelak.  
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PIDANA MATI 

DALAM TINJAUAN ISLAM 

ntuk memahami sanksi-sanksi pidana dalam perspektif Islam, 

sebaiknya kita terlebih dahulu melihat Islam dalam acuan 

berfikir yang global. Hal ini penting agar kita terhindar dari 

kekeliruan dalam memahami konsep Islam yang menganut sistem 

universal dan holistik. Memandang Islam dari sudut 'vonis' semata, 

tanpa mengaitkannya dengan aspek lain yang sesungguhnya tak 

boleh terpisah, dapat memberikan kesan yang tidak positif tentang 

agama ini, apalagi bagi orang-orang yang telah menyimpan rasa 

apriori terhadap sistem hukum Islam. 

Dalam konsep Islam, Allah SWT memerankan dua fungsi utama: 

(1). Pencipta (tawhīd rubūbiyah), dan (2). Pengatur (tawhīd 

ulūhiyah). 

Kedua fungsi ini tidak boleh dipisahkan satu sama lain. 

Pemisahan akan mengakibatkan kefatalan akidah (baca: kufur), 

sebagaimana yang terjadi pada komunitas Quraisy di Mekkah pada 

awal Islam. Mereka sebenarnya dengan tegas mengakui eksistensi 

Allah sebagai Pencipta langit dan bumi. Akan tetapi, mereka tetap 

dikategorikan sebagai kafir karena mereka menolak perangkat aturan 

yang ditetapkan oleh Pencipta alam. 

Seseorang baru dapat dikatakan sebagai muslim yang benar 

bilamana ia telah mengakui bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang 

menciptakan seluruh alam (universe), dan yang satu-satunya berhak 

mengatur alam, termasuk di dalamnya manusia. Fungsi "mengatur" di 

U 
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sini adalah menetapkan peraturan/ konsep yang harus ditegakkan 

oleh manusia, karena posisinya sebagai makhluk yang telah 

diamanahi untuk mengelola alam ini (khalīfatullah). Penting 

diketahui bahwa peraturan-peraturan Allah itu semata-mata bertujuan 

untuk mencapai kebahagiaan, ketentraman, dan keharmonisan di 

antara seluruh makhluk, khususnya umat manusia. 

Dalam prinsip Akidah Islam, yang berhak menetapkan hukum 

untuk mengatur kehidupan manusia hanyalah Allah. Prinsip ini lazim 

dikenal dengan al-Ḥākimiyah Lillāh (kekuasaan hukum yang 

tertinggi ada pada Allah). Hal ini sangat rasional, sebab yang lebih 

mengetahui tentang seluk beluk manusia, kelebihan dan 

kelemahannya, adalah pencipta manusia itu sendiri. 

Secara sederhana, kita dapat membuat ilustrasi dengan pabrik 

yang memproduksi suatu barang. Barangkali yang paling mengetahui 

tentang barang tersebut -sebut saja alat elektronik adalah pabrik/ 

perusahaan yang memproduksinya. Oleh karenanya, yang paling 

berhak menetapkan aturan pakai, pemeliharaan, dan sampai pada 

perbaikan barang itu adalah pabrik yang memproduksinya. 

Demikian juga halnya dengan manusia, walaupun manusia tidak 

berarti sama dengan barang elektronik. Manusia pada hakikatnya 

lemah untuk mengetahui tentang dirinya dan membuat rumusan yang 

definit tentang dirinya, sebab manusia mempunyai tabiat, watak, 

kecenderungan, dan selera (hawa nafsu) yang berbeda-beda. 

Mengikuti keinginan yang satu, belum tentu memuaskan keinginan 

yang lain. Hal ini berlaku untuk masyarakat umum dan juga bagi 

pembuat hukum sendiri. Lalu keinginan dan perasaan hukum siapa 

yang harus dijadikan standar? 

Begitu juga unsur kepentingan sering memberi pengaruh bagi 

peraturan atau undang-undang yang dibuat. Undang-undang yang 

keluar dari suatu kekuasaan atau lembaga, cenderung memenangkan 

atau memihak kepada badan yang mengeluarkannya. Karenanya, 

manusia lemah untuk membuat hukum yang dapat menjamin 

kebahagiaan, keadilan, dan ketentraman umat manusia. Maka yang 

paling berkompeten untuk membuat dan merumuskan hukum dengan 

watak seperti tersebut diatas adalah pencipta manusia, Tuhan Yang 

Maha Esa. 
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Prinsip ini tidak berarti bahwa permasalahan yang tak terkandung 

secara eksplisit di dalam al-Qur'an dan Al-Hadits tidak boleh 

diundangkan. Hal ini justru bertentangan dengan salah satu tujuan 

syari'at (maqāshid al-Syarī`ah), yaitu mewujudkan kemaslahatan 

bagi umat manusia. Fikih Islam menganut asas fleksibelitas yang 

dapat menampung berbagai perkembangan baru dalam masyarakat 

muslim, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at, 

seperti pembuatan UU Lalulintas, Hukum Laut, Hukum Udara, 

Hukum Perdagangan Internasional, dan sebagainya, yang sudah jadi 

kebutuhan mendesak masyarakat internasional modern. 

Falsafah "Hukuman" dalam Islam. 
Bertitik tolak dari prinsip bahwa hak menetapkan legislasi adalah 

hak Tuhan, maka fungsi manusia sesungguhnya adalah pelaksana 

hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Manusia tidaklah berhak 

merekayasa sendiri hukum untuk diterapkan dalam kehidupan 

mereka, kecuali dalam batas-batas yang diperbolehkan, sebab hal ini 

merupakan pelanggaran besar terhadap hak otoritas Tuhan Yang 

Maha Mengetahui sebagai legislator. 

Peraturan hukum yang ditetapkan Oleh Allah SWT bertujuan 

untuk menjamin keamanan, ketentraman, serta kebahagiaan umat 

manusia di dunia dan di akhirat kelak. Seperti dimaklumi bahwa 

manusia mempunyai kecenderungan berbeda-beda. Kecenderungan 

yang baik dan kecenderungan jahat adalah naluri yang sama-sama 

ada dalam diri manusia, namun Islam memberikan pengarahan agar 

kecenderungan yang baik dipelihara dan yang jahat dijauhkan. Akan 

tetapi, tak semua manusia mampu mengendalikan dirinya atau 

meredam naluri jahatnya, hingga terjadilah apa yang disebut dengan 

"kejahatan". 

Kemudian Islam memandang bahwa perbuatan melanggar hukum 

tidaklah dalam satu derajat yang sama. Setiap derajat diancam 

dengan hukuman masing-masing, sesuai dengan berat ringannya 

kejahatan itu dalam pandangan Tuhan, bukan dalam pandangan 

manusia, kendatipun dapat diterima oleh rasio manusia. 

Dalam konsep filosofis Pidana Islam, hukuman atas sesuatu 

perbuatan haruslah "setimpal" dengan kejahatan yang dilakukan. Atas 
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dasar ini, kita melihat bahwa membunuh orang lain, hukumannya 

yang setimpal adalah dengan membunuh si pelaku. Menyakiti atau 

memotong bagian tubuh orang lain, hukumannya yang setimpal 

adalah dengan perbuatan serupa. Sebab jika pembunuh diganjar 

dengan penjara enam atau tujuh tahun saja, selain terasa tidak 

setimpal, juga dapat menimbulkan kejahatan baru, di mana keluarga 

terbunuh tidak merasa puas atas hukuman itu. Akibatnya, 

pelampiasan rasa dendam tak dapat dihindari untuk membunuh si 

pelaku pembunuhan. Masalahnya tidak berakhir sampai di sini. 

Masing-masing pihak saling menuntut pembalasan yang 

mengakibatkan terjadinya pembunuhan berkesinambungan. Hal ini 

pernah terjadi di Jawa Timur. Akan tetapi, jika sejak awal hukuman 

qishash dijatuhkan kepada si pembunuh, masing-masing pihak tidak 

Iagi menyimpan rasa dendam, karena hukumannya setimpal, sesuai 

dengan ketentuan Allah SWT, dan yang menjatuhkannya adalah 

negara, bukan salah satu pihak yang bertikai. 

Barangkali asas "setimpal" ini sangat menarik jika kita paparkan 

sejenak kasus pembantaian sadis di Cibubur, Jakarta Timur, terhadap 

satu keluarga yang terdiri dari seorang ibu dan tiga anak-anaknya 

yang masih kecil Oleh seorang tetangganya bernama Philipus. 

Mereka dibantai dengan Cara yang sadis, tubuhnya dipotong-potong 

hingga usus-usus mereka terburai keluar. Pasalnya, si Philipus 

merasa tersinggung karena tanaman singkong yang ditanam di depan 

rumahnya dilindas Oleh mobil Rohadi, suami korban. Anehnya, 

ketika diwawancarai oleh reporter televisi, Philipus seolah-olah tidak 

tahu-menahu tentang kasus itu dan mengesankan turut prihatin dan 

mengutuk pelakunya yang tidak manusiawi. Setelah kasusnya 

terbongkar dan pelakunya dia sendiri, vonis yang dijatuhkan 

kepadanya hanyalah hukuman seumur hidup. Dia telah membantai 4 

jiwa yang tak berdosa dengan cara yang sadis, tetapi dia masih bisa 

menikmati kehidupan. Sekiranya Philipus dihukum mati, toh masih 

belum seimbang, karena nyawa yang telah dihabisinya empat orang. 

Konon lagi, dia hanya dihukum seumur hidup. 

Begitu juga kasus dukun AS yang membunuh 42 gadis di Medan 

pada bulan Mei 1997 lalu, untuk memenuhi persyaratan ilmu hitam 
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yang dituntutnya. Apakah wajar kalau orang sejenis ini dikasihani 

dan laikkah kalau dia dihukum seumur hidup? 

Tidak kalah ngerinya, kasus penyelundupan sekitar 30 ribu butir 

ekstasi oleh Zarina, bekas seorang artis sinetron, yang pernah 

melarikan diri ke Amerika setelah tertangkap polisi, hanya dihukum 

5 tahun penjara. Padahal ahli kesehatan mengingatkan bahwa pil 

ekstasi sama saja artinya dengan pembunuhan, karena sangat 

berbahayanya “pil-setan” itu. Menyebarkan ekstasi sama saja artinya 

dengan memusnahkan generasi, bukan hanya satu dua orang. Apakah 

tuntutan jaksa yang hanya lima tahun itu wajar dibanding kejahatan 

Zarina? Barangkali jika Philipus, dukun AS di Medan, dan bandar 

Narkoba dijatuhi hukuman mati, adalah sangat wajar dan setimpal 

dengan kejahatan yang mereka lakukan. 

Orang yang menolak hukuman mati sering beralasan bahwa yang 

berhak mencabut nyawa manusia adalah Tuhan dan manusia tidak 

pernah dapat menjadi Tuhan untuk menghilangkan nyawa manusia. 

Sebenarnya jawabannya sudah terkandung dalam alasan itu 

sendiri. Sekarang mari kita sodorkan alasan itu kepada mereka, yaitu 

kapankah penjahat berhak mencabut nyawa si korban, padahal yang 

berhak menghilangkan nyawa manusia adalah Tuhan? Apakah tidak 

adil bila penjahat yang sudah menghabisi nyawa manusia, dihukum 

setimpal dengan kejahatannya? Kenapa kita merasa kasihan kepada si 

penjahat, tetapi tidak kasihan kepada korban? Siapakah di antara dua 

pihak ini, yang lebih berhak untuk kita kasihani: penjahat atau si 

korban? Ketika kita berteriak-teriak melindungi penjahat, sebenarnya 

di situ telah terselip suatu sikap mental yang cukup 

mengkhawatirkan. 

Apalagi jika kita ingat bahwa yang menentukan bahwa kejahatan 

tertentu harus dihukum mati, juga adalah Tuhan yang memberikan 

dan menghilangkan nyawa manusia itu sendiri. Jadi, ketika hakim 

menghukum pelaku kriminal tertentu dengan hukuman mati, 

sesungguhnya dia berada dalam posisi menjalankan perintah Tuhan 

yang berkuasa penuh atas manusia. Hakim sesungguhnya bukan 

menghilangkan nyawa penjahat, tetapi dia menjalankan peraturan 

yang dia yakini kebenarannya. Lain soal kalau kita memang dari awal 
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sudah tidak percaya pada perintah Allah, maka diskusi dalam hal ini 

sudah tidak diperlukan lagi. 

Ada pula yang beralasan bahwa penjahat masih dapat diperbaiki 

jika hukumannya, bukan hukuman mati. Alasan ini kurang objektif. 

Siapa pun mengetahui bahwa mentalitas manusia berbeda-beda. 

Memang ada penjahat yang bisa diperbaiki. Akan tetapi, apakah 

semua penjahat dapat diperbaiki? Ibaratnya mirip seperti anggota 

tubuh seorang Penderita diabetes, yang sudah seharusnya diamputasi. 

Jika dibiarkan begitu saja, anggota yang sudah membusuk akan 

menularkan bahaya kepada seluruh tubuh. Karena melindungi 

sepotong jari yang harus diamputasi, misalnya, akibatnya seluruh 

tubuh terancam musnah. Apakah kita harus ngotot mempertahankan 

seorang penjahat yang sudah keterlaluan, walaupun dengan 

mengorbankan manusia yang banyak? Tentu sikap ini jelas tidak adil. 

Sesungguhnya pidana mati ditetapkan Allah dalam hukum-Nya, 

bertujuan untuk menjamin keamanan dan kelangsungan hidup 

manusia secara umum. Dalam hukum qishāsh itu terdapat jaminan 

yang cukup besar bagi perlindungan terhadap hak asasi manusia. 

Betapa tidak, dengan menjalankan qishāsh, tak setetes darah pun 

yang tumpah dapat diabaikan begitu saja. Hak hidup manusia 

terjamin dengan sebenar-benarnya. Adapun dalam keadaan di mana 

hukum syari'at tidak dijalankan, maka nyawa manusia lebih murah 

dari nyawa seekor ayam. Hanya gara-gara persoalan sangat sepele, 

nyawa seseorang menjadi hilang. Jadi, tepat sekali penjelasan Allah 

dalam Al-Qur'an ketika menerangkan konsep filosofis pidana 

qishash, 

 َوَلُكْم ِف اْلِقَصاِص َحَياٌة يَاأُوىِل اْْلَْلَبابِ 
"Dan bagi kamu dalam hukum qishash itu, terdapat (jaminan) 

kehidupan, wahai orang-orang yang berfikir!”.
1 

Kemudian "hukuman" harus sesuai dengan "rasa keadilan". Rasa 

keadilan di sini yang dijadikan sebagai parameter adalah rasa 

keadilan Tuhan. Ini dapat diketahui dari informasi wahyu. Perbuatan 

                                                
1
 Q.S al-Baqarah:179 
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zina diancam dengan hukuman rajam, karena zina adalah perbuatan 

merusak moral pribadi si pelaku dan moral masyarakat. Oleh 

karenanya, pantas jika pelaku zina dihukum berat, sebab: 

1. Zina telah memporak-porandakan sendi-sendi kekeluargaan. 

Kehidupan keluarga menjadi ambruk, asal keturunan dan darah 

anak menjadi tidak jelas, lain lagi ancaman penyakit kelamin 

akibat ganti-ganti pasangan. 

2. Zina merusak struktur sosial dan moral, banyaknya kelahiran 

anak-anak dari perbuatan haram itu, dan runtuhnya tatanan moral 

dalam masyarakat. 

Akibat-akibat buruk ini jika dipikirkan secara jernih dan objektif 

membuat kita mengakui bahwa hukuman bagi pezina -yaitu rajam 

bagi yang pernah kawin (muḥshon) dan dipukul seratus kali bagi 

yang belum pernah kawin- adalah wajar. Tujuannya adalah sebagai 

pelajaran bagi pelaku dan sekaligus ancaman yang menakutkan bagi 

masyarakat umum. 

Dalam masyarakat kita sekarang, akibat begitu ringannya 

hukuman yang dijatuhkan kepada pezina dan pemerkosa, tidak 

membuat mereka jera, dan bahkan ada kecenderungan "ketagihan" 

untuk melakukan kejahatan. Barangkali fenomena ini 

mengkhawatirkan setiap orang yang berfikir normal? Apakah kita 

ingin negeri kita sama seperti Amerika yang tingkat perkosaan terjadi 

dalam setiap dua menit? 

Salah satu tujuan hukuman "setimpal" itu adalah untuk 

menanamkan rasa takut kepada setiap orang yang ingin melakukan 

perbuatan tersebut. Jika kejahatan 'membunuh' dihukum dengan 

qishāsh (pembalasan), maka setiap orang barangkali akan berfikir 

berkali-kali ketika akan melakukan pembunuhan. Akan tetapi, karena 

hukuman atas kejahatan ini terasa enteng, ditambah lagi proses 

penegakan hukum mungkin masih bisa ditawar-tawar, membuat 

orang-orang yang lemah imannya tidak takut melakukan 

pembunuhan. Padahal dalam pandangan Islam, menghilangkan 

nyawa orang lain hanya boleh karena dua faktor: (1) Kehendak Allah, 

dan (2) Konsekuensi penegakan hukum-Nya (eksekusi atas putusan 

hakim). 
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Atas dasar itu, konsep Hukum Islam menetapkan perbuatan 

tertentu yang dianggap sebagai kejahatan yang melanggar hukum 

(jarīmah), dan karenanya diancam dengan hukuman (`uqūbah). 

Klasifikasi Perbuatan Pidana dalam Islam 
Tindak Pidana dalam Islam dapat dibagi atas tiga bagian: 

1. Tindakan Pidana yang diancam dengan hukuman tertentu dan 

mutlak (al-hudūd) yang mencakup kejahatan-kejahatan berat 

seperti: hubungan seks yang ilegal (zina), menuduh orang berzina 

(qazf), meminum benda-benda yang memabukkan (syurb al-

khamr), pencurian (sariqah), perampokan yang disertai dengan 

pembunuhan (hirābat), merekayasa huru hara / subversi (al-

baghyu) dan murtad dari agama Islam (riddah). 

Kelompok pertama ini merupakan kejahatan berat yang 

mengganggu ketertiban umum dan ketenangan dalam 

masyarakat. Karenanya, dikategorikan sebagai hak Allah. 

Artinya, jika kasus-kasus di atas telah terpenuhi persyaratannya 

secara lengkap, maka hakim tidak berhak merubah hukuman 

yang telah ditetapkan. Akan tetapi, jika persyaratan yang diminta 

tidak terpenuhi, maka hakim tidak boleh menerapkan hukuman 

hudūd. Umpamanya empat orang saksi yang harus menyaksikan 

langsung kasus perzinahan, jika tidak terpenuhi (misalnya kurang 

satu orang), maka hukum had tidak dapat diterapkan. 

2. Tindakan Pidana yang diancam dengan hukuman pembalasan 

setimpal (al-qishāsh) dan ganti rugi (ad-diyat). 

Kelompok kedua ini agak berbeda dari yang pertama, karena di 

sini terdapat perpaduan antara hak Allah dan hak manusia. 

Contohnya dalam masalah pembunuhan. Hukuman yang pertama 

adalah qishāsh dengan menjatuhkan hukuman mati bagi si 

pembunuh setelah terbukti dan terpenuhi syarat syaratnya. Akan 

tetapi, dalam keadaan ahli waris si terbunuh memberikan maaf, 

maka hukuman alternatif adalah membayar diyat (sejenis ganti 

rugi) yang besarnya seratus ekor unta, atau dua ratus ekor sapi. 

Inilah yang dimaksud dengan perpaduan hak Allah dan hak 

manusia. 
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3. Tindakan Pidana yang hukumannya diserahkan kepada keputusan 

hakim (at-ta`zīr). Misalnya: berduaan dengan lawan jenis yang 

tidak halal, merugikan harga diri/ kehormatan orang lain, dan 

berbagai pelanggaran hukum lainnya. 

Ancaman pidana mati dalam pidana Islam mencakup empat 

kejahatan: 

1. Perbuatan Zina, 

2. Perampokan dan kejahatan terorganisir, 

3. Pembunuhan (menghilangkan nyawa orang lain) dalam hal 

tidak mendapat kemaafan dari ahli waris, 

4. Pengkhianatan terhadap agama (Murtad). 

Demikianlah sasaran yang ingin dicapai di balik penerapan 

hukum Islam, adalah terwujudnya keamanan, ketenteraman, dan 

sekaligus kebahagiaan dalam kehidupan manusia, di dunia dan 

akhirat.  
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KEDUDUKAN HUKUM ISLAM 

DALAM 

TATA HUKUM NASIONAL MESIR 

ebagai negara yang pernah menjadi pertemuan dua peradaban 

besar di dunia -Islam dan Barat- adalah wajar jika Mesir sering 

menjadi sorotan dan obyek analisa dalam berbagai dimensi. 

Khusus dalam konteks hukum, Mesir punya bobot tersendiri, sebab 

negeri ini pernah menerapkan Syariat Islam selama lebih kurang dua 

belas abad lamanya sebagai hukum positif. Bahkan dari segi usia, 

hukum Barat jauh terlalu muda dibanding Hukum Islam. Sorotan 

kepada Mesir mudah dipahami melalui pendekatan sejarah yang 

berpusat -paling tidak- pada tiga konsentrasi: 

a. Peranan Al-Azhar 
Sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, al-Azhar telah mampu 

mempertahankan dirinya selama lebih dari seribu tahun, sejak masa 

dinasti Fathimiyah hingga akhir abad-20 ini, belum pernah 

mengalami masa kemunduran (decline). AI-Azhar masih tetap 

dianggap sebagai pusat pengkajian Islam internasional (The Centre of 

Islamic Studies). 

b. Perkembangan Studi Ilmu Fikih (Islamic Jurisprudence). 

Kajian fikih berkembang pesat di negeri ini sebagai warisan 

sejarah sejak beberapa kurun yang silam pada zaman Imam Syafi’i. 

Hal ini terbukti dengan beberapa perubahan ijtihad Imam Syafi`i 

S 
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selama berada di Mesir pada tahun 198 H hingga akhir hayatnya 

tahun 204 H, yang terkenal dengan Qaul Jadid (pendapat baru), 

berbeda dengan pendapatnya yang lama ketika berada di Iraq. 

Perubahan ini terjadi karena perbedaan kondisi antara Baghdad 

dengan Mesir. Di sini pulalah ia berhasil meletakkan kaidah-kaidah 

ilmu Ushūl Fiqh, sebuah cabang ilmu hukum yang tidak ditemukan 

taranya dalam ilmu Hukum Barat. 

Karya Syafi'i yang masyhur dalam bidang ini ialah ar-Risālah, 

tercatat sebagai buku pertama dalam ilmu Ushūl Fiqh. Kemudian 

dilanjutkan oleh para pengikutnya di Mesir seperti Imam Zakaria al-

Anshari, Imam an-Nawawi dan para Imam lainnya yang di kenal 

sebagai "Ash-hāb As-Syāfi`i". Sekarang madzhab Syafi'i 

mendominasi di kawasan sekitar ibukota Kairo. 

Demikian pula dengan madzhab lain seperti Hanafi, yang juga 

banyak tersebar di Mesir, dan sempat menjadi madzhab resmi negara 

pada masa pemerintahan Dinasti Utsmaniyah, dan sampai sekarang 

masih menjadi bahan rujukan badan peradilan di Mesir (Lihat pasal 

280 UU No. 78 Thn. 1931) setelah dilakukan beberapa perubahan. 

Akan tetapi, akhir-akhir ini lahir beberapa undang-undang yang 

bebas dari keterikatan pada satu madzhab tertentu, umpamanya: 

Undang-Undang tentang wasiat, warisan, wakaf, perkawinan, talak, 

dan sebagainya. Undang-undang ini tidak lagi terikat dengan 

madzhab Hanafi saja. 

Pada zaman kontemporer, Mesir juga mengukir sejarah gemilang 

dalam kajian Fiqh. la pertama kali menghasilkan ensiklopedi Hukum 

Islam yang dikenal Mausū`at Gamāl Abd Nāser lil-Fiqh al-lslāmy 

yang terdiri dari 23 jilid
1
, memuat seluruh tema-tema Fiqih dalam 

berbagai madzhab, sehingga memudahkan sekali bagi peneliti yang 

ingin mencari hukum syara' tentang sesuatu masalah. 

                                                
1
 Penyebutan Gamal Abd. Naser pada judul Ensiklopedi tersebut bukan berarti 

bahwa lahirnya ensiklopedi itu atas prakarsa Gamal Abd. Naser, mantan Presiden 

Mesir yang berhaluan kiri itu. Akan tetapi lahirnya ensiklopedi tersebut pada 

masa kekuasaan Gamal. Sudah menjadi kebiasaan suatu rezim suka menumpang 

nama pada produk apa saja yang lahir pada masa kekuasaannya, walaupun rezim 
tersebut tidak punya andil sama sekali pada produk itu. 
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c. Periode Hukum Mesir Islami 

Mulai dari sejak masuknya Islam ke negeri ini tahun 640 M 

sampai terpisahnya Mesir dari bagian Daulah Utsmaniyah pada awal 

abad 19. Selama lebih kurang dua belas abad, Hukum Islam menjadi 

hukum positif di Mesir dan berakhir sampai masuknya pendudukan 

Perancis di negeri ini dan beberapa negara di kawasan Timur Tengah 

lainnya. Sejak pendudukan Perancis, Hukum Islam secara berangsur-

angsur digeser dari tata Hukum Nasional, kecuali yang menyangkut 

masalah Hukum Keluarga (al-aḥwāl as-Syakhshiyah). Bagian ini 

masih tetap berlaku bagi penduduk. 

Di sini terlihat bahwa Mesir merupakan daerah pertemuan antara 

Hukum Islam -yang telah berlaku selama dua belas abad dan Hukum 

Barat (Perancis) yang menjajah Mesir hanya lebih kurang tiga tahun. 

Kedua sistem hukum ini telah meninggalkan pengaruh masing-

masing dalam sistem Hukum Mesir sekarang ini. 

Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional 
Sudah merupakan politik Kolonial Barat, apabila mereka 

menduduki suatu negeri tertentu, secara otomatis akan memaksakan 

berlakunya Hukum Barat bagi penduduk negeri jajahannya dan 

cenderung tidak akan meninggalkan negeri itu sebelum Hukum Barat 

mendominasi sistem hukum nasional negeri itu. 

Hal ini dapat dilihat dari setiap negara berpenduduk muslim 

yang pernah dijajah negara-negara Eropa, mereka akan ditinggali 

warisan Hukum Eropa yang bersumber kepada Hukum Romawi 

Kuno. Hukum Barat menggantikan Syari'at Islam atau hukum adat 

setempat. 

Di Indonesia misalnya, sebagian besar hukum positif yang 

berlaku adalah terjemahan dari Hukum Belanda, yang pada mulanya 

berasal dari Perancis. Hukum Perancis ini diilhami oleh Hukum 

Romawi kuno.  

Demikian pula halnya dengan Mesir, hanya selama tiga tahun 

berada di bawah jajahan Perancis, maka yang mengatur kehidupan 

penduduk, baik bersifat publik maupun privat, adalah Hukum 

Perancis. Kecuali menyangkut Hukum Keluarga, maka berlakulah 

Hukum Islam, seperti perkawinan, perceraian, wasiat, warisan yang 
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lebih masyhur dengan istilah al-aḥwāl asy-syakhshiyah (Statuta 

Personnel). Pemerintah Mesir telah menerbitkan suatu "Kumpulan 

(statuta) Hukum Lama" yang terdiri atas "Statuta Campuran" tahun 

1875, dan "Statuta Civil" pada tahun 1883. Statuta hukum lama ini 

adalah saduran dari Hukum Perdata Perancis yang menganut faham 

individualisme. 

Berkat Rahmat Allah dan usaha gigih bangsa Mesir, maka 

penjajah Perancis berhasil di usir melalui "Revolusi Mesir" (al-

Tsawrah al-Mishriyah). Dengan demikian bangsa Mesir berhak 

menentukan nasib sendiri, terutama dalam membentuk peraturan 

hukum. 

Selama berlakunya Hukum Perancis sampai dua dekade terakhir, 

bagi rakyat Mesir umumnya, dan pemikir-pemikir hukum khususnya, 

merasakan sesuatu ketidakpuasan dengan sistem hukum 

konvensional yang ada, disebabkan ketidakmampuannya memenuhi 

tuntutan rasa keadilan dalam masyarakat. Di samping itu, adanya 

ketidaksesuaian antara "jiwa hukum" di satu pihak dan "kemauan 

hukum" masyarakat Mesir sebagai objek hukum. 

Berangkat dari motivasi ini, maka muncullah fikrah (ide) dari 

beberapa ahli dan pemikir hukum untuk mencari suatu sistem 

hukum yang lebih sesuai dengan tuntutan keagamaan dan adat 

istiadat yang telah lama berlaku. Searah dengan itu, di tengah 

masyarakat sendiri terlihat suatu gejala yang semakin menuntut 

perubahan hukum dengan kembali kepada Syari'at. Muncul 

kesadaran umum bahwa Syari'at dinilai lebih sesuai dengan watak 

masyarakat Mesir dan satu-satunya hukum yang mampu 

memberikan kepuasan atas rasa keadilan yang hakiki bagi setiap 

individu masyarakat. 

Ada beberapa langkah kemajuan yang dapat dicatat sebagai 

indikasi dari animo masyarakat terhadap Syari'at Islam, antara 

lain: 

a. Di Bidang Ilmiah/Akademik 
Di bidang penelitian ilmiah akademik mulai terlihat 

kecenderungan kalangan ahli hukum yang tidak sedikit untuk 

menulis karya ilmiah dan disertasi doktor dengan mengambil tema 
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dan materi fikih Islam atau melakukan studi komparatif (dirāsah 

muqāranah) antara hukum konvensional dan fikih Islam.  

Kajian ini dirasakan amat penting dalam rangka aktualisasi nilai-

nilai Syari'at dalam sistem hukum modern. Karena Syari'at adalah 

sistem hukum yang relevan untuk setiap ruang dan waktu. Jadi, 

kajian-kajian kontemporer dirasakan mendesak untuk mencari solusi 

hukumnya di dalam Syari'at. Sebab jika tidak, maka akan timbul 

kekosongan hukum dalam Syari'at dan membuat hukum-hukum fikih 

akan terasa "kadaluwarsa" dalam dunia hukum, seperti yang 

dikesankan sebagian orang. 

Sebenarnya kita harus bertanya apa yang menyebabkan fikih 

selama ini tidak berkembang, di mana materi-materi yang dibahasnya 

adalah masalah yang sudah berlalu ratusan tahun dan bahkan 

mungkin ada sebagian yang tak lagi ditemukan pada zaman ini? 

Jawaban yang jujur ialah karena sistem Hukum Islam tidak 

diterapkan dalam kehidupan, khususnya dalam perundang-undangan 

kita! Jika Hukum Islam diterapkan, secara otomatis kajian fikih akan 

hidup dan berkembang. Bahkan dalam kondisi di mana Syari'at tidak 

dipakai saja, masih ditemukan sekelompok ulama yang 

mengikhlaskan dirinya untuk mengembangkan kajian fikih, walaupun 

hanya dalam batas teori. Sehingga kajian fikih tidaklah terlalu jauh 

tertinggal dari perputaran roda peradaban manusia. 

Sebenarnya hampir semua .kasus di zaman modern ini, baik 

masalah hukum, ekonomi, kedokteran, politik, budaya, dan lain-lain, 

masih dapat diketahui hukumnya dengan mudah, berkat kerja keras 

ulama dan ilmuwan muslim untuk memberikan jawaban atas 

perkembangan zaman. Selain karya-karya ilmiah dalam bentuk kitab 

yang terus mengalir, juga lembaga-lembaga fikih Islam internasional 

tetap memberikan perhatian terhadap masalah umat, melalui 

konperensi-konperensi internasional. 

Konon lagi, seandainya Syari'at Islam diterapkan sebagai hukum 

positif, maka sudah dapat dibayangkan, permasalahan apa pun akan 

mudah didapatkan jawabannya dalam fikih Islam, dan bahkan 

semangat Fiqh ifthirādhy (memprediksi kasus-kasus yang belum 

terjadi) -yang pernah dikembangkan oleh para ahli Hukum Islam 
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(fuqaha´) pada zaman keemasannya- pun akan mungkin terlaksana, 

jika Syari'ah telah diterima sebagai hukum positif 

Dalam pengembangan kajian jurisprudensi Islam ini terlihat 

peran Fakultas Hukum Universitas Kairo, Fakultas Syari'ah dan 

Hukum Universitas al-Azhar Kairo, Universitas Ein Syams, dan 

beberapa perguruan tinggi lain beserta guru-guru besarnya yang 

cukup bersemangat dalam mengembangkan studi komparatif ilmu 

fikih Islam dengan hukum konvensional. Sebagai contoh dapat 

disebutkan: 

1. Dalam bidang Hukum Negara (mencakup Hukum Tata Negara, 

Hukum Administrasi, Keuangan, dan Hukum Publik 

Internasional) tercatat disertasi doktor dengan judul-judul 

berikut. Akibat Perang dalam Fikih Islam (sebuah studi 

komparatif) (1963), Damai dan Perang menurut Syari’at Islam 

(1964), International Personality dalam Hukum Internasional 

dan Syari'at Islam (1971), Kepemimpinan Tertinggi dalam Fikih 

Islam (1971), Fungsi Kepala Negara: antara Syari'at Islam dan 

Hukum Tata Negara Modern (1972), Politik Keuangan dalam 

Islam (1973), Teori Kedaulatan dalam Hukum Tata Negara 

Islam, (sebuah studi banding) (1974), Prinsip Legalitas dalam 

Hukum Tata Negara Islam (1975), Negara Hukum dan Sistim 

Politik Islam (1976), Pengawasan Administrasi menurut Syari’at 

Islam dan Sistim Modern (1975), Dasar-dasar umum Struktur 

Administrasi (studi perbandingan antara fikih Islam dan Hukum 

Konvensional) (1977), dan judul-judul lainnya. 

2. Di bidang Hukum Keluarga, tercatat beberapa disertasi doktor 

dengan tema-tema berikut. Sejauh Mana Penggunaan Hak-hak 

Perkawinan dan Ikatannya menurut Syari’at Islam dan Hukum 

Nasional Mesir (1936), Sejauh Mana Kebebasan Suami Isteri 

dalam Perceraian Menurut Syari'at Islam (1962), Kawin Mut’ah 

(1965), dan judul-judul lain. 

3. Hukum Finansial, Perdata, dan Dagang, di dalamnya terdapat 

kajian-kajian penting bagi kehidupan modern, antara lain: Teori 

Umum "Obligation" Menurut Syari'at Islam (1936), Kewalian 

Terhadap Hak Anak di bawah umur Menurut Hukum Nasional 
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Mesir (1941), Persamaan Hak-Hak Kreditur Terhadap Harta 

Peninggalan (1943), Penipuan dan Akibatnya bagi Perjanjian, 

Menurut Fikih dan Hukum Konvensional (1964), ‘Abus de Droi’ 

Menurut Syari’at Hukum Konvensional (1975), dan tema-tema 

lain. 

4. Di bidang Hukum Pidana, telah disidangkan sejumlah disertasi 

dengan tema-tema berikut: Diyat dalam Syari'at Islam dan KUH 

Pidana Mesir (1944), Ta`zīr dalam Syari'at Islam (1955), Sistem 

hukuman dalam Hukum Pidana Islam (1976), Teori "Keadaan 

Memaksa"  dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum 

Konvensional (1968), Hukum Pencurian dalam Fikih Islam 

(1970), Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Fikih 

Islam (1970), dan judul-judul lainnya. 

5. Hukum Acara (mencakup Hukum Acara Perdata, Hukum Acara 

Pidana dan Hukum Privat Internasional): Pertentangan Undang-

undang Mesir Mengenai terbentuk dan bubarnya Perkawinan 

(1944), Hukum Kafir Zimmy dan Musta’min di Negara Islam 

(1962), Teori Da’wa (Gugat) antara Syari’ah dan Hukum Acara 

Perdata dan Dagang (1972), Action Criminelle (Tindakan 

Pidana): (Antara Syari’at Islam dan Hukum Konvensional) 

(1973), Pengadilan dalam Islam (1978), dan sejumlah judul-

judul lain. 

Alangkah menariknya jika disertasi-disertasi yang ada di Mesir 

Itu dapat diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia agar 

dapat dimanfaatkan oleh umat Islam di negeri ini. Sehingga kesan 

mandegnya Syari'at Islam dalam meresponi perkembangan zaman, 

hilang secara perlahan-perlahan. Ini karena untuk membuat kajian 

ilmiah seperti itu diperlukan wawasan Islam dan wawasan hukum 

yang memadai. Sebuah tuntutan yang sepertinya belum terpenuhi di 

Indonesia karena keterbatasan kita dalam menyelami khazanah turats 

(warisan) limu Fikih yang terdapat dalam lautan kitab-kitab kuning 

itu. Ini adalah salah satu kelebihan mereka, ilmuwan-ilmuwan Arab, 

karena bahasa Arab sebagai bahasa ilmiah dalam dunia turāts 

(klasik), adalah bahasa mereka sendiri. Jadi, tidak terlalu sulit bagi 

mereka untuk menyelaminya. 
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b. Di Bidang Legislasi /Perundang-undangan 
Keberhasilan dalam perundang-undangan, barangkali, adalah 

puncak keberhasilan suatu perjuangan. Karena dengan 

diundangkannya suatu aturan, maka ia telah mempunyai landasan 

legal untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat, dan bersifat 

memaksa bagi tiap warga negara. 

Di Mesir, Syari’at Islam pernah mengalami berbagai 

perkembangan, khususnya setiap terjadinya perubahan Konstitusi 

Negara. Misalnya Dustūr (Undang-Undang Dasar) tahun 1923. 

Dalam Pasal 149 UUD tersebut disebutkan, "Islam adalah agama 

resmi negara dan bahasa Arab adalah bahasa resmi".  Teks yang 

sama muncul kembali pada pasal 138 UUD 1930. Demikian pula 

pasal 3 UUD 1956 memuat hal yang sama. Kemudian pada Dustūr 

tahun 1958 (masa persatuan antara Mesir dan Syria), teks tersebut 

hilang dari pasalnya. Kemudian pada Dustūr 1964 di mana Mesir 

berpisah kembali dari Syria, dan masing-masing mempunyai 

pemerintahan berdiri sendiri, teks tersebut muncul kembali dalam 

Dustūr (UUD). 

Khusus mengenai Hukum Perdata, sebagai salah satu cabang 

Hukum Privat, tercantum dalam pasal 1 KUH Perdata itu, 

menetapkan, "Syari’at Islam adalah salah satu sumber resmi dari 

sumber-sumber Hukum Perdata yang baru" 

Hal ini barangkali dapat dianggap sebagai karya besar. Hasilnya 

secara langsung dapat dirasakan di lembaga peradilan, di mana 

hakim, dalam memutuskan suatu perkara, di samping harus merujuk 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Adat, tetapi juga 

harus memperhatikan ketentuan Syari’at Islam. 

Dalam hubungan ini, Prof. A. Razzāq Sanhoury, seorang ahli 

hukum Mesir yang terkenal dengan sebutan "Bapak Hukum Perdata" 

Mesir, berkomentar, :Tidak diragukan lagi bahwa hal itu semakin 

menambah concern (kepedulian) orang pada Syari'at Islam, tidak saja 

dalam batas teori -di mana studi ilmiah tentang Syari'at dan studi 

banding dengan hukum konvensional dianggap sebagai hal yang 

penting- tetapi juga dalam praktik penerapannya. Setiap ahli hukum 

dan juga hakim, sekarang ini dituntut kembali kepada hukum-hukum 
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fikih Islam, untuk melengkapi peraturan-peraturan yang ada dan 

kebiasaan yang berlaku". 

Lebih lanjut, Prof. Sanhoury menanggapi kompilasi Hukum 

Perdata yang baru, "Perundang-undangan yang baru banyak merujuk 

fikih Islam, sebagian ada yang bersifat 'kaidah-kaidah umum' dan 

sebagian lain ada yang langsung berupa materi fikih itu sendiri".  

Sebagai contoh dari kaedah hukum yang dinukil oleh KUH 

Perdata baru dari fikih Islam ialah teori at-Ta`assuf fi Isti`māl Al-Haq 

-dalam bahasa hukumnya: Abus De Droi- tidak diambil dari Hukum 

Barat, tetapi dinukil dari Literatur Fikih Islam, di mana tidak saja 

memakai ukuran subyektif seperti halnya dalam Hukum Barat, tetapi 

menggabungkan ukuran subyektif dan obyektif yang ada dalam fikih, 

dengan mengaitkan penggunaan hak untuk kepentingan yang di 

benarkan hukum. 

Demikian pula Hukum Perdata baru telah mengadopsi prinsip 

(kaidah) Ḥawālat Ad-Dayn (dalam bahasa asingnya cession de 

dettes) yang tidak di kenal dalam Hukum Latin, tetapi diatur dalam 

fikih Islam. 

Dalam hal materi fikih, banyak sekali mengutip masalah rinci, 

seperti: majelis akad, menyewakan wakaf, teori hakr (penumpukan 

barang), menyewakan tanah pertanian (land lease), berakhirnya 

perjanjian sewa dengan matinya musta’jir (lease holder=penyewa), 

terlepasnya dari hutang dan keinginan kreditur sepihak, dan lain-lain. 

