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Abstrak: Pandangan Ahli Sunah dan Syi‘ah terhadap Hadis Ahl al-Bayt.
Hadis (kitâballâhi wa ‘itraty…) merupakan salah satu hadis yang menimbulkan 
perdebatan sengit antara dua aliran dalam Islam: Ahli Sunah dan Syi`ah. 
Tulisan ini berupaya memaparkan persepsi kedua aliran tentang Ahl al-Bayt 
yang merujuk pada jalur sanad hadis ini dan menjelaskan kekuatan dalil al-
Qur’an dan hadis sebagai pendukung argumentasi kedua aliran ini. Penulis 
menyimpulkan bahwa bagi kaum Syi`ah hadis ini dianggap sahih sehingga 
dijadikan pijakan dalam doktrin mereka tentang Ahl al-Bayt (keluarga). Mereka 
juga hanya membatasi keluarga Nabi pada ‘Ali, Fathimah, Hasan dan Husein 
saja. Sebaliknya, kelompok Ahli Sunah berpendapat hadis ini dha‘îf karena 
terdapat perawinya yang cacat, meskipun sebagian mereka ada yang dapat 
menerima hadis ini karena adanya faktor penguat dari sanad lain, sehingga 
berimplikasi pada pemahaman mereka terhadap Ahl al-Bayt yang tidak 
hanya terbatas pada keempat sosok tersebut.  
 
Abstract: Ahlussunnah and Syi’ah’s Views on the Hadis Ahl al-Bayt. The 
Prophetic tradition (kitâballâhi wa ‘itraty…) is one of the most debated 
hadiths amongst the two mainstreams Islam: Ahl Sunnah dan Syi`ah. This 
paper tries to elucidate the understanding of both sects on Ahl al-Bayt by 
referring to the chain of transmitters of this hadith while explaining the 
quality of the Quanic and Tradition arguments as s support for their opinion. 
The witer comes to the conclusion that, for the Syi’ah this hadith is perceived 
as reliable and thus it becomes the bases for their doctrine of Ahl al-Bayt.
They also confine the Prophet family to only Ali, Fathimah, Hasan and Husein. 
For Ahl Sunnah, however, they hold that such hadith is unreliable due to its 
weak transmitter, although some of them accept it with the availability of 
other lines of transmitters and thus imply in their understanding of  Ahl al-Bayt 
which is not only limited to the four mentioned figures.    
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Abstrak: Artikel ini akan menjawab pertanyaan bagaiaman pemerintahan Islam
mendapatkan kewenangan dalam pendistribusian dan pemanfaatan tanah Negara,
begitu juga dengan pelbagai prasyarat perkembangan ekonomi. Dengan merujuk
kepada karya genre fikih, penulis mengemukakan bahwa Nabi Muhammad Saw.
dan para khalifah mendapatkan kewenangan mereka berdasarkan ketentuan  hukum
Islam untuk menjalankan roda pemerintahan, memimpin rakyat dan menegakkan
hak-hak sipil termasuk hak untuk memiliki tanah pertanian dan perumahan dalam
rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Lebih lanjut menurut penulis, pemerintah
berkewajiban untuk mengatur pengalokasian hak, distribusi dan pemanfaatan tanah
yang lebih intensif untuk memaksimalkan fungsi tanah sebagai asset negara dan
rakyat sehingga kebutuhan pemakai bisa terpenuhi. Dengan demikian, kebijakan
pemerintahan Islam tidak hanya tertuju pada kesejahteraan ekonomi tetapi juga
dalam pembangunan pemukiman rakyat.

Abstract: The Government Authority in the Distribution and Utilization
of State Land in Islam. This article will answer how the Islamic government
gains the authority in the distribution and utilization of state land as well as the
requirements for the economic development. By delving into the works in Islamic
jurisprudence genre, the author maintains that the Prophet Muhammad and the
caliphs received the legality from the Islamic law to rule the country and the people,
and to preserve civil rights including the right to own agricultural land and housing
in order to meet people’s needs. Furthermore, he asserts that the government is
obliged to regulate the allocation of rights, distribution and intensive use of land
in order to empower land as asset of the state and the society and thus the consumer
needs are fulfilled. Thus, the Islamic government policy is not only confined in
providing economic welfare but also in land and housing.

Kata Kunci: hukum Perdata Islam, pemerintah, tanah negara
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Pendahuluan
Penjelasan surat al-An‘âm/6: 165 dan al-Nisâ’/4: 58 dan hadis Ibn ̀ Umar riwayat

Muslim tentang kepemimpinan menunjukkan bahwa, konsep kewenangan seorang
pemimpin atas rakyatnya adalah diperoleh dari Allah, Rasul dan rakyat itu sendiri.
Kewenangan tersebut diperoleh berbagai metode dan sistem pengangkatan seseorang
pemimpin, sebagaimana yang telah ditentukan menurut peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku dari berbagai bangsa dan negara. Al-Syâthibî, dalam al-Muwafâqat
menjelaskan bahwa, pemimpin bertugas menjaga dan memelihara maqâshid syar`i, di
antaranya dharuriyah yang meliputi hifzh al-dîn, hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql, hifzh al-nasl,
hifzh al-mâl dan hifzh al-ummah dalam arti yang luas, termasuk kecukupan sandang,
pangan dan papan. Hajiyah yang mengarah kepada kemudahan dalam menjalankan
tugas. Tahsiniyah yang mengarah kepada pemeliharaan penataan rasa keindahan dan
berbagai seni dalam batas-batas ajaran Islam.1

Nabi Muhammad SAW. telah memberikan sejumlah tanah negara kepada para sahabat
serta fasilitas lainnya seperti pemukiman dan perumahan, baik bagi orang Muhajirin
dan tidak tertutup juga bagi orang Anshar yang tergolong dhu‘afâ sesuai dengan asas
kebutuhan dan asas manfaat.2

Pembahasan pendistribusian dan pemanfaatan tanah3 negara menjadi penting.
Tanah di samping sebagai aset, tempat beraktivitas dan sekaligus lahan pemberdayaan
ekonomi kerakyatan yang harus dibangun dan dimanfaatkan. Menelantarkan tanah
merupakan hal yang tidak terpuji dan tidak pandai mensyukuri nikmat Allah SWT.

Ulama tafsir  menjelaskan bahwa, menghidupkan tanah negara berarti memberi
makan hewan dan manusia. Manusia bisa hidup dengan menghidupkan bumi sekaligus
menghidupkan hewan dan tumbuhan. Sebab hidup dan penghidupan manusia sangat

1Al-Syâthibî, al-Muwafâqat fî Ushûl al-Syarî‘ah (Kairo: al-Maktabat al-Tawfiqiyah, t.t.),
h. 221-3.

2Ahmad Ibn Hanbal, Musnad al-Imâm Ahmad (Beirût: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 135. Semua
rawi siqât menurut Shahîh al-Bukhârî dan Shahîh Muslim. Hadis yang senada juga diriwayatkan
oleh Abû Daud, Sunan Abû Daud, ditahkik oleh Muhammad Muhy al-Dîn ‘Abd al-Hamid (Beirût:
Dâr al-Fikr, t.t.), h. 443. Abû ‘Isa Muhammad al-Turmuzî, Sunan Turmuzî (Beirût: Dâr al-
Gharb al-Islamî, 1996), h. 656.

3Permukaan bumi disebut tanah. Lihat UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 4 ayat (1).
Pada mulanya, tanah dipandang sebagai lapisan permukaan bumi (natural body) yang berasal
dari bebatuan (natural material) yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-
gaya alam (natural force), sehingga membentuk regolith (lapisan berpartikel halus). Konsep
ini dikembangkan oleh geologis pada akhir abad XIX. Selanjutnya, pemahaman fungsi tanah
sebagai media tumbuh dimulai sejak peradaban manusia mulai beralih dari manusia pengumpul
pangan tidak menetap, menjadi manusia pemukim mulai pemindah tanaman pangan atau
non pangan ke areal mereka tinggal. Pada tahap berikutnya, mulai berkembang pemahaman
fungsi tanah sebagai penyedia nutrisi bagi tanaman, sehingga produksi yang dicapai tanaman
tergantung pada kemampuan tanah dalam penyediaan nutrisi (kesuburan tanah). Lihat Kemas
Ali Hanafiah, Dasar-Dasar Ilmu Tanah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 2.
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tergantung kepada energi air dan protein. Di mana kehidupan manusia membutuhkan
air, tumbuh-tumbuhan (protein nabati) dan hewan (protein hewani) yang mencukupi
kadar tertentu.4 Penafsiran yang diberikan oleh ulama tafsir memiliki makna komprehensif,
jika dikaji dalam berbagai disiplin ilmu, pengolahan dan pengembangan lahan secara
intensif dan teknologi modern, untuk dapat menghasilkan produksi tanaman yang maksimal
dan memenuhi gizi5 kebutuhan hidup manusia yang standar (kebutuhan nutrisi).6 Untuk
maksud tersebut diperlukan berbagai disiplin ilmu, di antaranya; botani (ilmu tumbuhan),
geobotani (ilmu spesies tumbuhan) dan geonomi (ilmu tanah) dan nutrisi serta teknologi
yang memadai.

Status tanah negara dalam fikih adalah tanah bebas hak yang terletak di suatu
daerah tertentu, belum dibangun oleh seseorang, tanah yang jauh dari pemukiman manusia,
bukan salah satu sarana umum dan sosial.7 Sedangkan tanah terlantar adalah tanah
yang sudah diberikan hak oleh negara selama 3 (tiga) tahun tidak digarap dan tidak
dimanfaatkan, kembali menjadi tanah yang dikuasai negara dan diputuskan hubungan
hukum dengan pemegang hak.8 Jadi yang dimaksudkan dengan tanah negara di sini
adalah tanah bebas hak dan bekas tanah hak yang ditelantarkan.

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang akan dijawab dalam tulisan
ini adalah bagaimana pemerintahan Islam memperoleh kewenangan dalam memimpin

Mahli Ismail: Kewenangan Pemerintah

4Abû Abdillah Muhammad Ibn ‘Umar Ibn Hasan al-Tamîmî al-Râzî, Tafsir al-Râzî (Mawaqi‘
al-Tafâsir, t.t.), h. 430. Lihat juga Abû Muhammad Husain Ibn Mas‘ûd al-Baghawî (w. 516 H),
Tafsir al-Baghawî (Dâr Thayyibah linnasyar wa Tawzi‘, 1997), h. 405. Lihat juga Syahabuddîn
Mahmûd Ibn Abdillah al-Husaynî al-Allûsî, Tafsir al-Allûsî (Mawaqi‘ al-Tafâsir, t.t.), h. 114.

5Gizi terjemahan dari bahasa Inggris nutrition, dalam bahasa Indonesia disebut nutrisi.
Lihat Nirmala Devi, Nutrition and Food, Gizi Untuk Keluarga (Jakarta: Kompas, 2010), h. 5.

6Tubuh manusia membutuhkan zat gizi yang berimbang dengan makanan. Bagi seorang
yang berat badannya 70 kilogram terdiri dari air 42 kilogram, lemak 14 kilogram, 14 kilogram
terdiri dari protein, karbohidrat, komponen organik, serta mineral mayor pada tulang (kalsium dan
fosfor), dan 0,45 kilogram terdiri dari vitamin, mineral, dan ekstrainsidental. Sementara angka
kecukupan gizi bagi orang (sesuai umur) Indonesia, lihat tabel Widdyakarya Nasional Pangan
dan Gizi, Tahun 2004. Penjelasan selanjutnya lihat Nirmala Devi, Nutrition and Food, h. 12-13.

7Lihat keterangan yang diberikan Muhammad Amin al-Syâkir Ibn ‘Abidîn, al-Dûr al-
Mukhtar (Beirût: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 754. Syamsuddin al-Sarakhasî Muhammad Ibn Ahmad
Ibn Sahil, al-Mabsuth (Beirût: al-Qahirah Matba‘ah al-Sa‘adah, 1986.), h. 10. Al-Kasani, Bada‘i‘
al-Shanâ‘i‘ fi Tartibi al-Syarâ‘i‘ (Beirût: Dâr Ihyâ al-Turats al-‘Arabi, 1998), h. 283. Lihat juga
keterangan dari Malik, al-Muntaqâ-Syarh al-Muwatha‘ (Mawaqi‘ Islâm, t.t.), h. 37. Asad Ibn
al-Furat, Al-Mudawwanah al-Kubrâ (Beirût: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 190. Syâfi‘i, Al-Umm (Mawaqi‘
Islâm, t.t.), h. 42. Ibn Jabarîn, Syarh Ahshar al-Mukhtashirât li ibn Jabarîn (Mawaqi‘ Islâm,
t.t.), h. 1. Syanqithî, Syarh Zâd al-Mustaqana‘ li Syanqithî (Mawaqi‘ Islâm, t.t.), h. 446.

8Muhammad Ibn ‘Abdillâh al-Hakîm al-Naysâbûrî, al-Mustadrak (Beirût: Dâr al-Kitab al-
`ilmiyah, 1990), h. 561. Muhammad al-Shalabi, The Great Leader of `Umar bin Khathab, terj.
Khairul Amru Harabah dan Almal Fauzan (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), h. 109. Lihat
Juga Muhammad Baltaji, Metodologi Ijtihad `Umar bin Khathab, terj. Masturi Irhan (Jakarta:
Khalifa, 2005), h. 208. Demikian juga dijelaskan Abû Yûsuf, Kitâbul Kharaj (al-Salafiyat wa
Maktabatuha, 1302), h. 37.
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umat. Bagaimana tugas pemimpin umat dan bagaimana pendistribusian dan peman-
faatan tanah negara dalam pemberdayaan tanah dan perekonomian umat.

Konsep Kewenangan
Kewenangan “seorang pemimpin berkewajiban menjaga dan memelihara di

antaranya hak-hak pribadi perseorangan, masyarakat, serta mewujudkan hak hidup,
hak mendapat penghasilan yang layak melalui usaha yang baik dan halal”.9 “Tindakan
atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan
urusan pemerintahan dengan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa
kemaslahatan dan menghindari kemudaratan bagi kehidupan umat manusia diperlukan
siyâsah”.10 Secara substantif, “siyâsah syar`iyyah dipandang sebagai suatu tindakan yang
berdasarkan kepada maslahah mursalah”.11 ̀ Abd. al-Wahab Khallâf menjelaskan bahwa,
“berdasarkan siyâsah syar`iyyah, maka pada prinsipnya beramal dengan maslahah mursalah
dan siyâsah syar`iyyah tidak kontradiksi dengan hukum Islam, bahkan didukung oleh
kaedah-kaedah syar`iyyah”.12 Siyâsah syar`iyyah dalam arti sebagai “bentuk peraturan
perundang-undangan merupakan suatu kebijakan hukum yang telah dirumuskan oleh
pemerintah Islam dengan menggunakan dalil-dalil yang bersifat ijtihadiyah di mana
dalam penerapannya tidak bertentangan dengan penjelasan nash yang secara implisit
menolak suatu perbuatan dimaksud”.13

9A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari‘ah
(Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 95-97.

10Siyâsah berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyâsah juga berarti administrasi
dan manajemen, memimpin dan membuat kebijaksanaan. Berarti mengatur, mengurus dan membuat
kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Lihat J. Suyuthi
Pulungan, Fiqh Siyâsah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997),
h. 23.

11Ulama usul fikih menyebut mashlahah mursalah, diartikan sebagai kepentingan-kepentingan
yang tidak ada nash syara‘ baik untuk menolak maupun menerimanya. Lihat ‘Abd. al-Karîm
Zaidan, Al-Wajiz fi Ushûl al-Fiqh (Baghdad: Maktabah Quds, 1987), h. 237. Mashlahah mursalah
diartikan sebagai kepentingan-kepentingan yang tidak ada nash syara‘ baik untuk menolak maupun
menerimanya.

12Abd al-Wahab Khallâf, Politik Hukum Islam, terj. Zainuddin Adnan (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 1994), h. 7.

13Para ahli memberikan makna siyâsah syar‘iyyah yang berbeda-beda, di antaranya Fathi
‘Utsmân, siyâsah syar‘iyyah  masalah yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan
ketatanegaraan meliputi persoalan kekuasaan pemerintah, Ahl al-Halli wa al-‘Aqd, hak-hak individu
dan sebagainya. Lihat Fathi ‘Utsman, Al-Fikr al-Qanûnî (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), h. 107.
Ahmad, memberikan makna siyâsah Syar‘iyyah merupakan kelonggaran bagi para penguasa untuk
melakukan suatu tindakan yang membawa kebaikan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip agama walaupun hal itu tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membolehkan untuk
melakukannya. Lihat Ahmad Fathi Bahsasi, Siyâsah al-Jina‘iyyah fî al-Syari‘ah (Kairo: Maktabah
Dâr al-‘Urubah, 1965), h. 61. Sedangkan ‘Abd. al-Rahmân, mengatakan bahwa siyâsah syar‘iyyah
adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dalam mengorganisasikan urusan
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Siyâsah syar‘iyyah terhadap berbagai persoalan yang menyangkut dengan kebijakan
pemerintahan Islam di masa lalu dalam bentuk ketetapan hukum atau peraturan perundang-
undangan dengan tujuan untuk melihat berbagai kemungkinan penerapannya di masa
sekarang dan akan datang, dengan mengkaji prinsip-prinsip dasar siyâsah syar‘iyyah
dalam sejarah pemerintahan Islam. Syarî‘ah merupakan “kewenangan Allah SWT.
menetapkannya dalam mengatur perilaku manusia yang selaras dan seimbang antar
individu, dan hubungannya dengan pemerintah serta melindungi kepentingan dalam
suatu negara diperlukan adanya perangkat hukum Islam”.14 Hukum Islam telah “dijabarkan
dalam bentuk fikih, keputusan pengadilan, qanun, fatwa dan siyâsah syar‘iyyah”,15 dapat
diterima serta disepakati bersama dalam bentuk politik hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diinformasikan bahwa, kewenangan pemerintah
untuk mengatur negara dan rakyatnya dalam memelihara hak-hak sipil termasuk hak
memiliki tanah dan perumahan dalam mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan
akhirat adalah menggunakan suatu alat yang disebut dengan siyâsah. Setelah diketahui
kewenangan pemerintah terhadap negara dan rakyatnya, bagaimana pula konsep tanah
negara.

Konsep Tanah Negara
Konsep tanah negara dalam fikih adalah tanah bebas dari sesuatu hak yang terletak

di suatu daerah tertentu, belum dibangun oleh seseorang, tanah yang jauh dari pemukiman
manusia, bukan salah satu sarana umum dan sosial.16 Sedangkan tanah terlantar adalah
tanah yang sudah diberikan hak oleh negara selama 3 (tiga) tahun tidak digarap dan
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umat yang sejalan dengan jiwa syarî‘at dan sesuai dengan prinsip dasar (dalil) yang bersifat kulli
untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang bersifat kemasyarakatan, meskipun tidak ditunjuk
oleh nash. Di sisi lain Khallâf menjelaskan bahwa, siyâsah syar‘iyyah adalah mengatur urusan
umum dalam pemerintahan Islam dengan merealisasi asas kemaslahatan dan menolak bahaya,
meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid. Lihat ‘Abd. al-Wahab Khallâf, Politik
Hukum Islam, terj. Zainuddin Adnan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), h. 7. Dalam hal ini penulis
menggunakan pengertian yang terakhir.

14Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu dan Sunnah Rasul tentang
tingkah laku manusia mukallaf, dan mengikat semua orang yang beragama Islam. Lihat Amir
Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia
(Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 4.

15Siyâsah Syar‘iyyah atau ilmu  politik hukum Islam adalah ilmu yang membahas tentang
Undang-Undang, sistem pemerintahan Islam yang sesuai dengan dasar-dasar Islam, meskipun
tidak ada nash yang mengaturnya. Lihat Abd al-Wahab Khallâf, Politik Hukum Islam, h. viii. Siyâsah
Syar‘iyyah yang merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Undang-undang ketata-
negaraan dan pengaturannya yang meliputi persoalan kekuasaan pemerintah, khalifah, ahl al-
Hilli wa al-‘aqdi, hak individu dan sebagainya. Lihat Fathi ‘Utsman, Al-Fikr al-Qanûnî al-Islamî
(Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), h. 107.

16Lihat keterangan yang diberikan ‘Abidin, Al-Dûr al-Mukhtar, Malik, al-Muntaqâ-Syarh
al-Muwatha‘, Syafi‘i, Al-Umm, Ibn Jabarîn, Syarh Ashshar al-Mukhtashirât, h. 1.
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tidak dimanfaatkan, kembali menjadi yang dikuasai negara dan diputuskan hubungan
hukum dengan pemegang hak.17 Tanah negara yang dimaksudkan di sini adalah tanah
negara yang bebas hak termasuk bekas tanah yang ditelantarkan. Fikih telah banyak
memberikan kontribusi kepada Negara Indonesia dalam perumusan dan penyusunan
hukum tanah nasional, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Hukum Agraria dan
PP No. 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Konsep
tanah negara dalam hukum tanah nasional (HTN) adalah tanah hak dan tanah bebas
hak atau tanah yang dikuasai oleh negara.18 Jadi yang dimasudkan dengan tanah negara
di sini adalah tanah bebas hak termasuk bekas tanah yang ditelantarkan atau tanah
yang dikuasai langsung oleh negara untuk mengatur penggunaan, pemanfaatan bagi
kesejahteraan rakyat.

Kewenangan dan Tugas Pemimpin
Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu tugas dalam jabatan

tertentu, untuk mengurus suatu urusan yang diperoleh dari atasan dan atau dari bawahan.
Secara formal jabatan memiliki tanggung jawab vertikal dan horizontal di dalam masyarakat,
organisasi, lingkungan kerja dan di rumah tangga. Dilihat dari segi sumber daya manusia
(SDM) tugas, wewenang serta kedudukan, maka jabatan dapat dibedakan kepada tiga,
jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dalam hal seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu
satuan organisasi negara.19 Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dalam hal seorang pegawai negeri sipil (PNS) pada
suatu satuan organisasi dalam hal pelaksanaan didasarkan pada keahlian dan/atau
kepentingan tertentu serta bersifat mandiri.20 Jabatan politis adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam hal seseorang dalam
suatu unit kesatuan/organisasi negara yang dipilih langsung oleh masyarakat.

Al-Tsa‘alabî menjelaskan bahwa, “orang beriman adalah orang-orang yang beriman
dengan Allah dan Rasul-Nya, imam sebagai pelindung dibutuhkan oleh umat untuk mem-
bawa mereka kepada kemaslahatan. Maka secara adab atau etika menjadi kebiasaan dalam

17Muhammad Ibn ‘Abdillah al-Hakîm al-Naysâbûrî, al-Mustadrak (Beirût: Dâr al-Kitab
al-`ilmiyah, 1990), h. 561. Bayhaqî, Sunan Bayhaqî, h. 148. Ibn Zaijawaih, al-Amwâl, h. 647.
Muhammad al-Shalabi, The Great Leader of ̀ Umar bin Khathab, h. 109. Lihat Juga Baltaji, Metodologi
Ijtihad `Umar bin Khathab, h. 208. Ibrahim, al-Kharaj, h. 37.

18UUPA No. 5 tahun 1960 Pasal 2 ayat (1). Lihat juga Supriadi, Hukum Agraria (Jakarta:
Sinar Grafika, 2009), h. 21-23.

19Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 100 Tahun 2000, Tentang pengang-
katan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, h. 98.

20Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994. Tentang Jabatan
Fungsional PNS. Bab I. Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1), h. 2.
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berbagai tindakan ada izin dari imam”.21 Kewenangan imam yang diberikan al-Tsa‘alabî
telah memenuhi kriteria di zaman sekarang, yaitu imam itu di samping sebagai pemimpin,
juga sebagai pelindung umat. Dengan tugas utama membawa dan membimbing umat
kepada keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat. Kemudian dalam hal-hal tertentu
yang menyangkut hubungan dan kepentingan orang banyak sebelum bertindak perlu
kepada izin imam, agar suatu tindakan atau perbuatan tidak mengganggu keamanan
dan ketertiban masyarakat.

Penjelasan yang diberikan oleh al-Tsa‘alabî tentang tugas pemimpin di atas adalah
pemimpin itu sebagai pelindung umat bertugas membimbing, membangun umat agar
mendapat kesejahteraan dunia akhirat. Penjelasan di atas sejalan dengan firman Allah
SWT.:

Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian
kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang
diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya
Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-An‘âm/6: 165).

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara
kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia
kepada Allah (al-Qur‘ân) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
(Q.S. al-Nisâ‘/4: 59).

Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa:

Jika ia seorang kepala negara, maka rakyat yang diperintahkan merupakan amanat
Allah. Pemimpin wajib memerintah rakyatnya berdasarkan undang-undang (hukum)
Allah dan hendaklah ia selalu mengikuti perintah Allah. Mengambil petunjuk dari sunnah
Nabi-Nya secara terus-menerus menggunakan waktunya untuk kemaslahatan (kesejah-
teraan) rakyat. Jika ia seorang ‘alîm (intelektual atau cendekiawan), maka hendaklah
menunjuki manusia ke jalan kebajikan dan mengembangkan pemikiran yang benar
berdasarkan ilmu pengetahuan, sehingga pejabat dan penguasa serta rakyat mau
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21Abû Zayid ‘Abd al-Rahmân Ibn Muhammad Ibn Makhlûf al-Tsa`âlabî, Tafsir al-Tsa`âlabî
(Mawaqiq al-Tufâsir: Maktabah Syamilah, t.t.), h. 91.
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Nabi bersabda; Ketahuilah semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin yang memimpin umat akan
diminta pertanggungan kinerjanya, demikian juga seorang laki-laki pemimpin rumah tangga
akan diminta pertanggungannya. Seorang istri dalam rumah tangga juga diminta per-
tanggungannya terhadap keluarga, seorang pekerja diminta pertanggungan atas pekerja-
annya. Ketahuilah semua kamu pemimpin akan diminta pertanggungannya. (H.R. Muslim).

Berdasarkan penjelasan ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa, kewenangan
seorang pemimpin atas rakyatnya adalah diperoleh dari Allah, Rasul dan rakyat itu sendiri,
dengan berbagai metode dan sistem pengangkatan seseorang pemimpin, sebagaimana
yang telah ditentukan menurut peraturan dan Undang-undang yang berlaku dari berbagai
bangsa dan negara.

Sementara tugas seorang pemimpin berkewajiban menjaga dan memelihara, di
antaranya hak-hak pribadi perseorangan, masyarakat, serta mewujudkan hak asasi manusia,
seperti hak dalam kepemilikan, hak hidup, hak dalam bidang ekonomi mendapat penghasilan
yang layak melalui usaha yang baik dan halal dalam bingkai Islam. Untuk melaksanakan
maksud tersebut diperlukan kepada sebuah wilayah hukum, yang meliputi daratan, lautan,
sungai dan masyarakat yang jelas status kependudukan disebut negara.

Harun Nasution menjelaskan bahwa, pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan
politik. Nabi berkedudukan sebagai pemimpin agama sekaligus kepala negara.25 Di dalam
sebuah negara secara formal jabatan memiliki tanggung jawab dalam masyarakat, organisasi,
lingkungan kerja dan di rumah tangga. Al-Mâwardî memberikan definisi imam atau
pemimpin adalah “suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas
kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia”.26 Pemimpin bertugas
memimpin, membimbing, memelihara, menjaga dan melindungi masyarakat dari berbagai
aspek kehidupan, agar dapat meraih kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat, sebagai-
mana dijelaskan dalam hadis berikut:
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27

فروخ شيبان بن حممد بن نصر اإلمام ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا 
اهللا بن زياد معقل بن يسار املزين يف مرضه الذي مات قال عاد عبيد ثنا أبو األشهب عن احلسن 

فيه فقال معقل اين حمدثك حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لو علمت أن يل 
حياة ما حدثتك إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقول ما من عبد يسترعيه رعية ميوت 

(رواه البخارى)يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم اهللا عليه اجلنة. 

25Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jakarta: UI Press, 1981), h. 243.
26Abû Hasan al-Mâwardî, Al-A–kâm al-Sulthaniyyah wa al-Wilâyat al-Diniyyah, cet. 3

(Mesir: Mustafa al-Asâbi al-Halabi, t.t.), h. 5.
27Al-Bayhaqî, Sunan Bayhaqî al-Kubrâ (Makkah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994), h. 41. Abu

Muhammad Abd Allah Ibn Abd al Rahmân al-Dârimî, Sunan al-Dârimî (Beirût: Dâr al Fikr: t.t.),
h. 417.
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Tiada seorang yang diberikan tugas memimpin umat sampai hari matinya dia tidak berbuat,
ia diharamkan masuk surga. (H.R. Bukhârî).

Hadis di atas menjelaskan bahwa, seorang pemimpin bertugas membimbing  rakyat,
berjuang untuk memberi kedamaian, kenyamanan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.
Pemimpin harus serius dalam membimbing umat sesuai dengan petunjuk Allah. Karena
semuanya akan ditanya pada hari di mana Allah menegakkan keadilan-Nya.

Dari  penjelasan  Hadis di atas, maka pemimpin mempunyai tugas yang berat tentang
agama rakyatnya, pendidikan, kesehatan, keamanan, kedamaian serta menjamin hak-
hak mereka, tentang sandang, pangan, dan papan termasuk memiliki lahan pertanian
dan perumahan. Di samping itu pemimpin masih ada tugas lain untuk menjaga dan
memelihara maqâshid syar‘i, di antaranya dharuriyah yang meliputi hifzh al-dîn, hifzh
al-nafs, hifzh al-‘aql, hifzh al-nasl, hifzh al-mâl dan hifzh al-‘ummah dalam arti yang luas,
termasuk kecukupan sandang, pangan dan papan. Hajiyah yang mengarah kepada
kemudahan dalam menjalankan tugas. Tahsiniyah yang mengarah kepada pemeliharaan
penataan rasa keindahan dan berbagai seni dalam batas-batas ajaran Islam.28 Berkaitan
dengan tugas seorang pemimpin berkewajiban menjaga dan memelihara, di antaranya
hak-hak pribadi perseorangan, masyarakat, serta mewujudkan hak asasi manusia, seperti
hak dalam kepemilikan tanah, hak hidup, hak mendapat penghasilan yang layak melalui
usaha yang baik dan halal.29 Sebetulnya kelima maslahat utama seperti dirumuskan al-
Syâthibî, jika dikembangkan penafsirannya masih tetap relevan untuk kebutuhan saat
ini. Dalam pemahaman sekarang, kelima maslahat utama itu akan berbunyi sebagai
berikut: (1). Melindungi kebebasan beragama. (2). Melindungi kelangsungan hidup.
(3). Melindungi kelangsungan keturunan. (4) Melindungi hak milik (5). Melindungi
kebebasan berpikir.30 Melindungi berbagai hak-hak sipil dengan adanya kepastian hukum
adalah tugas negara. Jika disebut tugas negara, siapa yang berhak untuk melindungi maslahah-
maslahah tersebut negara atau komunitas. Dalam definisi klasik tentang negara dan

28Abu Ishaq al-Syâtibi, al-Muwafâqat fî Ushûl al-Syari‘ah (Kairo: al-Maktabat al Tawfîqiyyah,
t.t.), h. 221-3.

29A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implimentasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari’ah
(Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 95-97.

30Jika kita tafsirkan dalam bahasa kontemporer, maka kelima maslahat itu akan mencakup
perlindungan atas sekurang-kurangnya 3 hak yaitu hak-hak sipil, hak-hak ekonomi, dan hak-
hak budaya. Dalam tafsiran yang liberal, pandangan al-Syâthibî tentang “tujuan agama” itu bisa
diterjemahkan secara modern; tujuan pokok agama adalah tiga, yaitu melindungi hak-hak sipil,
hak-hak ekonomi, dan hak-hak budaya. Berkaitan dengan hak-hak sipil terkandung sejumlah
hak pokok, misalnya hak untuk bebas berpikir dan menyatakan pendapat, hak berkumpul, hak
untuk berbeda, hak untuk meninggalkan suatu pandangan dan keyakinan tertentu. Dalam hak-
hak ekonomi terkandung hak-hak seperti kebebasan gerak untuk melakukan tukar-menukar barang,
hak atas hidup yang layak, hak atas asuransi kesehatan, hak atas pekerjaan. Mengenai hak-hak
budaya terkandung hak untuk melestarikan warisan budaya tertentu. 
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khilâfah, jelas sekali bahwa fungsi negara ditakrifkan sebagai alat untuk menegakkan
kemaslahatan agama dan dunia.