(Prof. Sanhoury, "Penjelasan Hukum Perdata", 1964) 

Professor Muḥammad Yusuf Musa, Guru besar Hukum Islam pada 

Universitas Ein Syams, dalam bukunya, Perundang-undangan Islam 

dan Pengaruhnya pada hukum Barat (1960) menyebutkan bahwa fikih 

Islam ini bila dihidupkan kembali studinya dan Pintu ijtihād terbuka, 

maka ia akan tumbuh menjadi suatu hukum modern, yang tidak akan 

kalah bersaing dengan hukum-hukum lain dan Hukum Germanic, dan 

ia akan mampu mengikuti perkembangan masa. 

c. Syari’at Islam Diundangkan Secara Konstitusional. 
Walaupun Hukum Islam telah mendapat pengakuan dari semua 

lapisan masyarakat, yang secara legalitas menjadi sumber resmi 

Hukum Perdata, namun perjuangan untuk menerapkan Syari'at Islam 
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belumlah mencapai titik finalnya, sebab belum sampai menyentuh 

konstitusi yang menjadi hukum dasar suatu negara. 

Baru pada tahun 1971, di mana pasal 2 UUD tahun 1971 secara 

resmi memuat, "Islam adalah agama negara, bahasa Arab adalah 

bahasa resmi, dan prinsip-prinsip Syari’ah Islam Salah satu sumber 

utama perundang-undangan". 

Teks ini sebenarnya telah membuktikan betapa keinginan keras 

dari seluruh lapisan masyarakat Mesir akan Syari'at Islam sebagai 

hukum Nasionalnya. Akan tetapi, rasa ketidakpuasan masih muncul 

ketika membaca teks tersebut, karena ia dapat memberikan 

interpretasi bahwa prinsip-prinsip Syari'at Islam adalah salah satu 

sumber pokok dalam hierarki perundang-undangan Mesir. 

Dengan kata lain, Hukum Islam ditempatkan sejajar dengan 

sumber hukum lainnya. Padahal Syari'at Islam adalah hukum Allah 

yang tidak layak di tempatkan sejajar dengan hukum produk 

manusia. Maka atas desakan publik opini, pemerintah terpaksa 

menyelenggarakan referendum untuk mempertanyakan kepada 

seluruh rakyat Mesir tentang posisi Syari'at Islam dalam tata hukum 

Nasional. 

Hasilnya cukup memuaskan, yaitu suara mayoritas menyatakan 

bahwa Syari'at Islam adalah sumber dari segala sumber hukum. 

Dengan demikian, Hukum Islam berada di atas segala sumber hukum. 

Berdasarkan hierarki perundang-undangan, setiap peraturan undang-

undang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. 

Dalam kaitan ini, Dr. Abd. Nāsher Taufiq el-Aththār, Lektor 

pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Al-Azhar, 

mengomentari tentang teks tersebut, "Hukum Positif haruslah tidak 

bertentangan dengan prinsip Syari'at Islam. Jika terdapat 

pertentangan, maka peraturan hukum tersebut dapat diajukan gugatan 

"inkonstitusional". Dan teks ini berlaku surut bagi Undang-undang 

yang telah berlaku sebelum 11 September 1971, atau undang-undang 

yang ada pada waktu berlakunya UUD 1971. Sama halnya Undang-

undang pokok atau peraturan-peraturan lain di bawahnya, seperti: 

Peraturan pemerintah (PP), SK Menteri, Kebijaksanaan Presiden 

(Keppres), dan lain-lain". 
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d. Prospek Hukum Islam Di Masa Mendatang 
Berdasarkan kajian-kajian di atas, Hukum Islam di Mesir, kian 

hari kian melangkah maju ke depan, menerobos "tembok-tembok" 

parlemen yang tebal, sesuai dengan tuntutan segenap lapisan 

masyarakat. 

Menyangkut prospek ini, Prof. Yusuf Musa berkomentar, "Kita 

semua berkeinginan agar legislasi Islam di masa depan, dapat 

menjadi asas utama dalam tata hukum modern, dan menjadi sumber 

hukum seluruh negara Islam. Akan tetapi, sudah barang tentu ini 

menuntut kerja keras dari kita semua. Seharusnya kita tidak menipu 

diri dengan sekedar berkeinginan, namun tidak berupaya 

membuktikannya. Kiranya apa yang kita cita-citakan itu menjadi 

kenyataan di belakang hari. Kita harus menyebarkan kitab-kitab Fikih 

induk yang lahir pada masa-masa lampau, dengan memanfaatkan 

keempat madzhab yang ada, bahkan juga perlu menampilkan 

madzhab-madzhab fikih lainnya, karena dalam madzhab-madzhab itu 

terdapat kekayaan khazanah fikih yang berguna bagi kepentingan 

hukum dan sosial kita". 

Akan tetapi, apakah Mesir saat ini telah serius menerapkan 

Syari'at Islam? Jawaban yang lebih jujur adalah "tidak". Kendatipun 

penerapan Syari’at telah menjadi tuntutan mayoritas rakyat, 

kemudian telah tersurat secara konstitusional, dan telah diundangkan 

dalam KUH Perdata, namun dalam kenyataan, Syari’at Islam tidak 

dilaksanakan dalam bentuk UU secara utuh. Upaya-upaya untuk 

menjegal Syari'at Islam di Parlemen Mesir demikian keras, 

khususnya dari pihak kaum sekuler yang telah "mabuk" dengan 

Hukum Barat. Setiap kali persidangan Parlemen periode baru, "file" 

tentang Syari'ah dimasukkan ke dalam laci meja dan dikunci rapat-

rapat. Betapa gigihnya wakil-wakil dari Partai Islam untuk 

menyuarakan kembali masalah besar ini, namun hingga sekarang 

belum membuahkan hasil yang berarti. 

Penutup 
Demikian Syari'at Islam menjalani berbagai periode, hingga 

akhirnya diundangkan secara konstitusional di Mesir. Dan sampai 

saat ini masih terdengar tuntutan-tuntutan untuk menerapkan Syari'at 
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di berbagai cabang peraturan undang-undang dan kehidupan 

masyarakat.  

Harus diketahui bahwa kerindun pada Syari’at Islam sebagai 

Hukum Nasional, tidak hanya bergema di Mesir, tetapi juga di 

kebanyakan Negara-negara Arab lainnya
1
. Karena Syari’at Islam 

telah lama menjadi Hukum Nasional sepanjang masa kekhalifahan 

Islam sejak masa Khulafā’ al-Rāsyidūn hingga kekhalifahan Dawlah 

Utsmāniyah Turki. Syariat Islam praktis hilang setelah negeri-negara 

Muslim berada di bawah jajahan bangsa-bangsa Eropa.  

Kiranya kerja keras rakyat dan ulama Mesir dapat menjadi 

contoh yang baik bagi kita dalam rangka menyongsong pembentukan 

Hukum Nasional yang sekarang dalam penggodokan Badan 

Pembinaan Hukum Nasional.  

                                                
1
 Lihat : Al-Zuḥayli, Wahbah, “Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmy”, Mu’assasah al-

Risālah, Beirut, Cet. Pertama, 1987 ; Abū Thālib, Shūfi Ḥasan, “Tathbīq al-

Syarī`ah al-Islāmiyah fi al-Bilād al-`Arabiyah”, Dār al-Nahdhah al-Arabiyah, 
Cairo, Cet. Keempat , 2001 
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KONPERENSI KEPENDUDUKAN 

DARI SISI LAIN 

anggal 13/9/1994 lalu, Konperensi Kependudukan 

(International Conference on Population and Development-

ICPD) di Kairo secara resmi telah berakhir. Bila kita menoleh 

sejenak ke belakang, sebenarnya perdebatan sengit tentang keabsahan 

konperensi itu sendiri sudah berlangsung beberapa bulan lalu di dunia 

Arab, khususnya Mesir sebagai tuan rumah.  

Salah satu pertanyaan yang sangat mendasar ialah kenapa acara 

yang sarat dengan agenda yang mengangkangi nilai-nilai agama itu 

justru diadakan di jantung negeri Islam, negeri Al-Azhar? Pemilihan 

Kairo sebagai tuan rumah konperensi oleh PBB - tentunya tak 

terlepas dari pengaruh Amerika dan negara-negara Eropa - 

kelihatannya bukan secara kebetulan. Di balik itu ada maksud-

maksud terselubung.  

Pertama, Mesir adalah pusat Islam yang cukup berpengaruh bagi 

dunia Islam. Bila Kairo berhasil ditaklukkan untuk menerima hasil-

hasil konperensi itu, maka negeri-negeri Muslim lainnya bakal 

menyusul. Sedangkan agenda konperensi itu benar-benar menusuk 

jantung Islam. Di antaranya upaya melegalisasi aborsi (pengguguran) 

secara bebas, kebebasan seks bagi para remaja, penyamarataan warisan 

antara lelaki dengan wanita, legalisasi homoseksual, dsb. Ada sepuluh 

poin yang terang-terangan bertentangan dengan Islam, menurut sebuah 

studi khusus yang dilakukan oleh Dr. `Abdul Ḥayy Al-Farmāwi, 

seorang Guru Besar "Ilmu Tafsir" di Universitas Al-Azhar. 

T 
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Kedua, Mesir memang sudah lama dijadikan sasaran Amerika dan 

Eropa bagi program Keluarga Berencana untuk kawasan dunia Arab. 

Sebab negara-negara Arab, yang merupakan basis Islam, hingga saat 

ini belum menerima program tersebut, karena dinilai bertentangan 

dengan ajaran Islam. Keadaan inilah membuat Amerika dan Eropa 

“sesak nafas”, sehingga isu kepadatan penduduk, angka pengangguran 

dan tingkat kelahiran yang tinggi sengaja dibesar-besarkan untuk 

mendukung agar diterimanya konsep kependudukan ala PBB itu. 

Tidak heran kenapa materi "Konperensi Kependudukan" sejak 

berbulan-bulan sebelumnya sudah menjadi tema sentral dalam 

khutbah-khutbah Jum'at, tulisan di media massa dan ceramah-ceramah 

agama. Al-Azhar sebagai pusat kajian Islam mengecam konperensi 

tersebut dan memikulkan tanggung jawab penyimpangan dari ajaran 

agama, kepada peserta-peserta konperensi dari dunia Islam yang hadir. 

Yang menarik, analisis senada, tidak hanya keluar dari tokoh-

tokoh Islam, tetapi juga dari Pricila Gray, seorang tokoh wanita dari 

Amerika yang hadir dalam ICPD itu. Berbeda dari peserta-peserta 

Amerika lainnya, Pricila termasuk pengecam keras ICPD tersebut. 

Pricilla yang mewakili "Eagle Forum" di Amerika, menuduh bahwa 

ICPD itu didalangi oleh organisasi-organisasi dan Yayasan tertentu di 

Amerika dan Eropa yang berjasa mengantarkan Klinton ke Gedung 

Putih, bertujuan untuk memporak porandakan nilai-nilai agama 

dalam urusan rumah tangga.  

Mereka dibiayai oleh Ford Foundation, Wacveler, Carnigy dan 

Organisasi-organisasi Pelayanan Kesehatan Nasional Amerika -kata 

Pricilla kepada surat kabar "Asy-Sya`ab" Kairo- datang kemari 

(Kairo) dengan maksud ingin memaksakan kepada dunia, model 

budaya yang mereka inginkan. Ini benar-benar "Neo-imperialisme 

budaya" yang di belakangnya adalah kaum atheis. Sebenarnya 85 % 

dari bangsa Amerika menolak aborsi, tetapi mereka datang kemari 

mengatasnamakan bangsa Amerika, tandasnya.  

Polemik di Barat 
Menurut Fahmi Huweidi, kolumnis surat kabar "Al-Ahrām" Kairo, 

bahwa perdebatan mengenai ICPD telah dimulai di barat sejak awal 

tahun 94 ini sebelum perdebatan yang sama terjadi di dunia Islam. 
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Hanya saja media massa barat kurang berlaku jujur dalam 

mengetengahkan berita, seolah-olah hanya "reaksi Islam" yang sering 

terdengar tidak menerima rencana putusan konperensi itu. Media 

massa barat juga mengesankan bahwa reaksi Islam tersebut 

merupakan babak baru pertarungan antara Islam dan Barat yang 

semakin hangat akhir-akhir ini. 

Bila diamati berbagai respon barat atas konperensi tersebut, akan 

terlihat di baris depan sikap Vatikan. Negara Katolik ini adalah pihak 

pertama yang melancarkan serangan dan kampanye intensif menolak 

konperensi Kairo dan programnya. Perdebatan keras itu hingga 

sekarang masih terus berlangsung di media massa barat.  

Dua pekan lalu, sebuah artikel di surat kabar "The Independent" 

Inggris menyerang para penantang konperensi. Conner Operine, 

mantan menteri luar negeri Irlandia, penulis artikel itu, menuduh 

kaum oposan itu sebagai pembela faham "terbelakang" yang 

mengancam foundasi masyarakat liberal. Tapi dalam waktu yang 

sama "The Wall Street Journal" di Amerika mengecam para ahli dan 

pakar di PBB yang merancang konperensi itu. Jurnal tersebut juga 

menuduh mereka sebagai kaum "birokrat internasional" dan "orang-

orang yang berideologi miring", memaksakan keinginannya kepada 

bangsa-bangsa di dunia keseluruhannya agar mengekor pada konsep-

konsep mereka yang menyentuh hak-hak pribadi dan kehidupan 

keluarga. 

Kekhawatiran Berlebihan 
Program "kependudukan" yang dipaksakan PBB kepada dunia 

ketiga berpangkal dari kekhawatiran barat akan dominasi bangsa-

bangsa non Eropa di masa mendatang. Sejak beberapa dekade silam, 

para pakar di bidang politik dan sosial di Eropa dan Amerika telah 

memperingatkan akan apa yang mereka klaim sebagai ancaman masa 

depan yang ditandai dengan dominasi dua benua -Asia dan Afrika- 

dan posisinya di dunia. Hal itu terjadi jika angka pertumbuhan 

penduduk di kulit bumi berjalan seperti yang ada sekarang ini, tanpa 

dilakukan pembatasan dan penekanan. 

Sebab data statistik menunjukkan bahwa persentase penduduk 

Amerika Serikat pada tahun 1950 lalu mewakili 6 % dari penduduk 
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dunia. Tapi pada tahun 1988 jumlah itu menurun menjadi 5%. Dan 

diprediksi, jumlah itu akan semakin menukik menjadi 4% pada awal 

abad keduapuluh satu mendatang. Dan terus mengalami penurunan 

yang tajam pada tahun 2020 nanti.  

Setelah diteliti, ternyata fenomena penyusutan itu tidak hanya 

terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga akan mengancam Eropa 

keseluruhannya. Tahun 1950 penduduk Eropa mewakili 15% 

penduduk dunia. Tetapi tahun 1985 persentase itu menurun menjadi 

10%. Diperhitungkan persentase itu akan menurun curam menjadi 

kurang dari 7% pada tahun 2025.  

Jika angka pertumbuhan itu dibiarkan sebagaimana adanya, maka 

bangsa-bangsa di dunia sedang berkembang, bakal menjadi sarang 

manusia terbesar di kulit bumi ini. Sebagai misal, persentase penduduk 

Afrika adalah 8,9% dari penduduk dunia pada tahun 1950. Persentase 

ini akan melonjak menjadi 20% pada tahun 2025 mendatang, 

berdasarkan perhitungan pakar-pakar kependudukan di PBB. Dan 

diprediksi, di akhir abad keduapuluh satu nanti, setiap satu kepala 

Eropa atau Amerika, ditemukan 18 orang penduduk dunia ketiga. 

Bayangan inilah yang menghantui pikiran pimpinan-pimpinan 

barat sekarang ini. "Bila keadaan seperti ini dibiarkan berlangsung, 

masa depan akan menunjukkan tanda-tanda bahaya besar", kata John 

Bourjois Bisha, salah seorang pejabat di "Pusat Penelitian 

Kependudukan Internasional" di Paris. Sebab, lanjutnya, pada waktu 

kondisi kependudukan di Eropa mengalami fase kerawanan, akibat 

angka kelahiran yang semakin menurun -belum pernah terjadi dalam 

sejarah Eropa sebelumnya- tetapi tingkat kesuburan relatif tinggi di 

dunia sedang berkembang. Keadaan mana hampir membuat 

perubahan total bagi "peta penduduk dunia". 

Hasil dan kesimpulan yang sama dihasilkan oleh sebuah studi 

kependudukan yang diajukan ke sidang "Konperensi Angkatan 

Bersenjata" Amerika tahun 1991 tentang program jangka jauh. Studi 

itu berkesimpulan, bahwa bilamana tingkat pertumbuhan penduduk 

yang ada sekarang ini dibiarkan terus berjalan untuk satu dan dua 

generasi, maka dampaknya terhadap sistem politik internasional dan 

perimbangan kekuatan di dunia adalah sangat mengerikan. 
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Secara lebih tegas kekhawatiran itu dilukiskan oleh Norman 

Stultenberg, mantan direktur urusan pengungsi di PBB sebagai 

ancaman keamanan bagi Eropa. Dia menulis sebuah artikel di surat 

kabar "Christian Science Monitor" tahun 1990: "Sesungguhnya 

pertambahan penduduk dunia ketiga secara terus menerus, dan 

khususnya negara-negara Afrika, akan mengancam keamanan 

negara-negara Eropa secara langsung". 

Apakah Bumi sudah padat? 
Selama ini barat menakut-nakuti dunia ketiga akan ancaman 

ledakan penduduk yang mengancam seluruh umat manusia, dengan 

alasan bumi tidak dapat menampung jumlah manusia yang semakin 

membengkak dari masa ke masa, sementara persediaan bumi 

terbatas.  

Tapi asumsi itu dibuktikan kekeliruannya oleh Pricilla Gray yang 

menyatakan bahwa ada sebuah studi di Amerika yang menghasilkan 

bahwa satu wilayah Texas saja mampu menampung seluruh 

penduduk bumi ini. Wilayah Texas luasnya 2.779.200 mil 

bujursangkar. Jika didirikan sebuah rumah dengan luas 250 m2 untuk 

sebuah keluarga terdiri dari suami istri, maka wilayah Texas saja 

dapat menampung 6.198.371.972 jiwa (lebih dari 6 billion manusia). 

Padahal penduduk bumi sekarang sekitar 5,8 biliun orang. Dan bagi 

setiap rumah itu masih tersedia sebidang taman mungil. "Tapi 

masalahnya, mereka memang tidak percaya kepada Tuhan" tegas 

Gray.  

Dari data dan informasi di atas terlihat jelas betapa isu ancaman 

ledakan penduduk di dunia ketiga yang dikaitkan dengan kelambanan 

pertumbuhan ekonomi semata-mata dalih barat yang telah terbukti 

kepalsuannya. Justru penelitian yang obyektif membuktikan bahwa 

pertumbuhan penduduk merupakan aset besar bagi pertumbuhan 

ekonomi. 

Latar belakang ini akan membantu memberi interpretasi tentang 

tekanan keras dari negara-negara Barat, dengan memperalat PBB, 

untuk berupaya menghentikan pertumbuhan dunia ketiga dengan 

segala macam cara. Hanya semata-mata kekhawatiran yang 

menghantui pikiran insan barat. 
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Resah atas populasi umat Islam 
Kekhawatiran barat pada umat Islam bukan hanya pada 

pergerakannya, seperti yang terdengar selama ini dari media massa 

barat, tapi juga pada jumlahnya yang semakin membengkak dari 

masa ke masa. Sehingga barat merasa perlu menekan angka kelahiran 

di dunia ketiga yang pada umumnya muslim. Inilah salah satu 

program kependudukan yang mereka targetkan dari "Konperensi 

Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan" (ICPD) di 

Kairo tgl 5 s/d 13 Sept. 1994 lalu.  

Secara lebih tegas kekhawatiran itu tertuang dalam sebuah studi 

kependudukan yang diajukan ke sidang "Konperensi Angkatan 

Bersenjata" Amerika tahun 1991 tentang program jangka jauh. Studi 

itu berkesimpulan, bahwa bilamana tingkat pertumbuhan penduduk 

yang ada sekarang ini dibiarkan terus berjalan untuk satu dan dua 

generasi, maka dampaknya terhadap sistem politik internasional dan 

perimbangan kekuatan di dunia adalah sangat mengerikan. 

Keresahan serupa diungkapkan oleh Norman Stultenberg, mantan 

direktur urusan pengungsi di PBB sebagai ancaman keamanan bagi 

Eropa. Dalam sebuah artikelnya di surat kabar "Christian Science 

Monitor" tahun 1990, Norman mengatakan : "Sesungguhnya 

pertambahan penduduk dunia ketiga secara terus menerus, khususnya 

negara-negara Afrika, akan mengancam keamanan negara-negara 

Eropa secara langsung". 

Dalam sebuah bukunya tentang "Negara Internasional Pertama" 

yang terbit tahun 91, Ben Watenberg, seorang penulis politik 

terkenal, menyebutkan bahwa dia mempunyai sejuta alasan yang 

mendorongnya untuk berkeyakinan bahwa Islam adalah kekuatan 

masa mendatang.  

Dalam alasannya dia mengisyaratkan bahwa wilayah-wilayah 

Islam adalah kawasan yang paling cepat laju pertumbuhannya di 

dunia. Wanita di negara-negara maju seumur hidupnya hanya 

melahirkan 1,7 bayi. Di negara-negara mantan Uni Sovyet, wanita 

melahirkan 2,1 bayi. Di negara-negara berkembang yang non Islam, 

tingkat kelahiran bayi mencapai 4,5 setahun. Tapi wanita muslimat 

dalam tingkat menengah saja melahirkan 6 bayi. 
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Watenberg menyebutkan bahwa jumlah penduduk dunia Islam 

tahun 1950 tidak lebih dari 375 juta jiwa. Tapi diprediksi angka itu 

akan meroket menjadi 2 milyard setelah dekade kedua dari abad 

kedua puluh satu nanti (yakni 30 tahun yang akan datang). 

Dari berbagai pernyataan tokoh-tokoh di Barat, mudah ditangkap 

bahwa program kependudukan yang dipaksakan Amerika dan Eropa 

melalui tangannya PBB berpangkal dari kebencian yang mereka 

pendam atas umat Islam sejak Perang Salib. 

Dalam sebuah laporan penelitian di Kanada tentang 

kependudukan yang dikutip oleh Fahmi Huweidi, kolumnis "Al-

Ahrām" Kairo, para peneliti menyebutkan, bahwa di Barat banyak 

kalangan memahami persis sikap Vatikan yang menentang masalah 

kependudukan. Tapi mereka tidak mau memahami sikap Islam dalam 

masalah ini.  

Laporan tersebut juga mengutip pendapat para pakar, 

umpamanya direktur bagian "keluarga berencana" pada "Organisasi 

Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan" (DECD). Dia mengatakan: 

"Kebudayaan Islam sarat dengan ajaran-ajaran yang mendorong umat 

Islam menjadi sumber terbesar bagi pertumbuhan penduduk di 

dunia."  

Selanjutnya para pembuat laporan Kanada tersebut menulis 

komentar mereka : "Sesungguhnya pertumbuhan penduduk yang 

sangat cepat di kawasan dunia Islam khususnya, adalah yang paling 

dikhawatirkan oleh para perancang strategi di Eropa. Di waktu mana 

mereka melihat penurunan tajam dalam angka kelahiran di berbagai 

wilayah Eropa." Jadi kekhawatiran  pihak barat akan lajunya 

pertumbuhan umat Islam sebagai ancaman yang dapat mengganggu 

stabilitas Eropa, bukan rahasia lagi.  

Latar belakang ini sangat membantu kita memahami berbagai 

persengketaan dalam negeri di dunia ketiga yang banyak menelan 

korban, khususnya kawasan Afrika. Apa mustahilnya kalau konflik 

Ruanda yang menelan korban sekitar 1 juta jiwa itu didalangi oleh 

barat. Paling tidak keuntungan besar diraup dari penjualan senjata di 

samping jumlah penduduk Afrika semakin dapat ditekan. Sebab 

pertumbuhan Afrika salah satu agenda yang merisaukan barat. 
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Beberapa tahun lalu, perang saudara juga menimpa Eritria di Afrika 

Timur. 

Erat kaitannya dengan masalah ini, Pierre Lelush, staf Jacque 

Shirac, walikota Paris itu, memperingat-kan bahwa kekosongan 

penduduk di Eropa secara pasti akan diisi oleh kaum pendatang dari 

wilayah Afrika Utara, Timur Tengah, Asia dan subkontinen India, 

sebagai wilayah yang jumlah penduduknya bakal mencapai 4 billiun 

jiwa dalam tiga puluh tahun mendatang. Sementara orang-orang 

Eropa di Utara hanya berjumlah sekitar 500 juta dari orang-orang tua 

yang menderita krisis penduduk. 

Ide yang sama dilontarkan oleh Jone Clud Shizniz, direktur pada 

"Pusat Kajian Kependudukan Nasional" di Paris yang secara tegas 

mengatakan, sesungguhnya Eropa sedang terancam oleh Islamisasi 

dan Afrikanisasi, akibat serbuan pendatang muslim dan Afrika di 

Eropa dan akibat kerjasama intensif dalam hal ekonomi dan 

kependudukan di antara dua belahan Laut Tengah. Dia menulis di 

majalah "American Interprise" bahwa kekosongan ini merupakan 

terbesar dan paling berbahaya dalam sejarah kemanusiaan dan 

berpengaruh besar bagi kehidupan politik dan sosial. 

Pada tgl 14 Juni lalu telah diadakan pertemuan "dengar 

pendapat" di seputar masalah kependudukan di gedung Gereja 

Protestan di ibukota Jerman, Bonn. Pertemuan itu, seperti dikutip 

oleh Fahmi Huweidi, dihadiri oleh sejumlah besar ahli, di samping 

tokoh-tokoh gereja dan tokoh masyarakat.  

Di antara poin penting yang dibicarakan dalam pertemuan itu, 

ialah analisis Dr. Sharlout Hon,wakil "Yayasan Jerman untuk Kajian 

Kependudukan". Dia mengatakan bahwa pertumbuhan industri di 

Jerman sekitar satu abad terakhir ini telah mengakibatkan 

menurunnya tingkat "kesuburan". Akibatnya, menurun jumlah 

anggota keluarga. Karena bebasnya penggunaan pil anti hamil, 

terjadilah penurunan drastis angka kelahiran bagi keluarga Jerman 

dari 5 menjadi dua anak.  

Akibat hal ini, masyarakat menghadapi krisis sosial dan ekonomi 

yang unik. Sebab persentase ketergantungan orang-orang tua semakin 

tinggi kepada tenaga kerja kawula muda yang jumlahnya semakin 

menyusut dari waktu ke waktu. 
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Ternyata, analisis Dr Sharlout ini mendapat sambutan dari 

sejumlah media massa Jerman dengan mengajukan tiga pertanyaan : 

Pertama, jika industrialisasi secara otomatis mengakibatkan 

keterbatasan jumlah keluarga, kenapa negara-negara maju tidak 

membantu negara-negara berkembang untuk melakukan 

industrialisasi besar-besaran guna mengurangi laju pertumbuhan 

penduduk mereka?  

Kedua, Jika sarana "family planning" mengakibatkan kerancuan 

sosial yang menimpa Jerman, kenapa program ini masih 

dipertahankan?  

Ketiga, akibat problem kejarangan penduduk yang menimpa 

Jerman, apakah negeri itu akan mengimpor tenaga kerja asing dari 

luar, dalam rangka mempertahankan angka pertumbuhan 

ekonominya? Tapi, agaknya jawaban barat yang tidak tersurat, ialah 

yang penting bagaimana penduduk dunia ketiga harus sedikit, dan 

industrialisasi juga tidak berjalan, agar mereka terus 

menggantungkan nasibnya ke Amerika dan Eropa.  
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DOMINASI ZIONISME DALAM 

DUNIA PERS 

da istilah kesohor dalam dunia komunikasi yang mengatakan, 

‘Siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai 

dunia’. Ungkapan ini dapat dibenarkan, karena secara 

obyektif, bidang apapun di dunia ini, hampir tak ada yang mampu 

melepaskan dirinya dari informasi. Jika itu diterapkan dalam 

diskursus Islam, maka Islam itu sebenarnya adalah informasi. Wahyu 

adalah informasi, yaitu informasi tentang Allah, alam, manusia, 

dunia, akhirat dan seterusnya. 

Al-Qur’an juga mengandung banyak informasi. Ada informasi 

tentang mikrokosmos, ada pula informasi tentang dunia 

makrokosmos. Di dalamnya juga terkandung informasi sains, sejarah, 

kedokteran, hukum, ekonomi, politik dan sebagainya. 

Salah satu cara untuk memperoleh informasi adalah dengan 

komunikasi. Tak berlebihan kalau kita katakan, Al-Qur’an 

sebenarnya sudah 14 abad silam berbicara tentang informasi dan 

komunikasi sekaligus. Mari kita simak kandungan dan pemahaman 

ayat berikut: 

ِذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فَ َتبَ ي َُّنوا َأْن ُتِصيُبوا قَ ْوًما ِِبََهاَلٍة يَآأَي َُّها الَّ 
 فَ ُتْصِبُحوا َعَلى َما فَ َعْلُتْم نَاِدِمّيَ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu 

orang fasik membawa berita, maka ‘check dan recheck’lah berita itu, 

A 
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agar kamu tidak menimpakan suatu malapetaka kepada suatu kaum 

tanpa mengetahui keadaannya, sehingga kamu menyesal atas 

perbuatan itu”
1
. 

Pada ayat di atas, Allah memperingatkan kaum beriman, agar 

bersikap waspada dan kritis, pada dua unsur: (1) Berita, dan (2) 

Sumber berita. Ayat di atas jika direnungkan, akan sangat berarti 

dalam menjaga ketenteraman dan ketahanan secara individual 

maupun Nasional. Sebab, jika diamati, memang kedua unsur inilah 

yang banyak berperan dalam menimbulkan gejolak atau ekses yang 

kurang baik dalam kehidupan. Banyak orang terjerumus dalam 

ke“sesatan”, karena tidak kritis dalam menerima informasi, atau 

menelan “bulat-bulat” apa yang diterimanya dari suatu sumber. 

Apalagi bila kita perhatikan, yang memegang ‘kantong-kantong’ 

informasi di dunia ini adalah tangan-tangan non Islam. Mereka tidak 

sekedar orang fasik, seperti yang disebutkan Al-Qur’an, bahkan 

orang yang tidak percaya pada Tuhan. Jadi dari unsur ini (baca: 

sumber) saja, menuntut kita harus ekstra ketat dalam menerima 

informasi.  

Ketika umat Islam -yang menjadi konsumen terbesar informasi- 

tidak bersikap waspada dan kritis, maka apa yang dikhawatirkan oleh 

ayat tersebut sudah tentu dengan mudah menjadi kenyataan. Akibat 

yang dikhawatirkan itu adalah ikut serta dalam menyesatkan orang 

lain. Dalam dunia kontemporer, kondisi yang perlu diwaspadai itu 

ialah turut serta dalam membentuk publik opini yang tidak benar.  

Memang yang diminta dari kita, bukanlah menutup diri sama 

sekali (eksklusif) dari berbagai sumber informasi, karena sikap ini 

kurang menguntungkan dalam persaingan hidup, khususnya di era 

globalisasi ini. Bahkan suatu hal yang mustahil sekarang menghindar 

dari arus informasi. Tapi yang sangat dituntut ialah meningkatkan 

daya filter, kewaspadaan dan kemampuan membedakan antara 

informasi yang layak diterima dengan informasi yang harus ditolak, 

karena tidak relevan dan tidak obyektif dalam penyajian dan 

analisanya. 

                                                
1
  Q.S Al-Hujurāt :6. 
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Orang yang “kebal” terhadap arus, akan cenderung lebih aman 

dari berbagai ancaman, kendatipun ia hidup di tengah arus 

informasi yang serba membingungkan. Di sinilah barangkali, 

rahasia pemilihan kata ‘tabayyun’ yang digunakan Al-Qur’an, 

bukan ‘radd’ yang artinya menolak mentah-mentah. Sebab 

informasi yang dibawa oleh suatu sumber, walaupun orientasinya 

tidak jelas, tidak seluruhnya merugikan dan bersifat negatif. 

Tabayyun lebih mengarahkan pada sikap kritis dengan melakukan 

“check and re-check”. Artinya menumbuhkan potensi untuk dapat 

memilah-milah informasi.  

Secara validitas, informasi dapat dibagi tiga, yaitu: 

1. Informasi yang layak diterima, karena berbicara mengenai 

masalah yang bebas nilai (value free), seperti sains, penemuan-

penemuan baru dalam bidang teknologi dan lain-lain. 

2. Ada informasi yang perlu diseleksi karena menyangkut 

masalah yang berkaitan dengan nilai, walaupun secara tidak 

langsung. Dalam aspek ini diperlukan ketajaman analisa dan 

kemampuan memilah informasi yang didapatkan. Sebab 

kebiasaan pers barat dan pers-pers Timur yang kebarat-

baratan, pandai mencari “benang merah” antara tindakan 

kekerasan (terorisme) di belahan manapun di dunia ini dengan 

unsur ‘Islam’ atau ‘Arab’.  

Di sini diperlukan kekritisan pembaca atau pemirsa. 

Informasi tentang suatu kejadian un-sich -katakan saja 

umpamanya, peledakan sebuah gedung mewah- bisa saja 

dibenarkan. Tetapi kalau sudah mengidentifikasi siapa 

pelakunya, apa agamanya, selanjutnya tendensi kejadian, di 

sini perlu berhati-hati. Biasanya pers barat, sangat lihai 

menautkan antara tindakan kekerasan dengan unsur Islam, 

walaupun dengan cara yang terkesan mengada-ada. Tujuannya 

sudah dapat ditebak, yaitu memberikan kesan bahwa Islam, 

agama yang mengajarkan kekerasan dan terorisme. Seolah-

olah yang mengajarkan kepada seseorang untuk melakukan 

tindakan terorisme adalah Islamnya, bukan watak atau sifat 

pribadi si pelaku. Dan seolah-olah semua teroris di dunia ini 
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adalah orang Islam, tidak ada teroris yang bukan orang Islam. 

Beginilah “kejujuran” dan “obyektif”nya pers barat. Begitu 

juga pemberitaan yang menyangkut dunia Islam secara garis 

besar adalah berita yang tidak menggembirakan, baik berita 

tentang perang, pertumpahan darah, pengungsian, terorisme, 

pertikaian, dan yang semisalnya. Sedangkan berita tentang 

dunia Eropa dan non Islam lainnya adalah berita tentang 

kemajuan iptek, penemuan ilmiah, dan hal-hal yang 

dirindukan oleh setiap orang. 

Nah, bila pembaca atau pemirsa, kurang arif betul dengan 

trik-trik jurnalistik Yahudi dan kurang selektif, akan dengan 

mudah terpengaruh dan akhirnya terjebak dalam pembentukan 

publik opini yang tidak benar, bahkan menyesatkan. Inilah 

yang diperingatkan Al-Qur’an tadi. 

3. Ada jenis informasi yang langsung berkaitan dengan nilai. 

Dalam masalah ini kehati-hatian harus dilipat gandakan dan 

yang paling aman adalah  menolak informasi yang berasal dari 

sumber yang tidak bertanggung jawab (tidak Islami). 

Ketika media massa barat berbicara tentang sejumlah 

konsep ajaran Islam, seperti hijab, kedudukan wanita, 

emansipasi, penerapan syari’at Islam, jihad, toleransi 

beragama, kebebasan berfikir dan yang sejenisnya masih 

banyak lagi, maka berbagai kerancuan akan segera muncul. 

Mungkin dalam bentuk pemutarbalikan fakta, menutup-nutupi 

kebenaran, “perkosaan”  terhadap teks, memberikan 

interpretasi semaunya, memahami teks agama secara keliru, 

dan sebagainya. Di sini barangkali perlu diperhatikan ayat-

ayat berikut: 

a. {.ولن ترضى عنك اليهود وَل النصارى حَّت تتبع ملتهم} 

“Dan tidaklah senang kepadamu, orang-orang Yahudi dan 

Nasrani, hingga kamu mengikuti agama mereka”
1
. 

                                                
1
 Q.S Al-Baqarah: 120. 
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b. { لتجدنَّ أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا..} 

“Pasti akan kamu jumpai orang-orang yang paling keras 

permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah Yahudi 

dan orang-orang yang musyrik”
1
. 

c. { وَل يزالون يقاتلونكم حَّت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا..} 

 “Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu, hingga 

mereka sanggup memurtadkan kamu dari agamamu, jika 

mereka sanggup”
2
. 

Oleh karenanya, dianjurkan bagi setiap muslim yang 

belum kuat imannya, untuk tidak mengkonsumsi berita/analisa 

yang menjurus ke arah itu. 

Trik-trik pers Barat 
Contoh pemutar balikan fakta yang cukup terang, ialah 

pemberitaan tentang Palestina. Media Massa Barat dapat dinilai tidak 

seimbang (memihak) dalam menyajikan berita -apalagi analisa- 

tentang perjuangan bangsa Palestina. Bangsa Palestina yang 

memperjuangkan hak-haknya yang legal dan sangat asasi dari 

rampasan bangsa Israel, digambarkan oleh pers Barat sebagai 

‘pemberontak’. Perjuangan HAMAS yang didukung oleh mayoritas 

rakyat Palestina dianggap sebagai tindakan ‘terorisme’. 

Sementara pemerintah Israel yang sesungguhnya perampok, 

digambarkan sebagai pemerintah yang legal dan benar. Kejahatan 

tentara-tentara Israel yang me“nyembelih” rakyat Palestina hampir 

setiap hari tidak disebut sebagai tindakan terorisme. Serangan-

serangan militer Israel ke Lebanon Selatan yang setiap hari memakan 

korban -yang tewas dan luka-luka- tidak dianggap tindakan 

terorisme. 

                                                
1
 Q.S Al-Ma’idah : 82. 

2
 Q.S Al-Baqarah : 217. 



170 

Padahal sesungguhnya -kalau mau jujur dan obyektif- kekerasan 

rakyat Palestina yang meledakkan dirinya (`amaliyah istisyhadiyah) 

hanyalah “terorisme amatir”, sedangkan terorisme yang disponsori 

oleh pemerintah Israel adalah terorisme formal yang dirancang dan 

dioperasikan oleh negara dengan kelengkapan kekuatan militernya. 

Seperti serangan sadis yang dilancarkan militer Israel ke Qana di 

Lebanon Selatan, Maret dan April 1996 yang lalu, menewaskan 

puluhan penduduk sipil, anak-anak, dan ribuan orang mengungsi 

karena kehilangan tempat tinggal. Untuk melawan kelompok 

‘Hizbullah’ yang jumlah dan kekuatannya terbatas, militer Israel 

membalasnya dengan serangan buas dan PM Israel Shimon Perez 

waktu itu, turun langsung memantau dari dekat serangan-serangan 

militernya itu.  

Demikian pula halnya, kasus pembantaian di Al-Khalīl (Hebron) 

oleh seorang anggota militer Israel, Baruch Goldstein yang 

menembaki orang-orang yang sedang shalat shubuh di bulan 

Ramadhan 1994, hingga menewaskan enampuluh orang rakyat 

Palestina. Anehnya, Baruch diklaim mengidap gangguan kejiwaan. 

Apakah ini bukan terorisme yang didukung oleh negara? 

Menutup-nutupi kejahatan sebagai trik, biasa dilakukan pers 

Barat, bila berkaitan dengan kepentingan bangsa Yahudi. Salah satu 

contoh nyata, kasus pembantaian bocah-bocah Lebanon Selatan 

dalam rangkaian penyerbuan militer Israel ke Qana, April 1996 lalu. 

Sebuah mobil Ambulan sedang mengangkut sejumlah anak-anak 

Lebanon menuju Rumah Sakit untuk diselamatkan karena tertembak 

peluru-peluru Israel. Tapi di tengah jalan, mobil itu dibrondong 

militer hingga seluruh anak-anak yang luka-luka itu tewas. Beita ini 

tidak diekspos oleh satupun media massa barat, padahal mereka 

memantau sekecil-kecilnya aksi penyerbuan Israel itu. 

Begitu juga kasus pembantaian kaum Muslimin Bosnia tahun 

1991. Enam bulan lamanya pers Barat “bungkam” tidak 

memberitakan sedikitpun sejak awal terjadinya malapetaka kaum 

Muslimin di Bosnia. Hingga dunia Islam mulai “ribut”, barulah pers 

Barat memuat berita-berita Bosnia. Pertanyaannya, apakah peristiwa 

Bosnia, tidak mereka ketahui sejak awal atau sekitar enam bulan 
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sebelumnya? Suatu hal yang tak masuk akal, melihat kecanggihan 

sarana informasi di zaman modern ini. 

Salah satu trik-trik jurnalistik Barat, membesarkan orang-orang 

yang “berani” mengkritik Islam, apalagi bila pengeritik itu dari kaum 

Muslim sendiri. Pers Barat menyanjung habis-habisan Salman 

Rushdi dan menggambarkannya seolah-olah sebagai ‘pahlawan’, 

karena berani mengkritik Islam, melecehkan ayat-ayat Allah dan 

menghina Nabi dalam bukunya “The Satanic Verses”. Foto Salman 

dimuat di hampir setiap media massa dan diagung-agungkan sebagai 

orang ilmiah, karena berani mendobrak kemapanan dan mampu 

berfikir bebas. Tak tanggung-tanggung, Presiden Bill Clinton 

mengundang Salman ke Gedung Putih dan disambut secara meriah. 