Menyangkut dengan kehidupan dunia ekonomi, Islam menganjurkan manusia
untuk membangun bumi dan memperoleh rezeki untuk merealisasikan kehidupan yang
mulia. Karena itu Islam memberikan motivasi untuk bekerja dalam upaya pemenuhan
berbagai kebutuhan hidup keluarga. Muhammad (sebelum diutus jadi Rasul) bekerja
sebagai penggembala peternakan hewan di lembah-lembah kota Makkah. Setelah dewasa
Muhammad menekuni bisnis perdagangan dengan seorang konglomerat (Khadijah)
melalui sistem mudharabah mutlaqah di Syam (meliputi kota Aleppo, Hamah, Damaskus,
Baitul Maqdis, AnthakiaTripoli, Beirut, Shayda, Shûr, Akka, Hayfa, dan Ascelon).31 Nabi
Âdam juga seorang petani, Nûh dan Zakaryâ sebagai tukang kayu, sedangkan Nabi Daud
ahli mengolah besi menjadi pakaian dan perlengkapan perang. Nabi Ibrâhîm, Syu‘aib,
dan Mûsâ, juga sebagai ahli dalam bidang peternakan. Yûsuf ahli dalam bidang keuangan
dan logistik, mereka semua bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga serta
berjiwa sosial dan ramah dengan lingkungan.

Muhammad sebagai Nabi sekaligus Rasul dan pemimpin umat, telah banyak
memberi contoh praktis bagi para sahabat di Madinah Munawwarah setelah hijrah. Nabi
sebagai penanggungjawab kesejahteraan umat manusia dunia akhirat, mereka disuruh
bekerja dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada sesuai dengan komoditi,
lahan dan teknologi pada waktu itu. Hal ini memiliki makna yang komprehensif, terutama
dalam bidang ekonomi. Nabi sebagai penanggung jawab kesejahteraan manusia disuruh
bekerja dengan segala kemampuan untuk memberdayakan alam untuk memenuhi kebutuhan
keluarga.

Dari rangkaian penjelasan di atas mengenai tugas yang diembankan untuk mem-
bangun rakyat yang dapat mengantarkannya kepada kesejahteraan dan kebahagiaan
dunia akhirat. Dengan sarana prasarana yang telah disediakan Allah serta aturan-Nya.
Apakah umat atau rakyat sudah memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam
memiliki tempat tinggal dan lahan usaha pertanian yang memadai?. Apakah program
pemerintah untuk memenuhi maksud tersebut, apakah ukuran yang digunakan bahwa
rakyat telah mendapat kesejahteraan serta kemaslahatan hidup di dunia akhirat. Salah
satu alat kemaslahatan yang digunakan dalam kajian ini adalah apakah semua rakyat
telah memiliki lahan pertanian serta tempat tinggal yang nyaman dan aman, baik dari
segi ketertiban maupun dari segi kesehatan. Untuk itu pemerintah harus menyediakan
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31Kota Syam memanjang dari pegunungan Toros di sebelah utara sampai ke Sinai di sebelah
selatan. Di sebelah barat dari pesisir laut tengah sampai ke anak sungai Eufrat dan Gurun Arab
di sebelah timur. Menurut definisi kuno wilayah Syam meliputi sungai Eufrat sampai al-‘Arisy dan
Gunung Thayi‘ sampai laut tengah. Kota-kotanya adalah Aleppo, Hamah, Damaskus, Baitul Maqdis
dan Anthakia. Daerah pantai Tripoli, Beirût, Shayda, Shûr, Akka, Hayfa, dan Ascelon. Di sebelah
barat laut Kota Syam adalah wilayah Al-Taghur. Lihat Syauqi Abû Khalil, Atlas Hadis, h. 226.



38

MIQOT Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni 2013

lahan dan pendistribusian serta pemanfaatannya kepada rakyat secara efektif dan inovatif.
Disesuaikan dengan renstra pembangunan dan dilengkapi dengan infrastruktur yang layak.

Pendistribusian dan Pemanfaatan Tanah Negara
Pemerintah memegang peranan penting dalam pembangunan manusia seutuhnya.

Hal ini merupakan peran strategi pemerintah, karena pemerintah memiliki kekuasaan
sebagai pengayom rakyat. Nabi Muhammad tidak saja berperan sebagai Rasul pembawa
risalah pembinaan aqîdah, akhlâq, dan ‘ibâdah, tetapi juga sebagai kepala negara, berperan
dalam pembinaan ekonomi umat.

Dalam kaitan pendistribusian tanah negara kepada umat, Nabi turun tangan langsung
dalam mendistribusikan tanah kepada umat dalam kapasitas pemimpin sesuai dengan
asas kebutuhan dan asas manfaat. Penggunaan dua asas tersebut dimaksudkan untuk
memenuhi kebutuhan pangan keluarga umat pada saat itu. Rasulullah mendorong dan
memfasilitasi umat di Madinah, dengan memberikan izin sekaligus mendistribusikan tanah
negara kepada setiap orang untuk menghidupkan yang belum menjadi hak milik seseorang.
Siapa yang menghidupkan tanah negara maka itu haknya, diperoleh dengan usaha.

Pendistribusian tanah negara kepada masyarakat ditujukan sebagai tempat hunian,
sekaligus sebagai lahan pertanian. Nabi memberikan tanah negara kepada orang yang
membutuhkan, terutama agar mereka mempunyai tempat tinggal yang menetap, sekaligus
sebagai hak milik.32 Pendistribusian tanah negara tersebut mesti memenuhi syarat, harus
digarap dan dihidupkan secara terus-menerus sampaikan berhasil guna untuk kebutuhan
keluarga. Perhatian Nabi kepada kesejahteraan umat tidak saja dalam lapangan ekonomi,
bahkan dalam pengembangan pemukiman baru pun Nabi ikut serta memberikan fasilitas
rumah sederhana kepada umat bagi yang membutuhkan.

Hal ini dapat dibuktikan ketika Nabi tiba di Madinah, memberikan rumah kepada
banyak orang. Salah seorang dari Banî Zahrah dan Banî Abidin bin Zahrah berkata, bahwa
Ibn Ummî Abidin telah menjauh diri dari kami. Nabi bersabda: mengapa Saya diutus
oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengkultuskan (mengkuduskan) suatu umat,
tidak mengambil hak milik orang lemah dari mereka. Maksud pernyataan di atas adalah
ibn Ummi Abidin belum mendapat jatah rumah dari Nabi. Nabi Muhammad telah mem-
berikan sejumlah tanah negara kepada para sahabat serta fasilitas lainnya seperti pemukiman
dan perumahan, baik bagi orang Muhajirin dan tidak tertutup juga bagi orang Anshar yang
tergolong dhu‘afa sesuai dengan asas kebutuhan dan asas manfaat.33 Pemberian tanah
negara kepada seseorang di samping untuk keperluan perumahan dan lahan pertanian,

32Hak milik yang direkomendasikan oleh Nabi kepada orang yang menghidupkan tanah
mati adalah dengan terus-menerus menggarapnya, merupakan kaidah tertib hukum dalam meng-
garapnya, dijadikan sebab dan ‘illat atas hak milik.

33Ibn Hanbal, Musnad al-Imâm Ahmad, h. 135.
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Dalam penjelasan di atas ada pemberdayaan tanah dalam semua sisi kehidupan.
Lahan pertanian harus dikelola dengan berbagai jenis tanaman secara intensif. Lahan
tidak produktif dapat di bangun berbagai bangunan dan industri yang dapat mendukung
lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian stabilitas
perekonomian terus meningkat.

Setelah Abû Bakar menyelesaikan pekerjaan besar memerangi orang-orang yang
tidak mau membayar zakat,36 serta mereka diusir dari tempatnya, Abû Bakar berkata: haram
bagi Banu Zubyan memiliki daerah ini yang oleh Allah sudah dianugrahkan kepada kami
(umat Islam). Daerah itu kemudian didistribusikan  oleh Abû Bakar sebagai pemukiman
baru yang ditempati oleh umat Islam. Sedangkan negeri Rabazah dijadikan lahan tempat
gembalaan umum. Kota Madinah sudah sangat kuat dalam bidang ekonomi dan cukup
makmur dengan rampasan perang dan dari hasil zakat yang sudah dibayar kembali setelah
Abû Bakar memenangkan peperangan tersebut. Kegiatan pengembangan ekonomi umat
ini dalam pendistribusian dan pemanfaatan tanah negara lebih diprioritaskan di masa ‘Umar.

Masa ‘Umar tanah dijadikan sebagai aset, telah ditata sesuai dengan rencana strategik
pembangunan kota dan pedesaan. Di samping sebagai aset negara, juga sebagian sebagai
asset masyarakat. ‘Umar memberikan tanah kepada setiap individu untuk menggarap dan
mengelola, yang hasilnya dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga. ̀ Umar memberi
persyaratan penggarap dan menghidupkan selama tiga tahun, jika ditinggalkan lebih
dari tiga tahun, dicabut dan dialihkan kepada pihak lain, maka hilanglah hak penggarap
pertama sekaligus hilang hak miliknya. Hal ini menjadi dasar Peraturan Pemerintah No.
11 Tahun 2010 Pasal 6 huruf (a dan b). Persyaratan yang ditetapkan ‘Umar bukan pada
sisi menggarap dan memagari lantas menjadi hak milik. Tetapi ‘Umar meletakkan syarat
utama pada sisi memanfaatkan dan memberdayakan tanah. Batasan yang ditetapkan
‘Umar itu berdasarkan apa yang telah ditetapkan Nabi Muhammad untuk mencapai tujuan
syara`. Batasan waktu yang ditetapkan ‘Umar sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap
penertiban dan pemberdayaan tanah yang telah dibuka, agar tanah-tanah tersebut benar-
benar dikelola dan dimanfaatkan oleh pemiliknya.37

sebidang tanah, lalu ia meninggalkannya  selama tiga tahun dan tidak membangunnya, tanah
itu dibangun oleh orang lain, maka merekalah lebih berhak atas tanah tersebut. Lihat Sayyid Sabiq,
Fikih Sunnah, h. 108. Rasulullah memberi seluruh Aqiq kepada bapaknya (Bilal). Kemudian ketika
‘Umar jadi Khalifah, ia berkata kepada Bilal; sesungguhnya Rasulullah tidak memberikan tanah
kepada kamu untuk menghalangi dari manusia, tetapi Rasulullah memberikan tanah kepada kamu
untuk digarap. Oleh karena itu ambillah sebagian darinya yang mampu kamu bangun dan kembalikan
sisanya. Lihat Ibn Zayjawayh, al-Amwâl, h. 647. Hâkim, al-Mustadrak Hâkim, h. 4041. Bayhaqî,
Sunan Bayhaqî, h. 148.

36Muhammad Husain Haekal, Abû Bakr Al-Siddiq, Sebuah Biografi dan Studi Analisis Tentang
Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi, terj. Ali Awdah (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa,
2007), h. 88-89.

37Muhammad al-Baltaji, Metodologi Ijtihad ‘Umar bin Khatthab, terj. Masturi Irhan (Jakarta:
Khalifa, 2005), h. 208-209.
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Dari uraian dan penjelasan tentang pendistribusian dan pemanfaatan tanah negara
menurut fikih mengandung beberapa asas; a). Asas kebutuhan, dalam pendistribusian
tanah perlu memperhatikan asas kebutuhan. Di mana dalam pemberian tanah kepada
orang yang betul-betul membutuhkan sebagai bantuan dari pemerintah, di samping
menjaga hubungan baik antara rakyat dengan pemerintah yang harmonis untuk menguatkan
persatuan dan kesatuan, juga sekaligus sebagai laporan masyarakat terhadap pertumbuhan
dan perkembangan ekonomi kerakyatan secara menyeluruh. b). Asas manfaat, di mana
tanah yang diberikan harus dikelola dengan sempurna, sehingga dapat memberikan manfaat
dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang standar menurut ukuran setempat dan kondisi
pada daerah masing-masing. c). Asas keadilan distributif, keadilan distributif meliputi
pemberian, pembagian, penyaluran, penempatan, lahan yang pada akhirnya untuk kesejah-
teraan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh orang Anshar (‘Abd al-Rahman bin ‘Awf)
pada awal hijriyah di Madinah kepada orang Muhajirin yang tidak punya bekal. Dengan
demikian dapat mencegah konglomerasi dan penguasaan tanah yang tidak adil dan merata.

Kewenangan dan Peran Pemimpin Mewujudkan Kemaslahatan
Kewenangan seorang pemimpin atas rakyatnya adalah diperoleh dari Allah, Rasul

dan rakyat itu sendiri, dengan berbagai metode dan sistem pengangkatan seseorang pemimpin,
sebagaimana yang telah ditentukan menurut peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku dari berbagai bangsa dan negara. Kewenangan dan tugas Nabi Muhammad adalah
diperoleh langsung dari Allah, sedangkan para pemimpin ada yang ditunjuk atau dipilih
langsung oleh rakyat setelah diverifikasi semua persyaratannya sesuai aturan normatif
dari berbagai bangsa dan negara.

Nabi Muhammad di Madinah memberi izin untuk menggarap dan membuka lahan
baru, agar umat mampu memenuhi kebutuhan konsumtif secara sempurna, dengan tujuan
untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dengan mengelola dan membayar zakat, akan
dapat memberikan manfaat bagi keluarga pengelola dan bagi umat Islam seluruhnya.38

Nabi Muhammad memberikan tanah negara kepada para sahabat serta fasilitas lainnya
seperti pemukiman dan perumahan kepada Muhajirin dan Anshar sesuai dengan asas
kebutuhan dan asas manfaat. Allah memberikan rezeki bagi mereka dengan ‘illat, mereka
harus menanam dan membangun yang hasilnya dapat dikonsumsi. Pendistribusian dan
pemanfaatan tanah negara sesuai dengan  asas kebutuhan dan asas manfaat, pemberian
tanah kepada orang yang membutuhkan sebagai bantuan dari pemerintah dalam
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kerakyatan secara menyeluruh. Sementara
asas keadilan distributif meliputi pemberian, pembagian, penyaluran, penempatan, lahan
yang pada akhirnya untuk kesejahtraan masyarakat, dengan demikian dapat mencegah
konglomerasi dan penguasaan tanah yang tidak adil dan merata.
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38Ibid., h. 211.
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berjuang untuk memberi kedamaian, kenyamanan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan penjelasan Hadis di atas, maka pemimpin mempunyai tugas yang berat tentang
agama rakyatnya, pendidikan, kesehatan, keamanan, kedamaian serta menjamin hak-
hak mereka, tentang sandang, pangan, dan papan, termasuk juga memberikan izin menggarap
dan menghidupkan tanah negara. Ulama hadis memandang bahwa, adanya hubungan
yang erat antara pemimpin dengan rakyat yang akan dipimpin, memiliki hubungan timbal
balik, saling memberi dan menerima, juga saling patuh mematuhi antara keduanya di
dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan alam semesta ini termasuk dalam
menggarap dan membangun tanah negara secara berkesinambungan dan berhasil guna,
agar berjalan dengan serasi dan harmonis dalam sistem ekologi. Ulama hadis mensyaratkan
para pemimpin harus selalu mentaati Allah dan Rasul-Nya, juga dalam memimpin masyarakat
secara sungguh-sungguh sebagai konsekuensi seorang pemimpin yang telah mendapat
legislasi dari Allah dan Rasul-Nya, harus berjuang bersama rakyat dalam memberdayakan
bumi Allah ini, sekaligus dapat dipertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada Allah,
kemudian kepada rakyatnya.

Penutup
Kewenangan seorang pemimpin atas rakyatnya adalah diperoleh dari Allah, Rasul

dan rakyat itu sendiri, dengan berbagai metode dan sistem pengangkatan seseorang pemimpin,
sebagaimana yang telah ditentukan menurut peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku dari berbagai bangsa dan negara.

Pemimpin berwenang untuk membimbing, memelihara dan membangun umat ke
jalan kebahagiaan dan kesejahteraan dengan berbagai peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan (syar‘i). Melindungi kebebasan beragama. Melindungi kelangsungan
hidup. Melindungi kelangsungan keturunan. Melindungi hak milik. Melindungi kebebasan
berpikir. Melindungi berbagai hak-hak sipil dengan adanya kepastian hukum adalah tugas
negara.

Pendistribusian tanah kepada umat dalam kapasitas pemimpin sesuai dengan asas
kebutuhan dan asas manfaat, untuk memenuhi kebutuhan umat. Rasulullah mendorong
dan memfasilitasi umat di Madinah, dengan memberikan izin sekaligus mendistribusikan
tanah negara kepada setiap orang untuk menghidupkan yang belum menjadi hak milik
seseorang. Siapa yang menghidupkan tanah negara maka itu haknya, diperoleh dengan
usaha.

Pendistribusian tanah negara kepada masyarakat ditujukan sebagai tempat hunian,
sekaligus sebagai lahan pertanian. Nabi memberikan tanah negara kepada orang yang
membutuhkan, terutama agar mereka mempunyai tempat tinggal yang menetap, sekaligus
sebagai hak milik. Hak milik yang direkomendasikan oleh Nabi kepada orang yang meng-
hidupkan tanah mati adalah dengan terus-menerus menggarapnya, merupakan kaidah
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tertib hukum dalam menggarapnya, dijadikan sebab dan ‘illat atas hak milik. Pendistribusian
tanah negara tersebut mesti memenuhi syarat, harus digarap dan dihidupkan secara terus-
menerus sampaikan berhasil guna untuk kebutuhan keluarga. Perhatian Nabi kepada
kesejahteraan umat tidak saja dalam lapangan ekonomi, bahkan dalam pengembangan
pemukiman baru pun Nabi ikut serta memberikan fasilitas rumah sederhana kepada
umat yang membutuhkan.
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Abstrak: Manajemen Risiko Finansial dalam Kontrak Syariah: Suatu
Tinjauan Literatur Mutakhir. Secara teori, sistem musyârakah, mudhârabah
dan murâbahah merupakan konsep kerja sama bisnis paling ideal. Musyârakah dan
mudhârabah merupakan kontrak bisnis yang telah dikenal sejak awal sejarah Muslim.
Musyârakah menempatkan para pihak pada posisi yang berimbang pada hak dan
kewajiban dalam bisnis sesuai proporsinya. Tulisan ini berusaha mengelaborasi
pandangan mutakhir tentang risiko keuangan dalam produk perbankan. Penulis
menyimpulkan bahwa pada praktik perbankan syariah, musyârakah dan mudhârabah
hanya menempati porsi yang kecil dibanding murâbahah. Dua produk tersebut
cenderung menimbulkan moral hazard dan adverse selection sehingga teori keagenan
dan asimetri informasi dapat memberikan penjelasan yang baik terhadap problem
musyârakah dan mudhârabah. Selain itu, konsep profit-loss sharing, berdasarkan
penelusuran penulis terhadap literatur kontemporer, juga masih kontroversial dan
konsep ini rentan terhadap penyimpangan moral.

Abstract: Theoretically, the musyârakah, mudhârabah and murâbahah systems
are the most ideal concept of profit loss sharing business. Musyârakah and mudhârabah
are business contracts recognized since the beginning of Islamic history. In Musyârakah
contract, each contracting parties are considered equal in their rights in doing
business contract. This writing attempts to elaborate the latest views on financial
risk in banking products. At the practical level, the writer concludes that musyârakah
and mudhârabah constitute minor portion than murâbahah in the overall Syari’ah
banking transactions. These products of Syari’ah banking tend to lead to moral
hazard and adverse selection and thus agency theory and information asymmetrical
explain the inherent problem well. In addition, the concept of profit-loss sharing
according to the writer is still controversial which is also vulnarable to moral hazard.

Keywords: risk management, Syariah banking, musyârakah, mudhârabah,
murâbahah
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Introduction
I attempt to evaluate the issues of financial risk management in Syariah financial

institutions. Syariah financial institutions have unique products, which are different from
conventional banking products. The main uniqueness of syariah product lies in its profit
loss sharing feature as opposed to interest or fixed rate contracts in conventional banking.
These differences bring in distinct consequences. I attempt to evaluate these consequences
through theoretical or conceptual and empirical approaches. There are various papers
discussing this issue. I attempt to review papers by Aggarwal and Yousef (2000), Febianto
(2012) for the conceptual approach, and papers by Boumediene (2011),Tafri, Rahman,
and  Omar (2011), Hutapea and Kasri (2010), Chong and Liu (2009) for the object of study.

This issue is of interest since mudaraba and musyaraka can be implemented well in
business by early Muslim generation. This point is supported by various narrated hadith.
This practice was implemented by prophet Muhammad when he has business contract
with Khadîjah – later on she became his first wife–, before he became the prophet.  Ulama
(Muslim clerics) agree and accept that musyaraka and mudaraba practices are forms of
business alliance or business cooperation. This conclusion is supported by the fact that
there are few controversies among Muslim scholars on this issue. Moreover, for mudaraba
contract, most ulamas agree that suppliers of the capital (stockholders or sahibu al-mal)
are not allowed to as for guarantee or collateral to businessman (mudarib).1 Business guarantee
in this context a trust. Guarantee other than a trust is not allowed. Guarantee from a
trust shows that mudaraba contract is built using principle of trust among stakeholders
and businessman. From various narrated hadith, there seem no agency conflicts among
business stakeholders. This conclusion is drawn from the fact that there seem no studies
on the agency conflicts and information asymmetry among business players in fiqh ulama
(clercks).2

Musyaraka and mudaraba (muqarada)can be accepted and implemented as a method
of business cooperation in early Islam history. Conceptually, musyaraka is the most ideal
business form, since musyaraka places business players in equal position in terms of their
rights and obligations. Mudaraba is a profit sharing contract, while musyaraka is a profit

Syafiq M. Hanafi: Financial Risk Management in Syariah Contracts

1Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest (Leiden: E.J. Brill, 1996), p. 54.
2Phenomenon of information asymmetry is probably already known in prophet Muhammad

era. Prophet Muhammad prohibited transaction in the mid way to market, by stopping merchants
before they arrive in the market (talaqqi ruqban).The prohibition is based on an argument that
information possession is different between merchant and buyers. Merchants do not know yet
the newest information, while buyers already acquire the newest information. Possession of
new information by one party (buyers in this case) may create excessive profit, above normal
or natural level of profit, so the merchants are at a disadvantage. However, the study emphasizes
moral and ethical issues, rather than agency conflicts. Thus studies of agency conflicts is not
known in early Islamic business literature.
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and loss sharing contract. These two contracts are those based on syariah principles,
with fair or just participation among business players.3

Profit loss sharing is known as a basic operating concept in syariah banking, as an
opposite of interest based banking known in conventional banking. In reality, this concept
is not implemented successfully in syariah financial institutions. Proportions of contracts
with profit-loss sharing is low in syariah banking in all countries. I believe that syariah
banks experience implementation problems, since there is a trade-off between syariah
compliance and the interests of investors and bank depositors.4

I believe the contribution of this study will be of great importance in the novelty of
it’s discussion. Nonetheless, this paper does not mean to be exhaustive. The discussion
will begin with the characteristics of Syariah financial products as background study,
which then followed by section discussing conceptual approach, The main theme of the
paper will be discussed in the proceeding section which then concluded in the overall
study as well as its implication towards the Islamic economic studies.

The Nature of Islamic Law of Contracts
Islam prohibits riba. The definition of riba is still a controversial issue. Some scholars

believe that any kind of interest or rate of return fixed in advance is considered riba.
Other scholars argue that riba is usury in the sense that it places an excessive rate of
return. Thus interest rate may not be a riba, if interest rate is not excessive. Some other
scholars argue that interest rate for consumption credit shall be classified as riba, since
it puts heavy burden on the debtors who are usually in need of money.5 However, interest
rate for investment credit shall not be classified as riba, since the interest rate in this
context is a natural consequence of business contract. Although there is still ongoing
controversy over the definition of riba, most moslem scholars seem to agree that interest
is riba, hence it should be banned from any transaction.6

Syariah financial institutions attempt to institutionalize the prohibition of interest.
The purest form of financial contracts that abide the prohibition of interest is profit-loss

3Assem Safieddine, “Islamic Financial Institutions and Corporate Governance: New Insights
for Agency Theory,” in  Corporate Governance: An International Review, 2009, 17(2), p. 144.

4Ibid,. p. 144.
5Saeed, Islamic Banking, p. 41-50.
6Wafica Ghoul, “Risk Management and Islamic Finance: Never the Twain Shall Meet?,”

in The Journal of Investing, Fall, 2008, p. 3. In Indonesia, the prohibition of riba was confirmed
by stipulation of MUI No. 1. Year 2004,  about Riba. The controversy whether bank interest is
a riba or not is still discussed in Fiqh study. The controversy classifies interest bank into three
categories: halâl (permitted), haram (prohibit), and subhat (probably better if we abandon).
Each category is supported by its arguments. Current Islamic economics which becomes a
operational reference for syariah financial institutions decides to opt out from the controversy
and decides that an addition to money is interest, and interest is riba, and riba is prohibited.
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sharing contracts. Howevere, Syariah financial institutions also offers various contracts
that are not as pure as profit-loss sharing contracts. Some scholars considered that these
other types of contracts are similar to debt or interest based contracts. Thus syariah financial
institutions offer Musyaraka, mudaraba, istisna’, salam, ijarah and murabahah as their
main contracts. Some scholars classify syariah contracts as no-debt creating and debt-
creating contracts.7 Example of non debt-creating contracts are musyaraka and mudaraba,
while other types of contracts can be classified as debt-creating contracts (Ijarah and murabahah
for example). Other scholars classify syariah financial contracts as original syariah contracts
as opposed to reshaped syariah financial contracts.8 Example of original financial contracts
are musyarkah and mudaraba, while example of reshaped syariah contracts are Ijarah
and murabahah.

Bank interest is prohibited on the ground that riba is not consistent with fairness
or just principle. Money is not a commodity that can be used to produce something (profit)
with interest mechanism. Another aspect prohibited by Islam is gharar or dubiousness,
which is considered business cheating or manipulation.  gharar creates uncertainty in business
transcation. Gharar also does not have legal consequences. Masyir or gambling is prohibited
on the ground that business gains profit in non-natural way, and with unrealistic expectation.9

In the next sub-section I review the main contracts for syariah financial institutions:
musyaraka, mudaraba, salam, ijarah, istisna, and murabahah. From this review, I will draw
some implications, particularly as related to the financial risk management of syariah
financial institutions.

Musyaraka and Mudaraba
Musyaraka and mudaraba10 are two types of contracts considered to be the purest

form of syariah financial contracts. Musyaraka and mudaraba offer partnership program
between syariah financial institutions and their counterparties. Musyaraka is derived
from business relation, which in Fiqh is called shirka al-amwal. A profit-loss haring has
to be defined in advance, before business starts. Profits are distributed after the actual

7Monzer Kahf, “Maqasid al Shari’ah in the Prohibition of Riba and Their Implications for
Modern Islamic Finance,” in Paper prepared for the IIUM International Conference on Maqasid
al Shari’ah, August 8-10, 2006, p. 7.

8M. T. Uthmani, An Introduction to Islamic Finance (Kluwer Law International, The Hague.,
2002), p. 7.

9Md. Abdul Awwal Sarker, “Islamic Business Contracts, Agency Problem and the Theory
of the Islamic Firm,” in International Journal of Islamic Financial Services, Vol. I, No. 2, p. 1-2.

10The terminology of mudaraba was known in Iraq, mudaraba is contract between twoo
parties  whereby called sahibu al-mâl/ rabb al-mâl (investor) and the other called mudarib for the
purpose performing the trade for the profit. This kind of partnership had been known in Madina
as muqarada (qiradh). Saeed, Islamic Banking, p. 51; al-Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmî wa ‘Adillatuh
(Damaskus: Dâr al-Fikr),  p. 836.
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profit of the business is calculated. Profit sharing can be defined, but not necessarily,
from the percentage of the partner’s participation in the capital. If there ius a loss, it is
shared between thepartners according to the ratio of their participation in the partnership.
Participation in a partnership can be either with money or with other types of asset such
as illiquidassets. For illiquid assets, then market value for these assets have to be established.
In musyaraka contracts, syariah financial institutions have a right to participate in the
management of business.

Mudaraba is another type of partnership contract between financial institutions
and their counterparts (mudarib). The basic concept of mudaraba is that capital and labor
are treated equally. In mudaraba, syariah financial insttituions have no right to participate
in the management of business. Profit and loss sharing has to be determined in advance.
In the case of loss, syariah financial institutions lose their capital, while the mudarib loses
his time and energy working on the business. Liability from mudaraba contract is limited
to the amount fund supplied to the business, unless some debt are used in the business.
In mudaraba contract, ownership of the assets remains in the hand of syariah financial
institutions. Any appreciation in market value of assets belongs to syariah financial
institutions.

Salam, Ijarah, Istisna, and Murabahah
Salam is practiced and allowed by Holy Prophet to help farmers who needed money

to finance their plants and family. This practice will prevent farmers from borrowing
with usury loans. Salam is a sale in which the seller agrees to supply specific goods to the
buyer at future date, but the price is paid fully at spot (now).11 Hence, the price is cash,
but the good delivery is deferred. In Islamic banking, the buyer (syariah financial institutions)
order the specific goods to the seller and to resell to customer in cash or credit for period of time.

Ijarah is similar to financial lease in conventional banking. In Ijarah, the ownership
of the assets is still on the hand of syariah financial institutions. The usufruct,12 that is
the right to use, is transferred from syariah financial institutions to their counterparties.
The assets are reported in the balance sheet of syariah financial institutions. The transfer
of ownership from lessor (syariah financial institutions) to the lessee (the counterparties)
at the end of contract is not automatic. Syariah financial institutions have to make different
contract to transfer its ownership at the end of contract. Ijara is one of service in syariah
financial institution for the purpose completing  customer need

Istisna’ means “order to manufacture”. In this contract, a party asks another party

11Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmî,  p. 598.
12M. Muzaffar, “Ijara: Financing on the Basis of Hire Purchase and Leasing,” in Encyclopaedia

of Islamic Banking and Insurance (London: The Institute of Islamic Banking and Insurance,
1988), p. 143.
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(themanufacturer) to manufacture a product that is unavailable in the market, using
materials provided by the manufacturer. The price of Istisna’ can be paid in advance, or
at anytime agreed upon between both parties. It can also be paid in full at the time of deliveryor
in installments at deûned periods.

Murabaha is a type of financing, in which where the bank purchases an asset on
behalf of counterparty. The bank then resells the asset to the counterparty at a predetermined
price that covers the original cost and an added profit margin. Payment is made in the
future in lump sum or in installments. Ownership resides with the syariah financial institutions
until all payments are made.

Financial Risk Management Consequences of Syariah Financing Contracts:
Research Issues

The most ideal types of financing contracts are those based on profit-loss sharing
principles. Thus, musyaraka and mudaraba financing should be the largest proportion of
financing contracts for syariah financial institutions. Interestingly, empirical findings seem
to show that proportion of musyaraka and mudaraba contracts is much less than that of
debt like contracts of murabahah. Aggarwal and Yousef (2000) show that,  in 1995 murabahah
and ijarah contracts constitute more than 50% of all financing contracts in Syariah financial
institutions. Musyaraka and Mudaraba constitute around 25% of the total financing.13

Statistic Islamic Banking in Indonesia show that, murabaha constitutes more than
50 % of mudaraba and musyaraka financing. This fact show us, the implentation of profit
loss sharing face the problem in many countries. This number may change as time is progressing.
However the central message remains: debt-like financing is still more popular than profit-
loss sharing contracts

Table 1
Size of Various Syariah Financing Contracts

In billion IDR

Source: Islamic Banking Statistic, January 2013, Bank Indonesia

Types of 
Contracts  2008  2009  2010  2011  2012 

Murabahah  22.486  26.231  37.508  56.365  70.221 
Ijarah  516  1.305  2.341  3.839  5.459 
Musyaraka  7.411  10.412  14.624  18.960  22.531 
Mudaraba  6.205  6.597  8.631  10.229  10.882 

13Rajesh K. Aggarwal, and Tarik Yousef, “Islamic Banks and Investment Financing,” in Journal
of Money, Credit and Banking, Vol. XXXIII, No. 1 (Feb., 2000), p. 103.
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This seems to be a puzzle, why syariah financial institutions avoid the ideal types of
financing contracts. However, this puzzle seems to be easily explained by the undesirable
characterictics of profit-loss sharing contracts. Profit-loss sharing contracts may induce
certain undesirable conditions: moral hazard and adverse selection. These conditions
are well noted in insurance literature. High risk counterparties will find profit-loss sharing
as an optimal way to share their risk with syariah financing institutions (adverse selection).
Prudent counterparties may change their behavior into high risk taking, to take advantage
of the profit-loss sharing contracts (moral hazard). Syariah financial institutions attempt
to manage this risk by providing profit-loss sharing contracts only to few selected counterparties.
Musyaraka and mudaraba will be given only to reputed counterparties and probably with
very strict debt covenant. This situation results in lower proportion of Musyaraka and
mudaraba to the total syariah financing.