Begitu juga dengan penulis Wanita dari Bangladesh, yang 

“berani” mengeritik tradisi Islam di negerinya dan menuduh ajaran 

Islam sebagai perbudakan terhadap wanita. Dia menginginkan agar 

wanita hidup bebas seperti di Barat, ingin menjadi pelacur atau 

pemuas nafsu birahi lelaki yang diperjual-belikan sebagai komoditi. 

Dia dibesarkan oleh pers Barat dan dianggap sebagai wanita yang 

berhasil memperjuangkan hak-hak wanita dari dunia Islam. Bahkan, 

ketika dia diusir oleh Ulama dari negerinya, disambut oleh PM 

Swedia yang kebetulan seorang wanita. 

Hal serupa mereka lakukan pada Najib Mahfouzh, novelis Mesir 

yang menghina Nabi-nabi dan bahkan menghina Allah Swt dalam 

novelnya “Awlād Hāratinaā”. Sebenarnya kasus novel Mahfouzh ini 

sudah lama berhenti. Novel ini pernah membuat “ribut” di Mesir 

ketika terbit pada tahun 1959 -dan dimuat secara berseri oleh harian 

Mesir “Al-Ahrām”- karena isinya menggambarkan kematian ‘Tuhan’. 

Berbagai kalangan sangat merasa keberatan dengan isi novel yang 

menghina berbagai agama yang tidak hanya Islam itu. Setelah itu 

novel tersebut telah hilang dari ingatan orang, tiba-tiba belakangan 

umat Islam dikagetkan oleh hadiah “Nobel” yang dimenangkan oleh 

Najib Mahfouzh. Di sini terlihat jelas, kegandrungan pers barat untuk 

terus menerus mengacau ketenangan umat Islam dan menyibukkan 

mereka dengan masalah-masalah intern mereka. Oleh karenanya 

dianjurkan bagi setiap muslim yang belum kuat imannya, untuk tidak 

mengkonsumsi berita/analisa yang menjurus kearah itu. 
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Dominasi Zionisme Yahudi dalam dunia media massa begitu 

hebat kita rasakan, khususnya pers. Seolah-olah kehidupan kita 

sekarang bagai dikepung oleh kekuatan zionis internasional. Kita 

mengetahui sesuatu itu ‘salah’ tetapi kita kesulitan mendapatkan 

sarana untuk menyalurkan pendapat, agar suara kita didengar atau 

dibaca orang banyak. Sebab mereka telah menguasai link media 

massa yang utama, mencakup : 

- Kantor Berita (News Agency) 

- Surat Kabar (Press) 

- Jaringan televisi dan Radio 

- Industri sinema, program televisi dan sinetron 

- Industri percetakan, penerbitan (publishing) dan penyaluran 

(distribution) 

Bagaimana Yahudi berhasil menguasai media massa? 
Dahulu, Yahudi pernah menjadi bahan pelecehan orang, 

termasuk di Eropa dan Amerika. Pujangga dan penyair-penyair besar 

sering merangsang kebencian orang pada insan Yahudi dalam karya-

karya sastra mereka. Tak kurang, Shakespeare, penyair terkenal 

Inggris, mengikuti trend ini. Dalam salah satu novelnya yang 

berjudul “Pedagang Senjata”, Shakespeare menampilkan ‘Sheluck’ 

sang pedagang, sebagai sosok Yahudi yang bersifat kerdil, licik, 

kotor, dan pendengki. Begitulah kesan orang Barat dahulu terhadap 

orang Yahudi.  

Tapi belakangan, kesan itu secara drastis berubah seratus delapan 

puluh derajat. Yahudi berhasil mem“brain washing” publik opini 

dunia, khususnya Amerika dan Eropa, dan merubah kesan dunia dari 

sosok manusia yang bengis, keji, menakutkan, kikir, bejat, haus 

darah, pengkhianat, pengecut, egois, dsb. menjadi sosok manusia 

yang pintar, cerdas, terampil, intelek, manusiawi dsb. 

Dalam bukunya “Ahjār `ala Ruq`at asy-Syatranj” (edisi Bahasa 

Arab), William Ghai Kar menyebutkan bahwa seorang Professor 

yang mengajar ‘Ilmu Teologi dan Hukum Internasional’ di 

Universitas “Ingoldstadt”, Jerman, bernama Adam Weishaupt 

memeluk agama Yahudi. Pada tahun 1776 dia mendirikan sebuah 

organisasi rahasia Yahudi dengan nama ‘Perkumpulan Orang-orang 
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Nuraniy’. Nama ini berasal dari simbol-simbol Freemasonry yang 

anggotanya terdiri dari 2000 orang Yahudi. Adam meletakkan 

Anggaran Dasarnya untuk mewujudkan cita-citanya yaitu menguasai 

dunia. Dalam pasal 4 dari AD itu menyebutkan: “Bagi anggota 

Nuraniy harus berusaha untuk mendominasi pers beserta seluruh 

saluran media massa dan menguasai berita.” 

Pada tahun 1869, Rashoron, seorang Rabi Yahudi berpidato di 

Praha menggambarkan perhatian Yahudi yang cukup besar terhadap 

media massa, katanya: “Jika emas merupakan kekuatan kita yang 

pertama, maka pers harus merupakan kekuatan kita yang kedua.” 
1
 

Tahun 1897 lalu telah diselenggarakan “Kongres Zionisme 

Internasional I” yang diprakarsai oleh Theodore Hertzl di kota Paal, 

Swiss. Pertemuan itu telah melahirkan “Protocole of Zion”. Dalam 

protokol No. 12 menyebutkan: 

1. Semua saluran media massa yang merupakan sarana untuk 

menuangkan pemikiran manusia harus sepenuhnya berada di 

tangan kita. 

2. Seluruh jenis penerbitan  atau percetakan harus dalam 

penguasaan kita. 

3. Sastra dan pers merupakan dua kekuatan informasi  utama 

dan harus kita kuasai. 

4. Musuh-musuh kita tidak boleh memiliki sarana pers untuk 

menuangkan pemikiran mereka. Dan kalaupun ada haruslah 

dipersempit dan ditekan dengan segala cara agar tidak mampu 

menyerang kita. 

5. Tidak sepotong beritapun boleh sampai ke masyarakat 

sebelum melalui kita dan jika kita berhasil menguasai kantor-

kantor berita, tidak ada berita yang kita siarkan selain yang 

kita kehendaki saja. 

6. Pers berkala harus kita kuasai agar dengan mudah kita 

menggerakkannya sesuai dengan kepentingan kita. 

                                                
1
 Ar-Rifa`i, Fou’ad ibn Sayyid Abdur-Rahman, “An-Nufūz al-Yahūdy fi al-Ajhizat 

al-I l̀āmiyah wa al-Mu’assasat ad-Dawliyyah”, Dar al-Yaqin, al-Manshūrah, 
Mesir, 1992, hal. 2. 
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Sebenarnya jauh sebelum Kongres Zionisme 1897 itu, pers barat 

sudah dikuasai oleh Yahudi. Itu dapat dibaca dari Surat Kabar Inggris 

“The Graphic” No. 22 Tamuz 1879 menulis: “Pers benua Eropa 

berada di bawah cengkeraman Yahudi”. Hanya saja waktu itu, 

dominasi itu kurang efektif untuk dapat merubah sosok insan Yahudi. 

Bahkan kendatipun mereka bekerja keras untuk merubah asumsi 

bangsa-bangsa Eropa dan Amerika tentang Yahudi, namun belum 

berhasil hingga dekade keempat dari abad 20 ini. 

Tapi kesan itu serta merta berubah total setelah terjadinya 

pembantaian atas orang-orang Yahudi oleh Hitler dengan gerakan 

“Nazisme” nya. Peristiwa ini benar-benar dimanfaatkan media massa 

barat yang dikuasai kaum Zionis untuk menarik rasa simpati dan rasa 

kasihan orang-orang Eropa terhadap bangsa Yahudi. Zionis berhasil 

membesar-besarkan isu itu melalui pers, film dan cerita-cerita novel 

tentang ‘cerita’ pembantaian massal, pembakaran bangsa Yahudi di 

dalam oven gas oleh Nazi Hitler (Holocaust). Ada foto 

menggambarkan satu orang Yahudi yang  tangannya sedang diborgol 

di dinding tembok dikerumuni oleh puluhan tentara yang akan 

menembakinya. Ada pula foto tentang puluhan Yahudi yang diawasi 

oleh seorang pasukan Nazi. Dari wajah mereka terlihat rasa sendu 

dan minta dikasihani.  

Kissah pembantaian itu sendiri masih diliputi berbagai tanda 

tanya yang banyak meragukan kebenaran peristiwa itu. Dan kalaupun 

terjadi, jumlah dan suasananya jelas dibesar-besarkan oleh bangsa 

Yahudi untuk tujuan-tujuan politik mereka. 

Kendatipun kasus holocaust di satu sisi membawa korban di 

pihak Yahudi, kalaupun itu benar, tapi di sisi lain menguntungkan 

mereka. Hasil yang mereka petik di balik itu, ialah berubahnya publik 

opini dunia dari sikap membenci menjadi kasihan dan menaruh 

simpati bahkan sampai menerima konsep Yahudi untuk “kembali ke 

Palestina”.  

Dalam waktu yang sama propaganda Yahudi juga gencar 

terhadap bangsa Arab dengan dua arah: Pertama, mengaburkan 

sejarah Arab Islam, dengan mengingatkan orang-orang Nasrani 

Eropa dan Amerika akan ancaman Islam terhadap Kristen. Mereka 
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mem“peringat”kan kemenangan-kemenangan bangsa Arab Islam di 

negeri Syam, Mesir, Afrika pada periode pertama. Begitu juga 

kemenangan Islam di Eropa dan Costantinopel pada abad tengah. 

Mereka juga menggencarkan propaganda kekalahan pasukan Salib 

pada “Perang Salib” di Hittin yang kemudian terusir dari “pos” 

mereka terakhir yaitu Palestina. 

Kedua, propaganda bangsa Yahudi terhadap bangsa Arab sebagai 

bangsa ‘terbelakang’ yang dikendalikan oleh hawa nafsu sex yang 

menggebu-gebu, minuman alkohol, berjudi, primitif, kasar dan 

bodoh. Sasaran Zionis di sini ialah meyakinkan kepada dunia yang 

mayoritas Nasrani itu bahwa bangsa Arab adalah musuh legendaris 

bagi peradaban Eropa Kristen. Sehingga bagi mereka telah mudah 

untuk menggiring publik opini dunia agar berada di barisan mereka 

dalam setiap pertarungan mereka dengan bangsa Arab Islam. 

Dengan begitu Yahudi sukses mem“brain-washing” publik opini 

dunia. Memang Yahudi sukses mempermak sosok Yahudi di mata 

bangsa Amerika dan Eropa. Dalam pandangan mereka Yahudi tidak 

lagi manusia yang bejat, keji, pengecut dan penghasut, tapi telah 

berubah menjadi manusia ideal, cerdas dan pemberani. Itu semua 

karena keberhasilan zionisme dalam menguasai saluran media massa 

dunia. 

Kantor Berita (News Agency) 
Salah satu kelicikan Yahudi untuk menguasai dunia komunikasi 

adalah dengan mengepung sumber pertama keluarnya berita, yaitu 

‘Kantor Berita’. Fungsi Kantor Berita bagi sebuah surat kabar ibarat 

peluru dengan sarangnya. Hal ini mengingatkan kita pada salah satu 

kandungan Protokol Zionisme No 12 menyebutkan: “Sepotong 

beritapun tidak boleh sampai ke masyarakat sebelum mendapat 

persetujuan dari kita. Karena itu Kantor-kantor Berita yang 

merupakan sumber seluruh berita dari seluruh pelosok dunia harus 

dikuasai. Pada saat itu barulah kita menjamin bahwa tidak ada 

berita yang tersebar kecuali yang kita pilih dan kita setujui”. 

Jika kita perhatikan satu persatu posisi Yahudi pada News 

Agency yang tersebar di dunia ini, maka dapat kita katakan bahwa 

apa yang dahulu mereka rencanakan, sekarang telah menjadi 
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kenyataan. Hampir seluruh “kantong-kantong” berita dunia berada 

dalam cengkeraman mereka. Di antara kantor-kantor berita 

terkemuka di dunia ini, ialah :
1
 

1. Reuter, kantor berita terbesar, pendirinya ialah Julius Paul 

Reuter, seorang Yahudi lahir pada 12 Tamuz 1816 di kota Kasel, 

Jerman. Nama aslinya hingga tahun 1844 adalah Israel Beer 

Josaphat. Semula dia bekerja pada sebuah bank di kota 

Rotingen, Jerman. Kemudian ia terpikir mendirikan sebuah 

kantor berita untuk mengumpulkan dan menyalurkan informasi 

perbankan dan efisiensi ekonomi secara ekspres dan teratur. 

Aktifitas kantor ini mencakup sejumlah besar kota-kota Jerman 

hingga ke Bruxel. 

Kemudian pusat kegiatannya berpindah ke Paris hingga thn 

1851. Lalu terpaksa pindah ke London karena ketatnya peraturan 

di Perancis ketika itu. Setelah ditemukan sistem teleghraf yang 

maju, Reuter memperluas bidang jangkauannya hingga 

mencakup berita-berita politik dan sosial. Pers Inggris akhirnya 

bertumpu pada Reuter. Kantor ini mengukir rekor ketika ia 

berhasil menyiarkan teks pidato Napoleon ketiga tahun 1858 satu 

jam sesudah acara itu. Ia juga berhasil mentransfer berita ‘perang 

saudara’ di Amerika dalam waktu yang relatif cepat ketika itu. 

Tahun 1857 Reuter berhasil mendapatkan kewarganegaraan 

Inggris. 

2. Associated Press (AP) berdiri tahun 1848 sebagai hasil kerja 

sama dari lima perusahaan surat kabar Amerika. Jadi waktunya 

relatif bersamaan dengan Reuter. Belakangan AP berubah 

menjadi perusahaan ‘koperasi’ yang anggotanya mencakup 

sebagian besar perusahaan surat-surat kabar dan majalah 

Amerika yang terkenal di bawah dominasi Zionisme. 

3. United Press International (UPI), Tahun 1907 Edward Scribes  

dan R.Wilson Harvard mendirikan kantor berita “Scribes Harvard 

United Press”. Sementara William Randolf Herst mendirikan 

kantor berita “International News Service” tahun 1909.  

                                                
1
 Abu Ghunaymah, Ziyad, “As-Saytharah ash-Shuhyūniyyah `alā Wasa’il al-I l̀ām 

al-`Ālamiyah”, Dar `Ammār, Ammān, cetakan kedua, 1989, hal. 23. 



177 

Kedua perusahaan Kantor Berita ini bergabung tahun 1958 

dengan nama “UPI”.  

Perlu disebutkan di sini bahwa William Herst adalah suami 

dari Marion Davies, artis terkenal dan juga penari Yahudi Amerika 

ketika itu dan dia didukung secara penuh dalam kampanye pemilu 

untuk merebut kursi sebagai “penguasa” New York. 

4. Di Perancis, Hashet, seorang Yahudi mendirikan “Hashet News 

Agency” tahun 1851. Kantor ini selama menjelang PD II 

dipegang oleh seorang Yahudi Horas Winalli. 

5. Seorang Yahudi dari keluarga HAVAS telah mendirikan kantor 

berita “Havas” pada thn 1835 yang belakangan menjadi kantor 

berita resmi Negara Perancis. Direkturnya sebelum PD II adalah 

seorang Yahudi bernama Charles Louis Havas. 

Dominasi Zionis pada Pers Inggris 
Setiap kali berbicara tentang Eropa, Inggris tampil pada bagian 

terdepan dalam kekuatan pengaruh politik di kawasan itu. Atas 

pertimbangan itu, Yahudi memberikan perhatian serius bagi dunia 

pers Inggris dalam upaya menguasai atau paling tidak menyusup di 

“kantong-kantong” pers di negeri itu. Sebab Pers Inggris tergolong 

pers tertua di dunia, sebab surat kabar pertama Britania, “London 

Gazette” terbit pada tahun 1665. Di antara koran-koran induk di 

Inggris, ialah: 

1. Surat Kabar “The Times” Surat kabar ini adalah nomor “wahid” 

dalam dunia pers Inggris yang belum ada tandingannya. 

Zionisme mempunyai cerita panjang dengan “The Times” sejak 

awal terbitnya tahun 1788 (Sebagian riwayat menyebutkan tahun 

1785). Ketika itu Routchild, konglomerat di Inggris, merangkul 

orang “nomor satu” di “The Times”, dan menyuntik dana dalam 

jumlah cukup besar kepada John Woolter agar koran ini tetap di 

bawah dominasi zionisme. 

Kendatipun upaya Routchild itu berhasil, namun kaum 

Yahudi masih belum merasa puas dengan duduknya orang-orang 

Yahudi di pimpinan-pimpinan redaksi, atau sebagian redaktur 

bagian politik dan keuangan. Mereka berusaha terus untuk 

memilikinya secara penuh. Impian ini berhasil ketika hak milik 
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“times” berpindah kepada orang Yahudi Alfecont Northclif, Sir 

John Allermann Warenholz  dan Sir Yumri Birton.  

Kemudian pada tahun 1916, sebagian besar saham "Times" 

dibeli oleh keluarga ‘Aster’, sebuah keluarga Yahudi dan 

dilimpahkan kepada orang paling tertua dalam keluarga Aster 

dengan gelar ‘Kont’. Sejak itu “Times” Inggris praktis menjadi 

corong zionis sebagai pembela ataupun penyerang. 

Akan Tetapi setelah surat kabar ini belakangan dibeli oleh 

ROBERT MIRDUCH, milioner Yahudi dari Australia, “Times” 

benar-benar menjadi surat kabar zionis, sejak dari “darah”, 

“tulang”, “daging” hingga “lemak”nya. Mirduch membeli 

“Times” ketika surat kabar ini dalam keadaan terjepit secara 

keuangan, sehingga menderita kerugian besar dalam 2 bulan 

diperhitungkan rugi 9.000.000 poundsterling. “Times” juga 

pernah mogok selama satu tahun dari 30 Tishrin Tsani 1978 

hingga 13 Tishrin Tsani 1979.  

“Times” bagi masyarakat Inggris merupakan peninggalan 

bersejarah. Sama halnya seperti jam “Big Ben” dan istana 

“Bickingham”. Rober Mirduch mendapat simpati dari masyarakat 

Inggris karena dianggap sebagai “penyelamat” surat kabar tua 

itu. Mirduch sanggup menanggung kerugian yang diprediksi 

sampai $45 juta US dalam setahun setelah terbit kembali. 

Di Inggris, Robert Mirduch di Inggris juga memiliki “Sunday 

Times”. Selain itu dia jugalah pemilik majalah “SUN”, sebuah 

majalah forno yang beroplah lebih dari 3,7 juta eks. dalam 

sepekan, majalah “News of the World”, juga majalah seks dengan 

oplah 4 juta eks sepekan. Majalah “City Magazine”. Surat Kabar 

daerah “Pirus”.  

Di Amerika, Robert Mirduch juga memiliki koran “New York 

Post”, majalah “Star”, dan majalah “The Newsweek”. Dari sini 

terlihat betapa concern luar biasa dari para konglomerat yahudi 

terhadap dunia pers dan berusaha memiliki surat-surat terkemuka 

di setiap negara. 

2. “The Daily Teleghraph” didirikan oleh dua Yahudi Moris Levis 

dan Levis Loussin tahun 1855. Kemudian berpindah 

pemilikannya kepada seorang Yahudi Berry Troushin. 
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3. “The Economist”. Kuku Yahudi telah masuk ke majalah ini sejak 

dini. Isaac Deutscher, seorang Yahudi keturunan Polandia, adalah 

komentator bidang militer di majalah ini dan pernah menjadi 

penanggung jawab korespondennya untuk seluruh Eropa. Isaac 

memanfaatkan majalah ini sebagai “corong” zionis untuk 

membela kepentingan Yahudi serta menarik hati Eropa agar 

bersimpati kepada Yahudi dan persoalan mereka. 

4. “The Daily Express” didirikan oleh Lord Pifferbrook, seorang 

Yahudi di Inggris. 

5. “News Cronical” 

6. “Daily Mail”. Dalam surat kabar ini, Andro Alexander, seorang 

wartawan yang sangat berpengaruh, pernah menulis pada bulan 

Nisan 1983: “Sesungguhnya Arab Palestina adalah bangsa yang 

paling hina di dunia seluruhnya”. 

7. “Daily Herald” dimiliki oleh Julius Silter, seorang Yahudi. 

8. “Munchester Guardian”. Demikian juga dengan surat-surat 

kabar lainnya seperti : “Evening Standard”, “Evening News”, 

“The Observer”, “Sunday Reffery”, “Sunday Express”, 

“Sunday Cronical”, “The Sunday Bible”, “John Paul”, 

“Sunday Disputch”, “The Scatch”, “The Sfeer”, “The 

Graphic” adalah koran-koran yang berada di bawah 

cengkeraman zionis Yahudi. 

Dalam statistik 1981 disebutkan bahwa oplah dari 15 surat kabar 

dan majalah Inggris yang berada di bawah cengkeraman Zionis setiap 

hari mencapai 32.867.000 eks. Artinya lebih dari separuh penduduk 

Inggris. 

Adapun Surat Kabar dan Majalah yang dikuasai Yahudi secara 

total dan oplahnya, adalah sebagai berikut: 

1. “Sunday Times” 1.373.000 lembar. 

2. “The Times” 306.000 lbr. 

3. “News of the World” dengan oplah 4.934.000 eks. 

4. Majalah “Sun” dengan oplah 3.722.000 eks. 

5. “Daily Telegraph” dengan oplah 1.310.000 eks. 

6. “Daily Express” dengan oplah 2.432.000 eks. 

Adapun surat kabar dan majalah lain yang didominasi Yahudi, 

tetapi tidak dimiliki secara total: 
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1. “Daily Mail” dengan oplah 1829.000 eks. 

2. “Daily Mirror” dengan oplah 4 juta eks. 

Suara-suara yang menentang di Inggris atas dominasi zionisme 

pada pers Inggris, terlihat dalam buku yang ditulis oleh Cristopher 

Mihiu, seorang anggota Parlemen Inggris bekerjasama dengan 

seorang wartawan Inggris Michel Adams dan dilarang terbit. Michel 

Adams adalah mantan koresponden surat kabar “Guardian” di Timur 

Tengah dan belakangan menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah 

“Middle East International”. Buku tersebut menyebutkan beberapa 

fakta yang menguatkan adanya tekanan zionisme  Yahudi di bidang 

media massa dan politik terhadap pers Inggris. Tujuan Lobbi Yahudi 

itu ialah menghapuskan fakta dan kebenaran yang berkaitan dengan 

masalah Palestina agar publik opini Inggris tetap bergantung pada 

visi zionis tentang masalah Palestina. 

Surat kabar yang terang-terangan membawa nama Yahudi di 

Inggris ialah “Jewish World”. Dalam terbitannya pada 14 Desember 

1924, Gerald Sumann seorang kolumnisnya menulis : “Kita tidak 

akan mungkin menjadi orang Inggris. Karena ras kita berbeda dan 

pola pikir kita juga berbeda dengan pola Inggris. Kita hanya menipu 

dan kita harus berterus terang bahwa kita adalah Yahudi”. Juga ada 

surat kabar “Jewish Courrier”. 

Dari berbagai paparan ini barangkali kita dapat menangkap, 

bahwa “kesuksesan” zionisme Yahudi bukan terletak pada kekuatan 

mereka, tetapi lebih pada kelemahan bangsa-bangsa Eropa yang 

begitu gampang ditundukkan oleh bangsa Yahudi dan tak berdaya. 

Dominasi Zionisme pada Pers Amerika 
Amerika adalah salah satu pusat informasi di dunia. Tak heran 

kalau setiap hari, dijumpai surat kabar tiga kali terbit; ada harian 

pagi, harian siang dan harian sore. Setiap pagi terbit 339 surat kabar. 

Harian Siang 17 surat kabar, dan Harian Sore sampai 1403. Jadi 

seluruhnya berjumlah 1759 surat kabar setiap hari terbit untuk  

61.711.966 pembaca Amerika. 

Selain harian, ada jurnal mingguan yang jumlahnya 668 surat 

kabar dengan oplah 52.000.000 eksemplar. Penyalurannya dipegang 

oleh 1700 perusahaan yang separuhnya dipegang oleh Yahudi secara 
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murni dan separuh lagi dalam dominasi Yahudi. Adapun majalah 

Mingguan di negeri “Paman Sam” itu mencapai 8.000 majalah. 

Dari sekian koran Amerika, yang terkenal antara lain, ialah:  

1. “Wall Street Journal” dengan oplah 1.950.000 eksemplar pada 

tahun 1981. 

2. “Daily News” dengan oplah sebesar 1.600.000 eks. Yahudi 

Amerika berusaha keras menguasai dua koran terbesar ini dengan 

cara membelinya. Waktu itu, “Daily News” berada dalam 

kondisi keuangan yang menjepit dan kesempatan itu 

dimanfaatkan oleh keluarga Yahudi “Warner Brothers” untuk 

membelinya. Keluarga konglomerat Yahudi ini juga memiliki 

Perusahaan Perfilman dan klub sepak bola “Cosmos New York”. 

3. “New York Times” adalah salah satu koran terkenal di Amerika. 

Dominasi Yahudi di koran ini sejak tahun 1896, ketika Adolf 

Osh, orang kaya Yahudi membelinya dari pendirinya Hanry 

Ranmond. Hingga sekarang dominasi itu terus berlanjut melalui 

pemilik dan Pemrednya Arthur Osh Sulsburger, seorang Milioner 

Yahudi, beserta Yahudi lain, Julius Adler. Oplah koran ini 

mencapai 930.000 eks. pada tahun 1981. Dari sejak awal 

persengketaan Arab-Israel, “New York Times” telah menjadi 

“mimbar” Zionisme dalam masalah Palestina. Dalam salah satu 

artikelnya di surat kabar ini, Hayem Weismann, Presiden pertama 

Israel menulis, bahwa persengketaan Arab-Israel yang 

diberitakan sebenarnya berlebihan dari kenyataan yang ada yang 

hanya sebatas perselisihan kecil. Dia mengesankan bahwa 

mayoritas bangsa Arab Palestina tidak menentang hijrahnya 

bangsa Yahudi ke Palestina dan pendudukan mereka. 

4. “The Washington Post” menempati urutan berikutnya setelah 

“New York Times” dalam cengkeraman Yahudi Zionis. Perlu 

diketahui koran ini adalah koran yang paling besar 

penyebarannya di instansi-instansi pemerintah AS dan pejabat 

yang banyak merumuskan politik Amerika. Tahun 1981 oplahnya 

sekitar 620.000 eks. Pada mulanya surat kabar kepunyaan John 

Maclin ini pernah mengalami kerugian, lalu dibeli oleh seorang 

Yahudi Yogin Mier dengan harga yang murah sekali. Yogin juga 
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membeli surat kabar “The Times Herald” yang terbit di 

Washington setelah koran ini berada dalam keadaan keuangan 

yang menjepit. Pimpinan Perusahaannya ialah seorang Yahudi 

bernama Larry Israel, sementara Pimpinan Umumnya ialah 

Catherin Graham, seorang jurnalis wanita Yahudi. Dalam salah 

satu nomornya, koran ini menurunkan tulisan kolumnis Amerika 

yang anti Islam, Joseph Crapht, mengatakan: “Islam adalah 

agama terbelakang dan jumud. Ajarannya membuat masyarakat 

Islam tidak mampu mengimbangi kemajuan masyarakat Barat 

modern”. 

Yahudi juga menguasai koran-koran besar lainnya, seperti “The 

New York Post”, milik Robert Mirduch dengan oplah 740.000 eks. 

Demikian juga majalah rumah tangga “Good House Keeping”, milik 

William Herst yang beristrikan Marion Davis, wanita Yahudi itu. 

a. Mingguan 
Saithoroh (dominasi) Zionis tidak hanya pada surat kabar harian, 

tetapi juga pada majalah mingguan, khususnya mingguan yang telah 

tersebar di berbagai pelosok dunia. Di antara majalah terbesar itu, 

ialah: 

1. Majalah “TIME” menurut catatan statistik tahun 1981, terbit 

dengan oplah 4,5 juta eks. Pengaruh Zionisme di sini dapat 

dilihat dari pemiliknya John Mier, seorang Yahudi, beserta 

puluhan orang Yahudi yang tersebar di berbagai divisi di 

dalamnya. Pada 16 April 1979 “TIME” menurunkan tema sentral 

yang tertulis dikuli mukanya “Islam The Militant Revival” isinya 

membangkitkan semangat anti Islam dan Gerakan Islam. 

2. Majalah “Newsweek” pada tahun 1981 terbit dengan oplah 3 juta 

eks. Mingguan ini berdiri Thn 1933, tetapi dominasi Yahudi baru 

kelihatan pada tahun 1937 ketika pemiliknya Thomas Martin 

mengalami kerugian, lalu dibeli oleh Malcolm Mier, konglomerat 

Yahudi. Setelah itu pemilikannya beralih kepada Yogin Mierr. 

Pimpinan Perusahaannya adalah Catherine Graham, sedang 

PemRednya adalah Lister Bernashtein. Redaktur Pelaksananya 

ialah Mark Mier. Kesemuanya tokoh-tokoh ini adalah orang-

orang Yahudi Amerika. 
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b. Surat Kabar Daerah 
Dominasi Zionisme menyebar hingga ke surat-surat Kabar 

Wilayah di Amerika, seperti: 

Di Chicago, “Chicago Sun Times” adalah surat kabar terbesar 

yang terbit dengan oplah 670.000 perhari pada Thn 1981. Dalam 

Editorialnya tgl 22-2-1979 sebuah tulisan dengan judul “Tidak ada 

kompromi dengan Islam kecuali dengan bahasa peluru dan api” 

menulis : “Komunisme  lebih baik dari Islam. Karena faham ini pada 

dasarnya adalah faham barat yang dapat berkompromi dan saling 

mengerti. Tapi dengan Islam, tidak mungkin bertemu dan sepaham 

kecuali dengan bahasa peluru dan api.” 

Di Wilayah Arizona, koran “Arizona News” juga tunduk pada 

kepentingan zionisme. Pada bulan Nisan 1982 surat kabar ini 

mengadakan wawancara dengan seorang kolumnis Yahudi Leon 

Yuris, katanya: “Sesungguhnya Islam adalah agama bejat. Umat 

Islam selamanya dalam keadaan perang melawan dunia seluruhnya, 

karena mereka berusaha menundukkan dan menjajahnya.” 

c. Majalah Profesional 
Kuku-kuku Yahudi senantiasa mengintai channal media massa 

dalam rangka mengendalikan publik opini dunia. Majalah profesional 

yang mengkhususkan diri untuk bidang-bidang tertentu, seperti 

finansial dan bisnis, tidak luput dari incaran Zionis internasional, 

umpamanya “Buisness Week”. Majalah yang tersebar secara luas di 

kalangan konglomerat, buisnessman, dan ekonom di seluruh dunia ini 

benar-benar dalam kendali Zionis Yahudi. Serangannya begitu tajam 

terhadap Institusi Keuangan Arab sambil memperingatkan negara-

negara Barat dan Amerika akan bahaya “finansial” bangsa Arab.  

Begitu pula saithoroh mereka pada majalah ilmiah “National 

Geographic”. Pada tahun 1915 majalah ini menerbitkan peta dunia 

disertai keterangan. Di sebelah kata “Palestina” dalam peta ini, 

dicantumkan dua kata “Bumi Israel”. Padahal peta itu terbit jauh 

sebelum negara Israel berdiri. Sejak terbitnya tahun 1888 majalah ini 

secara gencar memakai simbol-simbol Zionisme pada setiap tema 

yang berkaian dengan Palestina seperti “Bumi Israel”, “Bumi 

Perjanjian Lama”, “Bumi Tempat Kembali”. 
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Majalah ini juga membuka pintu seluas-luasnya bagi penulis-

penulis Yahudi. Di antara mereka ialah Jenderal Yadine yang pernah 

menjabat posisi penting pada Angkatan Bersenjata Israel tahun 

limapuluhan. Yadine ditampilkan sebagai “Pakar sejarah”. 

Saithoroh Yahudi juga sampai ke “lembaran” majalah “Readers 

Digest” yang terbit sejak tahun 1920 yang lalu. Majalah ini terbit 

dengan 16 bahasa dunia dengan oplah 100 juta eksemplar dari total 

terbitannya. Di Amerika saja oplahnya 18 juta pada tahun 1981. 

Majalah “Readers Digest Bibel” pernah menerbitkan kitab “Taurat” 

sejak tahun 1975 agar dibaca bangsa Amerika. 

Jika data-data di atas hanya berbicara tentang kondisi pers di 

Amerika dan negara-negara Barat lainnya, bukan berarti dominasi 

zionis hanya terbatas di negara-negara itu saja. Tapi, pengaruh 

mereka tak dapat dianggap enteng dalam memberi warna bagi pers di 

dunia ketiga. Sebab yang terakhir ini mengacu ke pers barat dan 

bergantung pada kantor-kantor berita dunia yang dikuasai oleh 

Yahudi. Juga tidak mustahil, konglomerat mereka turut bersaham 

dalam pemilikan koran dan majalah terkenal di negara-negara 

muslim, melalui “calo-calo” mereka yang tersebar di seluruh dunia. 

Namun begitupun sarana dan kesiapan Yahudi untuk 

memudarkan sinar Islam ini, tapi kita ketahui bahwa yang memiliki 

agama ini adalah Allah Swt. Dan Allah telah menegaskan dalam Al-

Qur’an tentang makar-makar mereka dan akhir perjuangan itu, seperti 

berikut: 

a. {  َاْلَكاِفُرونَ  َكرِهَ  َوَلوْ  نُورِهِ  ُمِتمُّ  َواللَّهُ  بِأَفْ َواِهِهمْ  لَّهِ ال نُورَ  لُِيْطِفُؤوا يُرِيُدون  } 

“Mereka mau memadamkan cahaya Allah dengan (hembusan) 

mulut mereka, padahal Allahlah yang menyempurnakan 

cahayaNya, walaupun orang-orang Kafir tidak 

menyenanginya.
1
” 

                                                
1
 Q.S Ash-Shaff : 8. 
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b. { ينِ  َعَلى لُِيْظِهرَهُ  اَلَْقِّ  َوِدينِ  بِاُْهَُدى َرُسوَلهُ  أَْرَسلَ  الَِّذي ُهوَ   ُكلِّهِ  الدِّ
اْلُمْشرُِكونَ  َكرِهَ  َوَلوْ    } 

“Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama 

yang benar, agar Dia menangkan dari seluruh agama lainnya, 

walaupun orang-orang musyrik tidak menyenanginya.
1
”  

c. { ََلَاِفظُونَ  َلهُ  َوِإنَّا الذِّْكرَ  نَ زَّْلَنا َنْنُ  ِإنَّا  } 

“Sesungguhnya Kami yang menurunkan Al-Qur’an dan Kami 

pulalah yang memeliharanya.
2
” 

Maka upaya konspirasi mereka akan berakhir dengan kegagalan: 

 َتُكونُ  مُثَّ  َفَسُينِفُقونَ َها الّلهِ  َسِبيلِ  َعن لَِيُصدُّواْ  أَْمَواَُهُمْ  يُنِفُقونَ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  ِإنَّ 
 يُ ْغَلُبونَ  مُثَّ  َحْسرَةً  َعَلْيِهمْ 

“Sesungguhnya orang-orang kafir menghabiskan uangnya untuk 

menghambat orang dari jalan Allah, dan mereka akan terus 

membiayainya, kemudian kerugian akan menimpa mereka dan 

mereka kalah.
3
”  

                                                
1
 Q.S At-Taubah : 33. 

2
 Q.S Al-Ḥijr : 9. 

3
 Q.S Al-Anfāl : 36. 
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KEPEDULIAN SOSIAL 

slam bertujuan membentuk ‘masyarakat ideal’. Yaitu sosok 

masyarakat yang diwarnai oleh jalinan solidaritas sosial yang 

tinggi, rasa persaudaraan yang solid antar manusia. Ini bukan 

khayalan. Dalam sejarah, masyarakat seperti ini pernah eksis dalam 

‘masyarakat madany’ yang dibina Rasul saw. Sesama warganya 

terjalin rasa cinta, semangat gotong royong dan kebersamaan yang 

tinggi.  

Ketika kaum Anshar kedatangan tetamunya dari Muhajirin 

Mekah, yang lari menyelamatkan imannya dari intimidasi kaum 

Qureisy, terlihat hal-hal yang luar biasa dalam pelayanan mereka. 

Segala kebutuhan tamu, mereka penuhi, dari sarana kehidupan fisik, 

seperti rumah, lapangan kerja, dan modal usaha, sampai kebutuhan 

seksual. Seorang sahabat yang berpoligami, rela menawarkan salah 

seorang istrinya untuk dinikahi saudaranya dari Muhajirin yang 

meninggalkan keluarganya di Mekah demi menyelamatkan iman. 

Saking hebatnya, watak mereka ini - yang populer dengan sebutan 

itsar (memprioritaskan kepentingan orang lain) - mendapat pujian 

Allah dalam Al-Qur'an  

"Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri 

mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka 

berikan itu)."
1
 

Rasa senasib dan sepenanggungan mereka juga dapat dilihat 

dalam sejumlah kasus diantaranya perang Yarmuk. Tiga prajurit 

                                                
1
 Q.S al-Hasyr : 9 

I 
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mengalami cedera, sama-sama membutuhkan air minum, sementara 

persediaan air tidak mencukupi. Ikrimah, salah seorang korban yang 

sedang kehausan, ditawari air, tetapi justru mempersilakan 

sahabatnya yang satu. Yang kedua ini mengalihkan kepada yang 

ketiga. Akhirnya mereka ketiganya menemui ajalnya. 

Suatu hari Nabi kedatangan tamu nginap. Namun, ketika 

mencheck dapurnya, Nabi diberitahu oleh para istrinya - ibunda 

kaum Mukmin - mereka tidak punya apa-apa. Akhirnya Nabi 

menawarkannya kepada sahabatnya dan disambut oleh satu keluarga 

Anshar. Ternyata, keluarga ini tidak punya santapan apa-apa selain 

untuk makan malam bayi mereka. Makanan itulah yang disajikan 

kepada tamunya dan mereka sekeluarga praktis tidak makan malam. 

Sang suami berkata pada istrinya: “Jika bayi kita terbangun 

kelaparan, ninabobokkan dia segera, padamkan lampu, dan mari kita 

ikat pinggang agar tak terasa lapar!”. Pagi harinya, Nabi melaporkan, 

bahwa Allah kagum melihat tindakan keluarga Abu Tholhah tersebut. 

Kisah ini dicatat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam “shahīh”nya. 

Bila diamati, untuk mencapai sasaran mulia itu, Islam telah 

mempersiapkan toolsnya. Di antaranya puasa. Melalui ibadah ini, si 

kaya dapat merasakan langsung pahitnya kelaparan dan penderitaan 

si miskin yang ditanggungnya bertahun-tahun. Juga ambisi dunia 

yang menggebu-gebu, yang merupakan cikal bakal sifat egoisme, 

individualisme dan mau senang sendiri itu, menjadi lunak dan cair. 

Dari sini diharapkan muncul rasa sayang dan kasihan pada orang 

yang lemah (dhu`afā). Apalagi dilanjutkan dengan perenungan 

bahwa sewaktu-waktu, si kaya bisa mengalami nasib dan penderitaan 

si miskin, bila uangnya terkena liquidasi, bisnisnya hancur sementara 

pinjamannya jatuh tempo.  

Sekadar kasihan barangkali tidaklah cukup. Follow-up dari rasa 

kebersamaan itu diaplikasikan melalui zakat, infaq, dan shadaqah. 

Harus disadari, zakat bukan kemurahan hati si kaya, tetapi 

merupakan kewajiban yang harus ditarik, rela atau tidak rela, seperti 

halnya pajak. Dan zakat yang hanya 2,5 % itu bukan satu-satunya 

kewajiban orang kaya. Masih ada kewajiban finansial lainnya di luar 

porsi zakat. Kata Ibnu Hazm dalam karyanya “al-Muḥallā” yang 
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kesohor itu, tidak ada perbedaan pendapat di antara sahabat tentang 

hal ini. Bahkan menurut tokoh dari Andalusia ini, orang kaya di suatu 

negeri wajib menanggulangi kehidupan kaum fuqara’ di negeri itu, 

termasuk sandang, pangan, papan dan pengairan irigasi. “Pemerintah 

harus memaksa mereka melakukan hal itu, jika cadangan zakat sudah 

tidak mencukupi.” tegasnya. 

Di dalam al-Qur’an saja, kata ‘shadaqah’ diulang-ulang sampai 

200 kali. Ini tentu memberi isyarat akan urgensi sedekah dalam 

mengentaskan kemiskinan.  

Demikian juga peringatan bagi orang yang bakhil, menumpuk 

harta, dan memperkaya diri sendiri. Kata Nabi: “Siapa yang tidur 

kekenyangan, sementara tetangganya kelaparan, tidaklah termasuk 

golongan kami”. Dalam Hadits Abu Sa`id disebutkan: “Siapa yang 

memiliki kenderaan berlebih, hendaklah diberikannya kepada orang 

yang tak punya kenderaan. Dan siapa yang memiliki simpanan 

berlebih, hendaklah diberikannya kepada orang yang tak punya 

simpanan”.  