Furthermore, Aggarwal and Yousef argue that weaknesses of Musyaraka and
Mudaraba contracts are aggravated by poor contracting environment. More specifically,
Syariah financial institutions operate mostly in countries with poor governance systems.14

Countries such as Sudan, Pakistan, Iran, Indonesia, in which syariah institutions operate,
tend to have weaker governance systems. Financial markets in these countries are characterized
by high degrees of imperfect information and rent-seeking behavior. Data for Iran, Pakistan,
and Egypt suggest that these countries have somewhat inefficient bureacracy, and corrupt
economies, and high levels of rent seeking and corruption15.Aggarwal and Yousef  argue
that higher proportions of debt-like financing are an optimal respond by syariah institutions
to the nature of musyaraka and mudaraba and the poor contracting environment.16

Theoretical and Conceptual Discussion
Theoretically Musyaraka and Mudaraba may induce undesirable conditions such

as moral hazard and adverse selection, although these non-debt like financings are the
ideal contracts in Islamic context. Syariah financing rationally tend to avoid these types
of contracts. There seems to be a conflicting incentives: economic and religious incentives.
Religious incentives dictate the use of musyaraka and mudarabah, while economic incentives,
given the nature of musyaraka mudaraba and contracting environment, dictate the use
of debt-like instruments. The questions are how both incentives interact, how to reconcile
both incentives. Aggarwal and Yousef  develop a model to explain why debt-like contracts
are more popular and under what conditions proportion of non-debt like contracts (musyaraka
and mudaraba) should be higher. In their  model, the agency problem between syariah financial

14Ibid., p. 117.
15Paolo Mauro, “Corruption and Growth,” in Quarterly Journal of Economics 110 (August

1995), p. 687, 691, 693, 709.
16Aggarwal and Yousef, “Islamic Banks,” p. 119.
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institutions and their counterparties arises from contractual incompleteness and information
asymmetry between these two parties.17 They show that profit-loss sharing can be optimal
financial contracts even when the contracts are incomplete. However, the optimality decreases
as the level of agency problems increases. The debt-like financial contracts become more
dominant in this situation. Other impliacations emerge from their model. First, debt will
be short term in nature. Hence syariah financial institutions have tendency to lend short-
term. Next, syariah financial institutions prefer to lend to lower cost investment projects.
The use of collateral, although it is not consistent with the spirit of Islam, can be understood
as an effort by Syariah financial institutions to reduce agency problems.

In my opinion, theoretical framework of agency problems, information asymmetry
will be very helpful in explaining current situation faced by Syariah financial institutions
and the evolution of the banks. For example, we can predict that as information asymmetry
is reduced, agency problem will be reduced also, the use of musyaraka and mudaraba will
increase. This prediction has policy implications, for example Syariah financial institutions
should develop ways to reduce information asymmetry, such as developing good debtor
information system, improving qualities of their human resources.

In reality, mudaraba is a financing contract with high risk for suppliers of fund
(syariah financial institutions). This contract assumes that the fund provided by financial
institutions is equal to (worth of) the works of businessman (mudarib). This assumption
implies that financial institutions can not ask for any responsibility from businessman
should businessman fails. Financial institutions are assumed to share business risk. Exceptions
are for business failure from managerial errors, crime, and voluntary mistakes by businessman.
The fund obtained by syariah financial institutions from depositors should be held accountable
to them with all consequences. Traditionally, in Indonesia, depositors and savers for syariah
banks (including mudaraba and musyaraka) expect to gain profit. The truth is that mudaraba
and musyarakah contracts offer both: profit and loss. The possibility of losing is still there
with musyaraka and mudaraba contracts.

However, if this truth is applied to syariah depositors and savers, there will be a danger.
Syariah banks will lose their appeal. Most Indonesian savers and depositors are not ready
to suffer loss in their banking experience. Thus, we have a challenge how to change behavior
and attitude of syariah depositors and savers, from expecting sure profit to expecting
both profit and loss. Demand for profit from syariah depositors and savers drives syariah
bank to demand sure profit for their investment. This situation logically leads to the popularity
of murabahah (trade financing) in syariah banking, since murabahah contracts offer fixed
income, which  is similar to loan contracts from traditional banks. This situation also forces
syariah banks to become conservative and put heavy restriction on their financing contracts.

The issue of information asymmetry becomes crucial in management of mudaraba

17Ibid., p. 95.
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financing contracts. Management of mudaraba projects is left fully to businessman,
who will probably have different risk preference from syariah banks. Businessman (mudarib)
tend to be more aggressive, be willing to take higher risks, to gain higher profit. On the
contrary, syariah banks tend to be more conservative, avoid risky projects. Businessman
tends to have better information about the projects than syariah banks. This situation
creates information asymmetry between mudarib and syariah banks. Trust between
mudarib and syariah banks becomes very important. The concept of trust in this contract
should be redefined, so that trust can be expected to reduce information asymmetry between
mudarib and syariah banks.

Honesty among businessman in Islam countries is generally viewed as low. Ironically,
mudaraba and musyaraka contracts require high degree of trust and honesty. The low
level of honesty creates higher monitoring cost for syariah banks.18 Syariah banks become
inefficient from the process of monitoring their debtors. The low level of honesty can be
understood, since the management of the projects is left solely to mudârib (businessman).

Professionally, a trust is a part of evaluation by syariah banks implicitly (not explicitly
appears on the contracts). If the trust is an important part in designing syariah contracts,
the the trust should be explicitly appeared in the syariah contracts. Low level of honesty
is still a significant impediment to spreading syariah contracts among syariah banks. Inability
to treat (or to include) trust properly into syariah contracts exaggerate the problems. Thus
we see that most financing portfolios of syariah banks are dominated by non-profit loss
sharing contracts. Thus, syariah banks do not yet reflect the essence of the spirit of syariah.19

It seems that discussion on syariah banks relates closely with Islamic economy as a
whole. Islamic economy regulates not only the economic system, but also emphasizes
behavioral aspects as a balance between material and spiritual needs. Truth or honesty
aspects can be expected to minimize information asymmetry and agency conflicts between
syariah banks and their debtors. This approach is somewhat different from traditional
banking approach. Traditional banks use bonding and monitoring mechanisms to reduce
information asymmetryand agency conflicts, while syariah banks can use honesty as
additional mechanism to reduce information asymmetryand agency conflicts. Honesty
is a basic religious attitude for all aspects of life, including business aspects.

Febianto  analyzes more specific risks faced by syariah financial institutions. In
general, syariah financial institutions face the same risks as those faced by conventional
financial institutions. Thus syariah financial institutions face credit risk, market risk,
liquidity risk, rate of return risk, operational risk. Febainto  also points out mismatch between

18Sami Hammoud, Islamic Banking (London: Arabian Information, Ltd, 1986) in Saeed,
Islamic Banking, p. 70-71.

19Ascarya and Diana Yumanita, Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta: PPSK BI, 2005),
p. 62.
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the left side and the right side balance sheet of Syariah financial institutions. On the right
side (funding side), depositors tend to choose debt-like contracts, such as murabaha, while
on the left side, there is a pressure for Syariah financial institutions to lend in the form of
non-debt like contracts (such as musyaraka and murabahah).20 This kind of mismatch
increases the risk of syariah financial institutions. Boumediene analyzes more specific risk,
which is credit risk, in every syariah financial contracts. In general, all syariah financial
contracts contain credit risk in various degree. The discussion seems to suggest that the
credit risk of syariah financial institutions is higher than that of conventional financial
institutions.21

Empirical Discussion
Various papers discuss risk and risk management faced by syariah financial institutions.

Boumediene  investigates whether credit risk faced by syariah financial institutions is
higher than that of conventional financial institutions. Rather than using conventional
credit risk measures, such as non-performing loan, loan loss provision, Boumediene
uses option pricing framework of Merton  to measure credit risk. The following formula
is used to measure distance to default (DD), which is later translated to probability of
default. The higher probability default, the higher credit risk.22

.......................................... (1)

The variables used are explained in the following table.

20Irawan Febianto, “Adapting Risk Management for Profit and Loss Sharing Financing of
Islamic Banks,” in Modern Economy 3 (January 2012), p. 74.

21Aniss Boumediene, “Is Credit Risk Really Higher in Islamic Banks?,” in The Journal of
Credit Risk, Vol. VII, No. 3, (Fall 2011), p. 110.

22Ibid., p. 111.
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Table 2
Variables Used ro Calculate Default Probability

Source: Aniss Boumediene, Is credit risk really higher in Islamic banks? The Journal of
Credit Risk (97–129) Volume 7/Number 3, Fall 2011, p.115.

Using nine Syariah banks and nine conventional banks mostly in middle-east
countries, and using data from 2005 to 2009, Boumediene finds that Syariah banks have
higher Distance to Default (DD) and lower probability of default, as shown in the following
table. The difference is statistically significant at 10% significance level.23

Table 3
Distance to Default and Default Probability for Syariah

Source: Aniss Boumediene, Is credit risk really higher in Islamic banks? The Journal of Credit
Risk (97–129) Volume 7/Number 3, Fall 2011, p.119.

This result seems to indicate that Syariah financial institutions are successful in
managing risks. The other side of the coin from this finding is that Syariah financial
institutions are able to manage risk by avoiding profit-loss sharing contracts, the contracts
that have high inherent risks explained above. This research indicates that profit loss
sharing contracts tend to have high agency conflicts. This situation leads in syariah banks
avoiding profit loss sharing contracts. Syariah banks tend to offer more certain contracts
such as murabahah than profit loss sharing contracts.

23Ibid., p. 119.

 Conventional banks Islamic banks 

E (equity) Number of shares outstanding x price of the share 
at the beginning of each year 

Idem 

D (debt) Total liabilities (extracted from balance sheet 
statements) 

Total liabilities: 
PLS accounts 

σE  (equity 
volatility) 

Historical volatility (standard deviation of share 
price returns) for each year, annualized  

Idem 

T Maturity of one year Idem 

μV Rate of growth of assets per annum Idem 
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Tafri, Rahman, and Omar use survey method to investigate risk management practices
for syariah and conventional financial institutions in Malaysia and selected Islamic banks
outside Malaysia. They distributea set of questionnaire to the banks in the sample. They
find that there are significant differences in the level of extensiveness of financial risk
management practices in syariah and conventional financial institutions. Syariah financial
institutions tend to practice financial risk management less extensively than do conventional
financial institutions. More specifically, the usage of market value at risk (VaR),24 stress
testing results, credit risk mitigation methods, and also thelevel of extensiveness of the
usage of operational risk management tools between Islamic andconventional banks is
different. They conclude that risk management tools and systems for syariah financial
institutions are inadequate, particularly in the critical areas of “IT professionals in risk
management. They believe that innovations and product developments are needed for
Islamic banking in managing risks.25 Risks in syariah banks are more complex than those
in conventional banks. One of the reason is that syariah banks offer more product variations
as a consequence of high variation of akad, either from funding and financing aspects of
syariah banks. The more complex risks certainly need a more complex management, and
probably individualistic or tailor made approaches that are more consistent with the
characteristics of each product.

Although the following papers do not directly discuss the financial risk management,
I would like to discuss these papers. Their findings are of interest to understanding the
dynamic of syariah financial institutions. Chong and Liu  study Malaysian Syariah Banks.
Conceptually, Islamic banks should operate using principle of profit-loss sharing, which
should be independent of interest rate movement. However their findings seem to suggest
that Islamic banks deviate substantially from the principle of profit-loss sharing. They
find that the development of profit-loss sharing on the asset side tends to be slow than
that of the liability side. On the asset side, only 0.5% ofIslamic bank financing is based on
the PLS paradigm of mudaraba (profit-sharing) and musyaraka(joint venture) financing.
On the liability side, however, mudaraba(profit-sharing) deposits, which account for 70%
of total Islamic deposits, are more predominant.26 They also find that the investment rates
on Islamic deposits are mostly lower and less volatile than that of conventional deposits.
This finding is in contast to our expectation. Given the profit-loss sharing scheme for deposit,
we can expect to have more volatile rate of return for profit-loss sharing than that for
conventional interest rate.

24Fauziah Hanim Tafri, Rashidah Abdul Rahman and Normah Omar, “Empirical Evidence
on the Risk Management Tools Practised in Islamic and Conventional Banks,” in Qualitative
Research in Financial Markets, Vol. III, No. 2, 2011, p. 86-104, p. 100.

25Ibid., p. 103.
26Beng Soon Chong, Ming-Hua Liu, “Islamic Banking: Interest-Free or Interest-Based?,”

in Pacific-Basin Finance Journal, 17 (2009), p. 125–144.

Syafiq M. Hanafi: Financial Risk Management in Syariah Contracts



58

MIQOT Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni 2013

Using the Engle–Granger error-correction model,they show that (a) changes
inconventional deposit rates cause changes in Islamic investment rates, but not vice
versa, (b) theIslamic investment rates are positively related to conventional deposit rates
in the long-term, and (c) when the Islamic investment rates deviate far above (below)
the conventional deposit rates,they will adjust downwards (upwards) towards the long-
term equilibrium level. Those resultsSeem to indicate that the profit-losss sharing in Syariah
banking is actually closely tied to the deposit interest rate in conventional banking. Finally
the authors question the benefit of profit-loss sharing. The widespread of syariah financial
institutions seems to be driven by the widespread of Islamic movement, rather than the
economic benefit of profit-loss sharing.

Hutapea and Kasri  find that there exists a long-running relationship between the
Islamic Bank Marginand its determinants, especially interest rate volatility. In particular,
there is negative relationship between interest rate volatility and Islamic ban margin.27

This result suggests that Syariah financial institutions should pay close attention to volatility
of interest rate. In another interpretation, performance of Islamic banks depend on interest
rate or, in this case, the volatility of interest rate.

Conclusion
I attempt to review literature on the financial risk management of Syariah financial

institutions. This dicussion is closely related to the discussion of the characteristics of
syariah financial contracts, which are largely based on profit-loss sharing.The uniqueness
of profit-loss sharing brings about several consequences.

First, the economic benefits of profit-loss sharing is still controversial. Traditional
literature in syariah financing defends this type of contract based more on religious belief.
However, economic incentive seems to exist along with religious incentive. Thus future
research should provide economic justification for profit-loss sharing contracts. Second,
from syariah financial institutions point of view, profit-loss sharing contracts are highly
vulnerable to moral hazard and adverse selection problems. This condition stems from
the information asymmetry and agency conflict embedded inherently in profit-loss sharing
contract. I believe that framework of agency conflict (Jensen and Meckling, 1974) and
information asymmetry has promising potential to understand the dynamic of syariah
financial institutions. Third, aside from theoretical and conceptual discussion, I believe
that one of promising research area in the future is finding the optimal and more practical
ways for syariah institutions to bring profit-loss sharing contracts into syariah financing
reality. So far, Syariah institutions have great difficulties in implementing pure profit-loss

27Erwin G. Hutapea and Rahmatina A. Kasri, “Bank Margin Determination: a Comparison
Between Islamic and Conventional Banks in Indonesia,” in International Journal of Islamic
and Middle Eastern Finance and Management, Vol. III, No. 1, 2010, p. 78.
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sharing contracts. Overall I believe that syariah financing contracts still provide promising
future research, especially in the financial  risk management issues for the contracts.
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Abstrak: Dalam catatan sejarah, Bayt al-Hikmah merupakan institusi awal dalam
pengembangan tradisi ilmiah Islam. Aktivitas yang diperankan Bayt al-Hikmah
telah memotivasi umat Islam untuk memperdalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan,
baik yang berasal dari ajaran Islam maupun di luar Islam yang dapat mencerdaskan
masyarakat Muslim saat itu dari keterbelakangan peradaban. Tulisan ini mengeks-
plorasi alasan pendirian Bayt al-Hikmah, profil dan aktivitas institusi, para patron
dan ilmuwan yang terlibat di dalamnya, dan pengaruhnya dalam pengembangan
pendidikan Islam. Penulis menyimpulkan bahwa pendirian Bayt al-Hikmah merupakan
upaya pemerintah Bani Abbas untuk menghidupkan dan menerjemahkan karya-
karya asing, terutama Yunani. Kesadaran ini mendorong bangkitnya ilmuwan-ilmuwan
Muslim Abad Pertengahan yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan per-
adaban Barat.