Orang yang berpikir ilmiah, akan menemukan konsep yang 

begitu indah dari sumber-sumber Islam. Sekiranya itu diterapkan, 

niscaya tidak bakal ada orang yang makan tiwul. Karena tidak ada 

istri-istri pejabat yang shopping ke luar negeri di saat-saat orang 

menjerit karena krisis ekonomi. 

Banyak orang beralasan, bahwa psikologi orang perkotaan 

cenderung individualis, berbeda dengan sosiologi masyarakat 

pedesaan yang lebih akrab. Jawabannya, masyarakat individualis 

adalah corak kehidupan masyarakat barat yang telah kehilangan nilai-

nilai kemanusiaan. Sedang masyarakat beragama, semodern apapun 

dia, pasti akan terbingkai oleh nilai-nilai luhur. 

Memang harus diakui, yang paling efektif menunjukkan 

kepedulian sosial adalah penguasa. Karena pada prinsipnya, rakyat 

(termasuk konglomerat) lebih banyak meneladani pemimpinnya, baik 

sifat pengorbanan maupun keserakahan. Menurut istilah hadits “an-

Nās `ala dīn mulūkihim”. Kalau ingin tahu, kenapa masyarakat 

muslim dahulu demikian tinggi tingkat kepedulian sosialnya? 

Jawabannya, karena mereka menemukan keteladanan dari pemimpin-
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pemimpin mereka. Nabi tidak mewariskan apa-apa kepada istri dan 

anak-anaknya saat ia meninggal dunia. Pakaian perang, yang satu-

satunya barang berharga dimilikinya, tergadai di tangan seorang 

Yahudi, untuk membeli makanan pokoknya. Khalifah Umar, sering 

tidak tidur malam karena berpatroli keliling Madinah, mencheck 

rumah warganya yang masih diterangi lentera. Rumah yang terang di 

malam hari merupakan indikasi penghuninya belum tidur, karena 

belum makan malam. Tampaknya keteladanan seperti ini yang 

sedang dinanti-nantikan oleh umat. Lalu siapa yang berani memulai?  
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POTRET DUNIA ISLAM MASA KINI 

ada zaman nabi Muḥammad  -Shallallāhu `Alayhi Wasallam- 

sebuah perang pernah digelar gara-gara pemuda Yahudi 

menyingkap aurat seorang wanita muslimah ketika wanita itu 

berbelanja di sebuah toko milik orang yahudi. Seorang pemuda 

yahudi mengikat ujung pakaian wanita itu, lantas ketika wanita itu 

mengayun langkahnya, tersingkaplah auratnya dan pemuda-pemuda 

yahudi yang melihatnya mentertawakan sang wanita. Melihat 

kejadian itu, seorang pemuda muslim yang menyaksikannya 

langsung mengejar si pelaku itu dan membunuhnya. Melihat 

temannya mati terbunuh, pemuda-pemuda yahudi lainnya membunuh 

pemuda muslim tadi. Kasus itupun sampai kepada Rasul SAW dan 

beliau mengumumkan perang dengan “Bani Qainuqā`“. 

Peristiwa tersebut menggambarkan betapa mahalnya harga diri 

dan kehormatan seorang muslim dan muslimah di bawah kekuasaan 

Islam. Tapi pada saat kekuasaan Islam telah sirna dan ummat Islam 

hidup terpecah-pecah, 18.000 wanita muslimah Bosnia diperkosa dan 

disiksa oleh tentara Serbia, tak satupun negara muslim di dunia ini 

yang mengangkat senjata, padahal anggota OKI lebih dari 45 negara. 

Beragam bentuk penghinaan yang dialami ummat Islam, mulai dari 

pelecehan seksual sampai kepada pembantaian besar-besaran yang 

dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ini terjadi di kala ummat Islam 

tidak memiliki kepemimpinan dan power. Kalau dulu mereka adalah 

ummat yang paling disegani oleh bangsa-bangsa di dunia, tapi 

sekarang mereka menjadi bangsa yang kurang dihargai oleh 

P 
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masyarakat internasional. Mereka ibarat "macan ompong"  yang tak 

punya kekuatan lagi. 

Problem Umum 
Melihat wajah dunia Islam masa kini yang berada pada titik 

klimaks declinenya, maka dapat dikemukakan beberapa problema 

umum yang dialami oleh sebagian besar ummat Islam: 

a. Ancaman Yahudi 
Kalau kita mengamati perjalanan sejarah Ummat Islam sejak 

zaman Rasulullah SAW hingga saat ini, barangkali kita sampai 

kepada suatu kesimpulan bahwa kepala naga Yahudi yang pada saat 

tertentu menyembunyikan diri dan pada waktu yang lain 

menampakkan diri sedikit demi sedikit, maka kini dia telah kembali 

menunjukkan kepalanya sambil menyemburkan bisa-bisanya yang 

sangat beracun ke seluruh pelosok dunia. Diantaranya menyebarkan 

paham-paham filsafat, sehingga dunia Eropa yang beberapa abad 

lamanya merupakan masyarakat religius, kini telah kehilangan 

identitas agamanya dan menganut agama baru yang dikenal dengan 

"sekularisme" barat dan timur, alias kapitalisme dan sosialisme. 

Racun Yahudi telah ada jauh sebelum Konferensi tahun 1897. 

Dan telah ada jauh sebelum Rabae Leiva (1520 - 1659) menyerukan 

berdirinya negara Yahudi di bumi Palestina. Ancaman Yahudi telah 

eksis sejak terbitnya fajar Islam 14 abad silam. Bahkan telah muncul 

sejak zaman Nabi Isa. Mereka mendustakan nabi Isa as dan berusaha 

membunuh nabi mereka sendiri yaitu kira-kira 2000 tahun silam. 

Bahkan sebelum itu, pada zaman nabi Musa as sejarah telah mencatat 

adanya sebuah perkumpulan rahasia orang-orang Yahudi. Maka pada 

tahun 1717, setelah sekian ribu tahun, perkumpulan itu muncul lagi 

dengan nama "Free Masonry", yaitu suatu perkumpulan yang 

bertujuan menghancurkan agama-agama, lalu pemeluk-pemeluknya 

diperbudak untuk kepentingan Yahudi itu sendiri. Bersamaan dengan 

itu muncul nama-nama samaran seperti "Eastern Star", "Rotary", 

"Lions Club" dsb, yang pengikut-pengikutnya secara sadar atau tidak, 

banyak terdapat dari kalangan ummat Islam. 

Kuku-kuku Yahudi menyebar ke berbagai sektor kehidupan 

manusia. Seni, adalah lahan paling empuk untuk menyebarkan racun 
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yahudi dengan tujuan merusak generasi muda penerus ummat. Seni 

pada saat ini telah sampai pada pamer aurat, kebebasan seks, hidup 

glamour dan pemuasan nafsu hewaniah. Praktek-praktek ini 

disaksikan oleh semua orang melalui  film dan "kotak segi empat" 

yang dimiliki oleh hampir seluruh ummat Islam. 

Di bidang jurnalistik, racun Yahudi sangat berperan dalam 

membentuk opini dunia lewat media cetak sesuai dengan target yang 

mereka inginkan, seperti memutar balik fakta sejarah dan 

menguburkan fakta kebenaran. Hingga mereka mampu menempatkan 

orang yang 'benar' sebagai si "terhukum",  dan yang 'salah' sebagai 

"pemenang". Berita-berita yang keluar dari Reuter, UPI, AP dsb 

semuanya adalah hasil skenario kuku-kuku Yahudi di massa media 

internasional. 

Di bidang ekonomi, manusia pertama yang memperkenalkan 

riba, atau bunga adalah orang yahudi. Anehnya, bunga hanya 

diberlakukan dalam hubungan orang yahudi dengan non yahudi, 

sementara di kalangan yahudi sendiri sistem "interest" tidak boleh 

berlaku. 

Dalam skala dunia Islam, kita kenal tokoh-tokoh yahudi seperti: 

Mustafa Kemal Attaturk dan Med-hat Pasha. Merekalah orang yahudi 

yang berhasil menyusup ke dalam tubuh ummat Islam dan 

mengakhiri kekuasaan "khilāfah Islāmiyah" (Imperium Otsmania) 

yang berpusat di Turki. Dengan keruntuhan kekuasaan Islam itulah, 

yahudi baru berhasil memasuki Palestina lewat Istambul dan 

selanjutnya mendirikan sebuah negara yang selama ini hanya 

merupakan mimpi bagi orang yahudi. 

b. Sekularisme 
"Sekularisme" berasal dari kata "secular", berarti unreligious, 

artinya anti agama. Pada mulanya bertujuan menghancurkan 

pengaruh gereja di Eropa dan melepaskan belenggu kezaliman tokoh-

tokoh gereja. Akhirnya berhasil mengibarkan panji sekularisme 

dengan slogan "Religion is for God and Nation is for all" (ad-Dīnu li-

llāh wa al-wathan lil-jamī`) . Namun sekularisme tidak hanya 

melanda dunia barat kristen, tetapi menyusup ke seluruh negeri-

negeri Islam, melalui sistem pemerintahan yang diwariskan oleh 
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kolonial keada negeri jajahannya dan melalui sarjana-sarjana yang 

belajar di Perguruan Tinggi Barat yang tidak hanya datang 

mempelajari ilmu-ilmu eksakta tetapi juga belajar ilmu politik, sosial 

dan bahkan ada yang datang ke barat untuk belajar Islam. Sebuah 

kenyataan yang memprihatinkan akhir-akhir ini. 

Kini sekularisme telah melanda sebagian besar dunia Islam, di 

mana Islam tidak lagi difungsikan untuk mengatur segenap aspek 

kehidupan ummat Islam. Tapi hanya sekadar ibadah ritual, yang tidak 

boleh ikut campur dalam urusan politik, ekonomi, sosial, budaya dan 

lainnya. Upaya-upaya untuk memperluas dimensi Islam diluar sektor 

ibadah (mesjid) dituduh sebagai faham "fundamentalisme", 

"ekstrimisme", dsb. 

Dalam konteks ini, tampaknya sebagian orang benar-benar 

tertipu oleh kemajuan peradaban barat. Kemajuan sains dan teknologi 

barat, oleh sementara orang dinilai karena keberhasilan mereka 

memisahkan antara dunia dengan agama (sekularisme). Tapi, mereka 

lupa, bahwa kemajuan barat itu sendiri - dengan segala ekses dan 

bencana yang dibawanya - yang di nilai sebagai hasil sekularisme, 

sungguh tidak relevan dengan konsep Islam. Sekularisme mungkin 

dapat diterima untuk dunia barat yang kristen, karena sistem 

religiusnya yang sulit bertahan menghadapi perkembangan zaman. 

Lain halnya dengan Islam, yang ajarannya senantiasa relevan dengan 

perputaran roda peradaban manusia. Karena sebagai agama yang 

terakhir,  Islam menganut sistem universal dan lengkap. Tak satu 

aspekpun dalam kehidupan ini yang luput dari aturan Islam. Tambah 

lagi sistem hukum dalam Islam menerima perkembangan zaman yang 

dinamis (mutathowwir) di samping konsep-konsep yang konstan dan 

berlaku umum (tsabit). 

c. Nasionalisme 
Seiring dengan "sekularisme", bangkit pula paham 

"nasionalisme" yang menjangkiti seluruh negeri-negeri Muslim.  

Gerakan nasionalisme telah meyerbu negeri-negeri Islam sejak 

"Khilafah Utsmaniyah" masih berdiri tegak. Melalui penjajahan 

kolonial, ide nasionalisme diinjeksikan kepada tokoh-tokoh dan 

membangkitkan semangat cinta leluhur disetiap negeri-negeri Islam. 
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Hingga setiap bangsa tidak lagi merasa dipersatukan oleh akidah 

Islam. Tapi lebih menonjolkan warisan nenek moyangnya sebelum 

Islam. Mesir ingin kembali pada leluhur "Fir'aun"nya. Turki 

membesar-besarkan peradaban "Turani" nya. Suriah dengan 

"Phoenicisme"nya. Irak bangga dengan peradaban "Babilonisme" 

atau "Assyrianisme" atau "Kurdisme"nya. Yaman meneriakkan 

budaya "Qaḥthāniyah"nya. Maroko dengan "Barbar"nya. Dan 

demikian pula dengan negeri-negeri Islam lainnya. 

Saking ampuhnya spirit naisonalisme didunia Islam, begitu 

runtuh "Khilāfah Otsmānia" di Turki, masing-masing negeri Islam 

yang tadinya bernaung dibawah payung "Utsmāniyah", 

memproklamirkan dirinya sebagai negara yang berdiri sendiri dengan 

pemerintahan yang tersendiri pula. Jadi pada saat khilāfah 

Utsmāniyah mengalami decline, yahudi dan barat kristen bekerja 

sama melakukan konspirasi didalam tubuh pemerintah Utsmāniyah 

dengan mengorbitkan Kamal Attarurk, yahudi Turki yang siap 

menghancurkan pemerintahan yang telah berumur ratusan tahun itu. 

Dan di negeri-negeri Islam lainnya, kolonial barat telah lebih dahulu 

menanamkan semangat nasionalisme kepada setiap bangsa yang 

dijajahnya, agar memisahkan dari pemerintahan induk di Turki. Barat 

berusaha melukiskan kepada bangsa-bangsa Islam bahwa 

nasionalisme adalah jawaban satu-satunya untuk mengatasi problema 

yang sedang dihadapi umat Islam. Padahal dalam literatur Islam, 

Nasionalisme tidak lain dari suatu seruan fanatisme kesukuan dan 

kebangsaan yang dilukiskan oleh Rasulullah SAW sebagai "barang 

yang berbau busuk". 

Kondisi Politik Dunia Islam 
Ketika negeri-negeri Islam berhasil meraih kemerdekaan dari 

penjajah militer barat pada pertengahan abad ini, banyak berteriak-

teriak merasa kesenangan, mengira bahwa kekuatan dunia keenam 

telah lahir setelah Amerika, Soviet, China, Jepang, dan Eropa. Tapi 

banyak orang lupa bahwa pada awal abad ini telah terjadi suatu 

konspirasi internasional yang meruntuhkan kekuatan politik umat 

Islam, yaitu dihapuskannya "Khilāfah Utsmāniyah " di Turki, 

walaupun tidak bisa dipungkiri berbagai kelemahan yang ada di 
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tubuh sistem yang berkuasa pada saat itu. Dan orang juga banyak 

lupa, bahwa hengkangnya penjajah, bukan berarti sebuah negeri telah 

merdeka secara total. Tapi, jauh sebelum barat meninggalkan daerah 

jajahannya, barat terlebih dahulu mempersiapkan calon pimpinan 

penggantinya di negeri itu, walaupun orangnya berasal dari putera 

negeri jajahan. Buktinya, bahwa kemerdekaan yang dicapai hanya 

sekedar merdeka dari orang-orang asing. Namun, dari segi hukum, 

sistem, dan praktik yang berlaku tidak jauh berbeda, kalau tidak 

persis sama dengan sistem dan hukum masa penjajahan. 

Dalam beberapa dekade terakhir ini, Amerika Serikat, dan Uni 

Soviet tampil sebagai pengatur dan penentu peta politik dunia. Kedua 

negara "super power" itu berhasil mengkotak-kotakkan dunia Islam 

kedalam dua blok, yaitu blok barat dan blok timur. Meskipun dunia 

Islam menyatakan dirinya sebagai negeri non blok, namun dalam 

praktek sikap itu sulit dipertahankan , karena ketergantungan 

sebagian negeri-negeri Islam kepada barat, yang tidak hanya 

menyangkut ekonomi, bahkan juga politik, militer dan sampai pada 

budaya. 

Kalau di barat, sistem kapitalisme dalam perekonomian, 

demokrasi dalam sistem politik  dan ‘eksistensialis’ atau paham 

dalam kebebasan dalam kehidupan sosial, maka dinegeri Muslim 

sistem yang sama juga ditemukan dengan tiga elemennya. Demikian 

pula blok timur dengan sosialisme sebagai landasan ekonomi, 

‘diktatorisme-proletar’ sebagai paham politik, dan kebebasan moral 

normative sebagai sistem sosialnya, maka acuan yang sama juga 

ditemukan di banyak negeri Islam. Walaupun pada hakikatnya kedua 

sistem ini adalah hasil dari rekayasa yahudi dan diatur oleh sebuah 

policy yang sama. Di penghujung tahun 1991 yang lalu, Uni Soviet 

ambruk dan turut ambruk bersamanya sistem komunis setelah 

berkuasa lebih dari tujuh puluh tahun. Keruntuhan komunisme di 

sarangnya banyak mempengaruhi peta politik dunia, khususnya 

Amerika sebagai rival Soviet sebelumnya. Kalau dahulu Amerika 

selain memikirkan penghancuran dunia Islam, juga keberadaan 

Soviet sebagai super power kedua, maka setelah Soviet hancur, maka 

Amerika secara penuh menghadapi dunia Islam. Jadi setelah 
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berakhirnya "cold war" antara Amerika dan Soviet, maka perang 

dingin baru mulai digelar oleh barat, yakni "cold war against Islam". 

Rusia yang tadinya negara terbesar dan terpenting dari Uni Soviet 

sekarang telah ikut bergabung dengan blok barat yang dikomando 

oleh Amerika Serikat itu. 

Paling tidak, ada lima bukti bahwa baratlah yang memulai 

menggelar "perang dingin" baru itu : 

Pertama, para pemimpin dan media massa barat sengaja 

menciptakan suatu issu untuk memukul setiap aksi-aksi yang tidak 

disukai barat, yaitu "fundamentalisme Islam". Istilah ini digunakan 

barat sebagai "blanket term" (istilah selimut) dengan menuduh setiap 

fenomena yang ingin melepaskan keterikatan dunia Islam kepada 

barat. Sebagai contoh fundamentalisme Islam yang dituduhkan pihak 

barat kepada “Partai Penyelamat Islam” (FIS) di Al-Jazair, yang 

berhasil memenangkan pemilu yang berlangsung secara demokratis 

itu. FIS memenangkan 189 kursi dari 430 kursi di Parlemen. Disini, 

yang paling gencar menuduh kemenangan FIS sebagai kemenangan 

kaum fundamentalis, adalah majalah “TEMPO” dan “Kompas”. 

Demikian pula keberhasilan Afghanistan mengusir penjajah Soviet 

dan pemerintah komunis di bawah kepemimpinan Najibullah, setelah 

berjuang tiga belas tahun dengan mengorbankan ribuan jiwa dan 

harta. Kemenangan itu oleh barat diklaim kemenangan kaum 

fundamentalis. 

Kedua, Amerika sebagai biang barat berhasil merekayasa PBB 

terutama DK nya untuk memukul setiap kekuatan negeri-negeri Islam 

yang baru bangkit. kuku yahudi di organisasi-organisasi international, 

bukan hal baru lagi. Bahkan naiknya Boutros Boutros Ghali sebagai 

sekjen PBB yang baru, bukanlah karena keberhasilan diplomatik 

negara-negara dunia ketiga, tetapi karena hasil lobi yahudi. Ghali 

sendiri adalah seorang Kristen Koptik Ortodoks yang beristrikan 

perempuan yahudi. Perang teluk yang memakan korban demikian 

dahsyat itu, merupakan contoh yang paling jelas bagaimana barat 

telah membiarkan sebuah negeri Islam hidup membangun dirinya 

sebagaimana negara-negara lainnya. Amerika sangat berambisi 

melumatkan persenjataan Irak, agar Irak tetap menggantungkan 
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dirinya kepada barat. Tidak cukup dengan memusnahkan Irak selama 

perang teluk, bahkan setelah perang teluk usai, Amerika berusaha 

mencari-cari pasal untuk memusnahkan seluruh peralatan militer Irak 

dengan memberlakukan "no-flight zone", sebagai alasan yang di cari-

cari. Karena majunya persenjataan negara-negara arab akan menjadi 

pengganjal bagi Israel untuk melakukan invasi besar-besaran yang 

direncanakannya dari ujung sungai Nil di Mesir hingga sungai 

Euphrat di Irak. 

Ketiga, Setelah Uni Soviet terkubur, maka terbuka peluang bagi 

negara-negara di Asia Tengah untuk "bernafas" dan membangun 

dirinya setelah 70 tahun lebih berada dalam cengkeraman komunis. 

Namun begitu mendengar rencana negara-negara di Asia Tengah itu 

bergabung dengan dunia Islam lainnya, Menlu James Baker buru-

buru datang kesana untuk menggagalkan rencana itu. Negara-negara 

tersebut antara lain, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kirghiz, dan 

Turkmenestan. 

Keempat, Sikap barat yang "menonton" jatuhnya korban puluhan 

ribu jiwa selama kasus pembersihan etnis Bosnia (Muslim Cleansing) 

oleh tentara Serbia baru-baru ini. Barat tidak mengambil tindakan 

apapun terhadap kasus itu, kecuali setelah dunia Islam ribut dan 

memaksa PBB untuk mengadakan sidang darurat membahas masalah 

Bosnia Herzegovina. Hasilnya juga tidak seberapa. Bantuan-bantuan 

kemanusiaan yang disalurkan PBB tidak mulus sampai ke tangan 

rakyat Bosnia. Konon di belakang truk konvoi pengangkut bahan 

makanan untuk rakyat Bosnia itu, tentara Serbia telah siap 

menggiring dengan tank dan pansernya. Yang lebih kotor lagi, sangsi 

embargo militer yang dijatuhkan PBB terhadap wilayah yang sedang 

bertikai, jelas merupakan rekayasa politik yahudi dan palangis untuk 

melumatkan seluruh ummat Islam di negeri itu. Karena dengan 

pemberlakuan sanksi itu, yang diuntungkan adalah pihak Serbia, 

sebab selama ini mereka telah penuh dengan senjata peninggalan 

militer Yugoslavia. Sementara Bosnia, uang tidak memiliki senjata 

apapun, hanya menjadi korban sepihak atas kebijaksanaan keji itu. 

Kelima, distorsi bahkan disinformasi tentang dunia Islam, 

dilancarkan oleh pers barat. Tak dapat disangkal bahwa sumber-
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sumber berita seperti Reuter, AP, UPI dsb. bekerja sama dalam 

membentuk opini umum yang negatif tentang Islam. Berita-berita 

tentang Islam dan ummatnya digambarkan sebagai agama yang suka 

perang, haus darah, terbelakang dan tidak berpendidikan. Bagi 

sebagian besar ummat Islam yang tidak mempunyai daya tangkal 

yang kuat akan mudah terpengaruh oleh isu-isu yang disiarkan oleh 

media massa itu. Apalagi mereka yang sudah terkena penyakit 

mental, yang alergi terhadap Islam, maka membuat suasana semakin 

keruh. Di Indonesia, saluran berita yang banyak mempengaruhi 

masyarakat sebagian besar dipegang oleh non Islam, kalau tidak anti 

Islam. 

Namun harapan untuk kembalinya Islam sebagai "pengatur 

kehidupan ummat Islam bukan suatu yang mustahil, apalagi bila 

diperhatikan gejala-gejala akhir-akhir ini yang cenderung 

menunjukkan kerinduan ummat Islam di berbagai penjuru dunia pada 

ajaran agamanya dan ingin hidup di bawah naungan Islam. 

Robbanā `alayka tawakkalnā wa ilayka anabnā wa ilayKa l-Mashīr.  
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MEMBACA PERJANJIAN DAMAI 

PLO-ISRAEL 

kankah persetujuan yang baru ditandatangani Yaser Arafat 

dengan Yitzak Rabin akan mengakhiri pertikaian Palestina 

dengan Israel? Inilah pertanyaan yang sulit dijawab, melihat 

kerasnya reaksi yang timbul terhadap perjanjian damai PLO-Israel 

sejak pertemuan di Madrid hingga hari ini.  

Seperti diketahui, Rabu 4/5 lalu naskah perjanjian atas 

pemerintahan otonomi Palestina dan penarikan mundur kekuatan 

Israel, telah ditandatangani oleh Arafat dan Rabin di Kairo dalam 

suatu acara bersejarah setelah melalui berbagai kendala yang belum 

pernah terjadi dalam sejarah perundingan politik. “Persetujuan Cairo 

tidak berjalan mulus hingga detik-detik terakhir menjelang 

penandatanganan itu” tulis Ibrahim Nafie', pemred "Al-Ahrām" 

Mesir (6/5) lalu.  

Antara Arafat dan Rabin terus terjadi silang pendapat, penolakan 

salah satu pihak dan lobi pihak ketiga. Kemelut itu turut disaksikan 

oleh 2500 orang termasuk para tamu dari 40 negara yang hadir dalam 

acara penandatanganan. Ini juga merupakan bukti nyata atas 

kebenaran analisis Al-Qur`an tentang watak bangsa Yahudi yang 

keras kepala. Satu jam sesudah acara penanda tanganan itu usai, 

Rabin masih menuduh Arafat belum siap untuk menerima 

pemerintahan otonomi. 

Di antara poin-poin yang diperselisihkan hingga menjelang 

penandatanganan itu ialah: 

A 
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1. Perselisihan tentang peta wilayah pantai antara Rafah dan Khan 

Yunus. Israel bersikeras agar kawasan ini merupakan kawasan 

tertutup Israel, dalam artian tidak dibenarkan adanya pelabuhan 

perikanan Palestina di wilayah ini. Sementara Arafat tetap 

meminta agar diberikan sejumlah kawasan perairan Palestina. 

Akhirnya kedua belah pihak sepakat memberikan Palestina hanya 

5 km kawasan pantai. 

2. Perselisihan mengenai penyeberangan Rafah yang diklaim Israel 

sebagai kawasan militer Israel, sedang PLO mengklaimnya 

sebagai wilayah sipil. Akhirnya masalah ini ditangguhkan 

perundingannya  hingga 3 bulan mendatang. 

3. Pertikaian tentang peta wilayah Ariha yang bakal menjadi 

wilayah teritorial Palestina berkisar antara 52-54 km2. Hingga 

Selasa Malam kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan 

tentang penambahan luas wilayah melainkan hanya 6 km. Arafat 

menolak menandatangani poin ini jika dianggap final. Akhirnya 

kedua pihak menjelang acara penandatanganan bersepakat untuk 

meninjau kembali dalam tempo 3 bulan mendatang.  

4. Tentang keberadaan prajurit Palestina di pintu masuk "Al-

Lanbiy" yang menghubungkan antara tepi barat dengan Yordan. 

Masing-masing berpegang pada pendiriannya dan kemudian 

diakhiri dengan kesepakatan menangguhkan masalah itu hingga 3 

bulan mendatang. 

5. Masalah wilayah teritorial perairan yang menimbulkan 

perdebatan sengit antara kedua pihak. Terakhir keduanya sepakat 

bahwa 6 km pertama dari lepas pantai di depan jalur Ghazza 

merupakan wilayah perairan Palestina sementara 6 km kedua 

menjadi wilayah bersama yang keamanannya dijaga dengan 

patroli gabungan. 

6. Mengenai dilakukannya patroli bersama di wilayah pemukiman 

Israel  antara Beit Strim dengan Kaffar Drume. Masalah ini 

disepakati kedua belah pihak. 

Perwakilan Diplomatik PLO 
Selain itu, masalah yang menjadi perdebatan panjang dan sengit 

ialah hubungan luar negeri Palestina. Israel menolak keras akan hak 
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Palestina untuk membuka perwakilan luar negerinya. Sementara PLO 

tetap menuntut hal itu.  

Setelah perundingan alot dan tegang, akhirnya kedua pihak hanya 

sampai pada kesepakatan dibolehkannya membuka perwakilan di 

Ghazza dan Ariha bagi negara-negara yang mempunyai hubungan 

ekonomi, budaya, penerangan dan skill dengan bangsa Palestina. 

Namun di luar negeri, PLO tetap tidak mempunyai hak perwakilan 

yang berdiri sendiri. Akan tetapi harus tetap bergantung pada Israel. 

Sebuah kebijakan yang licik dan zalim dari negara Zionis. Apa 

sasarannya?  

Yang jadi sasarannya di sini, pertama, ialah agar semua 

hubungan luar negeri PLO, terutama dengan dunia Islam, tetap dalam 

kontrol Israel. Kedua, dan ini yang utama, agar Israel punya alasan 

untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam 

yang selama ini tetap menolak berhubungan dengannya karena 

berbagai pertimbangan. Barangkali, dengan pertimbangan yang 

cukup matang, negara-negara muslim -terutama Indonesia sebagai 

negeri yang populasi muslimnya terbesar di dunia dan sikapnya 

sering diperhitungkan di tingkat dunia Islam- tidak mudah 

terpengaruh oleh siasat Israel kendatipun upaya dan pendekatan 

negara Zionis itu demikian gigih untuk berhubungan dengan 

Indonesia. Kenapa?  

Setidaknya ada dua prinsip yang tetap menolak dibukanya 

hubungan diplomatik dengan Israel. Prinsip Keadilan mengharuskan 

agar pihak pencaplok mengembalikan seluruh yang dikuasainya 

kepada pemiliknya semula. Dalam kasus ini, Israel berkewajiban 

mengembalikan seluruh wilayah Arab, termasuk Palestina, Suriah, 

Yordania dan Lebanon.  

Besahabat dengan pihak perampas adalah bertentangan dengan 

rasa keadilan, bersahabat dengan pihak perampas. Masalah kesediaan 

PLO untuk berdamai, tentunya terpisah dan tidak memaksa bagi 

sikap negara lain. Toh, sikap PLO juga bukan otomatis kehendak 

bangsa Palestina. 

Kedua Prinsip Kemanusiaan. Rasa kemanusiaan menuntut kita 

agar berada di pihak yang teraniaya. Ribuan nyawa bangsa Palestina 

yang telah melayang di tangan bangsa Yahudi, baik sipil maupun 
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militernya, dalam pembantaian massal maupun pembunuhan biasa. 

Darah para korban peristiwa Sobra dan Shatila hingga Hebron 

ditambah derita para tawanan yang meringkuk di penjara Israel tidak 

bisa dibayar dengan harga apapun. 

Yang lebih penting lagi, ialah pertimbangan religius yang sama 

sekali tidak menerima berhubungan dengan Israel. Sejak beberapa 

dekade lalu Al-Azhar telah mengeluarkan fatwanya yang 

mengharamkan berdamai dan melakukan hubungan dengan negara 

Yahudi. Perasaan umat Islam sebagai mayoritas akan sangat 

tersinggung dengan keberadaan orang Yahudi di negerinya. Perlu 

disebutkan dalam kaitan ini, bahwa Pope Schnoudah, Paus Kristen 

Koptik di Mesir hingga saat ini menolak untuk berkunjung ke 

Yerussalem, sebelum negeri itu kembali ke tangan umat Islam. Dan 

pada hari Raya Kristen “`Īd al-Qiyāmah” 1 Mei lalu, Kepausan 

Koptik Mesir menolak memberi izin kepada anggotanya berkunjung 

ke Palestina. 

Posisi PLO dalam perdamaian 
Jadi dari berbagai "reserve" dari perundingan damai tersebut, 

kelihatan betapa lemahnya posisi PLO di depan Israel. Berbagai 

masalah penting masih ditangguhkan pembahasannya sampai 3 bulan 

mendatang, bahkan yang menjadi pilar bagi sebuah negara seperti 

batas wilayah Ariha sendiri belum tuntas hingga waktu acara puncak 

itu.  

"Kekalahan" PLO dalam perundingan itu dinilai oleh para 

pengamat politik mulai sejak pembatasan wilayah kekuasaan PLO 

hanya untuk Ghazza dan Ariha. Dimanakah letak Al-Quds 

(Yerussalem) yang merupakan inti wilayah Palestina dan kota suci 

umat Islam? Padahal dua kawasan yang terpisah ini, menurut tokoh 

HAMAS hanyalah 5 % dari seluruh wilayah Palestina yang dirampas 

oleh Israel. Dan merupakan wilayah yang tidak digemari bangsa 

Yahudi. Tanpa perundingan pun mereka lambat laun bakal melepas 

wilayah itu.  

Kemudian dalam mendefinisikan wilayah Ghazza-Ariha sendiri, 

Arafat belum berhasil me"nakluk"kan Rabin selain penambahan 6 

km2 dari luas Ariha yang ditetapkan Israel. Barangkali hal-hal inilah 
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yang semakin memperkuat keyakinan kelompok penentang 

perdamaian. Komentar mereka, tetap akan melakukan perjuangan 

(baca : Intifādhah) nya, hingga Israel benar-benar mengembalikan 

negeri itu kepada pemiliknya yang sah. Sepertinya memang "bahasa" 

itu yang bisa difahami Israel.  

Berlainan halnya dengan Mesir yang telah berhasil menarik 

kembali seluruh wilayahnya yang dirampas Israel, termasuk yang 

terakhir pulau Toba. Sebab, Mesir adalah satu-satunya negara Arab 

yang disegani Israel. Dan keliru sekali mensejajarkan antara PLO 

dengan diplomasi Mesir.  

Di lain sisi Suriah menyambut perdamaian itu adem ayem saja. 

Sebab, Suriah sudah mempunyai pengalaman banyak menyaksikan 

praktik "perdamaian" dengan Israel, mulai dari Sadat hingga Arafat. 

Karena itu, sejak awal Suriah telah menetapkan "harga" perdamaian 

yaitu "al-ardhu muqābil lis-salām" (tanah “imbalan” perdamaian). 

Namun terhadap Palestina, harga itu tidak akan dipandang Israel 

kecuali dengan “batu  kerikil”.  
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HAMAS, IKHWĀN DAN 

KEGANASAN ZIONIS 

erakan HAMAS adalah anak gerakan ‘al-Ikhwānul-Muslimūn’ 

yang lahir sebagai bagian dari ‘kebangkitan Islam’ secara 

umum di dunia Arab pada awal abad keduapuluh. Organisasi 

ini didirikan oleh Syekh Hasan Al-Banna, seorang sarjana jebolan 

Fakultas Dārul-Ulūm (Studi Islam dan Arab), Universitas Cairo di 

Mesir, dengan tujuan untuk melakukan reformasi masyarakat 

kontemporer, menjadi masyarakat Islam sesuai dengan garis 

masyarakat Rasul SAW dan pengikutnya. 

Al-Banna, yang putera Syekh Ahmad Al-Banna, seorang ahli 

Hadits terkemuka di dunia Arab itu, sejak mudanya telah mempunyai 

obsesi besar, berjuang; memperbaiki masyarakat, merombak tatanan 

dan membina kembali pribadi-pribadi umat dengan ruh Al-Qur'an 

dan Sunnah Nabi SAW. Beliau juga mempunyai peran yang 

menonjol dalam gerakan Nasional Mesir yang berjuang 

membebaskan negeri Mesir dari penjajahan Inggris.  

Terbunuhnya Hasan Al-Banna pada tahun 1949 di Kairo di 

tangan aparat keamanan pemerintah, membuat gerakan ‘Ikhwān’ 

sejak waktu itu mejadi gerakan rahasia dalam perjalanan sejarahnya. 

Lahirnya anak gerakan ini di Palestina adalah berkat upaya tokoh 

Palestina terkenal, Al-Hajj Amin Al-Hushaini, Mufti Qudus (1897-

1974), orang tua Faisal Hushaini, tokoh perunding Palestina sekarang. 

Amin melakukan kontak serius dengan Al-Banna di tahun tiga 

puluhan agar mendapatkan bantuan dalam perjuangannya melawan 

G 
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gerakan Zionisme di Palestina. Sebuah perjuangan untuk 

membebaskan ‘al-Quds’ dan bumi Palestina keseluruhannya, artinya 

jihad bagi seluruh kaum muslimin. 

Dalam memimpin perjuangan bersenjata pertama melawan 

zionisme dan penjajahan Inggris, Hushaini dibantu oleh Syekh 

Izzuddin Al-Qassām , seorang ahli agama Palestina. Yang terakhir ini 

tewas sebagai syahīd di tangan Inggris tahun 1935. Untuk 

mengenang jasanya, Dr. Musa Abu Marzuq mendirikan sebuah sayap 

militer dengan menyandang nama beliau sepanjang Intifādhah 

Palestina di wilayah pendudukan Israel. 

Setelah terbunuhnya Izzuddin, perkembangan situasi di Palestina 

menjadi perhatian Ikhwān di Mesir. Di tengah bergejolaknya 

‘Revolusi Palestina I’ tahun 1936, di Kairo didirikanlah “Komisi 

Pusat Solidaritas Palestina” yang dipimpin langsung oleh Imam 

Hasan Al-Banna sendiri. Kerjasama intensif antara Hushaini, Mufti 

Palestina dengan Al-Banna, pimpinan Ikhwān di Mesir melahirkan 

sebuah cabang Ikhwān di ‘al-Qudus’ tahun 1946. 

Pada perang Palestina tahun 1948, Ikhwān di Palestina, Mesir, 

Jordania dan Suriah bergabung dengan militer gabungan Arab, 

berperang melawan Israel langsung setelah proklamasi berdirinya. 

Setelah Amin meninggalkan Palestina di tahun enampuluhan, dengan 

bantuan Ikhwān di Jordania, beliau berusaha mendirikan ‘Organisasi 

Nasional Pembebasan Islam’ sebagai tandingan PLO yang telah 

berdiri tahun 1964 dengan SK ‘Pertemuan Puncak Arab’ di Kairo. 

Yaser Arafat sendiri telah memulai aktifitas Nasionalnya sebagai 

anggota salah satu organisasi mahasiswa Ghaza yang didirikan oleh 

Ikhwān di Kairo tahun lima puluhan. Di sinilah Arafat berinteraksi 

dengan khwān. Setelah itu para anggotanya -termasuk Salim Za'nun 

dan Shalah Khalaf yang akrab dengan gelar "Abu Ayyad"- 

membentuk kepemimpinan “Al-Fatah”, sebagai sayap militer 

pembebasan Palestina. 

Brigade "Izzud-Din al-Qassām" sudah cukup santer di kalangan 

rakyat Israel. Sayap militer gerakan HAMAS ini memang diakui 

profesionalitas kerjanya. Tidak banyak informasi tentang gerakan ini 

yang dapat dikumpulkan Mossad Israel. Baru-baru ini mereka 
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kembali memberi "pelajaran" kepada Zionisme Israel, betapa bangsa 

Palestina tidak pernah diam atas pendudukan dan perampasan yang 

dilakukan Israel terhadap bumi Palestina. Kelihatannya operasi Tel 

Aviv ini merupakan rentetan dari pembalasan atas peristiwa Masjid 

‘Al-Ibrahimi’ yang merenggut nyawa 60 jiwa muslimin Palestina 

yang sedang melaksanakan shalat shubuh hari Juma't bulan 

Ramadhan 1994 lalu di Masjid ‘Al-Ibrahimi’.  

Beberapa pekan lalu, Nahsyoun Waksman, seorang prajurit Israel 

berhasil ditawan Hamas dan diancam akan dibunuh, bila para tokoh 

Hamas yang ditahan dalam penjara Israel tidak dilepaskan. Ancaman 

itu telah direalisasi Jumat 14 Oktober ‘94 lalu ketika militer Israel 

hendak melakukan penggerebekan tempat penawanan tersebut. Kali 

ini dalam sebuah ledakan bom yang menghancurkan sebuah bis 

penumpang di Tel Aviv Rabu pagi 19 Okt. 1994, tercatat 22 orang 

tewas dan lebih dari 40 orang luka-luka. Diperhitungkan bahwa bom 

yang dibawa oleh seorang lelaki -yang diduga sebagai orang 

HAMAS- itu beratnya 10 kg bahan peledak dan membuat bis 

menjadi berkeping-keping.  

Langsung setelah peledakan itu, militer Israel memerintahkan 

menutup Tepi Barat dan Jalur Ghaza dan pemeriksaan ekstra ketat 

terhadap kendaraan umum dan di lain pihak Ishaq Rabin mengancam 

akan melakukan pembalasan atas ledakan itu dalam waktu dekat ini. 

Panglima Angkatan Bersenjata Israel, Aihud Barak, menerangkan 

dalam siaran radio militer : "Saya kira kita berbicara tentang pelaku 

yang "bunuh diri", saya yakin dia berasal dari kelompok HAMAS 

yang membawa bom di dalam tas atau tubuhnya, kemudian 

meledakkannya ketika bus telah penuh."  

Dalam sebuah kontak telepon ke Radio Israel, seorang tak 

dikenal menyebutkan bahwa anggota Hamas yang dievakuasi ke 

Libanon Selatan bertanggung jawab atas peledakan itu. "Kami 

berterima kasih kepada pemerintahan Ishaq Rabin yang mengirim 

kami ke Libanon Selatan untuk mendapatkan latihan." kata penelepon 

itu. Seperti diketahui bahwa pemerintahan Israel di bawah Rabin 

telah mengusir lebih dari 400 bangsa Palestina ke Libanon Selatan 

Desember 1992 lalu. Sebagian besarnya dari pendukung gerakan 

Hamas dan kelompok "Jihād Islāmi", dua kelompok yang terus 
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membuat pusing kepala Rabin.  Mereka baru diizinkan pulang setelah 

setahun berikutnya. 

Sikap Arafat yang waktu itu sedang melangsungkan perundingan 

dengan pihak Israel, sudah dapat dibayangkan. Sebagai "rival" berat 

HAMAS, Arafat spontan mengecam tindakan itu dan menuduh 

pelakunya dari musuh-musuh perdamaian. Arafat mengatakan dalam 

wawancara khusus dengan kantor berita "France Press" : "Atas nama 

bangsa Palestina dan saya pribadi, saya menyampaikan rasa duka cita 

kepada keluarga para korban yang tak berdosa akibat tindakan yang 

disesalkan yang dilakukan oleh para musuh-musuh perdamaian." 

Arafat selanjutnya menuduh : "Mereka adalah orang-orang ekstrimis 

yang mendapat latihan, perintah dan dana dari pihak luar yang 

sudah dikenal." 