Abstract: Bayt al-Hikmah: A Pioneering Institution in the Development
of Islamic Scientific Tradition. Historically, Bayt al-Hikmah is recorded as a
pioneering institution in the development of Islamic scientific tradition. The role
played by Bayt al-Hikmah had motivated the Muslim society to make a thorough
study on various disciplines of science both from Islamic and the other origins that
brought the Muslims to the fore against the backwardness of civilization of that
time. This essay explores the reason of the founding of Bayt al-Hikmah, its profile,
the scientist and learned persons engaged therein, as well as the influence in the
development of Islamic education. The author concludes that the establishment
of Bayt al-Hikmah is an effort by the Bani Abbasid rule to translate foreign works
especially from the Greek. Such consciousness threw light in the emergence Muslim
scientists of the Middle age which had a significant influence on the development
of Western civilization.

Kata Kunci: sejarah Islam, Bayt al-Hikmah, tradisi ilmiah, peradaban
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Pendahuluan
Dinasti Abbasiyah dalam catatan sejarah dikenal sebagai dinasti yang memiliki

kepedulian dan kecintaan yang sangat tinggi terhadap pengembangan peradaban ilmu
pengetahuan. Aktivitas pengkajian terhadap berbagai bidang ilmu pengetahuan pada
masa itu bukan hanya sekadar muncul dari kemauan individu-individu yang memiliki
potensi kecerdasan intelektual saja, tetapi juga berasal dari gagasan-gagasan cemerlang
para khalifah Abbasiyah yang dibuktikan melalui penyediaan berbagai fasilitas negara
yang disertai dengan perlakuan apresiatif yang maksimal sehingga mendukung tumbuhnya
peradaban ilmu pengetahuan.

Dinasti Abbasiyah dalam sejarah perkembangannya banyak mengukir berbagai
prestasi, terutama dalam hal  penguasaan ilmu pengetahuan. Penguasaan itu dimulai
dengan membangun tradisi ilmiah, seperti penelaahan terhadap sumber-sumber keilmuan
klasik, kegiatan-kegiatan diskusi, penerjemahan terhadap karya-karya ilmuwan terdahulu,
dan menghadirkan tenaga-tenaga ahli dalam pengkajian ilmu pengetahuan tertentu.
Untuk terwujudnya suasana yang kondusif dalam pengkajian keilmuan ini tentu saja
diperlukan satu unit fasilitas berupa gedung untuk mewadahi berlangsungnya  aktivitas
keilmuan tersebut.

Atas dasar pemikiran demikian, Khalifah Hârûn al-Rasyîd terlebih dahulu mendirikan
perpustakaan sederhana untuk mewadahi para pengkaji ilmu pengetahuan pada masanya.
Perkembangan itu jauh lebih meningkat tatkala kekhalifahan dipegang oleh al-Ma’mûn.
Al-Ma’mûn memandang umat Islam tidak hanya memerlukan perpustakaan, tetapi juga
memerlukan ruang penerjemahan, ruang belajar dan diskusi, ruang asrama bagi para
pengkaji ilmu yang dilengkapi observatoriumnya. Lembaga yang megah seperti ini diberi
nama Bayt al-Hikmah, yang berarti “Gedung Hikmah atau Gedung Pengetahuan”.

Secara lebih lanjut, tulisan ini akan membahas tentang latar belakang dan alasan
pendirian Bayt al-Hikmah, profil dan aktivitas institusi Bayt al-Hikmah, para patron dan
ilmuwan yang terlibat di dalamnya, dan pengaruhnya dalam pengembangan pendidikan
Islam.

Latar Pendirian Bayt al-Hikmah
Menurut Ahmad Syalabî, Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti yang

memiliki kemampuan yang bergerak cepat dalam menciptakan kemajuan peradaban
ilmu pengetahuan. Hal tersebut terindikasi pada tiga sektor, yaitu menggeliatnya gerakan
penulisan buku (harakât al-tashnîf), kodifikasi dan sistematisasi ilmu-ilmu keislaman,
serta menjamurnya gerakan penerjemahan (harakât al-tarjamah) secara intens.1 Selain

1Ahmad Syalabî, Mawsû‘ah al-Târîkh al-Islâmî wa al-Hadhârah al-Islâmiyah, Vol. III, Cet.
8, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1985), h. 229.
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tiga hal tersebut, dapat ditambahkan pula perkembangan ilmu pengetahuan itu melahirkan
tokoh-tokoh ilmuwan legendaris yang diakui tidak saja di dunia Muslim, tetapi juga oleh
kalangan akademisi Barat.

Kemajuan peradaban ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah tersebut
diawali dengan lahirnya sebuah institusi yang disebut Bayt al-Hikmah. Menurut Seyyed
Hosein Nasr, Bayt al-Hikmah ini didirikan oleh Khalifah al-Ma’mûn sekitar tahun 200 H/
815 M.2 Institusi ini bukan hanya sekadar biro penerjemahan, tetapi sekaligus perpustakaan
dan akademi pendidikan tinggi, yang dalam berbagai hal merupakan lembaga pendidikan
yang paling penting di dunia Islam saat itu.3 Berkenaan dengan hal ini, dapat dikatakan
bahwa eksistensi Bayt al-Hikmah merupakan salah satu bukti Dinasti Abbasiyah berada
pada zaman keemasan.

Bila ditelusuri dari aspek sejarah, pendirian Bayt al-Hikmah bermula dari kontak
awal Islam dengan peradaban Yunani, sehingga memotivasi khalifah-khalifah Abbasiyah
untuk menyerap dan menguasai peradaban ilmu pengetahuan yang diperoleh dari Yunani.4

Langkah awal untuk menyerap dan menguasai ilmu-ilmu pengetahuan itu ditempuh melalui
aktivitas penerjemahan. Aktivitas penerjemahan tidaklah dipandang efektif tanpa ada
institusi yang menaunginya. Untuk itu didirikanlah Bayt al-Hikmah.

Alasan lain yang dapat dikedepankan sebagai latar pendirian Bayt al-Hikmah adalah
khalifah-khalifah Abbasiyah merupakan penguasa yang memiliki kepedulian dan
kecintaan yang tinggi kepada ilmu pengetahuan.5 Untuk menguasai berbagai bidang
ilmu pengetahuan itu, al-Ma’mûn merekrut para penerjemah dan pengkaji keilmuan, baik
dari kalangan muslim maupun non-muslim, dengan tujuan menghidupkan tradisi ilmiah
di bawah kendali pemerintahan Islam. Agar terwujud kondusifitas kegiatan keilmuan,
al-Ma’mûn memandang perlu institusi yang mewadahi mereka bekerja. Karena itu didiri-
kanlah Bayt al-Hikmah. Wallace-Murphy menegaskan bahwa pendirian lembaga ini turut
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2Seyyed Hossein Nasr, Science and Civilization in Islam (New York: The New American
Library, 1970), h. 69.

3Philip K. Hitti, History of the Arab’s (London: MacMillan, 1974), h. 310.
4Mengenai kontak awal Islam dengan peradaban Yunani secara lebih jelas dapat ditelusuri

dalam Joel L. Kraemer, Humanism in the Renaissance of Islam (Leiden: E.J. Brill, 1986), h. 1-11;
Hasan Asari, Menguak Sejarah Mencari ‘Ibrah: Risalah Sejarah Sosial-Intelektual Muslim Klasik
(Bandung: Citapustaka Media, 2006), h. 239-242.

5Khususnya al-Ma’mûn, Al-Suyûthî menegaskan bahwa ia sosok khalifah yang memahami
kebutuhan umat, dan ia menyenangi kegiatan keilmuan dan menghimpun para ilmuwan. Khâlid
Haddâd menambahkan, kecintaan al-Ma’mûn kepada ilmu pengetahuan terbukti pada seringnya
dia mengirim utusan-utusan ke berbagai penjuru negeri untuk membeli atau menyalin teks-teks
asli buku berbahasa Yunani, Syria, dan Persia yang bertulis tangan. Khâlid Haddâd, Duabelas
Tokoh Pengubah Dunia (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 217; Lihat Jalâl al-Dîn al-Suyûthî,
Târîkh al-Khulafâ’, ditahqîq Ahmad Ibrâhim Zahwah & Sa‘îd ibn Ahmad al-‘Aidrusi (Beirut:
Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 2006), h. 246.
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memelihara dan menyeleksi ilmu-ilmu pengetahuan yang dikumpulkan dari peradaban
Yunani masa lampau.6

Pada sisi lain, Bayt al-Hikmah didirikan sebagai respons terhadap tradisi keilmuan
yang dikembangkan oleh khalifah-khalifah sebelumnya, yakni Ja’far al-Manshûr dan
Hârûn al-Rasyîd. Dalam hal ini John Freely menegaskan, Al-Manshûr adalah khalifah
yang pertama kali menggerakkan kegiatan penerjemahan buku-buku berbahasa asing
ke dalam bahasa Arab.7 Namun, aktivitas penerjemahan pada masa al-Manshûr ini belum
memiliki institusi resmi yang menaunginya. Sementara pada masa al-Rasyîd, lembaga
yang mewadahi kegiatan itu sudah mulai didirikan, tetapi masih dalam bentuk perpustakaan
sederhana yang disebut Khizânât al-Hikmah.8 Dalam hal ini, al-Ma’mûn terobsesi untuk
mendirikan Bayt al-Hikmah sebagai wadah pengkajian dan pengembangan keilmuan yang
lebih besar dan mantap.

Selain itu, kondisi sosial kehidupan umat Islam saat itu sangat membutuhkan
perbaikan pelayanan di bidang kesehatan. Tenaga medis yang bertugas melayani pengobatan
masyarakat yang menderita penyakit belum memadai, baik dari aspek kuantitatif
maupun kualitatif.  Dari aspek kuantitatif, jumlah dokter pada masa itu masih terbatas,
sedangkan dari aspek kualitatif, dokter yang mengobati pasien dalam jumlah terbatas
itu pun terkadang belum mampu mengatasi jenis penyakit yang belum pernah ditangani,
di samping belum ada kesamaan pendekatan keilmuan dalam mengobati jenis penyakit
yang sama antara dokter di negeri yang satu dengan yang lain. Hal inilah yang turut melatar-
belakangi pendirian Bayt al-Hikmah, sehingga lebih dominan memfokuskan kajian
keilmuan di bidang kedokteran di samping filsafat dan matematika.9

Ada pula yang berpendapat bahwa Bayt al-Hikmah didirikan sebagai wujud keinginan
mengulang atau meniru lembaga kolese terkenal yang pernah didirikan oleh orang-
orang Kristen Nestorian di Gondeshapur, yang salah satu tokohnya Gorgius Gabriel. Kolese
ini terutama terkenal karena pengajarannya dalam bidang kedokteran.10 Bila dihubungkan

6Wallace-Murphy, What Islam Did for Us: Understanding Islam’s Contribution to Western
Civilization (London: Watkins Publishing, 2006), h. 97; Lihat pula Marcus Hattstein and Peter
Delius (eds), Islam Art and Architecture (Konemann: Cologne, 2000), h. 90.

7John Freely, Aladdin’s Lamp: How Greek Science Came to Europe Through the Islamic World
(New York: Alfred A. Knopf, 2009), h. 72-73.

8Hasan Asari, Menyingkap Zaman Keemasan Islam: Studi atas Lembaga-lembaga Pendidikan
(Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 198.

9Mehdi Nakosteen, History of Islamic Origin of Western Education A.D. 800-1350 (Colorado:
Colorado University Press, 1964), h. 168-169. Sepanjang uraian Nakosteen dalam karyanya ini,
ditemukan bahwa kajian keilmuan yang dominan digeluti saat itu di Bayt al-Hikmah terfokus pada
bidang kedokteran, filsafat dan matematika. Lihat pula Hitti, History, h. 363-369. Dalam hal ini,
Hitti mempertegas bahwa pengkajian ilmu kedokteran secara intens pada masa itu adalah untuk
menyembuhkan berbagai jenis penyakit yang dialami masyarakat dan perbaikan pelayanan di
bidang kesehatan.

10W. Montgomery Watt, Islam dan Peradaban Dunia: Pengaruh Islam atas Eropa Abad Pertengahan,
terj. Hendro Prasetyo (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 45.
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dengan pernyataan W. Montgomery Watt, pendapat demikian memungkinkan, karena
terdapat hubungan antara alumni-alumni kedokteran kolese yang bekerja sebagai dokter
di istana Hârûn al-Rasyîd dan al-Ma’mûn sepanjang sekitar seratus tahun.11

Sumber lain ada pula yang menyatakan pendirian Bayt al-Hikmah memiliki hubungan
dengan kecenderungan rasionalistik Khalifah al-Ma’mûn dan pendukungnya untuk mem-
pertahankan kelestarian aliran Mu’tazilah sebagai mazhab resmi negara. Ilmu-ilmu penge-
tahuan rasional yang berasal dari Yunani tanpa dipungkiri telah menjadi landasan kokoh
bagi terbentuknya teologi rasional Mu’tazilah.12 Dengan mengalirnya gerakan penerjemahan
karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab sangat memungkinkan kuatnya dukungan
bagi perkembangan aliran tersebut.

Terlepas dari berbagai alasan-alasan di atas, penulis secara umum lebih cenderung
menyimpulkan bahwa Bayt al-Hikmah didirikan karena al-Ma’mûn memiliki kegemaran
dalam mengkaji ilmu-ilmu pengetahuan sebagai gerakan estafet dari aktivitas yang diperbuat
oleh al-Manshûr dan al-Rasyîd, sekaligus berupaya mencerdaskan umat Islam saat itu
dari keterbelakangan peradaban.

Profil dan Aktivitas Bayt al-Hikmah
Menurut Mehdi Nakosteen sebagaimana dikutip Hasan Asari, Bayt al-Hikmah

berasal dari sebuah perpustakaan yang sederhana, bernama Khizânât al-Hikmah, yang
telah beroperasi semenjak masa Khalifah Hârûn al-Rasyîd.13 Kemudian pada masa berikutnya,
al-Ma’mûn putra dari al-Rasyîd, mendirikan bangunan yang lebih besar dan megah (Bayt
al-Hikmah) yang terdiri dari berbagai ruangan. Setiap ruangan terdiri dari tempat buku
(khazanah) yang diberi nama sesuai nama pendirinya, seperti Khazanah al-Rasyîd dan
Khazanah al-Ma’mûn. Bangunan yang menyatu dengan istana khalifah itu pun memiliki
berbagai divisi. Ada divisi untuk menyimpan buku, menerjemah, mencetak, menulis, menjilid,
dan meneliti. Singkatnya, Bayt al-Hikmah benar-benar menjadi tempat ilmu pengetahuan
yang sangat berharga.

Di dalam lembaga ini terdapat sebuah perpustakaan yang sangat lengkap. Di dalamnya
terdapat sebuah ruang baca yang amat baik dan tempat tinggal bagi para penerjemah.
Di samping itu, di dalam lembaga tersebut juga terdapat tempat-tempat pertemuan para
ilmuwan untuk mengadakan diskusi-diskusi ilmiah dan juga tempat untuk observasi atau
pengamatan bintang.14 Dari tempat tersebut, lahirlah berbagai riset dan karya ilmiah
yang sangat berharga, bahkan terbentuk sebuah akademi pendidikan tinggi. Atas dasar
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11Ibid.
12Hitti, History, h. 310; Lihat pula Charles Michael Stanton, Higher Learning in Islam: The

Classical Period, A.D. 700-1300 (Maryland: Rowman & Littlefield, 1990), h. 75.
13Asari, Menyingkap Zaman, h. 198.
14Hafizh Dasuki, et al., Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 221-222.
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inilah, dapat dikatakan bahwa Bayt al-Hikmah merupakan institusi awal pengembangan
tradisi ilmiah Islam dalam arti yang sesungguhnya.

Bayt al-Hikmah akhirnya menjadi tempat berkumpul para peneliti, ilmuwan, dan
pencari ilmu dari berbagai tempat dan negara. Al-Khawârizmî, al-Kindî, al-Râzî, dan lain-
lain adalah ilmuwan-ilmuwan besar yang telah meramaikan dan menghidupkan aktivitas
Bayt al-Hikmah. Lembaga ini kemudian menjadi tempat berkumpulnya bermacam-macam
profesi, mulai dari ilmuwan, tukang cetak, sampai tukang jilid berkumpul di sana. Aktivitas
tersebut akhirnya menghasilkan suatu model industri. Bahkan dari sinilah, umat Islam
menjadi pencetus industri kertas dan percetakan. Untuk pengaturan operasional’Îsâsi
harian di Bayt al-Hikmah, Khalifah al-Ma’mûn memercayakan tugas dan tanggung jawab
pengelolaan itu kepada al-Khawârizmî.15

Berbagai cabang ilmu seperti filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, sejarah,
geografi, musik, ilmu kalam, mantik, kimia, dan lain-lain, dipelajari di Bayt al-Hikmah.
Para mahasiswa yang telah mempelajari ilmu-ilmu tersebut dianggap sebagai sarjana
yang telah lulus dari Perguruan Tinggi. Di samping itu, guru yang mengajar di sana pun
mengenakan pakaian khusus. Guru-guru disarankan memakai sorban hitam dan pakaian
luar (thailasan) seperti toga. Sejak itu, pakaian tersebut menjadi simbol bagi dosen-dosen
yang mengajar di Bayt al-Hikmah.

Aktivitas penerjemahan dari bahasa-bahasa non-Arab kepada bahasa Arab di Bayt
al-Hikmah betul-betul mencapai puncaknya pada masa al-Ma’mûn. Berbagai cabang
ilmu yang ditulis dalam bahasa Persia, Yunani, Syria, Sansekerta, dan lain-lain diter-
jemahkan ke dalam bahasa Arab. Dari aktivitas penerjemahan itulah, karya-karya dari
kaum intelektual terdahulu banyak diselamatkan. Umat Islam menjadi aktor utama dalam
proses penyelamatan tersebut. Bahkan, untuk merealisasikan usaha tersebut, al-Ma’mûn
mendirikan sekolah khusus yang melahirkan lulusan-lulusan penerjemahan. Sahal ibn
Harûn adalah direktur pertama sekolah tersebut.16

Selain itu, Bayt al-Hikmah pun berfungsi sebagai tempat untuk berdiskusi dan berdebat.
Berbagai cabang ilmu didiskusikan di lembaga ini. Bahkan, karena banyak nonmuslim
yang datang, Bayt al-Hikmah pun menjadi tempat berdebat dan berdiskusi tentang masalah-
masalah teologis dalam agama. Seluruh diskusi dan debat tersebut dilakukan dalam iklim
yang sangat ilmiah dan toleran.

Upaya yang dilakukan al-Ma’mûn untuk memajukan Bayt al-Hikmah sangat optimal.

15Al-Khawârizmî dikenal sebagai tokoh utama yang banyak menghabiskan waktunya untuk
mengatur dan mengelola aktivitas keilmuan di Bayt al-Hikmah. Bahkan sebelum Bayt al-Hikmah
resmi didirikan, dia pernah memimpin rombongan Islam yang diutus oleh Khalifah al-Ma’mûn
ke berbagai wilayah sampai ke India untuk mengumpulkan karya-karya klasik yang bertulis tangan
guna memperkaya khazanah kesusastraan Islam. Lihat Haddâd, Duabelas Tokoh, h. 217-218.

16http://muaddibinstitute.wordpress.com/2011/05/31/baitul-hikmah-8/, diakses 12
Oktober 2011.
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Ia mengirimkan utusan kepada raja Roma, Leo dari Armenia, guna mendapatkan karya-
karya ilmiah Yunani kuno untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di antara ilmu-
ilmu yang sangat mendapat perhatian untuk diterjemahkan adalah ilmu kedokteran,
matematika, ilmu fisika, meteorologi, mineralogi, botani, astronomi, dan ilmu bumi. Tahap
pertama yang diterjemahkan adalah karya-karya bidang kedokteran dan filsafat, sesudah
itu disusul pula karya-karya dalam bidang ilmu matematika, astrologi, dan ilmu bumi.
Prestasi lain yang menonjol dari Bayt al-Hikmah adalah keberhasilan lembaga ini menemukan
susunan peta bumi.17

Keadaan seperti itu ditambah dengan perhatian khalifah yang sangat besar terhadap
ilmu. Bahkan, jika al-Ma’mûn membuat perjanjian dengan raja-raja Romawi,  hal pertama
yang menjadi syarat perjanjian al-Ma’mûn adalah agar raja-raja tersebut mengirimkan
buku-buku kepadanya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh al-Ma’mûn terhadap
Michael III, raja Romawi ketika itu. Atas permintaan al-Ma’mûn, raja tersebut pernah
mengirimkan seluruh koleksi buku yang ada di Konstantinopel. Di antara tumpukan buku
tersebut, ada buku ilmu astronomi karya Ptolemy. Melihat buku tersebut, al-Ma’mûn kemudian
memerintahkan untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Di antara para penerjemah
terkenal ketika itu adalah Yuhanna ibn Masawayh, Hunain ibn Ishâq, Ishâq ibn Hunain,
Qusthâ ibn Luqâ al-Ba’labakî, Hubaisy ibn Hasan al-A’sham al-Dimasyqî, Tsâbit ibn Qurrâ’
al-Harrânî, dan termasuk pula al-Kindî.

Buku-buku yang ada di Bayt al-Hikmah kemudian menjadi referensi utama para
ilmuwan Muslim. Ketika menulis master piece-nya al-Fihris, Ibn Nadîm menjadikan buku-
buku yang ada di Bayt al-Hikmah sebagai referensi. Hal tersebut dibuktikan ketika dia
menulis tentang al-Qalam al-Humairî di dalam al-Fihris.

Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa para ilmuwan mendapat perlakuan yang
sama oleh khalifah.18 Kegiatan yang dilakukan oleh Bayt al-Hikmah pasti membutuhkan
dana yang tidak sedikit. Terlebih lagi, Bayt al-Hikmah menjadi tempat berkumpulnya para
ilmuwan terkemuka yang harus diberi perhatian khusus untuk memenuhi kebutuhan
hidup mereka.

Kekuatan aspek finansial Bayt al-Hikmah terlihat pada pendistribusian gaji para
pegawai, penerjemah, dan staf pengajar yang bertugas di lembaga tersebut. Pegawai-pegawai
yang bekerja sebagai pengangkut buku-buku saja digaji sebesar lima ratus dinar setiap
bulan. Sedangkan para pencetak buku diberi gaji sebesar dua ribu dinar. Bayaran lebih
besar diterima oleh para penerjemah. Untuk para penerjemah, Al-Ma’mûn membayar dengan
emas murni yang ditimbang seberat suatu karya atau kitab yang diterjemahkan. Bahkan,
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17Dasuki, Ensiklopedi, h. 222.
18Munîr-ud-Dîn Ahmed, Muslim Education and the Scholars’ Social Status up to the 5th

Century Muslim Era (11th Century Christian Era) in the Light of Tarikh Baghdad (Zurich: Verlag
Der Islam, 1968), h. 232.
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bukan hanya berupa materi, Al-Ma’mûn pun kemudian menyerahkan beberapa anaknya
untuk dididik dan diajar langsung oleh para ilmuwan saat itu. Fenomena tersebut menun-
jukkan bahwa ada kedekatan emosional antara penguasa dan ilmuwan.19

Sepeninggal al-Ma’mûn, Bayt al-Hikmah masih tetap berjaya pada masa kepemimpinan
Khalifah al-Mu’tashim (211 H/833 M–220 H/842 M) dan Khalifah al-Watsîq (220 H/842
M–225 H/847 M). Pamor Bayt al-Hikmah baru mulai memudar pada masa kekuasaan
Khalifah al-Mutawakkil (225 H/847 M–239 H/861 M). Meredupnya ‘obor ilmu pengetahuan’
Bayt al-Hikmah terjadi karena Khalifah al-Mutawakkil melarang berkembangnya paham
Mu’tazilah, dan lebih memilih menerapkan paham Islam ortodok. Dia memutus paham
itu karena ingin menghentikan pengkajian filsafat Yunani yang menjadi salah satu alat
utama teologi Mu’tazilah.20

Menurut Charles Michael Stanton sebagaimana dikutip Asari, vitalitas kegiatan di
Bayt al-Hikmah mulai menurun pada penghujung abad ke-3 H/9 M karena terjadi peralihan
arus teologis kekhalifahan Abbasiyah, dari mendukung menjadi memusuhi Mu’tazilah.
Asosiasi Bayt al-Hikmah dengan Mu’tazilah tidak memungkinkan untuk lepas sepenuhnya
dari efek kemunduran Mu’tazilah. Begitu pun, lembaga yang pernah jaya ini masih bertahan
dan baru benar-benar runtuh ketika terbakar dalam serangan Mongol atas Baghdad pada
tahun 646 H/1258 M.21

Patron dan Ilmuwan Bayt al-Hikmah
Di Bayt al-Hikmah, segala macam ilmu pengetahuan dikaji, diteliti, dan dikembangkan

oleh para ilmuwan. Studi yang berkembang pesat di lembaga itu antara lain matematika,
astronomi, kedokteran, zoologi, dan geografi. Sebagai khalifah yang dikenal sangat inovatif,
al-Ma’mûn meminta para ilmuwan Muslim tidak hanya menguasai pengetahuan hasil
transfer dari peradaban lain saja, tetapi dia juga mendorong para ilmuwan Muslim untuk
melahirkan karya-karya ilmiah terbaru sebagai inovasi dan pengembangan ilmu penge-
tahuan yang telah dikuasai.

Upaya dan cita-cita yang diharapkan al-Ma’mûn akhirnya tercapai. Baghdâd pun
terwujud menjadi kota yang sangat maju peradabannya, sekaligus dikenal di dunia sebagai

19Syalabî, Mawsû‘ah, Vol. III, Cet. 8, h. 238.
20Setelah menaiki tahta Abbasiyah, al-Mutawakkil menghentikan pengkajian filsafat Yunani

karena dipandang sebagai landasan yang memperkokoh berkembangnya paham Mu’tazilah.
Tidak hanya sekedar itu, Al-Mutawakkil pun memecat dan mengusir para ilmuwan yang mengkaji
filsafat Yunani, baik yang bertugas di istana khalifah maupun di Bayt al-Hikmah. Bahkan Al-Kindi,
filosof terpenting di Bayt al-Hikmah, sempat dipenjara selama lebih dari satu dasawarsa, dan
akhirnya meninggal dunia pada usia 72 tahun. Lihat Muhammad Mojlum Khan, Seratus Muslim
Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah, terj. Wiyanto Suud dan Khairul Imam (Jakarta: Noura
Books Mizan Publika, 2012), h. 224.

21Asari, Menyingkap Zaman, h. 202.
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pusat pengembangan intelektual yang belum ada tandingannya pada era itu. Saat itu,
penduduk Baghdâd mencapai satu juta jiwa, dan tercatat sebagai populasi terbesar saat
itu.22 Selama kepemimpinan al-Ma’mûn dan beberapa khalifah sesudahnya, Bayt al-Hikmah
telah melahirkan banyak ilmuwan Muslim yang terkemuka di dunia.

Untuk menggiring lahirnya cikal bakal ilmuwan-ilmuwan Muslim, al-Ma’mûn me-
mandang bahwa penggalian sumber-sumber keilmuan itu harus dikuasai terlebih dahulu.
Salah satu jalan yang ditempuh untuk penggalian sumber-sumber keilmuan itu adalah
melalui aktivitas penerjemahan. Pada saat itu, orang-orang yang memiliki keahlian dalam
menguasai bahasa asing selain Bahasa Arab masih sangat langka di kalangan umat Islam.
Sementara sumber-sumber keilmuan itu banyak yang tertulis dalam bahasa Yunani, Syria,
dan Persia.

Atas dasar pertimbangan demikian, al-Ma’mûn memandang penting untuk meng-
ambil tindakan agar para ahli dari luar Islam pun harus dilibatkan dalam aktivitas pener-
jemahan. Dengan pertimbangan ini, terjalinlah hubungan “patron” penerjemahan yang
melibatkan tenaga-tenaga ahli yang beragama Kristen Nestorian dan Jakobite untuk berperan
serta dalam membangun tradisi ilmiah di Bayt al-Hikmah. Adapun para patron dari luar
Islam yang terlibat dalam aktivitas penerjemahan dimaksud dapat dipaparkan sebagai berikut:

Yuhanna ibn Masawayh (155 H/777 M–235 H/857 M)
Yuhanna ibn Masawayh atau yang biasa disebut Ibn Masawayh merupakan salah

seorang penerjemah awal yang turut memberikan andil yang berharga bagi pengembangan
tradisi keilmuan di Bayt al-Hikmah. Ia hidup dari periode kekhalifahan al-Mahdi sampai
periode al-Mutawakkil. Di wilayah Barat, dia lazim disebut Mesue dan ayahnya adalah
seorang apoteker. Ia adalah murid dari Jibril ibn Bakhtisyu dan guru dari Hunain ibn Ishâq.23

Kontribusinya terhadap dunia keilmuan juga terbilang penting dalam pengembangan
farmasi.

Salah satu karya Ibn Masawayh yang terkenal adalah kitab al-Mushajjar al-Kabîr.
Dalam kitab yang ditulisnya itu, Ibn Masawayh membuat daftar sekitar 30 macam aromatik.
Kitab ini semacam ensiklopedia yang berisi daftar penyakit berikut tata cara
pengobatannya melalui obat-obatan serta kiat-kiat diet. Nakosteen menyebutkan bahwa
Ibn Masawayh tidak hanya penerjemah terkemuka di Bayt al-Hikmah, tetapi juga ahli
dalam bidang obat-obatan, dan karyanya menjadi rujukan untuk pengobatan berbagai
penyakit yang diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew dan Latin.24
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22Syalabî, Mawsû‘ah, Vol. III, Cet. 8, h. 293.
23Hitti, History, h. 311-312.
24Nakosteen, History, h. 207.
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Hunain ibn Ishâq (187 H/809 M–291 H/873 M)
Hunain ibn Ishâq, nama lengkapnya Abû Zaid Hunain ibn Ishâq al-’Ibâdi; dikenal

dalam bahasa Latin sebagai Johannitius, merupakan tokoh beragama Kristen Nestorian
yang terkenal dalam kegiatan penerjemahan di Bayt al-Hikmah. Khalifah al-Ma’mûn menem-
patkannya sebagai orang terdepan dalam kegiatan tersebut, dan menurut sebagian sumber
sejarah, Hunain ditetapkan oleh al-Ma’mûn sebagai pimpinan komite penerjemahan.25

Hunain banyak menerjemahkan karya ilmiah dari bahasa Yunani dan Syria ke dalam
bahasa Arab pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Ia dikenal sebagai penerjemah produktif.
Sebagian besar Risâlah ilmiah dan medis yang berbahasa Yunani dan Syria ia terjemahkan
ke dalam Bahasa Arab. Hasil penerjemahan dia sangat mengesankan, sehingga terjemahan
Hunain ini tidak membutuhkan koreksi sama sekali. Keunggulan ini mungkin terjadi
karena ia menguasai empat bahasa, yakni Arab, Syria, Yunani dan Persia. Karena itu,  ia
menjadi dikenal di kalangan orang Arab sebagai “Syaikh dari penerjemah.” Metode Hunain
dalam penerjemahan, diikuti secara luas oleh penerjemah kemudian.26

Dalam karirnya sebagai penerjemah, Hunain telah menerjemahkan 20 buku karya
Galen ke dalam bahasa Syria dan 14 buku lain ke dalam bahasa Arab. Di antara karya-
karya yang ia terjemahkan antara lain, filsafat Galen tentang Risâlah tentang Pembuktian
(Treatise on Demonstration), Silogisme Hipotesis (Hypothetical Syllogism), Etika (Ethics),
dan beberapa komentar Galen terhadap karya-karya Plato seperti Sophist, Parmindes, Cryatylus,
Euthydenus, Timaeus, Statesman, Republic, dan Laws.27

‘Umar ibn Farkhân al-Thabarî (w. 194 H/816 M)
Sebagaimana Tsâbit, ‘Umar ibn Farkhân al-Thabarî juga aktif terlibat dalam aktivitas

penerjemahan di Bayt al-Hikmah. Ia merupakan cendikiawan Yahudi dari Tabaristan dan
salah seorang cendekiawan teologi terbesar pada dasawarsa terakhir abad kedelapan dan
pada dasawarsa awal abad kesembilan yang telah menerjemahkan beberapa buku tentang
kedokteran dan matematik dari bahasa Syria dan Yunani ke dalam bahasa Arab.28

Selain dikenal sebagai penerjemah terkemuka, dia juga peneliti yang berwawasan
luas di bidang ilmu astronomi. Hal ini dinyatakan oleh Abu Ma’shar Ja’far ibn Muhammad
ibn ‘Umar al-Balkhî dalam bukunya al-Mudhâhakât  bahwa ‘Umar ibn Farkhân al-Thabarî
adalah orang terdekat dan bekerja sebagai penerjemah pribadi bagi Khalifah al-Ma’mûn
yang telah menerjemahkan sebagian besar buku-buku asing dan menghasilkan penelitian

25Dasuki, Ensiklopedi, Jilid 3, h. 150.
26Freely, Aladdin’s Lamp, h. 80.
27Ibid.
28Ibid.