Sejumlah ungkapan belasungkawa datang dari beberapa 

pimpinan Arab kepada pimpinan Zionis, untuk menyingkap hakikat 

mereka yang sesungguhnya. Pada saat mana mereka tidak berbuat 

apa-apa jika kekerasan menimpa bangsa Palestina dan penduduk 

Libanon Selatan yang setiap hari dihujani bom, roket, mortir 

kekuatan zionis. Kamis sehari sesudah peledakan Tel Aviv itu, lima 

orang penduduk Libanon tewas akibat serangan rutin Israel. 

Di Bonn, sebuah majalah Jerman "Schtern" mewawancarai 

Menlu Israel, Shimon Perez sebelum terjadinya peledakan itu, 

katanya : "Kita harus bertanya apakah ancaman HAMAS semakin 

bertambah? Jawab saya adalah "Ya". Karena itu kita harus 

memeranginya dengan lebih gencar lagi." Tentang terbunuhnya 

seorang prajurit Zionis Nakhsyun Wacksman Jum'at lalu yang 

sebelumnya ditawan oleh HAMAS sebagai "jaminan" atas tuntutan 

dilepaskannya tokoh-tokoh HAMAS dari penjara Israel, Perez 

mengakui tindakan-tindakan ini sangat mempengaruhi kelancaran 

perundingannya dengan PLO. Perez juga mengakui, harus 

memikirkan pelepasan Syekh Ahmad Yasin pimpinan HAMAS yang 

ditahan di penjara Israel. (Al-Hayat, terbitan London, Kamis 

20/10/94). 

Upaya Zionis untuk merangkul dan mendekati HAMAS bukan 

baru-baru ini saja. Sejak meletusnya Intifadhah yang sangat 

meresahkan orang-orang Yahudi, Israel berkali-kali menawarkan 
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perdamaian kepada para tahanan Hamas di dalam penjara. Mereka 

siap melepaskan seluruh anggota Hamas asal organisasi yang 

dipimpin Syekh Ahmad Yasin ini siap duduk bersama di meja 

perundingan dengan Israel. Tawaran itu lebih intensif lagi dan 

muncul dari sejumlah pejabat tinggi Israel setelah penawanan prajurit 

Yahudi dan peledakan terakhir ini.  

Tapi, dengan tegas dan nada berwibawa, juru bicara Hamas 

menjawab pertanyaan BBC London awal November lalu - ketika 

ditanya tentang tawaran pemerintah Israel kepada pimpinan-

pimpinan Hamas : "Itu sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin 

kami duduk bersama berunding dan berdialog dengan musuh yang 

merampas negeri kami?". Memang keteguhan sikap Hamas semakin 

meresahkan Israel, setelah negara-negara Arab hampir seluruhnya 

takluk kepada Israel. Ternyata kemarahan Hamas bukan "panas-

panas tahi ayam".  
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BILA FUNDAMENTALIS YAHUDI 

BERKUASA 

asil Pemilu Israel pada Rabu (29/5) lalu, sudah barang tentu 

mengejutkan banyak kalangan, paling tidak pihak-pihak 

yang mendukung perdamaian PLO-Israel. Shimon Perez - 

PM Israel yang menandatangani perjanjian damai dengan PLO dan 

yang diramalkan bakal menang, hingga dalam perhitungan hari-hari 

pertama pemilu itu- ternyata kalah suara dengan Benjamin 

Netanyahu, rivalnya dari partai “Likud” yang selama ini dikenal anti 

perdamaian. 

Kekhawatiran yang segera muncul adalah apakah perdamaian 

yang dibidani oleh Rabin dan Perez padahal belum mencapai titik 

terangnya itu, akan tetap bertahan di bawah kepemimpinan 

Netanyahu, ataukah PM terpilih ini bakal melaksanakan sikap 

partainya yang terang-terangan menolak perdamaian? Itulah 

barangkali yang mengangkat pemilu kali ini hingga menjadi sorotan 

dunia secara luas. 

Kekhawatiran itu terlihat dari gerak-gerik pemimpin-pemimpin 

Arab khususnya yang terlibat aktif dalam proses perjanjian itu. 

Kontak sesama pimpinan Arab terlihat lebih intensif pada waktu 

diumumkannya kemenangan tokoh Likud itu. Perhatian Kairo 

kelihatan lebih serius. Senin lalu, dua hari setelah diumumkannya 

hasil final pemilu, Presiden Asad diundang ke Kairo untuk 

membicarakan masalah yang amat sensitif ini. Dan Rabu 5/6 lalu 

H 
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Mubarak melakukan pertemuan puncak segi tiga, dengan Raja 

Husein dan Arafat di Teluk Aqabah, Jordania. 

“Kejujuran” Yahudi 
Tak dipungkiri bahwa pelaksanaan pemilu di negeri Yahudi itu 

berlangsung cukup demokratis. Hingga pemenang dalam pesta 

demokrasi itu benar-benar figur yang diinginkan oleh rakyat 

berdasarkan program-program yang digelarnya selama masa 

kampanye. Andaikan pemilu-pemilu di dunia Islam sedemokratis itu, 

agaknya sudah lama nasib umat Islam berubah ke arah yang lebih baik. 

Bagi rakyat Israel, figur Perez yang menggantikan Izhak Rabin 

itu, sudah lama dikenal. Dia adalah pewaris Rabin yang bersedia 

duduk bersama PLO dalam meja perundingan. Dan dia pulalah 

pimpinan Yahudi yang berani melakukan politik “earth for peace” 

(tanah imbalan perdamaian) dengan pihak Palestina. Sebuah 

kebijakan yang mendapat tantangan keras dari partai Likud, sehingga 

mengorbankan Rabin yang tewas ditembak Igal Amir, pendukung 

Likud itu. Kaum fundamentalis Yahudi menilai bahwa pemerintahan 

“buruh” yang dipimpin Perez terlalu “lunak” menghadapi pemerintah 

otonomi dan bangsa Arab umumya. 

Ketika Netanyahu dari sayap kanan radikal yang tampil menjadi 

pemenang dalam pemilu baru ini, maka hasil ini memberi indikasi 

yang tak diragukan lagi, bahwa mayoritas rakyat Israel sesungguhnya 

tidak menginginkan perdamaian, padahal niat Perez sendiripun dalam 

perundingan itu masih sangat diragukan, seperti yang terlihat dari 

sejumlah sikapnya yang asli. 

Akan tetapi, Perez yang dianggap “moderat” oleh orang Israel itu 

bukanlah orang yang bertangan bersih. Dialah yang memerintahkan -

bahkan mengontrol langsung- pembantaian besar-besaran terhadap 

penduduk sipil Lebanon di Qana April lalu. Saking sadisnya 

pembantaian itu, sebuah mobil ambulance yang mengangkut anak-

anak Lebanon yang luka parah karena serangan bom, menuju sebuah 

rumah sakit untuk diselamatkan, toh masih dijejali oleh peluru-peluru 

Israel, hingga mayat bocah-bocah itu ditemukan dalam keadaan 

terpotong-potong dan tak satupun yang hidup. Anehnya, peristiwa 

biadab itu tak diberitakan oleh satupun media massa Barat, kata 
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Roger Geraudy, pemikir Perancis terkemuka yang baru-baru ini 

dihukum oleh Pengadilan Perancis karena mempersoalkan kembali 

kebenaran isu pembantaian Yahudi oleh Nazi Jerman. Salah satu 

bukti kerjasama Zionisme Internasional untuk menutupi kebiadaban 

Yahudi di wilayah Arab. 

Perlu dicatat bahwa pembantaian yang menelan ratusan korban 

itulah yang menjadi “modal” Perez untuk memasuki gelanggang 

pemilu dengan harapan operasi itu dapat memuaskan hati orang 

Israel. Ternyata kesadisan Perez itu masih belum bernilai apa-apa di 

mata mayoritas rakyat Israel. Buktinya mereka lebih mendukung 

calon Likud yang dalam kampanyenya menjelang pemilu menggelar 

sederet janji-janji yang menyeramkan. 

Di antara janji-janji itu ialah :  

1. melaksanakan perluasan perkampungan Yahudi di seluruh 

wilayah pendudukan secara besar-besaran, 

2. menutup kantor-kantor Palestina di al-Quds (Jerusalem), 

3. mempertahankan al-Quds sebagai ibukota Israel yang abadi, 

4. tetap menguasai dataran tinggi Golan secara utuh di bawah 

kekuasaan Israel, 

5. mencegah berdirinya negara Palestina di wilayah tepi barat, 

dsb. 

Jadi, dari kemenangan Netanyahu dengan program-program di 

atas, mudah dibaca apa sesungguhnya yang menjadi kecenderungan 

rakyat Israel dalam konflik mereka dengan bangsa Arab, dan siapa 

sebenarnya yang tertipu dalam serangkaian perundingan yang konon 

katanya “perdamaian” dalam tiga tahun belakangan ini . 

Siapa Yang Radikal Dan Siapa Yang Moderat? 
Jika diamati sikap dan kebijakan pimpinan-pimpinan Israel dari 

kedua partai “Buruh” dan “Likud” itu selama berkuasa, agak sulit 

menentukan mana di antara dua partai itu yang “radikal” dan mana 

yang “moderat”. Dulu ada kecenderungan para analis 

mengklasifikasikan pimpinan-pimpinan Israel itu menjadi dua 

kategori: “elang” dan “merpati”. Selama ini partai “buruh” 

dikesankan sebagai “merpati” yang jinak, sementara partai “Likud” 

merupakan kumpulan “elang-elang” yang galak. 
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Tapi, jika dirunut ke belakang, maka pengklasifikasian itu 

sebenarnya tidak relevan dengan fakta historis. Perlakuan si “induk 

merpati” Perez di Lebanon akhir-akhir ini tidak kurang kejamnya dari 

tindakan Sharon, salah seorang tokoh “elang”. Begitu juga Rabin 

yang menyuruh memecahkan tulang-tulang rakyat Palestina. Dia juga 

yang pernah mengusir 40.000 rakyat Palestina di tahun empat 

puluhan. Bahkan baru-baru ini ditemukan data-data otentik 

keterlibatan Rabin dalam pembantaian seribu orang tawanan Mesir di 

tangan pemerintah Israel. Juga Menlu pemerintahan partai buruh 

terakhir ini, yang langsung melakukan pembunuhan terhadap tokoh-

tokoh Palestina di Beirut tahun delapan puluhan. Jadi semua tokoh-

tokoh dari kedua partai itu masing-masing tangannya berlumuran 

darah kaum Muslimin. Itu tak terlalu mengherankan jika kita ketahui 

bahwa seluruh pemimpin-pemimpin politik negara Yahudi itu adalah 

penjahat perang. 

Dalam konteks proses “perdamaian”, memang benar bahwa yang 

membuka pintu itu adalah Menachem Begin dari sangkar “elang”, 

kemudian disusul oleh Shamir di Madrid. Tapi ketika saat menangkap 

telah tiba, “merpati”pun segera turun melayang dari udara. Duet 

Rabin-Perez muncul dan memang sengaja menampakkan wajah 

“senyum” agar menghilangkan kesan angkernya Israel. Negara-negara 

Arabpun satu demi satu mulai mendekat dan melakukan normalisasi. 

Embargo barang-barang produk Israelpun mulai dicabut. Tapi ketika 

waktu pembayaran, di mana Israel dituntut mengambil keputusan tegas 

tentang Golan dan perundingan dengan Palestina memasuki babak 

akhir, ketika itu, “elang-elang” ganaspun kembali muncul, sementara 

“merpati” yang tampak jinak tadi menghilang. Semua kata-kata manis 

bercampur madu tadi secara mendadak sirna dari permukaan. Jadi 

kelihatannya di panggung politik Israel, skenario pertukaran penguasa 

itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Partai “buruh” muncul, karena 

ke”lunakan”nya sedang diperlukan. Dan “Likud” tampil karena tugas 

“merpati” sudah selesai. 

Agaknya cukup menarik analisis Dr. Fayiz Shayigh, pemikir 

Palestina kesohor dalam bukunya “Diplomasi Zionisme” untuk 

mengenali mana yang “radikal” dan “moderat” dari kaum Zionis. 

Menurut Fayiz, bahwa perbedaan antara “moderat” dan “radikal” 
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dalam gerakan zionisme sulit ditemukan. Katanya, setiap “zionis” 

pastilah seorang “aktifis” apapun warna kulitnya, ia pasti komit 

dengan tujuan akhir zionisme. Jadi, “zionisme moderat” adalah 

asumsi belaka yang sulit dijumpai dalam kenyataan. Mungkin hanya 

dapat dibedakan jika yang “radikal” berusaha keras untuk melakukan 

sesuatu hari ini juga, sementara yang “moderat”nya bersedia 

menangguhkannya hingga esok. Bedanya hanya soal waktu, tak lebih 

dan tak kurang”. Pendeknya kedua sayap itu hanyalah “dua muka 

dari satu mata uang”. 

Jika Netanyahu Komit Pada Janjinya 
Pertanyaan serius yang bakal menanti jawaban, apakah yang 

akan terjadi jika pimpinan termuda Israel itu melaksanakan janji-

janjinya waktu kampanye sehingga meraih simpati mayoritas rakyat? 

HAMAS, organisasi Palestina yang sering bergesekan dengan 

Israel, memandang terpilihnya Netanyahu sebagai pengumuman 

perang. Selama ini ide Hamas itu sering dinilai kurang realistis oleh 

pihak-pihak resmi, tapi sekarang terbukti bahwa alternatif itu 

memang pilihan kedua belah pihak. 

Seperti diketahui, gerakan perlawanan ini pernah berjaya 

melakukan serentetan operasi sukarela bersama sama dengan 

organisasi “Jihād Islāmi”, hingga memaksa Israel menyelenggarakan 

konperensi “Syarm asy-Syekh”. Sebuah pertemuan pimpinan-

pimpinan dunia yang dikemudikan oleh Amerika di bawah desakan 

Israel. Sasarannya memberikan legitimasi kepada negara Zionis itu 

untuk memukul semua gerakan Islam di kawasan tersebut. 

Sayangnya, tuan rumah pertemuan itu justru Mesir yang berkali-kali 

dirugikan Israel dan pelindungnya Amerika itu. 

Pilot proyeknya adalah serbuan ke Lebanon yang dinilai oleh 

para pengamat sebagai serangan tergagal. Sebab yang korban adalah 

penduduk sipil. Sementara gerakan “Hizbullah” yang menjadi 

sasaran Israel, hingga sekarang tak kelihatan tanda-tanda 

kelumpuhannya. Bahkan sehari setelah pemilu Israel kemarin, 

gerakan perlawanan Lebanon itu masih sanggup meledakkan truk 

militer Israel di wilayah perbatasan. Juga Israel dalam serbuan itu 

hanya berani dari jarak jauh. 



215 

Keberhasilan Israel hanyalah pada kemampuannya menutup 

mulut semua pemimpin dunia, khususnya Arab dengan kartu “Syarm 

asy-Syekh”. Penguasa-penguasa Arab, ibarat menonton film perang, 

menyaksikan penyembelihan yang dilakukan Israel atas saudara-

saudara mereka. Betapapun sadisnya ulah Israel itu hanya dinilai 

sebagai tindakan yang wajar. 

Di sisi lain Perundingan Damai Israel-Suriah masih “jalan di 

tempat”. Tuntutan Suriah agar Israel mengembalikan dataran tinggi 

Golan sebagai sarat utama memulai pembicaraan damai, hingga akhir 

kepemimpian Perez masih belum terlihat titik cerahnya. Sebuah 

syarat yang membuat marah kaum fundamentalis Yahudi pada Perez. 

Yang paling sulit dipahami dari sikap Israel, sekaligus menjadi 

bukti khas keyahudiannya, ialah sikap menduanya. Ketika 

perundingan damai dengan Suriah sedang berjalan, dalam waktu 

yang relatif sama, negara Yahudi itu melakukan Perjanjian Militer 

dengan Turki. Salah satu poin kesepakatannya, membolehkan Israel 

menggunakan pangkalan militer untuk menyerang Suriah. 

Mesir sebagai tetangga yang cukup berpengalaman dengan Israel, 

terperanjat dengan perjanjian itu. Kairo sedikitpun tidak mengira 

kalau Turki -yang hampir tidak pernah terlibat konflik di kawasan 

panas itu, dan juga anggota OKI- berani melakukan tindakan yang 

kontroversial itu. Jawaban Ankara, untuk meredakan 

ketersinggungan Mesir, bahwa tak ada niat buruk di balik perjanjian 

tersebut. Tapi dugaan paling kuat, bahwa Turki hanya sebagai pihak 

dimanfaatkan oleh Israel. Yang menarik keuntungan terbesar di balik 

pakta itu secara militer dan strategis adalah Israel sendiri. Konon, 

rencana jauh Israel dengan perjanjian itu, akan membagi dua Suriah, 

separuh untuk Israel, dan separuh lagi untuk Turki.  

Nah, jika perjanjian militer yang cukup serius itu terjadi di masa 

Perez yang konon katanya “moderat”, maka Netanyahu yang radikal 

itu, besar kemungkinan bakal lebih maju dari Perez. Jadi pilihan 

Hamas itu bukanlah sekadar lontaran emosi yang berapi-api. Tapi 

merupakan suatu tahap yang harus dihadapi dengan segala persiapan. 

Atau dengan kata lain, ia adalah harga yang harus dibayar betapapun 

mahalnya.  
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GERAKAN PEMBARUAN ISLAM 

ANTARA MESIR DAN AL JAZAIR 

asalah Timur Tengah hampir tak pernah luput dari 

pemberitaan media massa dan sorotan dunia. Kalau ingin 

dikaji faktor penyebabnya dalam konteks abad keduapuluh, 

maka boleh dikata, kehadiran Yahudi di tanah tumpah darah bangsa 

Arablah yang menjadi ‘the main point’ dari tidak adanya kestabilan 

di kawasan itu. 

Bangsa Arab, dari berbagai aliran dan faham, sependapat 

menganggap jews sebagai musuh. Hanya saja diantara mereka ada 

perbedaan faham dalam teknis menangani kasus ini. Bagi mereka 

yang dibesarkan dari lingkungan secular berpendapat, untuk 

menghadapi Yahudi tidak perlu menggunakan kekerasan, cukup 

dengan menempuh jalur diplomatik. Forum-forum resmi seperti PBB 

dapat dimanfaatkan untuk meyakinkan dunia, bahwa keberadaan 

Israel di kawasan Middle East dapat mengancam stabilitas regional, 

yang secara tidak langsung akan mengancam stabilitas regional, yang 

secara tidak langsung akan mengancam perdamaian dunia.  

Diantara figur-figur kelompok ini mantan Presiden Gamal 

A.Nasser, Anwar Sadat, dan terakhir Presiden Moh. Husni Mubarak. 

Yang terakhir ini sangat terkenal dengan missi ‘perdamaian’nya, 

sebelum pecahnya perang teluk. 

Untuk misinya itu, Mubarak mengadakan sejumlah lawatan ke 

berbagai negara di Eropa, Amerika, Afrika, tak kecuali negara-negara 

Arab sendiri. Lawatan internalnya mempunyai sasaran untuk 

M 
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meyakinkan negara-negara Arab, khususnya Teluk, bahwa jalan 

terbaik adalah mengadakan dialog langsung (al-hiwār al-mubāsyir) 

antara Israel dengan bangsa Arab. Sementara lawatan eksternalnya 

bertujuan untuk meyakinkan dunia, khususnya Eropah Barat dan 

Amerika bahwa solusi satu-satunya bagi kemelut Timur Tengah 

adalah mengangkat kawasan itu ke forum resmi internasional, yang 

beliau sebut “Komperensi Internasional Perdamaian Timur Tengah”, 

yang diprakarsai oleh PBB. 

Dengan pecahnya perang teluk, missi Mubarak untuk sementara 

terkendala. Tetapi kegigihan beliau memperjuangkan missinya dipuji 

oleh banyak pihak. Dengan gaya retorika menarik dan pendekatan 

model ‘Nil’, Mubarak berhasil meyakinkan sejumlah parlemen dan 

pimpinan negara Eropa Barat dan Timur. Beliau sangat yakin akan 

keberhasilan missinya. 

Sementara sebagian orang yang ‘tumbuh’ dari lingkungan 

religius intelektual cenderung menilai bahwa konsep yang disodorkan 

Al-Qur’anlah yang paling tepat dipakai menghadapi Yahudi (Jihād). 

Alasannya, karena sistem pendekatan ini telah pernah diuji 

keampuhan dan efektifitasnya dalam sejarah, mulai dari Nabi SAW 

dan sesudahnya. Adapun pendekatan diplomasi, selain tidak pernah 

dilakukan oleh para pendahulu salaf, juga merupakan pemborosan 

energi. Sementara hasilnya sudah dapat diprediksi, akan gagal. 

Karena, sejak Yahudi menapakkan kakinya di bumi Palestina, sampai 

saat ini, upaya-upaya diplomatik apapun bahkan keputusan ‘Dewan 

Keamanan’ PBB belum ada yang terbilang berhasil. Baik yang 

diprakarsai oleh negara tertentu, seperti Mesir dan Palestina melalui 

PLO-nya, ataupun kelompok, seperti “Liga Arab”, PBB dan lain-lain. 

Bahkan badan Internasional yang membawa atribut ‘Islam’, seperti 

OKI -yang tujuan didirikannya untuk membebaskan Mesjid ‘Al-

Aqsha’- pun juga tidak menunjukkan hasil yang berarti. 

Penyebabnya, menurut tokoh-tokoh kelompok ini, karena tidak 

memakai “resep” aslinya. Mereka menilai bahwa Yahudi adalah 

bangsa yang unik, mempunyai latar belakang sejarah yang amat 

panjang. Setiap upaya mencari solusi dengan memisahkan 

perkembangan Yahudi sekarang dengan masa lalunya, tidak akan 
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pernah berhasil. Hanya dengan konsep al-Jihad problem Yahudi itu 

terselesaikan. Upaya-upaya diplomatik yang ditempuh oleh pihak 

sekuler selama ini, menurut mereka, hanyalah jebakan barat untuk 

melupakan dunia Islam dari konsep mereka yang asli. Disamping ia 

juga merupakan implementasi dari sikap pengecut. 

Al-Ikhwān Di Mesir 
Gerakan pembaharuan di kawasan Tim-Teng, bentuk dan 

namanya cukup beragam. Namun, yang boleh dianggap tertua dan 

bonafid dari segi konsep dan struktur keorganisasian, ialah “Al-

Ikhwān Al-Muslimūn” di Mesir. Sebenarnya gerakan yang didirikan 

oleh Al-Imam Hasan Al-Banna ini, lebih tepat jika disebut sebagai 

gerakan ‘moderat’. Alasannya, dalam pidato-pidato Al-Banna sendiri 

yang sudah dibukukan dan tulisan para tokohnya seperti Yusuf Al-

Qardlawi, Sa`id Ḥawwa, Sayyid Qutb dan lain-lain dapat ditangkap 

bahwa gerakan ini tidak membenarkan setiap perubahan (reformasi) 

dengan menempuh cara-cara kekerasan. Bahkan tokoh-tokoh di atas 

turut memprotes sikap-sikap individu sebagian kecil gerakan Islam 

lainnya, yang cenderung menggunakan kekuatan fisik waktu 

berhadapan dengan penguasa, seperti peristiwa pembunuhan Sadat 

tahun 1980.  

Dalam perjalanan sejarahnya, Al-Ikhwān tidak pernah terlibat 

dalam konfrontasi bersenjata dengan aparat keamanan. Bahkan, 

meskipun mereka tetap menjadi “langganan” penyiksaan, namun 

reaksi balas dendam, juga tidak terlihat. Apa yang terdengar tentang 

tuduhan-tuduhan keterlibatan gerakan ini dalam merancang suatu 

pemberontakan berdarah, itu lebih tepat sebagai “fitnah” yang 

sengaja ditiupkan pihak tertentu untuk merusak citranya. 

Sebagaimana organisasi lain, Al-Ikhwān mengajak umat kembali 

kepada Islam dengan cara yang ‘hikmah’. Menurut mereka, berbagai 

krisis yang menimpa umat seperti, kehilangan syakhshiyah 

(identitas), hapusnya kekuatan, akhirnya menjadi ajang “permainan” 

musuh, semuanya akibat umat Islam telah “berhenti” menjadi Islam. 

Untuk memulihkan kekuatan dan merebut kembali posisi yang telah 

hilang, umat Islam mesti kembali kepada orisinalitas Islam . 
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Kelebihan Al-Ikhwān dari rekan-rekannya, ia memiliki konsep 

(manhaj) yang jelas, untuk menggiring umat Islam ke arah 

pemahaman  Islam yang universal dan komprehensif. Hujjah 

(argumentasi) mereka tidak hanya indoktrinasi, tetapi juga mengajak 

mad`u (kadernya) untuk berfikir objektif dan terbuka. Tidak heran, 

kenapa di dunia Arab khususnya, kelompok terbesar pengikut mereka 

kalangan intelektual. Dapat dibaca nama-nama seperti: Umar 

Tilmisani, Ma´mun Hudhaibi, Sayid Qutb, DR. Abdul Qadir Audah, 

dan lainnya adalah advokat, ahli hukum, pemikir, dosen, 

purnawirawan dan ulama.  

Secara ilmiyah Agaknya lebih tepat bila Al-Ikhwān disebut 

sebagai “gerakan pembaharuan” ketimbang “gerakan 

Fundamentalis”. Karena, selain ciri khas yang terakhir ini tidak 

kelihatan dari aktifitas Ikhwān, juga istilah itu adalah “senjata” barat 

untuk menakut-nakuti berbagai pihak akan “bahaya” Islam. Padahal 

tidak ada apa-apanya. Diakui atau tidak, organisasi yang lahir di kota 

‘Ismā`iliyah’ ini, cukup  disegani dan sangat diperhitungkan.  

Konon, naiknya Gamal A. Nasser ke “kursi” presiden, banyak 

dibantu gerakan ini. Walaupun akhirnya, bagai kacang lupa pada 

kulitnya, Gamal mengeksekusi mati sejumlah tokoh gerakan itu, 

dengan dalih terlibat tindakan subversi. Mereka juga meninggalkan 

banyak jasa bagi rakyat Mesir dalam perang Mesir-Israel, dan dalam 

proses Nasionalisasi Terusan Suez.  

Pembentukan Watak Muslim 
Kematangan konsep, kadangkala tidak menjamin keberhasilan 

perjuangan sebuah organisasi, tanpa ditopang struktur keorganisasian 

dan watak anggotanya. Di sinilah letak keunggulan gerakan ini. 

Menurut analisa para pengamat, gerakan yang lahir di tahun 1928 ini 

mempunyai struktur keorganisasian yang cukup rapi, kedisiplinan 

anggotanya melebihi disiplin militer, memang ini dapat dibaca dari 

ucapan Al-Banna sendiri, dalam merumuskan profil seorang ‘kader’, 

ialah: gerak-geriknya rapi, berdisiplin tinggi, mempunyai nalar 

intelek, berbudi pekerti yang baik, jasmani yang kokoh, ibadah yang 

benar, berhati bersih, dan hidup mandiri. Tidak banyak yang bisa 

direkam dari sistem kerja dan aktifitas organisasi yang menjadi 
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momok bagi Yahudi ini, karena unsur “secret”nya yang amat pekat, 

sehingga sulit di“cium” kegiatan-kegiatannya. 

Mencari Kelemahan 
Melihat struktur organisasi, program kerja dan konsep Al-Ikhwān 

yang jitu, memang terdetak suatu pertanyaan, kenapa organisasi ini 

belum mampu tampil sebagai kekuatan penentu, atau paling tidak, 

mendapat tempat yang layak dalam parlemen dinegerinya? 

Ada beberapa analisa para pengamat yang bisa dibaca dalam 

hubungan ini. Di antaranya, sikap penguasa yang tidak mengenal 

rasio apalagi “belas kasihan” bagi setiap gerakan Islam, khususnya 

Al-Ikhwān. Ini dapat dibuktikan sejak berpindahnya markas 

organisasi ini ke ibu kota Cairo, penguasa tidak pernah menunjukkan 

sikap “bersahabat”. Konon kabarnya sikap ini merupakan “instruksi” 

dari Amerika dan Inggris, yang berdiri di belakang Israel, karena 

permusuhan yang terang-terangan dari gerakan Al-Ikhwān terhadap 

negara Yahudi itu. Setiap penggantian rezim, ada saja tokoh-tokoh 

gerakan yang “dibantai”. Sementara penyiksaan biadab sudah 

menjadi “langganan” anggota-anggota mereka. Berkali-kali protes 

muncul dari Badan Internasional untuk perlindungan Hak-hak Azasi 

Manusia, tetapi itu sepertinya tidak digubris. 

Demikian pula dengan sistim pemilu, yang sulit bagi partai 

oposisi manapun untuk menang. Kondisi keamanan yang 

mengerikan, sistem politik yang tertutup dan kehidupan ekonomi 

yang mencekik, secara bersamaan, akan membuat rakyat menjadi 

“phobi” dengan politik, dan cenderung bersikap “tidak peduli”. 

Sementara di sisi lain, di pihak aktifis gerakan yang berhaluan 

“keras”, penyiksaan biadab, penangkapan membabi buta, bukanlah 

mematikan semangat mereka sama sekali, justru dampak logisnya 

membuat mereka mencari “jalan pintas”, dan semakin “ekstrim” serta 

bertindak “brutal”. Banyak contoh yang mendukung kebenaran 

pengamatan ini. 

Terbunuhnya Hasan Al-Banna di tangan polisi, dan sejumlah tokoh 

dan pemikir Islam telah mengundang simpati banyak orang di luar 

Mesir. Tambahan lagi  penangkapan besar-besaran sebagai rentetan dari 

beberapa kasus pembunuhan, turut mempermulus jalan untuk 
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meng“ekspor” gerakan ini ke berbagai negara kawasan itu. Ada yang 

menilai, bahwa hikmah “kegagalan” Al-Ikhwān di negeri asalnya, dapat 

mengintrodusir ide-idenya ke berbagai negara Tim-Teng seperti Suriah, 

Sudan, Yordania, Al-Jazair, Tunisia, dan negara-negara Teluk.  

Jadi, ditekannya arus pembaharuan Islam, sebenarnya justru 

mempercepat laju pertumbuhannya. 

Al Jazair dan Kebangkitan Islam 
Seperti diberitakan Tempo (15/6/91), gerakan “fundamentalis” 

Islam dan Al-Jazair, mengakar dari gerakan Al-Ikhwān di Mesir. Ini 

ada betulnya. Karena, walaupun mungkin partai “Front Penyelamatan 

Islam” (Jabhat Al-Islāmiyah Lil Inqāz) secara keorganisasian tidak 

mempunyai “hubungan” dengan “sahabatnya” di Mesir, namun boleh 

dibilang FPI diilhami oleh spirit Al-Ikhwān. Itu dapat dilihat dari 

tuntutan-tuntutan dan cita-cita FPI sendiri, persis sama dengan apa 

yang dicetuskan Al-Banna di tahun dua puluhan. 

Perkembangan arus pembaharuan di Al-Jazair dapat dikatakan 

deras. Puncaknya adalah kemenangan FPI pada pemilu untuk tingkat 

Daerah dan Wilayah Propinsi, pada 12 Juni 1990, memang agak 

menarik perhatian para pengamat Barat dan timur. Hampir seluruh 

media massa Barat sebagaimana lazimnya tradisi pers Barat 

me“ribut”kan kemenangan FPI itu. Ada yang menuduh sebagai 

ancaman bahaya “fundamentalis” melanda Al-Jazair. Soalnya, negeri 

yang memperoleh kemerdekaannya dari Perancis 3 Juli 1962 ini, 

hampir-hampir telah kehilangan unsur “arab”nya. Sampai-sampai 

bahasa resmi di sana, adalah bahasa ‘Perancis’ di samping bahasa 

Arab. Sebenarnya bahasa adalah bagian budaya yang paling sulit 

dirubah. Bisa saja adat istiadat, sikap dan pola hidup mengalami 

“adaptasi”, tetapi bahasa itu biasanya “solid”. Indonesia, selama tiga 

ratus tahun dijajah Belanda, namun bahasa Belanda tidak 

berpengaruh di “sini”. Menyatunya Al-jazair dengan bahasa Perancis 

merupakan pertanda pekatnya tingkat pembauran kedua bangsa itu. 

Dari segi budaya, arus peng“imporan” budaya barat terjadi secara 

besar-besaran, yang sudah barang tentu paradoks dengan nilai-nilai 

budaya Arab Islami, yang telah menjadi basis di kalangan masyarakat 

menengah ke bawah. 
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Bidang Hukum, tentu jadi sasaran utama Perancis. Negeri 

“induk” hukum Eropa itu, berhasil menggeser sistem hukum Islam 

(Syari`at Islam) yang sudah ratusan tahun berlaku dari tata hukum 

Nasional Algeria, kecuali hanya menyangkut hukum kekeluargaan 

(Al-Aḥwāl Asy-Syakhsiyah). 

Dari aspek politik, negeri yang berpenduduk sekitar 24 juta jiwa 

ini, menganut sistem  sekuler dan ‘Marxis-Sosialis’. Sejak rezim Bin 

Bella, kemudian dilanjutkan oleh penggantinya Boumediene, dan 

penerusnya Bin Jedid, posisi Islam yang masih mengakar kebawah, 

senantiasa ditekan, tokoh-tokohnya yang bergaris “keras” 

disingkirkan, dan aktifitasnya diberangus. Aspirasi rakyat yang tidak 

disalurkan melalui partai pemerintah (FLN) tidak diperhatikan, 

apalagi yang ber”bau” Islam. 

Kesemuanya ini hanya mempertinggi suhu kemarahan rakyat dan 

mempercepat meletusnya aksi anti pemerintah yang meletus pada 

bulan Oktober 1988. 

Sebenarnya, kerinduan rakyat Al-Jazair kepada Islam, sudah 

sejak lama meluap. Itu terlihat dari beberapa aktifitas Islam yang 

tidak terbendung. Issu Islamisasi sendi-sendi kehidupan sudah santer 

dimana-mana. Jilbab, sebagai busana muslimat, sudah merata dikota 

dan desa. Sekitar tahun 1982 telah berdiri sebuah Universitas Islam 

yana megah di kota Qasanthina, tempat ditempanya calon-calon 

ilmuwan Islam. Bahkan Rektor pertamanya sengaja didatangkan dari 

Mesir, Syeikh Muḥammad Al-Ghazali, pemikir kondang itu. 

Kemudian, setiap tahunnya, diselenggarakan Seminar Islam bertaraf 

Internasional (“Al-Multaqā Al-fikri Al Islāmy”), yang mengupas 

berbagai kasus dan problema dunia Islam. Sampai-sampai suatu kali, 

Syekh Yusuf Al-Qardhawi pernah mencetuskan isi hatinya, katanya: 

“Setiap kali saya menginjakkan kaki di bumi Al-Jazair, terasa ada 

“angin segar”. Siapa tahu dari negeri ini, mulai bertiup “angin” 

kebangkitan Islam?”. 

Peristiwa Oktober 1988, kelihatannya bukan rekayasa siapa-

siapa, akan tetapi lebih tepat sebagai tuntutan massa yang sudah lama 

“haus” akan Islam. Hanya saja, FPI satu-satunya partai Islam yang 

manggung di pentas politik, tentu massa menyalurkan aspirasi 

politiknya lewat Front yang dipimpin oleh Prof. Abbas Madani itu. 
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Mengenal FPI 
Kehadiran FPI di pentas politik, cukup menarik bagi orang yang 

“mengerti” trend-trend pembaharuan Islam. Pada dasarnya, FPI 

adalah sebuah gerakan yang bercorak “salafiyah”. Gerakan yang 

tersebar hampir di seluruh dunia Islam ini, berciri khas cenderung 

mempersoalkan masalah-masalah sepele, yang mesti “identik” 

dengan Sunnah Rasul Saw, seperti memelihara jenggot, bersorban, 

menggerakkan telunjuk waktu tahiyyat, azan Jum’at satu kali, 

membaca “basmalah” dengan sirr, tidak berqunut waktu subuh. 

Senjata yang sering digunakannya: “Bid`ah”, “syirik”, dan 

“khurāfat”. Dan biasanya, mereka sangat “phobi” dengan politik. 

Tetapai “salafiyah” yang satu ini, ikut menjadi “pemain” di 

gelanggang politik. Ini tentu menarik. Dan itu pula sebabnya, 

sebagian orang meragukan kemampuan FPI untuk mempertahankan 

prestasi politiknya. 

Lain halnya dengan “Harakah Al-mujtama` Al-Islāmi” 

(HAMAS). Meskipun, usia gerakan ini lebih muda dari FPI, tetapi 

benih gerakan ini dan aktifitasnya sudah mengakar sejak seperempat 

abad lalu, seperti diakui oleh pencetusnya, Syeikh Mahfuz Nahnah 

dalam wawancaranya dengan majalah “Palestina Al-Muslimah”. 

Partai, yang resminya berdiri 6 Desember 1990 ini, adalah aliansi 

dakwah Al-Ikhwān Al-Muslimūn di  Mesir. 

Jadi secara bonafiditas, HAMAS lebih diharapkan mampu 

membawa aspirasi politik Islam di Al-Jazair, karena telah banyak 

menimba pengalaman politik dari ‘induk’nya di Mesir. Sekarang ini 

saja, HAMAS tampil sebagai partai Islam kedua terkuat setelah FPI. 

Kemungkinan sekali, terlambatnya diumumkan berdiri partai 

HAMAS, untuk menjaga terpecahnya suara Islam pada Pemilu Juni 

1990 lalu. Suatu hal yang tidak dikehendaki bersama oleh tokoh-

tokoh Islami itu. 

Tidak dapat dipungkiri, titik-titik perbedaan paham antara partai-

partai Islam sekarang, agak kelihatan. Walaupun tidak se’besar’ yang 

ditiupkan FLN dan pers Barat. Tetapi, andaikan pimpinan-pimpinan 

partai itu tidak membaca kondisi ini, kemungkinan gagalnya mereka 

pada Pemilu mendatang, tidak tertutup. Apa lagi konon kabarnya, 
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Jabhah Islāmiyah Lil-Inqāz, sudah mulai menampakkan 

“kebesaran”nya. Sehingga saran yang diajukan partai-partai Islam 

lain dalam “Al-Qā´imatul Muwādah” (pilar-pilar pengukuhan) 

ditolak oleh FPI. 

Tetapi, kelihatannya HAMAS dan ‘rekan-rekan’nya cukup 

dewasa menghadapi gejala ini. Syekh Nahnah mengakui, bahwa 

sikap keras FPI itu disambut dengan lunak oleh partai lain dan 

mengalah, agar tidak memecah barisan Islam, katanya.   

Demokrasi dan Kebangkitan Islam 
Mengamati pengalaman partai Islam di Al-Jazair, banyak 

pengamat berasumsi, bahwa posisi partai Islam di pentas politik 

selama ini, yang terkesan ‘lesu’, sebenarnya bukan karena ketidak 

mampuannya bersaing dengan ‘rival’nya. Akan tetapi karena tidak 

terciptanya iklim politik yang sehat, terbuka dan jujur. Maka pada 

saat mana iklim itu telah eksis, maka kejayaan partai Islam tidak bisa 

dihadang. 

Selain kasus Al-Jazair, dapat dijadikan sebagai fakta, 

kemenangan Islam di Yordania. Suatu hasil yang cukup membuat 

para pengamat politik menjadi terkesima. 

Lalu, apakah kejayaan partai Nasional selama ini hanya 

merupakan ‘buah’ dari praktek kecurangan, persaingan yang tidak 

sehat, intimidasi dan intervensi ? Masih menjadi tanda tanya besar. 

Sepertinya, dihadang atau tidak dihadang, bola kebangkitan Islam 

tetap menggelinding.  



225 

 

BOUDIAF: “SADAT” KEDUA 

DI TIMUR TENGAH 

ika ada yang mengklaim, politik itu kejam, kotor dan keji 

sepintas lalu ada betulnya. Tapi pandangan ini terlalu terfokus 

pada sebagian praktik penyelewengan, yang dilakukan oknum 

yang sengaja atau tidak, telah mencemari citra politik. Padahal jika 

dilihat politik sebagai suatu aspek dari peradaban manusia, ia jelas 

merupakan kebutuhan untuk membahagiakan hidup manusia. Kejam 

atau tidaknya politik lebih ditentukan oleh “the man behind the gun” 

nya. 

Senin (26/6) yang lalu, Mohammad Boudiaf, Presiden Al-Jazair 

yang dipilih menjadi Ketua Dewan Tinggi Negara (Al-Majlis Al-A`lā 

Lil-Amni) sejak 16 Januari lalu, telah tewas ditembak orang tak 

dikenal, saat membuka Pusat Kebudayaan (al-markaz al-tsaqāfi) di 

kota An-Naba, sebuah kota di tepi laut Mediterania. 

Kematian itu sangat mengejutkan banyak pihak, terutama pihak 

Barat. Karena sekitar dua bulanan ini, berita Al-Jazair hampir lenyap 

dari sorotan massa media. Barang kali “hukum darurat” dianggap 

sebagai resep ampuh menetralisir keadaan dalam negeri Al-Jazair. 

Ternyata, air tenang menenggelamkan, kata pepatah lama. 

Bila diamati tragedi yang menimpa Boudiaf, terdapat beberapa 

kesamaan  dengan musibah yang dialami mantan Presiden Mesir 

Anwar Sadat pada Oktober 1981, sehingga Boudiaf bisa disebut 

“Sadat” kedua dikawasan itu. Persamaan keduanya dapat disebut, 

antara lain: 

J 
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1. Baik Sadat maupun Boudiaf, sama-sama tewas ditembus peluru  

dalam sebuah acara resmi. Waktu itu Sadat sedang menyaksikan 

parade militer dan atraksi-atraksi untuk menunjukkan kebolehan 

prajurit-prajuritnya. Sekonyong-konyong ‘kebolehan’ itu 

disodorkan seorang perwira berpangkat Letnan, Khaled 

Islambuli, yang turut terlibat dalam parade itu. Turun dari truk 

pengangkut prajurit, sambil melangkah pelan tapi pasti. Khaled 

berjalan menghampiri Sadat. Dikira ingin memberi 

penghormatan, ternyata moncong senapan yang diarahkan ke 

kepala sang Presiden memuntahkan peluru. Dor. dor. dor. Sadat 

tewas berlumuran darah dan suasana hening jadi kacau balau 

seketika. Penembak Boudiaf juga, menurut berita, mengenakan 

seragam polisi khusus. 

Jika diamati, baik kasus penembakan Sadat maupun Boudiaf 

sama-sama telah dirancang sedemikian rapi dan matang. Acara 

resmi seperti itu kelihatannya merupakan moment paling tepat 

untuk mengintai seseorang. Karena konsentrasi hadirin biasanya 

lebih terfokus untuk mengikuti acara demi acara yang 

diprogramkan. Jarang sekali orang membayangkan bakal terjadi 

kerusuhan, apalagi dalam acara resmi yang dihadiri oleh petinggi 

negara seperti itu. Langkah  pengamanan preventif tentu sudah 

lebih awal terpikirkan oleh pihak security, namun untuk 

mendeteksi “orang dalam” juga tidak begitu mudah. Itulah yang 

terlihat dari pelaku dua kasus di atas sama-sama “orang dalam”, 

atau paling tidak yang terkesan sementara ini adalah demikian. 

Juga truk yang ditumpangi Khaled dalam iring-iringan itu adalah 

truk yang paling belakang, untuk menghindari sejauh mungkin 

gagalnya rencana sebelum terealisir. Kemudian, kedua pelaku 

sama-sama menggunakan taktik ‘mengalihkan perhatian’. Dua 

kawan Khaled lebih dahulu melepaskan tembakan ke udara, dan 

sebelum tertembaknya Boudiaf, juga diawali oleh ledakan bom, 

untuk mengeruhkan suasana, karena perhatian orang pada saat 

klimaks itu lebih tertuju pada masalah ledakan bom ketimbang 

sasaran khusus. 

2. Dari segi motivasi, kedua peristiwa itu juga mempunyai 

kesamaan, yaitu orientasi kedua tokoh dari Timur Tengah itu 
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untuk mempertahankan ‘kuku’ barat di negeri masing-masing. 

Perdamaian Mesir-Israel yang puncaknya pada penandatanganan 

Perjanjian “Camp David” boleh dikata adalah satu bentuk 

legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan Amerika di Timur 

Tengah. Meskipun Sadat sudah mengetengahkan sederetan 

alasan-alasannya, yang intinya problem ekonomi di depan 

Parlemen Mesir, namun sulit menghapus peran Amerika dan 

Negara-negara Barat yang menggiring Sadat ke meja 

perundingan. Padahal perdamaian dengan Yahudi itu, sangat 

dikecam oleh berbagai lapisan masyarakat Mesir, khususnya 

ulama sebagai basis terkuat. “Lembaga Riset” Al-Azhar yang 

disegani itu sempat mengeluarkan fatwa mengharamkan 

berdamai dengan Israel, yang disponsori oleh Syekhnya DR. 

Abdul Halim Mahmud. 

Mirip dengan Sadat, kebijakan Boudiaf juga bertujuan 

mengekalkan pengaruh barat, khususnya Perancis, di negeri 

berpenduduk dua puluh enam juta jiwa itu. Ini jelas terlihat dari 

pembatalan pemilu oleh pihak militer, yang seyogyanya 

dilaksanakan Januari lalu, karena dipastikan pemilu itu akan 

dimenangkan oleh Partai Islam, Front Islamique du Salut (FIS), 

partai politik yang dikenal “anti barat”. Prediksi kemenangan 

mutlak FIS bukan tak beralasan, tetapi didasarkan pada 

pengalaman pemilihan-pemilihan sebelumnya dan dukungan 

rakyat Al-Jazair secara luar biasa atas partai yang dipimpin 

Abbas Madani itu. Tidak hanya itu, bahkan FIS dibubarkan dan 

dinyatakan sebagai organisasi terlarang, Maret lalu, dan sejumlah 

aktifis serta pendukungnya ditangkap rezim Boudiaf. 

3. Selain dari dua faktor di atas, kesamaan antara Sadat dengan 

Boudiaf yang lebih menonjol lagi pada ‘rival’ yang dihadapi oleh 

dua pimpinan itu.. Sepanjang sejarah politik Mesir, pertarungan 

sengit di pentas politik hanya berkisar pada dua kekuatan besar, 

yaitu rezim penguasa dan kalangan Islam (lebih dikenal  dengan 

istilah ‘Islāmiyūn’). Secara politik formal, kekuatan Islam 

memang belum pernah mendominasi parlemen, apalagi 

menduduki kursi ‘presiden’. Namun kekuatan Islam sulit untuk 
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dikesampingkan dalam peta politik Mesir. Bahkan tak berlebihan 

jika dikatakan bahwa kekuatan ini telah mengakar di lapisan 

bawah dan mendapat tempat di hati rakyat. Ini tidak terlalu sulit 

dilogikakan, Karena antara Arab dengan Islam adalah dua unsur 

yang bersenyawa dan tidak mungkin dipisah. Upaya-upaya untuk 

memisah dua unsur itu seringkali berakhir dengan kegagalan. 

Hampir setiap pergantian rezim di negeri lembah Nil itu, pasti 

melibatkan kekuatan politik Islam, sejak kabinet Mahmud Fahmi 

An-Nuqrasi, An-Nahhas di zaman Raja Farouq, Gamal A. 

Nasser, Sadat dan mungkin sampai sekarang. Konon, naiknya 

Gamal A.Nasser ke kursi Presiden adalah berkat dukungan 

politik Ikhwān, namun bak kata pepatah : “senjata makan 

tuannya”, rezim Nasser berbalik memusuhi organisasi itu dan 

menuduhnya ingin meruntuhkan rezim penguasa, suatu tuduhan 

yang dinilai oleh banyak pengamat, kurang pas. 

Secara garis besar, ada dua kekuatan besar di barisan Islam, 

yaitu organisasi “Ikhwānul Muslimīn” yang cenderung lebih 

moderat dalam kebijakan dan sikap politiknya. Selain itu ada 

pula “Tanzhīm Jihad” (organisasi jihad = TJ) yang tidak 

mengenal kompromi. Berbeda dengan TJ, Ikhwān beberapa kali 

turut menjadi peserta pemilu untuk duduk di Parlemen baik 

ketika diakuinya sebagai partai resmi, ataupun setelah 

dibubarkannya. Setelah dibubarkan mereka melakukan aliansi 

dengan partai politik oposisi lainnya, seperti Partai “Al-Wafd” 

dan belakangan ini, mereka beraliansi dengan “Partai Buruh”. 

Keterlibatannya di pentas politik praktis, sangat dikecam 

‘kolega’nya dari Tanzhīm Jihad yang bergaris ‘keras’. Bagi 

kelompok ini, haram bekerja sama dengan penguasa (yang 

mereka istilahkan dengan “thāghūt”) dan wajib merubah suatu 

‘sistem’ yang tidak memberlakukan Hukum Islam. Ikhwān 

sebagai organisasi besar, pernah berjasa kepada pemerintah 

Mesir, yaitu partisipasi mereka yang demikian besar dalam 

perang Palestina tahun 1948. Karena motivasi religius dan 

kegigihan plus, mereka berhasil membuat Israel dalam 

pertempuran itu babak belur. Loyalitas Nasionalisme mereka 
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sangat bertolak belakang dengan hasil yang mereka peroleh 

setelah kembali dari medan tempur. An-Nuqrasyi, Perdana 

Mentri ketika itu, memutuskan pembubaran organisasi yang 

dipimpin oleh Hasan Al-Banna itu. Sebuah kebijakan yang 

mengundang perhatian banyak pengamat. Sebagian analis 

menilai, bahwa kebijakan itu erat sekali hubungannya dengan 

kekalahan Israel akibat gempuran dahsyat pasukan Ikhwān pada 

pertempuran yang baru usai, sehingga membuat kekhawatiran 

Barat sebagai tulang punggung Israel dan meminta rezim Mesir 

waktu itu agar me“nyelesai”kan Ikhwān. 

Bila Mesir senantiasa berhadapan dengan kekuatan Islam, 

maka Al-Jazair selama empat tahun ini sejak peristiwa kerusuhan 

di tahun 1988 berbenturan keras dengan aktifis Islam. Tercatat di 

akhir Januari 1992 tiga puluh orang terbunuh dalam suatu 

kerusuhan di sekitar Masjid Ibukota dan kota-kota lainnya. 

Sampai pekan pertama bulan Februari kerusuhan merembes ke 

berbagai kota di negeri itu dan memakan korban jiwa lebih dari 

empat puluh, melukai ratusan orang dan menangkap ribuan 

orang, menurut laporan Surat Kabar Mingguan Mesir “Asy-

Sya`ab”. Boudiaf memutuskan “Negara dalam keadaan bahaya”. 

4. Selain tiga poin di atas, tak kalah pentingnya untuk dianalisa, 

kedua peristiwa besar itu, sama-sama terjadi pada saat 

klimaksnya perselisihan antara rezim dengan pihak oposisi. 

Perselisihan antara Sadat dengan kalangan Islam bukan hanya 

pada kasus “Camp David”, tetapi  sebelumnya didahului oleh 

ketegangan demi ketegangan seperti  tuntutan penerapan 

“Syari’at Islam” sebagai konsekuensi hasil referendum yang 

pernah dilaksanakan, yang mayoritas rakyat menuntut 

pemberlakuan itu, tetapi tidak digubris, pidato-pidato sang 

Presiden yang sering memojokkan musuh politiknya dari 

Islamiyun dan bahkan mengeritik konsep Islam, penangkapan 

besar-besaran aktifis “Jamā`ah Islāmiyah” dan penyiksaan tidak 

manusiawi bagi tahanan politik di penjara-penjara Mesir, dan 

tidak sedikit dari tokoh-tokoh Islam yang dihabisi oleh militer, 

sehingga berkali-kali diprotes Organisasi Internasional tentang 
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Hak-Hak Azasi Manusia. Puncak dari ketegangan itu, 

berdamainya Sadat dengan ‘musuh lama’ yang dirasakan sebagai 

menginjak-injak perasaan rakyat, Ulama dan kandungan ayat 

Qur’an 58:22, 60:01. Secara aklamasi kalangan Islam menilai 

sikap itu sebagai pengkhianatan terhadap Islam dan perjuangan 

bangsa Arab secara umum. “Tanzhīm Jihad” merasa perbuatan 

itu harus dihukum dan eksekusinya tanggal 6 Oktober 1988 

persis saat berlangsungnya upacara resmi di sebuah lapangan di 

Nasr City, Cairo. 

Jika diperhatikan kasus Al-Jazair tidak jauh berbeda dengan 

kasus Mesir tadi. Jika diamati kronologi tragedi itu, maka 

benturan antara kalangan Islam yang diwakili oleh FIS sudah 

terjadi sejak 1988 masa pemerintahan Chadli Benjedid, 

demonstrasi besar-besaran yang membuat Benjedid setuju 

menjalankan demokrasi yang sesungguhnya. Akan tetapi, 

pelaksanaan demokrasi justru menguntungkan pihak FIS yang 

memenangkan pemilu putaran pertama 26 Desember 1991. FIS 

berhasil memperoleh kursi 188. Untuk meraih kemenangan 

mutlak FIS hanya membutuhkan 28 kursi tambahan saja. 

Menurut perkiraan, tambahan yang 28 kursi itu tidak terlalu sulit 

bagi FIS untuk menggolkannya pada pemilu putaran kedua yang 

dijadwalkan akan berlangsung 12 Januari 1992. Melihat hasil 

pemilu pertama  plus arus Islam yang tak terbendung di seluruh 

kota-kota Al-Jazair, militer memutuskan , demokrasi terpaksa 

harus digusur, karena merugikan ‘anak kandung’ sendiri. 

Benjedid dipaksa turun dan Boudiaf dipanggil pulang dari 

Marokko untuk mengetuai “Dewan Tinggi Negara” yang 

anggotanya terdiri dari Menteri Pertahanan Khaled Nizar, 

Menteri Dalam Negeri Belkheir dan Menteri Panglima Angkatan 

Bersenjata Sayid Qanazeh. 

Sudah bisa dibayangkan bagaimana risiko pembatalan 

sebuah pemilu, apalagi untuk maksud ‘penjegalan’. Kemarahan 

para pendukung partai yang merasa dirugikan, sulit untuk 

diredakan. Naiknya Boudiaf yang semula dicanangkan akan 

‘menengahi’ kemelut ternyata menelurkan policy yang justru 
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mengundang marah pihak yang bertikai karena tidak mampu 

menghindarkan penggunaan kekerasan. Dalam kerusuhan 31 

Januari lalu terbunuh 30 orang, peristiwa 4, 6, dan 7 Februari 

secara beruntun memakan korban puluhan jiwa, melukai ratusan 

orang. ‘Banjir darah’ itu mengukir babak awal kepemimpinan 

Boudiaf. 9 Februari merupakan tanggal bersejarah dalam 

perundang-undangan Al-Jazair. Pada hari itulah Boudiaf 

menetapkan berlakunya ‘Hukum Darurat’ yang bertujuan 

melegalisir semua tindakan aparat pemerintah dalam 

kebijaksanaan yang diambilnya, seperti melakukan penangkapan, 

penyiksaan dan bahkan pembunuhan. 

Kemarahan massa terhadap rezim Boudiaf semakin membara 

ketika dia membubarkan FIS dan menangkapi sejumlah besar 

aktifis dan pendukung organisasi itu. Pembubaran FIS sudah 

jelas mengundang situasi semakin rawan, karena para pendukung 

itu semakin terdorong untuk melakukan kegiatan bawah tanah. 

Yang terlihat, rentetan peristiwa-peristiwa itu ibarat bom waktu 

yang meledak akibat peristiwa 26 Juni 1992 ketika Abbas 

Madani dan Ali Belhaj, dua top leader ditubuh FIS dijatuhi 

hukuman mati oleh rezim Belhaj. Dengan mengamati rentetan 

dan kronologi peristiwa itu, agaknya tak terlalu terkejut 

mendengar kematian Boudiaf.  
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AFGHANISTAN PERJUANGAN 

TIGA BELAS TAHUN 

amis, 16 April 1992, Najibullah telah melepas 

kepresidenannya, setelah memerintah sejak 1986 di 

Afghanistan atas dukungan mantan Uni Soviet. Kejatuhan 

Najib sebenarnya sudah lama diramalkan banyak pengamat. 

Penarikan militer Soviet (1989) dari Afghanistan, boleh dikata, telah 

merupakan ‘yellow light’ (lampu kuning) bagi kekuasaan komunis di 

negeri itu. Penarikan itu juga sekaligus membuktikan bahwa 

kegagalan yang sesungguhnya bukan terletak pada figuritas tokoh-

tokoh yang ditampilkan. Akan tetapi, lebih terpusat pada sistem yang 

di“injeksikan” yang memang tidak relevan dengan suara hati nurani 

rakyat. Buktinya baik figur Babrak Karmal ‘boneka’ Soviet yang 

dicampakkannya tahun 1986 dan nasib Najibullah yang berkuasa 

selama enam tahun tidak jauh berbeda. 

Ada sementara pengamat menilai, kemampuan Najibullah untuk 

bertahan selama tiga tahun, setelah ditinggal ‘Moskow’ adalah 

sesuatu yang mengejutkan. Akan tetapi penarikan itu sendiri, 

agaknya tidaklah menjamin pencabutan semua bentuk dukungan dan 

campur tangan terhadap rezim Kabul, meskipun idealnya harus 

demikian termasuk bantuan ekonomi secara besar-besaran, seperti 

yang banyak dimaklumi oleh banyak pihak. Kalau tidak, siapakah 

yang memback-up perekonomian rezim Kabul, yang hanya 

menguasai kawasan-kawasan yang secara ekonomis kurang berarti 

selama kurun waktu tiga tahun itu? Malah ada analis lain yang lebih 

K 
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jauh menilai, keruntuhan Soviet erat sekali kaitannya dengan 

keterlibatannya di Afghanistan, krisis yang banyak menguras 

anggaran negeri ‘beruang merah’ itu. 

Maka setelah Republik Uni Soviet (USSR) ‘tutup usia’ bulan 

Desember tahun lalu (1991), secara otomatis, pertahanan rezim 

Najibullah dari segi militer, politik, dan ekonomi turut ambruk. 

Wajar-wajar saja, setelah keruntuhan Soviet, rezim yang dipimpin 

oleh dokter lulusan Universitas Kabul itu hanya mampu bertahan 

tidak lebih dari empat bulan. 

Awal sebuah perjuangan 

Ambisi Uni Soviet mengembangkan ‘sayap’nya ke negara-negara 

lain dan mengekspor faham Marxismenya telah dirasakan sejak lama. 

Di Indonesia misalnya, goncangan Marxisme telah terasa sejak 1948, 

kala meletusnya pemberontakan Madiun. Afghanistan merupakan 

sasaran penting bagi Soviet, karena negeri itu, secara geografis, 

dinilai sangat strategis, sebagai pintu gerbang ke negara-negara Asia 

Selatan, Asia Tenggara dan Timur Tengah. 

Jika diperhatikan lebih jeli, jauh sebelum intervensi Soviet ke 

Afghanistan (1979), ‘kuku’ negara beruang merah itu telah sejak lama 

mencengkeram. Mulai dari periode pemerintahan Zhahir Syah, yang 

naik tahta menggantikan ayahnya, Nadir Syah, yang tewas terbunuh 

tahun 1933. Setelah Zhahir Syah tumbang, kader komunis, 

Muḥammad  Daud, berhasil di’orbit’kan Moskow menjadi Perdana 

Menteri. Naiknya Daud telah membawa sejumlah perubahan mendasar 

dalam kebijakan politik, tatanan ekonomi, sosial dan budaya bangsa 

Afghanistan dengan menjadikan Moskow sebagai ‘kiblatnya’. 

Tak luput dari sasaran komunisasi saat itu, kalau bukan sasaran 

inti (central focus) adalah Universitas Kabul. Ini mudah di’baca’ 

karena universitas sebagai sarang kaum intelektual sangat potensial 

untuk menyebar suatu konsep. Bila konsep itu berjalan mulus di 

kandang orang pintar, maka keberhasilannya di masyarakat sudah 

bisa diprediksi. Akan tetapi meskipun ideologi komunis yang sedang 

manggung di pentas politik dan didukung oleh kekuatan militer, 

namun kaum elite intelektual yang bermarkas di Universitas Kabul 

yang merupakan cikal bakal perjuangan Mujahiddin Afghanistan 
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tidak begitu mudah ditaklukkan. Mereka secara diam-diam menyusun 

kekuatan under ground, di dalam dan di luar kampus. Figur-figur 

seperti Burhanuddin Rabbāni, Abdu Rabb Ar-Rasul Sayyāf dan 

Qalbuddin Hikmatyar adalah aktivitas Islam yang tak mengenal 

‘istirahat’ untuk mendobrak ‘Sekularisme’ dan ‘Komunisme’. 

Di lain pihak, Daud yang sedang berkuasa tak kalah 

mempersiapkan generasinya. Hafizullah Amin, Taraki, dan Babrak 

Karmal adalah figur-figur yang dikadernya di rumahnya sendiri. 

Sudah dapat dibayangkan, benturan yang paling keras yang dihadapi 

oleh rezim penguasa adalah kalangan Islam. Masa pemerintahan 

enam tahun digunakan oleh Daud untuk mem’bersih’kan gerakan 

Islam dari bumi Afghanistan sesuai dengan ‘instruksi’ Moskow. 

Namun, pada kenyataannya kalangan Islam justru semakin 

mendapat tempat di hati rakyat, sehingga Daud tidak bisa bertahan 

lama di ‘pos’nya, kemudian digulingkan oleh Taraki, yang juga 

‘boneka’ Soviet.  

Naiknya Taraki ke ‘kursi’ presiden Afghanistan yang ketika itu 

telah menjadi Republik telah mengukir sejarah baru yang cenderung 

semakin mempertajam hubungan rakyat yang mayoritas Islam 

dengan rezim penguasa. Taraki berhasil membegal puluhan ribu umat 

Islam. Tindakan yang tidak manusiawi inilah menyulut kemarahan 

rakyat dan keluarnya fatwa Ulama Afghanistan: ‘mengkafirkan 

Taraki’ dan kewajiban jihad bagi seluruh kaum muslimin 

Afghanistan. Melihat situasi politik yang semakin runyam, Uni 

Soviet terpaksa mencopot Taraki dan menggantikannya dengan 

Hafizullah Amin. Taraki tewas. Harapan Moskow dengan naiknya 

Hafizullah agar situasi politik dalam negeri mereda dan meyakinkan 

rakyat bahwa tokoh baru ini akan membawa sejumlah perubahan juga 

tak kunjung nyata. Keadaan dalam negeri tidak bertambah tenang. 

Suara ‘jihad’ semakin bergaung di semua pelosok. Akhirnya 

perlawanan massal tidak dapat dibendung lagi, sehingga memaksa 

Uni Soviet dengan presidennya pada masa itu mendiang Breznev 

untuk melakukan intervensi militer. Seratus ribu serdadu Soviet 

dikerahkan masuk Afghanistan. Moskow juga membonceng figur 

baru: Babrak Karmal, sukses menggulingkan presiden lama dalam 

sebuah kudeta sandiwara. 
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Peshawar Kota Mujahiddin 
Peristiwa 27 Desember 1979 merupakan episode berikutnya 

dalam lintasan sejarah perlawanan Mujahiddin. Babrak Karmal 

dengan dukungan personil-personil militer Soviet memperlakukan 

rakyatnya sebagai ‘musuh’ yang harus disapu bersih. Kekejaman-

kekejaman rezim Babrak sudah bukan rahasia lagi, seperti melakukan 

pembantaian, intimidasi, perampasan hak dan pengusiran besar-

besaran terhadap bangsa Afghanistan yang menentang 

kebijaksanaannya. Pengungsi-pengungsi Afghan dalam jumlah jutaan 

orang mencari proteksi di negara tetangga, Pakistan. Peshawar, kota 

yang terletak di perbatasan Pakistan-Afghanistan telah berubah dari 

dusun yang sunyi menjadi kota Mujahiddin. Dari sinilah Mujahiddin 

melancarkan perlawanan terhadap rezim militer Kabul selama tiga 

belas tahun. 

Pakistan, mirip seperti Bangladesh sekarang setelah kedatangan 

pengungsi Rohingya masih belum ‘mandiri’ secara ekonomis, dan 

punya beban-beban tersendiri, telah menghadapi masalah baru 

sehubungan dengan pengungsi Afghan. Namun, situasi yang 

demikian sempit dan menjepit tidak membuat almarhum Presiden Zia 

Ul Haq putus asa dan mengorbankan kepentingan Mujahiddin. Setiap 

forum pertemuan dimanfaatkannya untuk menyampaikan kasus 

Afghanistan. Konon, sikap concern nya yang demikian tinggi 

mungkin karena dorongan kesamaan ideologi dan rumpun, itulah 

yang mengkhawatirkan Soviet dan Barat akan keberadaan Zia, 

sehingga kasus kecelakaan pesawat (1989) sulit dipisahkan dari 

masalah Afghanistan. 

Negara-negara Arab petro Dollar, merupakan harapan besar 

kalau bukan tumpuan semua harapan untuk meringankan beban 

Pakistan. Loby-loby Zia berhasil meyakinkan negara-negara Arab 

seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan lain-lain bahwa masalah 

Afghan adalah masalah umat Islam. Riyal, Dinar dan Dolar bahkan 

sukarelawan, mengalir dari berbagai penjuru. 

Kaum Mujahiddin sendiri yang kian hari kian dewasa menata 

kehidupan di pengasingan, tak kalah melakukan terobosan dan lobby 

ke berbagai negara Arab dan Islam. Tersebutlah nama seperti 
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Usamah bin Ladin, anak milioner Arab Saudi, yang datang selain 

dengan koper-kopernya yang penuh dolar, juga turut terjun ke medan 

jihad. Juga utusan Sayyaf setiap tahun hadir di Arafah dan Mina 

untuk menyampaikan laporan perkembangan jihad di depan jutaan 

jemaah haji. 

Afghanistan Pasca Babrak 
Kudeta mengkudeta sudah menjadi ciri khas Soviet untuk 

mempertahankan ‘kuku’nya di Afghanistan. Setelah Babrak Karmal 

digulingkan, tampillah tokoh muda Komunis, mantan kepala dinas 

intelijen di masa Babrak. Najibullah, dengan berbagai kebijakan yang 

rada lunak, berusaha merangkul pejuang yang bergaris ‘keras’. Di 

dunia Islam, Najib berupaya meyakinkan tokoh-tokoh Islam 

Internasional bahwa pertempuran dalam negerinya telah berubah 

warna menjadi ‘perang saudara sesama Muslim’. Najib beralasan 

bahwa tentara Soviet telah pergi. 

Ada juga satu dua tokoh Islam yang terjebak oleh trick Najib itu. 

Najib tidak segan-segan mengundang tokoh/ulama dari berbagai 

negara dalam acara-acara syiar seperti maulid, untuk menunjukkan 

ke”ikhlas”an niatnya. Turut hadir Hamzah Da’bas dan tokoh-tokoh 

oposisi ‘kiri’ dari Mesir. Da’bas yang pemimpin redaksi sebuah 

mingguan Islam Mesir, sekembalinya dari Kabul, mulai 

menunjukkan sikap lunaknya dan hampir menjadi ‘corong’ Najib di 

Mesir untuk melemparkan gagasan “Ash-shulhu baina al- mu´minīn” 

(damai sesama mukmin) atau rekonsiliasi. Najib tidak tanggung-

tanggung menawarkan Makkah sebagai tempat perundingan, tawaran 

itu spontan dijawab oleh Sayyaf, salah seorang tokoh Mujahiddin 

dengan kata-kata yang cukup diplomatis dan lembut: “Kami mau 

berdamai, setelah mengetahui posisi anda yang mengajak damai. 

Apakah sebagai seorang Komunis yang telah merampas hak dan 

membantai bangsa Afghanistan, atau sebagai Muslim yang telah 

murtad”. Kedua posisi itu dalam ketentuan Syari’at Islam menuntut 

sanksi yang sejenis yaitu al-qatlu (“pembersih total”). 

Jurus-jurus yang dilancarkan Najib, kelihatannya kurang 

menunjukkan hasil sampai akhir masa jabatannya. Pahit dan getirnya 

perjuangan telah dirasakan bersama oleh Mujahiddin selama tiga 
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belas tahun lebih. Menahan lapar, kurang tidur, turun naik gunung 

sudah menjadi kegiatan harian. Saat ini di depan mereka secercah 

titik terang mulai terbentang. Najibullah telah mundur, Kabul pun 

telah gugur, sejumlah tugas dan kewajiban baru telah menunggu. 

Sepertinya pertikaian-pertikaian kecil tak akan menghambat 

datangnya kemenangan.  
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ISRAEL DI BELAKANG INVANSI 

TERHADAP IRAK 

dakah manusia yang lebih buruk dari George Walker Bush di 

zaman ini? Itulah pertanyaan yang muncul di kepala setiap 

orang mengingat kejahatan yang dilakukan oleh Presiden AS 

itu terhadap kemanusiaan yang begitu dahsyat. 

Sejak tanggal 24 Maret 2003, Amerika Serikat (AS) dengan 

sekutunya (Inggris dan Australia) membombardir kota-kota di Irak. 

Serangan membabi buta itu menghancurkan ratusan bangunan yang 

terdiri dari rumah-rumah penduduk, dan kantor pemerintah. 

Membunuh ribuan penduduk sipil yang tak berdosa, yang sebagian 

besarnya adalah anak-anak, perempuan dan orang tua. Rumah sakit 

penuh sesak dengan korban-korban perang berdarah-darah yang tak 

mengenal rasa kemanusiaan itu. Sebuah kejadian paling buruk di 

awal tahun 2003 ini. 

Dalam agresi itu, AS dan sekutunya mempertontonkan 

kebiadabannya di hadapan dunia. Kalau sebelumnya dia mengecam 

tindakan barbar, maka sekarang dia telah menjadi barbar kelas wahid. 

Beberapa pekan sebelum perang digelar, rencana penyerangan itu 

telah mengundang protes dunia. Gelombang demonstrasi di berbagai 

Negara di dunia menghiasi berita-berita surat kabar dan televise 

setiap hari. Hingga waktu gencar-gencarnya serangan itu pun, protes 

dan kutukan datang dari mana-mana. Hampir dari seluruh Negara, tak 

hanya dari Negara-negara Islam ikut mengutuk invasi yang tak 

beradab itu. Salah satu demo terbesar menentang agresi Amerika, 

A 
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terjadi di Jakarta, pada tanggal 30 Maret 2003. Aksi dengan nama 

“Sejuta Umat” itu melibatkan lebih dari seratus organisasi dan 

perkumpulan masyarakat di Jakarta yang diprakarsai oleh Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka semua sepakat mengutuk 

serangan AS terhadap Irak tanpa mengenal rasa kemanusiaan dan 

menginjak-nginjak kedaulatan Negara lain. 

Bukti nyata kezaliman AS, ketika negeri itu melucuti Irak dari 

segala senjatanya. Sebelumnya bangsa Irak telah dikenakan sanksi 

embargo oleh PBB yang zalim, sejak perang teluk pertama tahun 

1990, sehingga Irak tidak diperbolehkan menjual minyaknya sebatas 

untuk membeli bahan makanan semata. Setelah Irak tak punya 

senjata untuk melawan, pada saat itulah Amerika menghajarnya. 

Sebuah perilaku biadab yang tak pantas ada di zaman beradab ini.  

Amerika Biang Teroris 
Sejak serangan 11 September 2001 yang menghancurkan tiga 

gedung di kota New York, AS., George W. Bush terus mencari 

kambing hitam. Usamah bin Laden dengan ‘al-Qaedah’-nya dituduh 

berada di balik penyerangan itu. Bush -dengan menggunakan cover 

“memerangi terorisme”- melakukan tindakan-tindakan teror yang 

jauh lebih dahsyat dari teror yang ingin diperanginya. Bangsa 

Afghanistan adalah bangsa pertama yang menjadi korban kebiadaban 

Bush setelah peristiwa 11 September itu. 

Dengan dalih mencari Usamah dan ‘al-Qaedah’nya, Bush 

membombardir Afghanistan sehingga korban berjatuhan dari orang-

orang yang tak bersalah dan tak berdosa. Ratusan orang kehilangan 

nyawa, puluhan ribu mengungsi, bangunan rumah dan kantor rata 

dengan tanah, dan tak terhitung kerugian materi. Akhirnya 

pemerintahan Taliban runtuh di Afghan kemudian digantikan rezim 

Afghan yang kebarat-baratan dengan dukungan Amerika. 

Itulah kebiadaban Bush. Dengan dalih ingin memerangi 

terorisme, ia melakukan terorisme yang jauh lebih dahsyat. 

Siapa sebenarnya otak pemboman 11 September itu? Hingga hari 

ini teka-teki itu tak terjawab. Bush dengan pemerintahannya -yang 

memiliki sarana dan perangkat hukum yang konon katanya hebat- 

hingga hari ini, tak sanggup menghadirkan satupun bukti atas 
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keterlibatan Usamah bin Laden. Diawal-awal pemboman itu, 

sejumlah nama yang dituduh Amerika terlibat dari warga Negara 

Saudi, ternyata, mereka-mereka itu telah meninggal dunia beberapa 

tahun sebelumnya. 

Keterlibatan Usamah yang tak dapat dibuktikan, padahal 

peralatan Amerika yang begitu canggih, menimbulkan tandatanya 

tersendiri. Apalagi bila diketahui kemampuan Usamah untuk 

bertindak secanggih itu masih dipertanyakan oleh sejumlah ahli 

dalam nuklir. Ada yang ganjil pada kejadian peledakan itu. 

Diberitakan oleh pers, bahwa pada hari terjadinya peledakan itu, 

sebanyak lima ribu orang tenaga kerja yahudi yang bekerja di sekitar 

gedung perkantoran WTC itu tidak masuk bekerja. Pertanyaanya, 

apakah ketidakhadiran mereka pada hari tersebut dalam jumlah yang 

signifikan, karena kebetulan, atau sebuah perintah? 

Secara logika, sulit diterima, absennya mereka karena kebetulan. 

Ketidakhadiran itu patut untuk dipertanyakan. Apalagi, pada saat 

ledakan itu, tak berapa jauh dari gedung yang hancur itu, terlihat dari 

liputan berita televisi, sejumlah pemuda Yahudi bersorak-sorak 

kegirangan dengan peristiwa ledakan itu. Sebuah penampilan yang 

tak wajar di tengah masyarakat Amerika yang sedang ditimpa 

kemalangan. 

Jadi ada indikasi, bahwa Yahudilah sebenarnya berada di balik 

peledakan itu. Bagi yahudi tak ada beratnya mengorbankan manusia 

sebanyak itu, sekalipun itu sekutunya. Dalam sejarah tempo dulu 

disebutkan, Nabi-nabi saja mereka korbankan, mereka bunuh, bantai, 

bila tak sesuai dengan kemauan dan kepentingan mereka. Sementara 

Amerika sendiri pada hakikatnya tunduk dan patuh pada keinginan 

Yahudi. Sebab negeri itu telah di“kuasai” dari berbagai bidang dan 

penjuru oleh Yahudi. Dari segi politik, baik eksekutif (Gedung 

Putih), maupun di Parlemen (Congress) serta Senator Amerika, 

dikuasai oleh Yahudi. Badan Intelejen Amerika juga demikian di 

bawah kontrol Yahudi. Perguruan Tinggi dan media massa juga 

serupa, dikuasai oleh Yahudi.
1
 Hingga belantara musik dan film di 

                                                
1
 Lihat Bab Keempat dari buku ini dengan judul “Dominasi Yahudi Zionis 

DalamDunia Pers”.. 
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Holywood-pun dikuasai oleh Yahudi. Tak ada bidang atau lapangan 

di Amerika yang tak di kendalikan oleh Yahudi. 

Jadi bangsa Amerika pada hakikatnya bangsa yang terbelenggu 

oleh kekuatan Yahudi. Mereka tak bisa bergerak dan tak mampu 

mengekspresikan kehendaknya. Hal ini sudah diperingatkan sejak 

dulu oleh mantan Presiden AS, Benjamin Franklin, ketika ia masih 

menjabat sebagai Presiden. Ia mengingatkan bangsa Amerika agar 

berhati-hati akan bahaya Yahudi yang akan menguasai sendi-sendi 

kehidupan Amerika. Ternyata apa yang diperingatkannya itu benar 

menjadi kenyataan. 

Siapa di belakang Bush? 
Oleh karena itu, pihak yang bersembunyi dibelakang Bush, 

khusus dalam penyerbuannya ke Irak pada tahun 2003 ini adalah 

Israel. Israel sangat diuntungkan oleh penyerbuan itu. Alasannya, 

karena Irak adalah salah satu Negara yang dikhawatirkan oleh Israel 

sebagai ancaman. Pertama, karena Irak menyimpan cadangan 

minyak yang cukup besar. Kedua, Negeri itu memiliki kekuatan 

persenjataan dan militer yang cukup disegani. Ingat bahwa Israel 

telah melakukan pemboman terhadap reaktor Nuklir Irak tahun 

tujuhpuluhan. Irak memiliki tenaga-tenaga ahli di bidang nuklir dan 

atom. 

Standard Ganda AS 
Bukan suatu hal yang aneh, bila Amerika melarang sesuatu, 

tetapi justru dia sendiri yang melakukannya. Amerika 

mengkampanyekan kebebasan dan sikap menghargai pendapat yang 

berbeda. Tetapi di lain sisi, Amerika adalah Negara yang paling gigih 

mengekang kebebasan dan sama sekali tidak menghargai kebebasan 

berpendapat. Bila ada Negara yang berani berbeda pendapat 

dengannya, maka Negara itu harus siap menghadapi segala bentuk 

permusuhan dari Amerika.  

Dalam masalah anti-terorisme akhir-akhir ini, semboyan 

Amerika yang cukup popular kepada Negara-negara Islam ialah “If 

you do not follow us, you are against us” (Bila anda tidak ikut 

bersama kami, maka berarti Anda berhadapan dengan kami). Ini 
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artinya, Amerika tidak menghargai perbedaan pendapat dari Negara-

negara lain. Semua Negara di dunia ini harus patuh pada perintahnya. 

Padahal dari sejumlah analisa pengamat terorisme, disebutkan bahwa 

Amerika-lah di balik aktifitas terorisme itu. Amerika berperan mem-

“bina” kaum teroris dengan menyusupkan intel-intelnya ke organisasi 

teroris itu dan membakar semangat kaum teroris untuk melakukan 

tindakan kekerasan dan pemboman. Jadi terorisme itu sebenarnya 

adalah “Proyek Amerika (Yahudi)”
1
 untuk menghancurkan Islam dari 

dalam. Oleh karenanya sampai kapan-pun terorisme itu tidak bisa 

dibasmi, karena ada kekuatan yang memang memeliharanya dan 

memanfaatkannya. Kekuatan besar itu adalah Amerika (Yahudi). 

Amerika melarang negeri-negeri Islam mengembangkan 

teknologi nuklir dan senjata kimia. Bahkan Irak diperlakukan secara 

zalim karena tuduhan Amerika bahwa Irak menyimpan senjata 

pemusnah massal. Negara-negara Islam dipaksa menandatangani 

perjanjian tidak mengembagkan senjata nuklir. Tetapi, bagaimana 

sikap Amerika terhadap Israel, padahal Israel memiliki reaktor nuklir 

yang jauh lebih dahsyat dari semua yang ada di negara-negara Islam. 

Usaha Israel memproduksi senjata nuklir bermula sejak tahun 

1948 yaitu sejak melakukan pendudukan terhadap Palestina. Israel 

waktu itu, telah mendapatkan bantuan dari Amerika dan Negara-

negara Barat yang memproduksi nuklir.
2
 

Israel sendiri memiliki kepala nuklir dalam jumlah besar dengan 

jenis yang bervariasi. Pusat-pusat Kajian Nuklir menyebutkan bahwa 

Israel menyimpan 200 hingga 300 bom nuklir dalam ukuran kecil dan 

                                                
1
 Di Indonesia, peledakan bom yang melibatkan teroris, biasanya terjadi pada saat 

suhu politik Nasional memanas. Misalnya menjelang Pilpres (Pemilihan 

Presiden), menjelang penanda-tanganan perjanjian antara Perusahaan Asing dan 
pemerintah, pada saat-saat itulah terorisme beraksi. Sehingga masyarakat sudah 

dapat memahami siapa sebenarnya di belakang “terorisme” itu. Jadi tidak salah 

bila dikatakan bahwa terorisme itu sebenarnya dipelihara bahkan didanai oleh 

penguasa untuk dimainkan pada saat-saat tertentu ketika diperlukan, paling tidak 

untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah besar yang sedang menajdi 

sorotan masyarakat. Jadi intinya terorisme adalah proyek internesional negara-

negara kuat dengan negara-negara yang punya kepentingan. 
2
 Majalah ‘Al-Mujtama`’, vol. 1195, tanggal 10 April 1996, hal. 21-23 
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besar. Bukan hanya itu, Israel juga memiliki senjata-senjata Hidrogen 

sejak awal tahun delapanpuluhan. Menurut perhitungan Israel, ia 

membutuhkan sekitar 30 hingga 40 bom dengan kekuatan 30 hingga 

60 kiloton untuk memusnahkan seluruh Negara-negara Arab.
1
 

Disamping mengembangkan nuklir di dalam negerinya, Israel 

juga melakukan kerjasama di bidang nuklir dengan India. Israel 

memberikan bantuan kepada India untuk mengembangkan reaktor 

nuklirnya dalam menghadapi Pakistan. Sebagai imbalannya, Israel 

mendapatkan bahan-bahan baku reaktor nuklirnya di India. 

Kerjasama itu telah berlangsung sejak tahun 1962. Tahun 1982 

kerjasama itu semakin kuat. Sebagai indikasinya tampak pertemuan 

antara Presiden Israel, India dengan Presiden Ronald Reagan pada 

tahun 1985. Dalam pertemuan segitiga itu dibicarakan soal program 

Nuklir Pakistan. Sejak tahun 1974, Amerika telah mengucurkan 

bantuan kepada India guna mengembangkan program nuklirnya 

sebesar $57 juta AS pertahun.
2
 

Anehnya, ketika Israel menolak menandatangani perjanjian anti-

Nuklir itu, Amerika tak berkata apa-apa. Tidak ada sanksi yang 

dijatuhkan terhadap Negara Israel. Dalam waktu yang sama, Negara-

negara Islam yang belum menandatangani perjanjian itu habis-

habisan dikejar dan diburu oleh Amerika, bahkan diancam akan 

diembargo. Jadi sikap apakah yang ditampilkan Amerika seperti ini? 

Jawaban sebenarnya, yang dilarang mengembangkan proyek nuklir 

itu hanya Negara-negara Islam. Kalau Negara lain di luar Muslim 

mengembangkan program nuklir, tidak ada persoalan. 

Bukti lain dari sikap mendua Amerika ialah Amerika 

mengkampanyekan anti terorisme dan anti kekerasan, tetapi dia 

sendiri yang memerankan tindakan-tindakan super teror. Bagaimana 

anda memahami penyerbuan Amerika ke Afghanistan, mengobrak-

abrik negeri miskin itu dengan dalih memburu Usamah Bin Laden. 

Kemudian disusul oleh penyerbuan ke Irak dengan meluluhlantahkan 

segala kekayaan Irak dengan dalih Irak menyimpan senjata 

kimiapemusnah Massal? Semua tindakan itu adalah super teror yang 

                                                
1
 Majalah ‘Al-Mujtama`’, vol. 1136, tanggal 31 Jan 1 5, hal. 30-31 

2
 Majalah ‘Al-Mujtama`’, vol. 1301, tanggal 26 Mei 1 8, hal. 24 
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dipertontonkan Amerika di hadapan dunia dan tak satu Negara pun 

yang mampu mencegahnya. 

Kapan Dunia Islam Sadar? 
Melihat kejahatan Amerika terhadap dunia Islam yang tak pernah 

dialami oleh umat lain selain Umat Islam, kapankah muncul 

kesadaran di hati para pemimpin dan elit Negara Muslim sekarang 

ini? Apakah penganiayaan Amerika yang begini dahsyat masih 

dirasakan kurang sadis terhadap bangsa-bangsa Muslim? Kenapa 

pemimpin-pemimpin negeri Islam ini masih saja menggantungkan 

nasib dan harapan kepada Amerika? Kenapakah mereka masih 

berbaik sangka dan mau ditipu oleh Amerika berkali-kali? 

Kenapakah mereka masih bertengkar sesama mereka hanya karena 

perbatasan wilayah? Kenapakah mereka tak berpikir membentuk 

pakta pertahanan bersama sesama Negara-negara Muslim untuk 

mengimbangi kekuatan pakta pertahanan NATO, padahal mereka 

memiliki kekuatan militer dan pertahanan yang cukup memadai?! 

Persoalannya adalah mentalitas para pemimpin itu yang telah 

runtuh. Mereka hanya berpikir kepentingan diri dan keluarganya dan 

tak pernah berpikir tentang nasib dan masa depan umatnya. Mereka 

hanya berpikir bagaimana cara melanggengkan kekuasaannya hingga 

akhir hayatnya, lalu digantikan oleh anaknya. Bukan bagaimana 

mengangkat nasib dan wibawa umat serta membela umat dari 

kekejaman musuh-musuhnya. 

Sebenarnya, kalau tidak ada rezim-rezim yang berkuasa di dunia 

Islam sekarang ini, sudah lama Umat Islam mampu mengembalikan 

masa lalunya yang cemerlang. Pengganjal utama bagi kemajuan umat 

Islam di dunia saat ini adalah penguasa-penguasa umat Islam itu 

sendiri. Merekalah penyebab keterpurukan bangsanya. Merekalah 

penghambat kemajuan umatnya. Merekalah yang menghalangi 

perjuangan umat untuk melawan musuh-musuhnya. 

Lalu, jika para pemimpin itu tak kunjung sadar, kenapakah umat 

itu sendiri belum juga sadar? Harus diakui sebagian dari mereka 

sudah cukup sadar, namun kesadaran itu belum merata secara 

keseluruhan. Penyebabnya antara lain adalah faktor kebodohan, 

keterbelakangan, kemiskinan dan jauhnya mereka dari ajaran Islam.  
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PESANTREN DAN 

KEPEMIMPINAN UMAT 

 
ubungan antara Islam dan kepemimpinan erat sekali. Bahkan 

dapat dikatakan, Islam adalah agama yang memberikan 

perhatian besar pada masalah kepemimpinan. Hal ini 

disebabkan Islam itu sendiri mengandung ajaran yang tidak dapat 

ditegakkan dengan sempurna tanpa adanya suatu “sistem”. Contoh 

yang paling nyata dan dekat ialah praktek shalat. Di dalam ibadah, 

kaum Muslimin sangat dianjurkan -bahkan diharuskan- untuk 

melaksanakan shalat dengan berjamaah.  

Ada beberapa hadits Nabi saw. yang menerangkan kelebihan 

shalat berjamaah daripada shalat sendiri dengan kelebihan duapuluh 

tujuh kali lipat. Ada pula semacam ancaman atau kecaman bagi orang 

yang tidak melaksanakan shalat berjamaah itu, seperti ancaman Nabi 

saw. akan membakar rumahnya, dan tidak sempurna shalat orang 

yang tinggal di sekitar masjid kalau tidak shalat di masjid. Sedangkan 

pelaksanaan shalat berjamaah itu, seperti kita ketahui bersama, 

berkaitan secara langsung dengan pola kepemimpinan berikut 

elemen-elemennya. Di sana harus ada imam, ada makmum dan ada 

manajemen kepemimpinan yang harus diketahui bersama dan 

dipatuhi oleh orang-orang yang shalat. 
Dalam konteks pemikiran Islam, kepemimpinan shalat disebut 

“al-Imāmat al-Shughrā” sedangkan kepemimpinan umat yang 

H 
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berskala makro disebut “al-Imāmat al-Kubrā”. Alangkah ironisnya, 

dalam skala yang kecil dan terbatas, kita mendiskusikan 
kepemimpinan secara panjang-lebar, membongkar kitab-kitab fikih 
dalam berbagai aliran hukumnya, sementara yang lebih luas dan 
makro kita abaikan begitu saja, seolah-olah ia merupakan masalah 

sepele dalam pandangan syara`, padahal justru sebaliknya. 
Di luar shalat, kepemimpinan juga mendapat perhatian, hingga 

dalam masalah perjalanan. Dalam aturan Islam, setiap rombongan 

musafir harus diketuai oleh seorang yang dipilih secara bersama 
sebagai pimpinan perjalanan. Padahal perjalanan hanyalah aktivitas 
kolektif untuk jangka waktu yang terbatas. Walaupun begitu, Islam 

menganjurkan untuk dipilihnya seorang yang bertanggung jawab.  
Dari sini dapat kita pahami bahwa tidak satu pun urusan yang 

melibatkan sejumlah orang, yang dibebaskan bekerja sendiri-sendiri 
tanpa sistem dan manajemen. Jadi, pada intinya, segala urusan yang 

berkaitan dengan umat Islam, baik dalam skala mikro maupun makro, 
harus berjalan sistematis dan menurut jalur yang telah ditentukan. Ini 
merupakan suatu konsep manajemen yang baru saja dikenal oleh 

dunia modern, padahal telah berabad-abad lamanya dipraktekkan  
oleh umat Islam. 

Bila kita melangkah lebih jauh lagi ke aspek yang lebih luas, 

yaitu persoalan umat secara global, maka keberadaan pemimpin 
adalah suatu keharusan syar`i (Farīdhah Syar`iyah) dan merupakan 
tuntutan kehidupan yang primer (Dharūrat basyariyah). Kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara (al-Ummah) harus diatur oleh suatu 

sistem dan tunduk pada suatu aturan hukum yang dijalankan oleh 
penguasa/pemimpin (Imam).  

Kepatuhan kepada Imam adalah suatu kewajiban syar`i bagi 

setiap muslim, yang kualitasnya seimbang dengan kewajiban-
kewajiban agama yang lain, berpahala jika dipatuhi dan berdosa jika 
ditinggalkan. Hal ini secara eksplisit disebutkan dalam beberapa 

hadits Nabi saw., di antaranya, 

، ةٍ يَّ صِ عْ ِبَِ  رَ مَ ؤْ ي ُ  نْ أَ  َلَّ ، إِ  هَ رِ كَ وَ  بَّ حَ ا أَ مَ يْ فِ  ةُ اعَ الطَّ وَ  عُ مْ السَّ  مِ لِ سْ مُ الْ  ءِ رْ مَ الْ  لىَ عَ )
 (ةَ اعَ طَ  َلَ وَ  عَ ْسَْ  الَ فَ  ةٍ يَّ صِ عْ ِبَِ  رَ مِ ا أُ ذَ إِ فَ 
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“Adalah wajib bagi setiap orang untuk mendengar dan mematuhi 

perintah (pemimpinnya), suka atau tidak suka, kecuali perintah untuk 

melakukan perbuatan maksiat. Bila seseorang diperintah untuk 

berbuat maksiat, maka tidak perlu didengar dan dipatuhi.”
1
 

(Muttafaq `alaihi) 

Kepatuhan pada pemimpin tidak memandang jenis/ras/etnis dan 

warna kulit. Pemimpin yang telah disepakati oleh umat, harus 

diterima oleh keseluruhan rakyat, walaupun pada mulanya ada yang 

kurang setuju. Disebutkan di dalam hadits, 

 (ي  شِ بَ ٌد حَ بْ عَ  مْ كُ يْ لَ عَ  ِملَ تُ عْ اسْ  نِ إِ ا ، وَ وْ عُ ي ْ طِ أَ ا وَ وْ عُ ْسَْ اِ )
“Dengar dan taatilah pemimpin kamu, sekalipun dia seorang hamba 

berkulit hitam.”
2
 

Ketaatan kepada pemimpin bukan sesuatu yang terpisah dari 

masalah agama, tetapi ia merupakan bagian integral dari kepatuhan 

pada Allah dan Rasul-Nya. Memisahkan antara kepemimpinan 

dengan soal agama adalah bentuk kehidupan sekularistik yang tidak 

diterima oleh Islam. Sabda Rasul saw., 

 رَ ي ْ مِ اْلَ  عِ طِ يُ  نْ مَ ، وَ ى اهللَ صَ عَ  دْ قَ ف َ  اينْ صَ عَ  نْ مَ ، وَ اهللُ  اعَ طَ أَ  دْ قَ ف َ  ِِنْ اعَ طَ أَ  نْ مَ )
 .( متفق عليهاينْ صَ عَ  دْ قَ ف َ  رَ ي ْ مِ اْلَ  صِ عْ ي َ  نْ مَ ، وَ ِِنْ اعَ طَ أَ  دْ قَ ف َ 

“Siapa yang taat kepadaku, berarti ia taat kepada Allah. Siapa yang 

durhaka kepadaku berarti ia durhaka kepada Allah. Dan barang 

siapa yang patuh kepada Amir (presiden, raja, pemimpin, dan 

sebagainya.), berarti ia taat kepadaku. Dan siapa yang durhaka 

(melawan) kepada Amir, berarti ia durhaka kepadaku.”
3
 

Akan tetapi, penguasa yang dimaksud dalam hadits di atas, sudah 

barang tentu penguasa yang menjalankan konsep/aturan Islam. 

Dalam kondisi yang berbeda, hukum yang terkandung dalam hadits 

tersebut juga akan berbeda. 

                                                
1
 Diriwayatkan oleh al-Bukhāry dan Muslim. 

2
 Diriwayatkan oleh al-Bukhāry. 

3
 Diriwayatkan oleh al-Bukhāry dan Muslim. 
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Kepemimpinan di Tubuh Umat Islam 

Sejarah Islam kaya dengan pengalaman politik dan 

kepemimpinan. Sepanjang empat belas abad Islam turun di bumi ini, 

masyarakat muslim belum pernah “kosong” dengan sistem 

kepemimpinan terpadu -yang sering disebut ‘Khilāfah’ atau 

‘Imāmah’- kecuali belakangan ini. Umat Islam di seluruh penjuru 

dunia adalah satu kesatuan yang solid. Oleh karenanya, mereka hanya 

tunduk pada satu sistem kekuasaan dan dipimpin oleh hanya seorang 

‘Imam’ atau ‘Khalīfah’. Kepemimpinan umat ini mulai hilang ketika 

kekuasaan ‘Imperium Utsmāniyah’ yang berpusat di Turki melemah 

dan akhirnya runtuh akibat konspirasi Barat ketika itu. 

Adapun dampak dari tidak adanya kepemimpinan terpadu itu 

ialah krisis yang melanda umat Islam di seluruh dunia, seperti yang 

kita rasakan bersama saat ini. Kaum muslimin berada dalam kondisi 

yang cukup lemah, yang belum pernah terjadi dalam sejarah mereka. 

Mereka tidak mampu bersaing dengan bangsa/umat lain, bahkan 

tidak mampu mempertahankan identitasnya di depan umat lain. 

Mereka cenderung menjadi “mangsa” (korban) umat di luar mereka. 

Bahkan di antara sesama mereka sendiri terjadi pertikaian yang tak 

kunjung berhenti. Sikap buruk sangka, mudah tersinggung, dendam, 

tidak toleran, kurang menjaga perasaan saudara, dan sikap 

individualis adalah sifat-sifat yang mewarnai kehidupan bangsa-

bangsa muslim secara umum, baik dalam skala individual maupun 

skala komunal (internasional).  

Dalam skala dunia, hampir setiap negeri-negeri muslim 

menyimpan masalah (baca: pertikaian) dengan negara tetangganya 

karena soal wilayah perbatasan. Padahal ajaran agama mereka telah 

merumuskan dengan cermat konsep membentuk manusia yang baik 

(insan shāleh), yang sangat relevan untuk kondisi era globalisasi. Jika 

memperhatikan konsep-konsep itu dan melihat realita kaum 

muslimin, siapa pun barangkali akan menggelengkan kepalanya 

keheranan, mengapa konsep yang demikian apik, rapi dan sempurna, 

tidak mereka manfaatkan sebaik-baiknya untuk meraih kesuksesan 

hidupnya. Padahal orang lain kasak kusuk, banting tulang, berpikir 

habis-habisan untuk mencari konsep, sementara kaum muslimin 
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mengabaikan begitu saja konsep mereka yang sudah build-up, bahkan 

mereka ikut latah memakai konsep orang lain yang jelas tidak relevan 

dengan kultur dan sosiologis mereka. 

Sifat-sifat tersebut sebagai berikut. 

1. Ikhlas bekerja 

2. Menghindari segala bentuk Syubhat 

3. Meningkatkan Sense of Responsibility 

4. Tidak intervensi urusan orang lain 

5. Semangat tinggi 

6. Optimis 

7. Intelek dan Ilmiyah 

8. Bertekad menempa diri 

9. Kontiniu dalam zikir dan bicara seperlunya 

10. Menjauhi sikap Hipokrisi 

11. Bersikap etis 

12. Bersih, rapi dan simpatik 

13. Suka berkenalan 

14. Pandai memilih teman 

15. Akrab dengan golongan Mukmin di Masjid 

16. Membangun rumah tangga muslim 

17. Berinteraksi baik dengan orang lain  

18. Menegakkan Amar Ma`ruf dan Nahy Munkar 

19. Seimbang antara aktivitas individual dan amal kolektif 

20. Mandiri (tidak bergantung kepada orang lain) 

21. Manajemen yang baik 

Akibat sistem pemerintahan Islam tidak lagi berjalan, maka 

sudah barang tentu konsep kepemimpinan Islam itu tidak lagi 

berkembang sesuai dengan lajunya perputaran roda peradaban 

manusia, sehingga ia terkesan “out of moded”, ‘ketinggalan zaman’. 

Model kepemimpinan yang berlaku dan dikembangkan adalah model 

kepemimpinan Barat dengan variasi ragam dan modelnya, seiring 

dengan kecenderungan kaum Muslimin kepada segala yang 

“berwarna” Eropa, mulai dari model pakaian, hingga ke konsep 

pemerintahan. Menurut Sayyed Qutb, seorang pemikir terkemuka 

dari Mesir, gejala ini adalah fenomena yang biasanya menimpa setiap 
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orang/bangsa yang kalah, tertindas dan terjajah (al-Inhizām an-

Nafsiy=Inferiority Complex). 

Dalam kenyataan, persaingan antara pendukung Barat dan 

pendukung Islam sering mengalami benturan. Akan tetapi, karena 

pendukung Barat, di satu sisi, memiliki kekuasaan dan senjata, 

sementara pendukung Islam tidak memiliki apa-apa selain sekelumit 

pertahanan spiritual, maka pendukung Islam cenderung tergusur dan 

menempati posisi marginal atau setidak-tidaknya dipaksa agar 

meminggir. Kalau sekiranya perebutan pengaruh antara kedua 

kekuatan itu berjalan adil dan jujur, besar kemungkinan kekuatan 

pendukung Islam akan mampu bertahan, sebab kerinduan pada Islam 

itu sudah demikian menggejala, yang tidak hanya di kampung, tetapi 

justru lebih semarak di kawasan perkotaan dan metropolitan. Bukti-

bukti yang mendukung asumsi ini dapat ditemukan dengan mudah, 

seperti kemenangan FIS di Aljazair, Refah di Turki, dan berbagai 

fenomena kebangkitan Islam (ekonomi, sosial, sains, politik, dan 

lain-lain) di negeri-negeri muslim.  

Pesantren di Tengah Arus Globalisasi 
Sebagian umat Islam masih tetap menganggap perlunya 

dipertahankan warisan kepemimpinan yang berdiri atas dasar Islam. 

Mereka mendirikan lembaga, organisasi dan jamaah yang mengacu 

kepada Islam, sebagai sistem nilai dan pola kepemimpinan. Sebagian 

yang lain menempuh jalur pendidikan (tarbiyah) untuk 

menghidupkan kembali kepemimpinan Islam itu.  

Mereka ini berpendapat, untuk mencetak pemimpin itu harus 

dimulai dari pendidikan, sebab pendidikan adalah proses 

pengkaderan yang berlangsung lama dan bertahap, sementara latihan 

kepemimpinan juga mengharuskan proses yang sejalan. Latihan yang 

sebentar dan interaksi yang tidak kontiniu sulit diharapkan 

menghasilkan corak dan kualitas yang dituntut. 

Di samping itu, pendidikan sudah sejak lama memainkan peran 

dalam membentuk generasi muslim yang terampil. Bahkan banyak 

pemimpin-pemimpin besar di tengah ummat mendapatkan ilmu dan 

latihan kepemimpinan dari tempat ia belajar. Misalnya Al-Azhar, 

melahirkan sejumlah pemimpin besar berkaliber dunia. Demikian 
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pula Dārul-`Ulūm di Mesir yang melahirkan sejumlah pemikir dan 

tokoh terkemuka di dunia Arab dan Islam. Mengingat pertimbangan-

pertimbangan ini, banyak tokoh-tokoh Islam dan Ulama yang 

memusatkan perhatiannya pada pembinaan lembaga pendidikan.  

Di antara lembaga yang tampak bersahaja dan serius merealisasi 

tujuan ini adalah ‘pesantren’. Barangkali ini karena interaksi 

pemimpin (Kyai) dengan santri (murid) dan hubungan yang kontiniu 

dan lama memang lebih terasa di pesantren. Sebab santri (murid) 

pada umumnya tinggal di kompleks, kegiatannya sehari-hari dapat 

diawasi dan dibentuk. 

Keberadaan pesantren di tengah-tengah arus globalisasi memang 

cukup menarik. Apalagi perkembangan pesantren semakin hari 

semakin menunjukkan eksistensinya, di mana sambutan masyarakat 

luas atas keberadaannya, tetap menggembirakan. Belum ada tanda-

tanda yang menunjukkan bahwa pesantren akan tergusur oleh 

kehidupan yang semakin global. Pesantren-pesantren baru terus 

bermunculan, sementara yang lama masih tetap bekerja. Barangkali 

inilah yang menarik perhatian peneliti asing, khususnya dari Barat, 

sehingga mencurahkan perhatiannya yang tidak sedikit pada dunia 

pesantren. Mereka datang mengunjungi beberapa pesantren dan 

melakukan penelitian, kemudian menerbitkan beberapa karangan 

tentang pesantren.
1
 

Memang antusias peneliti Barat untuk mengetahui lebih banyak 

tentang dunia pesantren, bukanlah semata-mata terdorong oleh 

semangat ilmiah (hubbul ma`rifah). Akan tetapi, juga ada objek-

                                                
1
  Di antaranya disertasi “doktor” Karel A. Steenbrink dengan judul “Pesantren, 

Madrasah, Sekolah” yang diajukan ke Fakultas Teologi (al-Lāhūt) di Universitas 

Katolik Nijmegen, Belanda. Steenbrink pernah bertugas sebagai dosen 

pascasarjana (Postgraduate) IAIN (belakangan berubah menjadi UIN) Jakarta 

dan Yogya. Ia juga banyak meneliti tentang pesantren dan mengunjungi sebagian 

besar pesantren di Indonesia. Penampilannya sering mengesankan dia sebagai 

seorang ‘muslim’, bahkan ia pernah mengaku demikian. Tapi, rumahnya di 

Jateng, sering digunakan oleh misionaris Kristen untuk pertemuan mereka. 

Bahkan setelah pulang di Belanda, dia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang 

Katolik. Gaya seperti ini juga dahulu yang pernah ditampilkan oleh  
pendahulunya Snouck Hurgrunje pada masa penjajahan Kolonial Belanda. 



253 

objek tertentu yang menjadi sasaran mereka. Dengan kata lain, tujuan 

penelitian mereka itu tidak terlepas dari faktor misi. Bahkan menurut 

hemat penulis, inilah yang mendominasi semangat penelitian mereka. 

Memang menarik, pada zaman globalisasi yang mempunyai 

muatan ghazwul fikri (invasi pemikiran) justru pesantren masih tetap 

bertahan. Biasanya, dengan derasnya arus de-moralisasi, bahkan de-

islamisasi, tak satu pun lembaga/institusi Islam yang mampu 

bertahan, karena program brain washing yang begitu hebat dari pihak 

Barat terhadap bangsa-bangsa muslim. Apalagi sarana komunikasi 

massa yang begitu bebas, mulai dari radio hingga ke parabola. Akan 

tetapi nyatanya, walaupun gencarnya faktor-faktor yang merusak dan 

banyak yang terpengaruh, namun orang-orang yang konsisten dengan 

Islam juga tidak sedikit. Bahkan kedua-duanya menunjukkan tanda-

tanda sama-sama berpacu dan meningkat.  

Dalam kaitannya dengan pesantren, jumlah lembaga pendidikan 

tradisional ini semakin bertambah dan semangat masyarakat untuk 

menyerahkan anaknya ke pesantren juga seimbang. Artinya, masih 

banyak orang-orang yang sadar bahwa pesantren adalah salah satu 

jalan keluar untuk mempertahankan nilai-nilai akhlak bagi generasi 

mendatang. 

Walaupun banyak orang yang tergiur dengan lembaga 

pendidikan sekuler yang mewah, menyajikan pelajaran-pelajaran 

yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman, seperti komputer, 

manajemen, bisnis, politeknik, yang tempat belajarnya sejuk dan 

nyaman dengan air conditioner di tengah kota, guru-gurunya berdasi, 

tetapi di sana juga tidak sedikit orang yang tertarik pada kehidupan 

pesantren
1
 yang jauh dari tengah kota, bahkan di dalam kampung, 

                                                
1
  Steenbrink mengklaim bahwa sistem pengajaran pesantren berasal dari sistem 

pendidikan dan penyebaran agama Hindu di Jawa. Katanya: “Setelah Islam 

masuk dan tersebar di Jawa, sistem tersebut kemudian diambil oleh Islam.” (lihat 

“Pesantren, Madrasah, Sekolah”, hal. 20-21). Di sini terlihat jelas Steenbrink 

tidak dapat menyembunyikan kebenciannya pada Islam, hingga menuduh sistem 

pesantren berasal dari agama Hindu. Apakah Steenbrink tidak mencoba 

melakukan perbandingan antara ‘pesantren’ dengan sistem pendidikan klasik di 

negara-negara Arab  dan Islam lainnya, agar ia ketahui bahwa sistem yang sama 
ditemukan juga di negara lain, khususnya negara Arab. Contohnya Al-Azhar 
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sarana transportasi sulit, tempat menginap dan belajar amat sangat 

sederhana, mata pelajarannya hanya berkisar di seputar agama 

(Islam), bahkan pondok tempat penginapan harus dibuat sendiri. 

Pendeknya kehidupan yang sangat sederhana. Inilah  yang membuat 

menarik.  

Hubungan Pesantren dengan Penguasa 
Pembinaan kepemimpinan di Pesantren memang tidak dapat 

dipisahkan dari rasa ketidakpuasan pada kelembagaan formal yang 

ada. Lembaga yang ada tidak dapat menampung aspirasi kaum 

ulama, baik dalam kurikulum pendidikan, maupun orientasi 

pendidikan itu sendiri. Hal ini membuat mereka berjuang 

membangun pendidikan secara mandiri, tidak bergantung pada pihak 

mana pun kecuali pada kepercayaan masyarakat. 

Persoalan ini sebenarnya sudah berjalan sejak masa kolonial 

Belanda. Pihak Belanda merasakan pesantren sebagai ancaman 

terhadap kekuasaannya, karena kebanyakan tokoh penentang 

kolonialisme berasal dari kalangan pesantren. Sehingga upaya 

Belanda untuk merongrong pendidikan Islam di pesantren dan 

menghilangkan kepercayaan masyarakat pada lembaga ini, tidak 

henti-hentinya. Belanda memunculkan isu “dikotomi pendidikan” 

antara sekolah umum dan agama. Pendidikan umum diwakili oleh 

sekolah-sekolah umum  yang dipelopori oleh Belanda, dan 

pendidikan agama diwakili oleh pesantren dan madrasah diniyah. 

Kolonial Belanda mengadu domba antara dua kubu ini, seperti yang 

dipraktekkannya dalam semua siasatnya. Orang yang belajar di 

sekolah “umum” menganggap “terbelakang” dan “bodoh” orang-

orang yang belajar di sekolah “agama”, karena mereka hanya 

mempelajari urusan akhirat saja. Di pihak lain, orang-orang yang 

                                                                                                             
yang mengembangkan pendidikannya sejak lebih dari seribu tahun silam dengan 

sistem “halaqah” dan menampung santri di asrama yang dikenal dengan 

“arwiqah”. Demikian juga dahulu di Mekkah dan Medinah dan kota-kota besar 

Islam lainnya. Tapi sayangnya, Steenbrink bukan seorang peneliti yang jujur. 

Lebih dekat sebagai seorang misionaris yang menutup mata dari kebenaran secara 
terang. 
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belajar “agama” menganggap orang yang belajar di sekolah “umum” 

sebagai kafir. 

Siasat kolonial juga berupaya menjauhkan elemen masing-

masing dari kedua bidang studi tersebut. Orang yang belajar di 

sekolah “umum” betul-betul dijauhkan dari materi agama dan 

pengaruh-pengaruhnya. Bagi mereka, belajar agama adalah suatu 

kemunduran dan keterbelakangan, karena hanya mengkaji soal-soal 

akhirat dan alam kubur. Inilah yang ditanamkan Belanda kepada 

mereka. Bahkan sampai memandang tidak perlu beragama. Alhasil, 

setelah tamat, mereka menjadi generasi yang memusuhi agama dan 

orang-orang yang taat pada agama. Repotnya, tidak sedikit dari 

mereka yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan, kalau 

tidak dikatakan mendominasi. Mereka ini sering disebut “kaum 

Abangan” dan tidak sedikit dari mereka yang terjerumus dalam 

komunisme PKI.  

Sebagai reaksi atas keterlaluan sikap kaum sekuler, orang-orang 

pesantren terpancing dan cenderung menjauhi ilmu-ilmu umum 

seperti ilmu empirik, eksakta dan ilmu-ilmu sosial secara umum. 

Bahkan menuduh ilmu-ilmu itu sebagai ilmu-ilmu Kafir. Pada masa 

kolonial dan awal kemerdekaan, image “dikotomi” itu berkembang 

subur dan pengaruhnya benar-benar dirasakan dalam dunia 

kenyataan. Dalam masalah ini, pihak Kolonial Belanda betul-betul 

sangat berkepentingan atas pemisahan kedua bidang pendidikan ini. 

Tujuannya, agar para ulama yang paham Islam tidak terlibat dalam 

mengatur pemerintahan, sehingga yang memonopoli sektor strategis 

ini sepenuhnya “kaum Abangan”, anak didik Belanda yang antipati 

terhadap Islam. Bagi kolonial, yang menguntungkan adalah 

kerjasama dengan kaum sekuler, daripada dengan kaum santri, baik 

selama masa penjajahan maupun setelah Indonesia merdeka. Sebab 

kelompok ini akan lebih mudah diajak berbicara dan memahami 

prinsip-prinsip kehidupan masyarakat Barat dan sekaligus lebih dapat 

mempertahankan kekuasaan (hegemony) Eropa walaupun Indonesia 

telah merdeka. 

Pandangan kurang bersahabat kedua kubu ini -antara pihak kyai 

dengan penguasa- satu sama lain terus berkelanjutan -walaupun 

seringkali tidak secara terus terang- tidak hanya pada masa kolonial 
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saja, tetapi berlanjut sampai masa kemerdekaan. Setelah Indonesia 

merdeka, sikap pemerintah terhadap pesantren tidak terlalu jauh 

berbeda dengan masa sebelumnya
1
. Penguasa -dalam hal ini militer- 

lebih cenderung menganggap pesantren sebagai “rival” ketimbang 

sebagai “partner kerja”. Barangkali ini disebabkan keinginan kuat 

militer untuk memonopoli kepemimpinan di masyarakat. Sebab 

selama ini memang dirasakan adanya ‘dualisme’ dalam 

kepemimpinan. Di satu sisi masyarakat menaruh kepercayaan penuh 

pada ulama sebagai pemimpin umat. Bahkan di daerah tertentu, 

seperti Madura, Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya, 

kepercayaan kepada kyai jauh lebih besar daripada yang lainnya. 

Kenyataan ini tidak dapat diterima oleh pihak militer. Mereka 

menginginkan agar kepemimpinan itu hanya ada pada satu pihak, 

yaitu pemerintah saja. 

Menurut penulis, visi ini masih terus berlangsung, kalaupun ada 

sedikit perubahan pandangan negatif, itu baru saja terjadi sekitar 

akhir tahun delapan puluhan. Itu pun belum seperti yang diharapkan, 

jalinan kerjasama antara umara’ dengan `ulama’ dalam membangun 

masyarakat yang shaleh. 

Kyai di Mata Masyarakat 
Karena kedalaman ilmu pengetahuannya di bidang agama, kyai 

menempati posisi yang terhormat di mata masyarakat. Hal ini juga 

berkaitan dengan watak masyarakat yang religius, sangat 

menghormati para ulama, sehingga Ulama (Kyai) menjadi tempat 

bertanya dalam segala urusan agama. Bahkan kyai juga menjadi 

tempat masyarakat di sekitarnya mengadu untuk mencarikan jalan 

keluar bagi problematika yang dihadapinya, yang tidak hanya 

terbatas pada masalah agama, tetapi juga persoalan hidup yang lain. 

Kata-kata dari kyai sangat didengar dan diperhatikan oleh 

masyarakat. Nasihat dan petunjuknya biasanya dijadikan sebagai 

acuan yang tidak boleh dilanggar. Oleh karenanya, para kyai dituntut 

                                                
1
  Lihat Horikoshi, Hiroko, Dr., “KYAI dan Perubahan Sosial”, terj. Umar Basalim, 

Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Cetakan Pertama, 
1987, hal. 189-190. 
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untuk memperluas wawasannya, yang tidak hanya terbatas pada 

masalah din (agama), tetapi juga dituntut untuk memahami persoalan 

politik, ekonomi, dan sebagainya. 

Bahkan dalam beberapa hal, justru para ulamalah yang 

memegang kunci-kunci kekuasaan formal. Terpusatnya kekuasaan 

politik, ekonomi dan agama di tangan Sunan Giri di Jawa Timur, atau 

Sunan Gunung Jati di Cirebon, atau Imam Bonjol di Bonjol Sumatera 

Barat, serta berkuasanya Falatehan di Jayakarta (Jakarta), merupakan 

elemen-elemen yang memperkuat asumsi di atas
1
. 

Karena pengaruh kyai-kyai tertentu yang cukup besar di 

masyarakat, suaranya didengar dan perintah-perintahnya dipatuhi 

secara konsisten, menempatkan mereka sebagai kelompok “elite”, 

baik di tingkat Nasional, maupun di daerah. Hal ini membuat 

pemerintah, mau tidak mau, harus juga menghargai para kyai itu dan 

melibatkannya dalam sektor-sektor tertentu di dalam pemerintahan, 

apalagi kyai-kyai yang dikenal “vokal” dalam berbicara. Sejak 

Indonesia merdeka, sebagian mereka diangkat menjadi anggota di 

lembaga legislatif, dan menjadi duta-duta besar, terlepas dari motif 

pengangkatan ini. 

Peran Kyai dirasakan cukup berarti pada momen-momen politik, 

seperti Pemilu. Petunjuk Kyai untuk memilih partai tertentu sangat 

efektif untuk meraih kemenangan. Tidak heran, mengapa berbagai 

pihak kontestan pemilu berlomba-lomba mendekati para Kyai jauh-

jauh hari sebelum pemilu untuk bergabung dengan mereka dalam 

pesta demokrasi itu. Ada yang melakukan kunjungan ke beberapa 

pesantren besar dan berpengaruh, sambil membawa “bingkisan” 

untuk pesantren dan santrinya. 

Besarnya pengaruh Kyai sebagai panutan masyarakat, 

Kadangkala dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang berniat jahat 

terhadap umat Islam. Mereka merangkul sekaligus menjerat Kyai 

untuk bergabung dengan mereka dalam mencapai target-target 

politiknya yang justru sangat merugikan kepentingan umat. Kyai 

yang tidak punya komitmen keislaman yang tinggi dan tidak 

                                                
1
  Ali, Fachri, Dr., “Ulama dan Politik” dalam buku “Pergulatan Dunia Pesantren, 

Membangun Dari Bawah”, P3M, cet. Pertama, Oktober 1985, hal. 181. 
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berwawasan luas, akan mudah terperangkap dalam jebakan-jebakan 

musuh-musuh Islam.  

Mereka menyadari betul bahwa dengan merusak satu orang kyai 

terkenal, berarti keberhasilan merusak sebagian besar umat. 

Sayangnya, kepanutan umat kepada kyai cenderung membabi buta. 

Padahal Islam sendiri melarang taqlīd buta. Akan tetapi, mayarakat 

kita masih tergolong “sangat awam” dalam beragama. Dalam 

pandangan orang awam, kharisma seorang kyai besar akan terwarisi 

begitu saja oleh anak cucunya, kendatipun terdapat jarak yang cukup 

jauh antara sepuh dengan keturunannya, baik dalam sikap, 

ketakwaan, orientasi, apalagi kualitas ilmu. Mereka juga tidak dapat 

membedakan mana kyai yang layak diteladani dan didengar kata-

katanya dan mana kyai yang sudah menyimpang dari garis 

kekyaiannya, sehingga tak perlu dijadikan panutan lagi. 

Siasat inilah yang dipraktekkan musuh-musuh Islam sejak tahun 

tujuh puluhan hingga sekarang, ketika mereka melihat titik lemah ada 

pada seorang kyai dan memperalatnya untuk memukul umat Islam 

sendiri. Sebuah permainan yang kotor dan keji. 

Pesantren adalah Kerajaan Kecil 
Dengan bermodalkan keyakinan pada bantuan Allah dan 

kepercayaan masyarakat, kyai membangun pesantren untuk tujuan 

pendidikan sekaligus pengkaderan kepemimpinan umat. Dalam 

prakteknya, kyai berkuasa penuh dalam lingkungan pesantrennya. 

Hitam putih warna pesantren itu banyak ditentukan oleh kyai secara 

sendirian, tanpa pengaruh unsur luar. 

Menurut Zamakhsyari Dhofier, seorang peneliti yang banyak 

menekuni dunia pesantren, kebanyakan kyai di Jawa beranggapan 

bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan sebagai suatu “kerajaan 

kecil” di mana kyai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan 

kewenangan dalam kehidupan dan lingkungan pesantren
1
.  

Asumsi ini dapat dibenarkan, karena lingkungan pesantren adalah 

kawasan tertutup yang tidak dapat dicampuri oleh pihak luar. Kyai 

                                                
1
  Dhofier, Zamakhsyari, Dr., “Tradisi Pesantren”, LP3ES, Jakarta, cetakan Ketiga, 

Februari 1984, hal. 56 
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berkuasa sepenuhnya atas santri dalam batas wilayah kekuasaannya. 

Kepemimpinan dalam lingkungan pesantren berjalan menurut 

hirarkhi yang telah ditetapkan oleh kyai. Dalam menjalankan 

tugasnya, kyai sudah tentu dibantu oleh staf-stafnya sesuai dengan 

bidang masing-masing. Dari segi pembiayaan, biasanya pesantren, 

khususnya pesantren besar, mempunyai sumber dana sendiri. Ia tidak 

sepenuhnya bergantung pada biaya sekolah santri. Pesantren 

mengembangkan usaha perekonomian sendiri, seperti membuka 

lahan sawah, koperasi, dan lain sebagainya, di samping bantuan dana 

dari para donatur. Kesemuanya ini sangat mencukupi bagi keperluan 

pesantren dan guru-gurunya. Jadi, karena kemandirian pesantren dari 

pihak-pihak luar, membuat ruang geraknya leluasa dan tidak dapat 

didikte oleh orang lain. 

Menyinggung soal kekuasaan mutlak kyai, barangkali harus 

demikian, sebab pesantren adalah lembaga pendidikan yang sekaligus 

berfungsi sebagai forum pembinaan kepemimpinan. Oleh karenanya, 

kekuasaan harus berada di tangan satu orang, agar kebijakan yang 

diambil tidak berbenturan satu sama lain. Akan tetapi, sudah barang 

tentu sistem ini mengandung kelebihan dan kelemahan. Salah 

satunya, bilamana pemimpin pesantren tidak layak memegang 

kepemimpinan atau tidak mampu mengembangkan pesantrennya, 

akhirnya lembaga pendidikan itu bisa “hidup segan mati tak mau”. 

Akan tetapi, bila pemimpinnya kebetulan orang yang terampil dan 

berwawasan luas, di samping kedalaman ilmu agamanya, maka 

kekuasaan mutlak ini banyak menguntungkan bagi terjaminnya 

kelancaran roda kehidupan pesantren.  

Latihan Kepemimpinan Pesantren 
Fungsi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah dua 

fungsi yang melekat pada pesantren, karena kyai akan 

mempersiapkan santri-santrinya untuk menjadi orang yang berilmu 

dalam, di samping mampu untuk mengayomi umat. Hal ini memang 

sudah menjadi warisan yang  turun temurun, bahwa kyai adalah 

orang `alim dan sekaligus pemimpin. Pengkaderan kepemimpinan 

dalam pesantren dilakukan dengan jalur pendidikan itu sendiri, di 

samping latihan keorganisasian, yaitu: 
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1. Dengan mendelegasikan tugas mengajar kepada guru senior, 

khususnya orang-orang yang telah dipersiapkan oleh kyai untuk 

menggantikannya atau membuka lahan baru. Kyai dengan 

sengaja menugaskan santrinya untuk menggantikan dirinya 

mengajar secara bertahap, sehingga lama-kelamaan santri tadi 

sudah terbiasa mengajar di forum yang lebih besar dan 

berhadapan dengan massa yang lebih besar dan majemuk.  

2. Sistem keorganisasian yang diterapkan di pesantren. Sebuah 

pesantren biasanya diatur secara rapi dalam pembagian tugas. 

Masing-masing divisi ini ada penanggung jawabnya. Dengan 

memberikan tanggung jawab ini, diharapkan orang-orang 

pesantren terlatih memikul tugas di masyarakat. Di samping itu 

juga diusahakan pengembangan kreativitas berorganisasi, 

khususnya pada tingkat santri. Para santri yang jumlahnya besar 

itu, diketuai oleh seorang santri yang dipilih oleh santri sendiri 

dalam suatu sidang terbuka sekali dalam setahun. Kemudian ketua 

umum (mas’ūl `m) membawahi ketua-ketua bagian, seperti bagian 

asrama tempat tinggal santri. Ini dibagi-bagi lagi tugas 

pengelolaannya, seperti urusan kebersihan, urusan makanan, 

disiplin dan ketertiban, bahkan piket penjaga keamanan. Di sana 

juga ada latihan keterampilan, seperti latihan berpidato, berdiskusi, 

memimpin sidang dan mengeluarkan pendapat. Ini semuanya 

merupakan bekal yang mutlak diperlukan oleh seorang calon 

pemimpin. Semakin besar pesantrennya, semakin profesional pula 

pembinaan kader-kader calon pimpinan umat ini. 

3. Untuk menyiapkan kader, pimpinan pesantren memberikan 

didikan istimewa kepada murid-murid tertentu
1
. Perhatian khusus 

ini biasa juga dilimpahkan kepada anak-anak kyai besar yang 

dititipkan di suatu pesantren, agar dilatih untuk memimpin 

pesantren orang tuanya pada kemudian hari.  

Menurut Zamakhsyari, untuk menjadi seorang kyai, seorang 

calon harus berusaha keras melalui jenjang yang bertahap. 

Pertama-tama, ia biasanya merupakan anggota keluarga kyai. 

Setelah menyelesaikan pelajarannya di berbagai pesantren, kyai 

                                                
1
 Dhofier, Zamakhsyari, Dr., opcit, hal. 59. 
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pembimbingnya yang terakhir akan melatihnya untuk mendirikan 

pesantrennya sendiri. Kadang-kadang kyai pembimbing tersebut 

turut secara langsung dalam pendirian proyek pesantren yang 

baru, sebab kyai muda dianggap mempunyai potensi untuk 

menjadi seorang alim yang baik. Campur tangan kyai biasanya 

lebih banyak lagi; antara lain calon kyai tersebut dicarikan jodoh 

(biasanya dicarikan mertua yang kaya) dan diberi didikan 

istimewa agar menggunakan waktu terakhirnya di pesantren 

khusus untuk mengembangkan bakat kepemimpinannya
1
.  

Khātimah 
Dari pembahasan terdahulu, dapat kita pahami, bahwa keperluan 

untuk mencetak kader pemimpin umat adalah keperluan yang sangat 

mendesak. Pesantren selama ini telah menjalankan fungsinya untuk itu, 

di samping fungsinya untuk mewariskan ilmu, khususnya ilmu agama 

kepada santri. Akan tetapi, hasil yang dicapai sangat bergantung pada 

kualitas pimpinan dan manajemen pesantren itu sendiri. 

Kepercayaan masyarakat muslim kepada kyai hingga kini masih 

dirasakan cukup besar, khususnya dalam upaya menangkal bahaya 

yang timbul akibat konsekuensi era globalisasi. 

Disinyalir, adanya kekuatan dari pihak luar yang ingin 

memanfaatkan pesantren untuk tujuan-tujuan politik mereka yang 

kotor, yaitu menodai citra (sum`ah) pesantren, dengan cara 

merangkul tokoh-tokoh tertentu yang berkaitan dengan pesantren -

walaupun sesungguhnya kurang layak disebut “kyai”- untuk merusak 

kehidupan umat dari dalam, sehingga pandangan kehormatan 

masyarakat terhadap kyai dan pesantrennya menjadi pudar. Dalam 

kaitan ini diperlukan pencerahan dari unsur-unsur kyai sendiri, agar 

masyarakat mampu membedakan siapa yang sesungguhnya kyai dan 

siapa pula oknum yang berkedok “kyai” karena keturunan. 

Mudah-mudahan makalah ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi terpeliharanya kepemimpinan Islam melalui dunia 

pesantren. 

Wallāhu al-Hādy ilā Sawā’i as-Sabīl.  

                                                
1
 Ibid. 
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PROSPEK PERTEMUAN HABIBI-

GRAND SYEKH AZHAR 

ulit dipungkiri, jauhnya ketertinggalan negara kita di bidang 

pendidikan secara umum bila dibandingkan dengan Mesir. 

Apalagi bila dibatasi dalam skop pendidikan agama. 

Bayangkan, dengan situasi ekonomi yang demikian seret, dan hutang 

$ 88 milyar US pada tahun 1989 yang lalu, pemerintah Mesir masih 

mampu mempertahankan pola pendidikan gratis bagi rakyatnya, 

sejak pendidikan Dasar hingga program Doktor. Di sisi kualitas, 

terlihat seseorang yang baru selesai Ph.D hanya ditempatkan sebagai 

asisten Professor. Dan kenaikan pangkat akademis di Perguruan 

Tinggi (PT) Mesir bagi seorang dosen tidak semulus yang ada di kita. 

Mereka harus menunjukkan sederet buku-buku karya ilmiah yang 

sudah diterbitkan. Tidak cukup dengan kliping-kliping koran/majalah 

atau sertifikat seminar/simposium saja. 

Baru-baru ini, seiring dengan kunjungan Menristek Prof.DR.B.J. 

Habibi ke Mesir, selain bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi negara 

itu, beliau juga menyempatkan dirinya menjumpai Grand Imām (al-

Imām al-Akbar), Syeikh al-Azhar, Syeikh Jād al-Haq `Ali Jād al-Haq. 

Sepintas lalu, pertemuan itu terkesan menarik bila dilihat dari sudut 

relevansinya. Apa hubungannya Riset dan Teknologi dengan Azhar. 

Tapi jangan lupa bahwa Habibi bukan robot yang bergaul dengan 

mesin-mesin. Beliau juga adalah pendiri dan ketua ICMI, dan 

seorang sarjana Muslim yang concern dengan problem ummatnya. 

Lebih menarik lagi, bila dari isi pembicaraan itu ada yang 

S 
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menyangkut persoalan pengakuan ijazah (mu`adalat syahādah) 

antara perguruan tinggi di Indonesia dengan Al-Azhar, yang 

merupakan problem yang tak kunjung selesai dalam lintasan sejarah 

Pendidikan Indonesia-Mesir. Sebenarnya yang berkaitan langsung 

dengan masalah ini adalah Departemen Agama atau P dan K, tetapi 

saking concernnya Habibi dengan permasalahan ummat, itupun turut 

jadi bahan pembicaraannya dengan orang nomor satu di Al-Azhar itu. 

Akreditasi Ijazah  
Bagi mahasiswa asing yang belajar di Azhar, khususnya 

mahasiswa Indonesia, persoalan pengakuan atas ijazah yang berasal 

dari Lembaga Pendidikan di tanah air merupakan the main problem, 

yang sejak dulu tak kunjung selesai dipecahkan. Akibatnya, bagi 

seorang mahasiswa yang baru tiba, maka persoalan ini merupakan 

momok besar dalam dirinya. Hal itu bisa dipahami, betapa ijazah 

tertinggi diraihnya bertahun-tahun, begitu sampai di Azhar tidak 

dihargai sama sekali. Maka segudang kekesalan akan terbayang 

dalam benaknya, mulai dari hampanya jenjang pendidikan yang telah 

dilalui, sampai bilangan tahun yang akan ditempuh di Mesir untuk 

meraih sarjana. Lain lagi mendengar cerita dan pengalaman senior 

yang rata-rata diatas 5 tahun baru selesai S (Strata)-1 nya. Berapa 

tahun lagi untuk mendapat MA atau Ph.D? 
Bagi Universitas Al-Azhar, pemegang Ijazah manapun di dunia 

ini, jika ingin melanjutkan di sana, harus melalui jalur yang sudah 

ditetapkannya, yaitu melihat apakah ijazah itu telah diakui sama 

dengan ijazah yang dikeluarkan Azhar, yang tercantum dalam Buku 

Daftar Penilaian dan Persamaan Ijazah. Bagi mahasiswa yang lolos 

“sensor” (telah diakreditasi dengan ijazah Azhar), maka dengan 

mulus bisa masuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan programnya, 

seperti mereka yang berasal dari India, Pakistan dan lainnya. Akan 

tetapi, bagi yang tidak masuk daftar, maka alasan apapun tidak bakal 

diterima, meskipun perguruan tingginya telah berumur tiga abad dan 

dikenal di Oxford, sebelum yang bersangkutan mengajukan rincian 

kurikulum dari program yang pernah dilaluinya, dari awal sampai 

selesai. Kurikulum itu akan masuk ke “dapur” penilaian ijazah 

(lajnah mu`ādalat), dan hasil penilaian inilah yang bakal menentukan 
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diterima atau tidaknya seseorang, atau di tingkat mana ia bisa 

diterima. Jadi, transcript record saja tidak cukup diandalkan. Nah, 

inilah persoalan inti yang sering kurang mendapat perhatian banyak 

orang. Walau pejabat tinggi kita telah membicarakan hal ini dengan 

Syeikh Azhar mulai dari tokoh ulama, rektor, dirjen sampai menteri 

agama sekitar tahun 1986, namun hasilnya kurang begitu dirasakan 

selama prosedur resmi, yang merupakan inti masalah, belum 

diselesaikan. Ramah-tamah, basa-basi, dan kesepakatan lisan kurang 

banyak manfaatnya bagi menyelesaikan persoalan mu`ādalat itu. 

Tampaknya, pembicaraan yang kita lakukan selama ini memang 

belum sepenuhnya menyentuh pokok persoalan, sehingga berakibat 

terlunta-luntanya nasib banyak sarjana kita yang datang ke Mesir. 

Memang Syeikh Azhar dalam pengakuannya menerima permintaan 

kita agar mengakui ijazah kita, tetapi penerimaan itu hanya sebatas 

lisan diruang pertemuan yang tidak nyambung ke Lajnah Mu`ādalat. 

Bila ditelusuri lebih lanjut, persoalannya akan terbentur pada masalah 

kurikulum yang tidak disiapkan secara komprehensif sesuai dengan 

keinginan Azhar, bukan menurut kemauan kita sebagai pemohon. 

Persoalan lain dalam penilaian ijazah, pihak Azhar tidak bisa 

menerima bahwa ijazah IAIN seluruh Indonesia itu semuanya sama. 

Mereka beranggapan setiap IAIN berdiri sendiri, yang masing-

masing mesti mengajukan kurikulum secara terpisah. Barangkali 

mereka terpaut dengan nama IAIN yang beda-beda. Ada “Ar-Raniri” 

di Aceh, “Imam Bonjol” di Padang, “Syarif Hidayatullah” di Jakarta, 

disamping letaknya masing-masing di kota yang berbeda. Lain lagi 

Universitas Islam swasta yang bermacam-macam dengan nama 

sendiri, mungkin membuat bingung petugasnya. Nah, untuk 

meyakinkan mereka tentang samanya semua IAIN itu, tentu perlu 

pejabat resmi dari Indonesia dan persoalan diajukan secara 

tertulis/formal. 

Keikhlasan dan niat baik pejabat kita dari sini, tentu tidak bisa 

dinafikan begitu saja. Akan tetapi, seharusnya yang banyak 

menguasai medan, mengetahui seluk beluk persoalan dan gaya 

menyelesaikannya adalah perwakilan kita yang ada di sana, 

khususnya bidang yang berkaitan langsung dengan pendidikan, dan 

tidak bisa diabaikan mahasiswa-mahasiswa senior. 
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Ternyata mereka ini tidak melaksanakan fungsinya secara 

maksimal dan kurang serius menanganinya. Sepertinya tidak 

sebanding besarnya gaji yang mereka terima dari pemerintah RI 

dengan kerja yang mereka lakukan. Tidak masuk akal, persoalan 

mu`ādalat itu tidak beres-beres dari tahun ke tahun, kalau memang 

oknum aparat kita di sana serius menanganinya, dan memenuhi 

semua persyaratan yang diminta oleh Azhar. Selama ini, mahasiswa 

kita sepertinya dibola-bola saja antara staf kita dengan syu’unul 

wafidin (urusan orang asing). Yang satu berkata, “Kurikulumnya 

sudah diserahkan” dan yang satu lagi berkata; “Tidak kami terima”. 

Di sisi lain, ternyata kita lihat perguruan tinggi swasta/pesantren 

yang mengurus sendiri mu`ādalat nya secara serius, seperti DDI 

Sulawesi Selatan, Gontor dan lain-lain maka jalan masuk bagi 

alumninya terbuka lebar dan relatif tidak punya masalah, tinggal 

menguji kemampuan mereka dalam mengikuti perkuliahan. Biasanya 

mereka diurus oleh para seniornya yang lebih banyak tahu 

permasalahan, sedang yang datang sebagai utusan resmi, nasibnya 

untung-untungan, kalau tidak luntang lantung. 

Beberapa saran  
Ada beberapa syarat mutlak yang harus dipenuhi sejauh 

pengamatan penulis, jika kita ingin menuntaskan masalah ini, sebagai 

inti persoalan yang dihadapi oleh setiap mahasiswa baru kita di 

Mesir: 

1. Keikhlasan. Agar usaha yang kita kerjakan tidak sembarangan 

dan tidak punya tendensi lain, perlu sekali ditekankan motivasi 

keikhlasan bagi pihak yang terkait menangani kasus ini. 

2. Kesungguhan. Di samping keikhlasan, jelas dibutuhkan sekali 

keseriusan kita, karena tanpa itu, petugas kita akan merasa cepat 

bosan  atau pesimis, begitu menemukan “batu-batu kerikil” 

dalam lalu lintas mu`ādalat. Juga perlu dibandingkan keseriusan 

negara lain, seperti Malaysia, yang mahasiswanya relatif tidak 

merasakan problema ini. 

Berurusan dengan pihak Mesir juga punya kunci-kunci dan 

resep-resep khusus, tidak semuanya mulus begitu saja. 

Sayangnya kesungguhan inilah termasuk titik lemah kita, 
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sehingga dampaknya begitu besar bagi mahasiswa. Seringkali 

kurikulum yang sudah diserahkan bisa makan waktu dua tahun, 

hasilnya tidak keluar bila tidak selalu dicek (murāja`ah). Maka 

untuk muraja’ah inilah memerlukan keseriusan plus, tidak 

ditinggal begitu saja. 

3. Memenuhi semua persyaratan yang diminta Azhar, khususnya 

tentang persyaratan “kurikulum” dari ijazah yang diajukan. 

Tanpa kurikulum ini, tampaknya mustahil seseorang akan 

diterima. Kita jangan banyak berharap agar Azhar mengerti 

tentang kita. Seharusnya kita yang harus banyak mengerti tentang 

Azhar. Hendaknya pengajuan ini sepenuhnya ditangani oleh 

perwakilan resmi kita sehingga dapat memperlancar urusan. 

4. Bisa memahami watak orang Mesir dan kiat-kiat mu`āmalatnya. 

Persyaratan ini tidak kalah pentingnya dari syarat-syarat di atas, 

meski terlihat sepele, tetapi sering mempermulus jalannya 

urusan. Betapapun pegawai-pegawai di Azhar itu adalah manusia 

yang kualitas Islamnya berbeda-beda. Keramah tamahan, manis 

mulut dan basa basi yang sering disebut mujāmalah, sudah 

merupakan praktek umum di Mesir. Juga perlu menampakkan 

rasa hormat dan penghargaan terhadap mereka. Akan tetapi, 

sesekali kalau harus bentak-bentakan, juga perlu dilakukan. 

Di samping itu, perlu sekali dipikirkan upaya kita meringankan 

Al-Azhar, dan Mesir secara umum. Seperti kita maklumi bahwa 

Mesir menghadapi banyak masalah, dan Azhar tidak terlepas dari 

Mesirnya. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan kepentingan dan 

kebutuhan Azhar sebagai badan yang otonom, agar lancarnya jalinan 

hubungan persahabatan. Inilah yang diperhatikan oleh negara-negara 

seperti Malaysia dan Brunei. Memang , baru-baru ini, Indonesia 

pernah menghadiahkan seperangkat peralatan Laboratorium Bahasa. 

Tindakan ini bagus sekali, tetapi perlu ada tindak lanjutnya. Kalau 

dihitung-hitung berapa ribu sudah orang kita yang menimba ilmu di 

universitas tua itu sejak abad-abad yang lalu, kemudian kita lihat apa 

yang telah kita sumbangkan kepadanya sebagai ungkapan syukran-

nya. Betapapun, tradisi take and give itu tetap dibutuhkan, apalagi 

dalam hubungan yang sangat menguntungkan Islam dan bangsa. 
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Sikap kita hendaknya berterima kasih, bukan justru sebaliknya, di 

mana Azhar telah berjasa banyak kepada kita dan kita banyak 

berhutang budi padanya atas nama Islam, ukhuwwah Islāmiyah. 

Mereka memberi makan, tempat tinggal dan bea siswa kepada ribuan 

mahasiswa kita. Sedangkan kita, jangankan berterima kasih, malah 

melontarkan berbagai kritikan tajam ke arah mereka, seperti 

mengeritik “ketradisionalannya” sistem pengajaran, metode berpikir 

yang dikembangkan oleh Azhar, dan Azhar hanya menghasilkan 

sarjana-sarjana yang text book thinking, beku dan sebagainya.  

Dengan kritikan semacam itu, kita merasa seolah-olah lebih 

berhasil daripada Azhar dalam mencetak intelektual dan 

mengembangkan pendidikan tinggi Islam. Meskipun jika dinilai 

secara jujur, arah pendidikan kita belum mempunyai sasaran yang 

jelas mau kemana, apalagi soal hasil, barangkali lebih kabur lagi. 

Kritikan semacam ini, andaikan memang terasa ada benarnya, 

sebaiknya disampaikan melalui jalur yang logis dan cara bil-latī hiya 

aḥsan, karena yang kita hadapi itu adalah lembaga tua yang sudah 

berusia lebih dari seribu tahun, telah menelurkan ribuan ulama, 

pemikir, intelektual dan pejuang di dunia Islam. Azhar telah berbuat 

banyak untuk Islam, dan itu perlu sekali kita bandingkan dengan diri 

kita, agar segala sesuatunya berjalan seimbang dan proporsional. 

Mudah-mudahan dengan pertemuan Habibi dan Imām al-Akbar 

tersebut, akan membawa angin baru dan kemajuan yang sangat 

berarti dalam hubungan sesama umat Islam di dua negara yang 

bersahabat itu.  
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LAMPIRAN 

ISLAM TANPA AGAMA 

VERSI HASAN HANAFI1 

asan Hanafi membawa konsep pemikiran yang besar dan 

spesifik yang dia tuangkan dalam kitabnya yang berjilid-jilid. 

Dalam pengantarnya, Hasan Hanafi menerangkan, bahwa 

metode yang dipakainya dalam menuangkan pemikirannya itu ialah 

metode Ibnu Khaldun (732-808 H/1332-1406 M) yang terdiri atas 

“Muqaddimah”, yang berfungsi sebagai inti dan konklusi 

falsafatnya. Kemudian konsep itu dijabarkan dalam beberapa jilid 

kitab sebagai rinciannya. Tapi, Hasan Hanafi juga bersemangat 

menampakkan perbedaan konsep yang dibawanya dengan konsep 

Ibnu Khaldun. Konsep Ibnu Khaldun dalam pandangannya adalah 

konsep “keruntuhan peradaban”, sedangkan konsep Hasan Hanafi 

merupakan konsep tentang “kebangkitan” (renaissance).
2
 Seluruh 

madzhab Hasan Hanafi tertuang dalam “Mukaddimah”nya yang 

diberi judul “Al-Turāts Wa al-Tajdīd”. Di dalamnya, Hasan Hanafi 

menempatkan mukaddimah-mukadimah teoritis bagi keseluruhan 

                                                
1
Tulisan ini adalah makalah Prof. Dr. Muḥammad `Imāroh, seorang pemikir 

kondang di Mesir dan dunia Arab pada umumnya, yang pernah menjadi kolega 

Hasan Hanafi, ketika ‘Imaroh sebagai pemikir yang cenderung pada pemikiran 

“sosialis Marxis”. Tapi belakangan `Imāroh kembali pada kesadarannya 

sementara Hasan Hanafi tetap dalam ke”kirian”nya. (Famā Ashbarohum `ala an-

Nār). Tulisan ini penulis dapatkan langsung dari Muhammad `Imāroh sendiri dan 

menerima izin untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 
2
 Al-Turāts Wa al-Tajdīd, Hasan Hanafi, cetakan Kairo, 1980, hal. 216 

H 
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konsepnya. Karena itu, tulisan ini hanya berkisar di seputar 

mukaddimah yang dimaksud, yaitu kitab “Al-Turāts Wa al-Tajdīd”. 

Humanisasi Agama 
Jika konsep pemikiran Hasan Hanafi disarikan dari kitabnya yang 

merupakan inti dari seluruh kerangka pemikirannya, kita dapat 

mengatakan bahwa konsep itu merupakan upaya untuk 

menghumanisasikan agama dan mengosongkan agama dari 

muatannya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menghapus 

konsep-konsep agama yang bernilai mutlak, konstan dan sakral, 

mulai dari “Allah”, “Nubuwwah” (kenabian), “Risālah” (kerasulan), 

“Wahyu” hingga seluruh yang “ghaib” (metafisik). Setelah dihapus, 

konsep-konsep mutlak itu diganti dengan makna dan pemahaman 

yang bersifat humanis dan kebumian. Maksudnya, unsur “ghaib” 

sebagai sumber ilmu pengetahuan dan membatasinya pada dunia fisik 

(‘alam syahādah). Selain itu, alat untuk menghasilkan pengetahuan 

dibatasi hanya sampai pada “akal” dan “percobaan” semata. 

Maksudnya, segala unsur yang berada di luar alam nyata dan materi, 

dianggap tidak ada. Sebaliknya, segala yang berkaitan dengan agama, 

metafisik, ketuhanan, kenabian, risalah dan wahyu dengan 

interpretasikan secara humanis. 

Dengan demikian, kita sekarang berada dalam lingkaran proses 

pengembalian filsafat “pembaruan Barat yang sekularistik”. Ini yang 

ingin diterapkan oleh Hasan Hanafi terhadap Islam, sebagaimana 

kaum modernis Barat dahulu menerapkannya pada agama Nasrani 

Barat pada era “kebangkitan Eropa modern”. Bagaimana metode 

Hasan Hanafi menerapkan filsafat pembaruan sekularistik itu 

terhadap Islam dan bagaimana sikapnya konsep agama? 

Kemasan yang Menipu 
Hasan Hanafi menyerupakan “turāts” (warisan Islam) dengan 

“khazanah kejiwaan”. Hasan mengancam faham yang merasa puas 

dengan “turāts” itu. di lain pihak, dia juga mengeritik mazhab yang 

memadukan “modernisme” semata. 

Di antara dua trend itu, Hasan Hanafi mengajukan konsepnya 

yang “baru” dalam menyikapi “turāts” tadi, yaitu mazhab “Turāts 
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dan Tajdīd”. Tetapi, nyatanya mazhab “baru” ini tidak lain dari 

“eliminasi”, pemusnahan atas turats itu sendiri. Hanya saja, Hasan 

Hanafi tidak menolaknya dengan cara seperti yang dilakukan oleh 

penganut faham “modernisme” tetapi “penolakannya” itu dilakukan 

melalui ide “reinterpretasi” turats dengan penafsiran yang sama 

persis dengan pembaruan yang dilakukan kelompok “modernisme”.
1
 

Hasan melakukan eliminasi dan penghapusan turats dengan 

menggunakan idiom, bahasa dan payungnya sendiri. Dan metode ini 

adalah lebih licik untuk menyebut “lebih keji” dalam memperlakukan 

“khazanah” tadi. Fungsi konsep “Al-Turāts Wa al-Tajdīd” ialah 

melepaskan diri dari segenap kekuasaan, apapun jenisnya, kekuasaan 

masa lampau dan kekuasaan warisan. Tiada penguasa selain dari 

akal. Dan tiada kekuasaan kecuali bagi realita yang sedang kita 

hadapi. Serta membebaskan hati kita sekarang dari rasa takut, 

khawatir dan ketaatan pada kekuasaan, baik kekuasaan warisan 

maupun kekuasaan teks (manqūl).
2
 

Manusia Sebagai Poros Utama 
Dengan menggunakan payung interpretasi dan takwil atas semua 

warisan, Hasan Hanafi mengemukakan pendapat-pendapat yang 

mengingatkan para ahli pada aliran-aliran Kebatinan kuno yang 

ekstrim. Mereka merombak segala yang zhahir menjadi 

“tersembunyi”, dan semua realita menjadi khayalan dan utopia. Juga 

“ijtihad-ijtihad” Hasan mengingatkan kita pada faham-faham 

“pembaruan Barat” yang dengan aliran positivisme mereka 

menghumanisasikan segala jenis teologis (Ilāhiyyāt). Dalam mazhab 

Hasan Hanafi, agama berubah menjadi “ideologi”.
3
 Islam berubah 

menjadi “pembebasan “.
4
 Bahkan “Allah” – Ta’ala ‘amma yashifun 

(Maha Suci dari identifikasi mereka) berubah menjadi bumi, roti, 

kebebasan, keadilan, persiapan, persediaan dan kekuatan (power). 

Jadi Allah, menurut konsep “Al-Turāts Wa al-Tajdīd”, adalah lafazh 

                                                
1
 Al-Turāts Wa al-Tajdīd, opcit, hal. 28 

2
 Al-Turāts Wa al-Tajdīd, opcit, hal. 55 

3
 Al-Turāts Wa al-Tajdīd, opcit, hal. 130 

4
 Al-Turāts Wa al-Tajdīd, opcit, hal. 132 
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untuk mengungkapkan jeritan kesakitan dan pekik kegembiraan. 

Artinya kata “Allah” adalah ungkapan yang bersifat sastra, 

ketimbang lukisan realita. Dan lebih bersifat “insya’i ketimbang 

bentuk “khabari”.
1
 

Oleh karena itu, termasuk dalam kategori pembaruan bahasa 

yang dituntut, adalah keharusan meninggalkan sejumlah lafadz dan 

terminologi dalam ilmu ushuluddin seperti “Allah”, “Rasul”, 

“agama”, “syurga”, “neraka”, “pahala”, “siksa” karena unsur-unsur 

tersebut telah melampaui batas alam fisik dan indera. Juga 

disebabkan karena istilah-istilah tersebut mempunyai konotasi yang 

bukan manusiawi.
2
 

Semuanya yang melampaui batas “Indera dan Fisik” dan semua 

yang tidak bermakan “humani” harus ditakwil dan diubah, bahkan 

bila perlu ditinggalkan dan dihapus. Peradaban, warisan, dan 

metodologi kita, menurut Hasan Hanafi masih “menghadap” kepada 

Allah dan ke “langit” dan bertumpu pada manusia. Dalam kaitan ini 

Hasan Hanafi berpendapat : “Dalam menghadapi realita 

kontemporer, kita masih senantiasa memusatkan pemikiran nasional 

kita ke arah Allah. Dan kita mengembangkan sumber daya manusia 

dalam warisan klasik kita, kendatipun kita sedang berada dalam krisis 

manusia, yang seharusnya kita dapat menjadikan “manusia” sebagai 

poros utama dalam pemikiran nasional kita”.
3
 

Metode madzhab baru ini dalam merealisasikan konsep 

pemusatan pada unsur “manusia” untuk menggantikan “Allah”, 

adalah dengan menempatkan “manusia seutuhnya” (insan kamil) 

pada posisi Allah dan mengubah semua nama-nama Allah dan sifat-

sifat-Nya kepada manusia. Hasan Hanafi berkata : “Peralihan dari 

“Allah” kepada “insan kamil”, merupakan ungkapan kandungan 

“Allah” karena semua sifat-sifat Allah seperti ‘ilm (mengetahui), 

qudrat (berkuasa), hayāt (hidup), samā` (mendengar), bashar 

(melihat), kalām (berkata-kata), irādat (berkehendak), merupakan 

sifat-sifat manusia seutuhnya. Dan semua nama-nama Allah (al-

                                                
1
 Al-Turāts Wa al-Tajdīd, opcit, hal. 128, 130 

2
 Al-Turāts Wa al-Tajdīd, opcit, hal. 124, 137, 139, 144, 145 

3
 Al-Turāts Wa al-Tajdīd, opcit, hal. 185 
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Asmā’ul Husnā) maksudnya adalah harapan dan tujuan yang ingin 

dicapai manusia. Jadi, ungkapan “insan kamil” lebih sesuai dari pada 

lafazh “Allāh”.
1
 

Menurut mazhab “Al-Turāts Wa al-Tajdīd”, kita tidak 

mengalami kerugian sedikitpun jika kita menghapus “Allah” dan kita 

tempatkan “insan kamil” menggantikan posisinya. Nama-nama dan 

sifat yang diberikan agama pada Allah, tidak lain adalah sifat-sifat 

“insan kamil” dan cita-cita yang ingin dicapainya. Jadi peralihan, 

penghapusan, dan penggantian di sini tidak lain dari “koreksi” yang 

ditemukan oleh “pembaru Barat” versi Hasan Hanafi. 

Karena itu, sesungguhnya “Al-Turāts Wa al-Tajdīd”, sebagai 

proses ilmu pengetahuan, dan sebagai metode dalam berinteraksi 

dengan “warisan Islam”, tidak membicarakan unsur-unsur seperti 

“Allāh”. Akan tetapi faham baru ini berinteraksi dengan dunia 

manusia semata-mata.
2
 Dan merupakan ajakan untuk berpindah dari 

akal kepada alam, dari ruh kepada materi, dari Allah kepada dunia, 

dari jiwa kepada tubuh, dan dari kesatuan aqidah kepada kesatuan 

perilaku (wihdat sulūk).
3
 

Semua yang ada di balik materi dan manusia adalah khayal. 

Yang dituntut dalam faham “Al-Turāts Wa al-Tajdīd” bertolak dari 

“khayal” ini kepada hakikat dunia dan manusia semata. Jika “Allah” 

dalam ajaran Hasan Hanafi hanya berupa ungkapan insya’i dari pada 

khabari, maka “realita” dan “khabar” adalah manusia. Dan Allah 

tidak lain hanyalah kesadaran manusia itu sendiri yang berada di luar 

alam, jauh terpisah dari manusia. Sifat dan nama-nama-Nya tidak lain 

merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin, dicapai manusia. Karena 

itu, yang hakekatnya adalah manusia dan realita, tempat mereka 

hidup semata. 

Konstruksi Baru 
Selain mengusulkan pergeseran dari “Allah” kepada manusia dan 

agar menempati posisi Allah, aliran ini juga mengajukan “konstruksi” 

                                                
1
 Al-Turāts Wa al-Tajdīd, opcit, hal. 141, 142, 146, 153, 154 

2
 Al-Turāts Wa al-Tajdīd, opcit, hal. 70 

3
 Al-Turāts Wa al-Tajdīd, opcit, hal. 61 
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baru ilmu pengetahuan. Ilmu ‘Aqidah yang membicarakan tentang 

“Allah dan manusia”, seharusnya ditinjau kembali dan diganti dengan 

materi bahasan pasangan “alam dan manusia”. Semua materi dalam 

Ilmu Kalam, yang “Allah” tampil sebagai pasangan “manusia” 

semisal masalah al-jabar dan ikhtiar, kebaikan dan keburukan, janji 

baik dan ancaman, adalah tema-tema yang dibuat secara keliru karena 

Allah bukan merupakan bagian dalam perbuatan manusia. Kebaikan 

dan keburukan dua hal yang sama-sama menentukan hubungan 

antara zat dengan obyek (mawdhū`), bukan hubungan obyek dengan 

Allah. Janji baik dan ancaman sama-sama menentukan akibat dari 

perbuatan di alam ini, bukan merupakan akibat perbuatan yang akan 

diterima di alam lain.
1
 

Sesungguhnya, metode penyajian klasik dalam tema-tema ilmu 

kalam, melibatkan Allah sebagai salah satu pihak dalam setiap 

permasalahan. Allah yang berkehendak, yang memperbuat, yang 

memikirkan, berkuasa dan seterusnya. Akan tetapi tauhid itu sendiri 

adalah tema yang berdiri sendiri. Tauhid berarti kesatuan umat 

manusia, kesatuan sejarah, kesatuan hakikat, kesatuan manusia, 

kesatuan keluarga. Yang penting adalah terciptanya pengertian baru 

untuk semua tema klasik dan membersihkannya dari segala noda 

teologis, sejarah dan teoritis serta terpetakan kembali setiap masalah 

itu pada posisinya yang tepat, yakni posisi manusiawi dan sosial. 

Tugas kita dalam merekonstruksi Tauhid Klasik misalnya ialah, 

dengan memusatkan pada tauhid sebagai praktek penyatuan, 

memusatkan pada kebebasan sebagai praktek pembebasan, pada 

logika, pada praktek realisasi dan perubahan  total, memusatkan pada 

musyawarah untuk merombak sistem kekuasaan, memusatkan pada 

alam untuk menanamkannya ke dalam jiwa dan perasaan 

kontemporer. Dan tidak akan bergeser dari padanya hanya karena 

perasaan ingin bersih dan membersihkan diri.
2
 

Jadi, yang dibutuhkan Hasan Hanafi ialah Ilmu Tauhid  tanpa 

Tuhan dan tanpa aqidah. Inilah maksud judul yang dipilih Hasan 

Hanafi bagi konsepnya yaitu “min al-`aqīdah ilā al-tsawrah” (dari 

                                                
1
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2
 Al-Turāts Wa al-Tajdīd, opcit, hal. 176, 177 
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ideologi hingga revolusi). Sasarannya ialah terwujudnya disiplin Ilmu 

Tauhid yang membumi dan humanis, yang tidak ada hubungannya 

dengan Allah, agama atau langit.  

Hal ini tidaklah terlalu aneh dalam mazhab “Al-Turāts Wa al-

Tajdīd”. Sebab, jika Allah sudah dianggap hanya merupakan istilah 

sastra, maka aqidah tidak lagi memiliki kejujuran di dalam hati.
1
 Dan 

agama itu sendiri tidak ada.
2
 Wahyu bukanlah agama, akan tetapi 

bangunan ideal bagi dunia.
3
 

Hal ini tidaklah menghalangi bahwa turats lahir dari satu poros, 

yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. Kedua sumber ini tidak mempunyai 

nilai sakral. Demikian pula turats, bahkan dia hanyalah ungkapan 

tentang suatu realita.
4
 Turats adalah kasus nasionalisme, bukan 

keagamaan.
5
 Dan materi turats seluruhnya disingkirkan dari 

perhitungan, dan diganti dengan materi lain yang baru dari realita 

kontemporer.
6
 

Sasaran mazhab “Al-Turāts Wa al-Tajdīd” setelah 

menghapuskan “Allāh” dan menggantinya dengan “insan kamil”. 

Ialah merombak “ilmu-ilmu Ilahiyah” dan “wahyu Ilahi” menjadi 

“Ilmu-ilmu Kemanusiaan (humanistik)”. Untuk selanjutnya diubah 

menjadi “ideologi”. Artinya, ide manusia yang tidak ada kaitannya 

dengan agama, wahyu, Allah dan manusia. Berdasarkan teks Hasan 

Hanafi sendiri. “Konsep Al-Turāts Wa al-Tajdīd “ ialah merombak 

ilmu-ilmu ‘Aqliyah klasik menjadi ilmu-ilmu kemanusiaan dan agar 

Ilmu Kalam, Filsafat, Tasawuf dan Ushul masing-masing menjadi 

“ilmu kemanusiaan”.
7
 

Jika Turats telah mewariskan kepada kita ilmu-ilmu rasio, yang 

merupakan batas akhir kemampuan mereka dalam merasionalkan 
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nash, dan melogikakan wahyu, dan jika pembaruan mampu merubah 

“ilmu-ilmu klasik” itu kepada “ilmu-ilmu kemanusiaan”, maka 

zaman modern menginginkan langkah yang lebih maju lagi, yaitu 

mengubah “ilmu-ilmu kemanusian” yang merupakan pewaris ilmu-

ilmu klasik menjadi “ideologi”. Inilah tujuan final konsep “Al-Turāts 

Wa al-Tajdīd”. 

Turats dan Tajdid pada akhirnya tidak lain dari perombakan 

wahyu dari ilmu-ilmu peradaban kepada ideologi.
1
 Atau secara 

sederhana, mengubah wahyu menjadi ideologi dan merombak wahyu 

itu sendiri menjadi ilmu kemanusiaan.
2
 

Tugas yang diemban oleh Hasan Hanafi ini dengan mazhab “Al-

Turāts Wa al-Tajdīd”nya belum pernah ditemukan oleh siapapun 

sebelumnya dalam realita  Islami. Adapun “Gerakan Pembaruan 

Kontemporer”, berupaya melakukan rekonstruksi ilmu-ilmu klasik 

dalam skop parsial (juz’iyah). Sebab gerakan terakhir ini lebih 

merupakan gerakan “reformasi” ketimbang penelitian murni. 

Gerakan ini telah membicarakan sebagian ilmu-ilmu tersebut, tetapi 

tidak secara global. Misalnya upaya reformasi Ilmu Ushuluddin 

dalam kitab “Risalah Tauhid” Muḥammad  Abduh, dan reformasi 

pemikiran filsafat dalam kitab “Al-Radd `alā al-Dahriyyīn” (Kritik 

atas kaum atheis) oleh Al-Afghani.
3
 

Klimaks dari Sebuah Distorsi Pemikiran 
Jika konsep Hanafi terealisir, kita akan bergeser kepada ideologi 

baru, yang membuat kita tidak khawatir sebagaimana kata pendiri 

mazhab “Al-Turāts Wa al-Tajdīd” terhadap sekulerisme. 

Sekulersime yang dimaksudkannya adalah kembali kepada “isi”, 

bukan kepada “bentuk”, kepada inti bukan kepada kulit, kepada 

kejujuran bukan kepada nifaq, kembali kepada monolisme manusia 

bukan pada dualismenya, kembali kepada manusia bukan kepada non 

manusia. Jadi, sekulerisme merupakan asas wahyu. Hakikat wahyu 

sesungguhnya adalah sekularistik, sedangkan corak keagamaan hanya 
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muncul belakangan karena proses sejarah, ketika zaman 

keterbelakangan dan berhenti dari kemajuan dan perkembangan.
1
 

Jadi, tidak ada kekhawatiran pada sekularisme karena 

sekulerisme merupakan penghapusan “corak keagamaan” dan 

kembali kepada “wahyu sekuleris”. Dan wahyu menurut mazhab “Al-

Turāts Wa al-Tajdīd” bukanlah agama, melainkan “konstruksi dunia 

ideal”.
2
 Sekulerisme akan membawa kita kepada bangunan dunia 

yang ideal yang tidak ada hubungannya dengan agama, seperti yang 

diajarkan oleh wahyu, dan tidak dengan wahyu seperti yang dipahami 

oleh kaum yang mempercayai agama-agama. Bahkan ketika telah 

bergesernya Ilmu-ilmu Ilahi menjadi “ideologi positif” yang humanis 

tidak bakal ada kekhawatiran pada atheisme (bukan hanya 

sekularisme). Sebab, atheisme dalam konsep Hasan Hanafi ialah 

pembaruan. Yaitu perpindahan dari lingkup ucapan kepada praktek, 

dari nalar kepada perilaku, dari konsep kepada realita. Inilah 

sesungguhnya kesadaran tentang kekinian dan kewaspadaan pada 

bahaya. Bahkan inilah makna Iman yang sesungguhnya.
3
 

Dengan “Al-Turāts Wa al-Tajdīd”, tidak akan ada kekhawatiran 

pada “sekularisme” dan “atheisme”. Sebab keduanya merupakan 

wahyu dan Iman dalam terminologi “pembaharuan Barat” yang 

ekstrim sekalipun berpandangan sejauh itu dalam “Muqaddimah”nya 

yang tipis itu, sebagai inti dari konsep pemikirannya yang “besar”. 

Hasan Hanafi benar-benar sampai pada puncak blak-blakannya dalam 

menyarikan mazhabnya tentang “pembaruan”, ketika dia 

menegaskan: ”Sesungguhnya atheisme adalah pembaruan. Dan inilah 

makna Iman yang sesungguhnya.” 

Penutup 
Sebagai kenangan, perlu saya ceritakan, bahwa ketika terbitnya 

“Al-Turāts Wa al-Tajdīd” tahun 1980, kami sejumlah pemikir 

mengadakan pertemuan dengan dia, dalam suatu diskusi "koreksi" 

atas kitab tersebut di rumah seorang Konsultan, Thāriq al-Bisyri. 
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Kebetulan dalam diskusi itu, saya yang tampil menyampaikan catatan 

dan kritik atas kitabnya itu. waktu itu, Hasan Hanafi tidak bersedia 

menjawab berbagai pertanyaan hadirin, kecuali hanya dengan seulas 

senyum, sambil berucap kepada saya: “Rupanya anda telah 

menemukan masalahnya.” Ketika saya meminta “izin” kepadanya 

untuk menulis kitab pembantahan, dia berharap agar itu tidak saya 

lakukan. Dia berkata: “Saya sengaja mencetak kitab itu dengan huruf 

kecil, agar para syeikh tidak dapat membacanya.” 

Setelah pertemuan ilmiah itu, berturut-turut terbit rangkaian (juz-

juz) kitab tentang “konsep pembaruan” (al-masyrū` al-tanwīri) yang 

telah dipaparkan tujuan dan sasarannya dalam lembaran tulisan ini. 

Yakni konsep “pembersihan” turats dan khazanah kejiwaan 

keseluruhannya, dengan menggunakan istilah, payung dan bahasa 

yang sama, yaitu dengan mengosongkan konsep turats itu dari 

“isi”nya, dan masih tetap menggunakan istilah dan idiom lama, tetapi 

sudah ditukar maknanya. 

Kendatipun dengan “permainan”, pembaruan yang dilakukan 

secara keterlaluan oleh Hasan Hanafi sehingga melampaui batas 

“logika” yang dapat diterima, Hasan Hanafi memiliki kelebihan dari 

kaum “pembaharu” yang kebarat-baratan. Dia sering 

mengumandangkan kemandirian peradaban yang mengekor. Oleh 

karena itu, dengan penuh harapan dan persahabatan, penulis bertanya. 

“Jika anda dengan konsep “Al-Turāts Wa al-Tajdīd” mengosongkan 

Islam dari “muatan” keagamaan dan ketuhanannya artinya dari 

faktor-faktor konstan dan absolut bukankah ini justru melempangkan 

jalan bagi trend “kebarat-baratan” untuk menguasai benteng 

pertahanan kita yang mandiri dari sikap mengekor dan larut?” 

Jika anda mengubah Islam menjadi “sekulerisme dan atheisme”, 

faktor apakah yang masih tinggal sebagai karakteristik ‘aqidah dari 

ideologi Barat: materalisme, atheisme, sekulerisme? Dan apakah 

urgensinya seruan anda untuk “peradaban yang mandiri” dari pola 

peradaban barat? 

Sesungguhnya konsep “Al-Turāts Wa al-Tajdīd” justru membuka 

peluang secara praktek dan realita bagi dominasi Barat. Bagaimana 

mungkin sikap ini sinkron dengan semangat anda yang menentang 
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“beoisme” dan kebarat-baratan? Masihkah ada secercah harapan 

untuk mengkaji ulang secara jujur dalam rangka mengembalikan 

sikap pemikiran pada posisi yang sinkron?  
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