71

astronomi yang diabadikan sebagai arsip sejarah. Ia juga banyak menulis buku tentang
perbintangan dan karya-karya lain tentang filsafat.29

Tsâbit ibn Qurrâ’ al-Harrânî (214 H/836 M–279 H/901 M)
Tsâbit ibn Qurrâ’ al-Harrânî dilahirkan pada tahun 214 H/836 M di Harran, sebuah

kota kecil di wilayah Mesopotamia.30 Ia termasuk salah seorang penerjemah handal yang
bertugas di Bayt al-Hikmah. Tsâbit memiliki latar belakang tersendiri dalam merubah
nasib hidupnya yang menempatkan dirinya sebagai penerjemah yang sangat bermanfaat
dan ia menjadi terkenal dalam kegiatan penerjemahan ilmu matematika dan astronomi
yang berasal dari Yunani. Sebagaimana kebanyakan penerjemah lain ke dalam bahasa
Arab, terjemahan Tsâbit tidak tergolong pada terjemahan yang bersifat sederhana. Bagi
Tsâbit, terjemahan merupakan titik awal untuk mengungkapkan gagasan-gagasan yang
terkandung pada teks yang diterjemahkan. Di antara persoalan matematika yang mencuat,
seperti dalam kasus yang berhubungan dengan penerjemahan aljabar, Tsâbit sering menjadi
penghubung ke papan catur masalah matematika itu.31

Tsâbit telah melakukan penerjemahan terhadap beberapa karya Yunani dalam ilmu
kedokteran dan matematika, termasuk karya Apollonius, Archimedes, Euclides, Theodosius,
Ptolemy, Galen, dan Eutocius. Selain penerjemah, Tsâbit juga telah mendirikan Sekolah
Penerjemah dan ia menerbitkan buku tentang observasi terhadap matahari dan karya-
karya tentang matematika, anatomi, bahan obat-obatan, dan astronomi.32

Ishâq ibn Hunain (w. 289 H/911 M)
Ishâq ibn Hunain merupakan putra dari Hunain ibn Ishâq, berasal dari keluarga

yang terkenal aktif dalam bidang terjemahan. Sebagaimana ayahnya, Ishâq juga menganut
ajaran Kristen Nestorian dari Irak. Ia juga termasuk salah seorang dari sederetan penerjemah
penting di Bayt al-Hikmah yang mengalihbahasakan pengetahuan ilmiah dan matematika
Yunani ke dalam bahasa Arab.

Sebelum Ishâq ditetapkan bertugas di Bayt al-Hikmah, Hunain (ayah Ishâq) menetapkan
standar keunggulan, profesionalisme, dan metoda terjemahan Greek-Arabic sebagai ukuran
kelulusan putranya untuk layak ditempatkan sebagai penerjemah. Sebagaimana ayahnya,
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29Sa’îd al-Andalusî, Science in the Medieval World: Book of The Categories of Nation (Texas:
University of Texas Press, 1991), h. 51-52.

30Freely, Aladdin’s Lamp, h. 80. Menurut Freely, Harran merupakan daerah pusat pemujaan
ajaran Sabean kuno, yakni agama yang berisi ajaran memuja matahari, bulan, dan lima planet
yang diyakini sebagai dewa.

31Ehsan Masood, Science and Islam: A History (London: Icon Books Inc., 2009), h. 48-49.
32Nakosteen, History, h. 25.
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Ishâq juga seorang dokter dan penulis penting yang melengkapi informasi pokok pener-
jemahan dari sumber-sumber klasik. Hunain melaporkan bahwa terdapat 129 karya Galen
yang ia terjemahkan dan revisi untuk dipergunakan putranya Ishâq, sebagai bahan rujukan
sebagai seorang dokter.

Qusthâ ibn Luqâ al-Ba’labaki (w. 291 H/913 M)
Qusthâ tergolong penerjemah terdepan yang dalam aktivitas ilmiah di Bayt al-

Hikmah. Dia adalah seorang Kristen Syria yang dikenal ahli dalam bidang penerjemahan,
terutama dalam menerjemahkan bahasa Syria dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Ia
dikenal penerjemah karya-karya kedokteran dan matematik Yunani. Di antara karya-karya
tersebut adalah karya-karya Diophantus, Theodosius, Autolycus, Hypsicles, Aristarchus,
dan Heron.33 Selain itu, Qusthâ juga menulis sebuah karya di bidang metafisik dengan
judul Epistle Concerning Incantations, Adjurations and Amulets, suatu terjemahan Latin
yang belakangan dikutip oleh Albertus Magnus pada abad ke-13.34

Hubaisy ibn Hasan al-A’sham al-Dimasyqî (w. 295 H/917 M)
Hubaisy tercatat sempat aktif terlibat dalam aktivitas penerjemahan di Bayt al-

Hikmah. Dia menerjemahkan karya-karya Syria dan Yunani dalam ilmu kedokteran. Selain
karya-karya tersebut, ia juga menyelesaikan terjemahan sebuah karya Quaestiones Medicales
dari Hunain.35

Abû Bisyr Matka ibn Yûnus (w. 328 H/949 M)
Abû Bisyr adalah seorang penerjemah yang turut dilibatkan al-Ma’mûn untuk

aktivitas keilmuan di Bayt al-Hikmah. Ia seorang Kristen Nestorian yang ahli dalam mener-
jemahkan karya-karya berbahasa Syria ke dalam bahasa Arab. Ia telah menerjemahkan
buku Analytica Posteriora karya Aristoteles, juga ulasan Alexander Aphrodisias atas generasi
dan korupsi, juga menulis ulasan-ulasan atas Kategori-kategori  karya Aristoteles dan ‘Îsâgoge
karya Porphyry.36

Yahyâ ibn ‘Adi (w. 364 H/985 M)
Yahyâ ibn ‘Adi merupakan seorang Kristen Jacobite dari Takrit yang turut direkrut

33Ibid., h. 25.
34Freely, Aladdin’s Lamp, h. 81.
35Nakosteen, History, h. 25.
36Ibid.
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tidak hanya sebagai tenaga penerjemah di Bayt al-Hikmah, tetapi juga sebagai petugas
yang ditunjuk untuk merevisi hasil-hasil terjemahan yang sudah dilakukan. Dia merupakan
murid dari Hunain ibn Ishâq. Buku-buku terjemahan yang telah direvisinya adalah Kategori-
kategori karya Aristoteles, Puitika dan Metafisika karya Sophistici Elenchi, juga Laws dan
Timaeus karya Plato, ulasan Alexander Aphrodisias tentang Kategori-kategori, juga Moralia
karya Theophrastus.37

Abû ‘Alî ‘Îsa ibn Zârah (w. 398 H/1019 M)
Sebagaimana Yahyâ ibn ‘Adi, Abû ‘Alî ‘Îsâ juga seorang penerjemah yang beragama

Kristen Jakobite. Sebagai penerjemah yang terpilih bertugas di Bayt al-Hikmah, ia telah
berperan serta menterjemahkan berbagai buku Yunani bidang ilmu pengetahuan alam, di
antaranya yang popular berjudul de Particus Animalium karya John Philoponus.38

Selain para penerjemah di atas, terdapat pula sejumlah ilmuwan-ilmuwan Muslim
terkenal yang pernah tercatat memiliki hubungan dengan aktivitas keilmuan di Bayt al-
Hikmah, sejak periode kekhalifahan al-Ma’mûn hingga runtuhnya Dinasti Abbasiyah akibat
serangan pasukan Mongolia tahun 646 H/1258 M. Dari sekian banyak para ilmuwan
tersebut, berikut ini akan dipaparkan sederetan nama-nama terpenting dari mereka beserta
biografinya, antara lain:

Banû Mûsâ (Abad 3 H/9 M)
Banû Mûsâ terdiri dari tiga orang bersaudara, yaitu Muhammad, Ahmad, dan Hasan.

Mereka hidup makmur pada masa Dinasti Abbasiyah di Baghdâd. Disebut Banu Mûsâ,
karena mereka adalah putra dari Mûsâ ibn Syâkir (228 H/850 M–248 H/870 M). Mereka
hidup pada awal kegiatan penerjemahan periode kekhalifahan Al-Ma’mûn, tetapi turut
berkecimpung dalam kegiatan riset dan penemuan. Meskipun mereka turut beraktivitas
di Bayt al-Hikmah, namun sebagai ilmuwan dan insinyur sejati, Banû Mûsâ juga mendirikan
sebuah observatorium pribadi di rumahnya. Mereka melakukan pengamatan-pengamatan
yang dapat diandalkan dan sangat dikagumi oleh para ilmuwan setelahnya, mempelajari
gejala-gejala atmosfir, dan menjadi anggota pada beberapa misi penelitian. Keorisinalan
karya-karya mereka tampak pada matematika dan kerekayasaan, dan sekitar tujuh puluh
lima dari seratus peralatan yang diuraikan dalam Kitab al-Hiyâl (Kitab Alat-alat Pintar),
merupakan hasil rancangan mereka.39
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37Ibid.
38Ibid.
39Ahmad Y. Al-Hassan dan Donald R. Hill, Teknologi dalam Sejarah Islam (Bandung: Mizan,

1993),  h. 43-44.
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Muhammad ibn Mûsâ al-Khawârizmî (194 H/780 M-266 H/848 M)
Al-Khawârizmî merupakan seorang ilmuwan muslim, ahli bidang ilmu matematika,

astronomi, dan geografi. Nama lengkapnya adalah Abû Ja’far Muhammad ibn Mûsâ al-
Khawârizmî, dan di Barat ia lebih dikenal dengan nama Algoarisme atau Algorisme. Ia
dikenal sebagai pendiri beberapa cabang dan konsep dasar matematika. Menurut Sejarawan
Barat, Philip K. Hitti, Khawârizmî adalah ahli matematika yang sangat berpengaruh di
antara ahli matematika lainnya pada abad pertengahan.40

Sejak usia mudanya, ia sudah tampil sebagai seorang ilmuwan ulung dan ikut
memperdalam dan menyumbangkan ilmunya di Bayt al-Hikmah. Di lembaga inilah ia
bekerja dalam sebuah observatorium untuk memperdalam matematika dan astronomi.
Di samping itu, ia juga diserahi tugas oleh Khalifah al-Ma’mûn sebagai kepala perpustakaan.41

Dengan kesungguhan dan ketekunannya dalam memperdalam ilmu matematika,
ia berhasil memperkenalkan kepada dunia Islam angka dan metode perhitungan India
yang digalinya dari literatur Hindu. Karya-karyanya mengenai ilmu hitung dan tabel-tabel
astronomi pertama kali diterjemahkan oleh para sarjana Barat pada abad ke-12. Karya
aljabarnya yang paling monumental berjudul al-Mukhtashar fî Hisâb al-Jabr wa al-Muqâbalah
(Ringkasan Perhitungan Aljabar dan Perbandingan).

Karya lain dari al-Khawârizmî adalah buku geografi yang berjudul Kitab Shûrah
al-Ard (Buku Gambaran Bumi). Buku ini memuat daftar koordinat beberapa kota penting
dan ciri-ciri geografisnya. Kitab ini secara tidak langsung mengacu pada buku Geography
yang disusun oleh Claudius Ptolemaeus (100-178 M), ilmuwan Yunani. Namun beberapa
kesalahan yang terdapat dalam kitab tersebut dikoreksi dan dibetulkan oleh al-Khawârizmî
dalam bukunya Zij al-Sindhind sebelum ia menyusun Kitab Shûrah al-Ardh.

Al-Jâhiz (159 H/781 M–246H/868 M)
Nama aslinya Abû Amr ‘Utsmân ibn Bahr al-Kinâni al-Fuqaimi al-Bashri, lebih dikenal

dengan nama al-Jâhiz, adalah seorang ilmuwan terkenal keturunan Arab Negro dari Timur
Afrika, dilahirkan di Basrah pada 159 H/781 M. Al-Jâhiz dikenal sebagai penulis untuk
Prosa Arab, Sastra Arab, Biologi, Zoologi, Sejarah, Filsafat Islam awal, Psikologi Islam, Teologi
(ajaran) Mu’tazilah dan Polemik dalam politik-agama.

Di Bashrah, al-Jâhiz menulis artikel tentang institusi kekhalifahan. Hal ini kemudian
menjadi awal karirnya sebagai penulis. Setelah membaca makalahnya dalam bidang
imâmah (kepemimpinan), Khalifah al-Ma’mûn menyampaikan penghargaan besar atas
pemikirannya dan mengundangnya ke istana. Pemikiran khalifah ini sejalan dengan pemikir-

40Hitti, History, h. 379.
41Dasuki, Ensiklopedi Jilid I, h. 325.
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annya, karena Khalifah al-Ma’mûn adalah pendukung kuat pemikiran Mu’tazilah.42 Per-
temuan inilah yang mengawali dia diajak bergabung dan terlibat dalam aktivitas keilmuan
di Bayt al-Hikmah.

Motivasi dan apresiasi dari Khalifah al-Ma’mûn tatakala al-Jâhiz berkecimpung di
Bayt al-Hikmah, memacu dirinya terus aktif menulis sehingga mencapai dua ratus buku
sepanjang hidupnya yang membahas berbagai kajian, antara lain tata bahasa Arab,
biologi, zoologi, puisi, leksikografi, dan retorika. Dia menulis buku-buku yang berkualitas,
tidak kurang dari tiga puluh judul, suatu jumlah yang relatif besar dan dapat dikatakan
masih langka pada zaman itu. Namun yang paling menonjol dalam sejarah peradaban
Islam, al-Jâhiz tercatat sebagai ahli biologi pertama yang mengungkapkan teori berjuang
untuk tetap hidup alias struggle for existence.43

Al-Kindî (185 H/807 M–256 H/869 M)
Nama lengkap al-Kindî adalah Abû Yûsuf Ya‘qûb ibn Ishâq ibn Shabbâh ibn Imrân

ibn Ismâ‘îl ibn Muhammad ibn al-Asy’at ibn Qais al-Kindî. Dia lahir di Kufah, Irak, pada
185 H/807 M.44  Nama al-Kindî berasal dari nama salah satu suku Arab di wilayah Arabia
Selatan, yaitu suku Kindah.45

Al-Kindî adalah filosof Muslim pertama yang mempelopori penerjemahan sekaligus
mengenalkan tulisan atau karya-karya para filosof Yunani di dunia Islam, terutama pada
abad pertengahan di masa pemerintahan Khalifah al-Ma’mûn (191 H/813 M-211 H/833
M) yang mengundangnya untuk mengajar di Bayt al-Hikmah. al-Kindî hidup di masa peme-
rintahan Dinasti Abbasiyah, mulai dari periode Khalifah al-Amîn (187 H/809 M-191 H/
813 M), al-Ma’mûn (191 H/813-211 H/833 M), al-Mu’tashim (211 H/833-220 H/842 M),
al-Watsîq (220 H/842 M-225 H/847 M), dan al-Mutawakkil (225 H/847 M-239 H/861
M).46

Sejak didirikannya Bayt al-Hikmah oleh al-Ma’mûn, al-Kindî sendiri turut aktif
dalam kegiatan penerjemahan ini. Di samping menerjemah, al-Kindî juga memperbaiki
terjemahan-terjemahan sebelumnya. Karena keahlian dan keluasan pandangannya, dia
diangkat sebagai ahli di istana dan menjadi guru putra Khalifah al-Mu’tashim, Ahmad. Di
antara sebab utama dipilihnya al-Kindî bekerja di Bayt al-Hikmah, karena dia menguasai
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42Ibid., h. 265.
43http://hajahsofya.blogspot.com/2011/03/al-jahiz-ilmuwan-biologi-muslim.html,

diakses 12 Oktober 2011.
44Khayr al-Dîn ibn Mahmûd al-Ziriklî, Al-A’lam, Vol. VIII, h. 195.
45Dasuki, Ensiklopedi Jilid III, h. 69.
46Mengenai rentang masa kehidupan al-Kindî pada kekhilafahan Abbasiyah dapat dilihat

dalam Khan, Seratus Muslim, h. 219-224.
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bahasa Yunani dan bahasa Suryani di samping bahasa Arab, suatu kelebihan yang jarang
dimiliki orang pada masa itu.47

Al-Kindî merupakan satu-satunya filosof Islam yang berasal dari keturunan Arab,
dan karenanya dia disebut Failasauf al-‘Arab (Filosof Orang Arab). Di samping itu, dia
juga dikenal sebagai filosof pertama di dunia Islam.48 Dia adalah farmakolog, musisi, penulis,
filosof, astronom, dan kaligrafer terkemuka di era kekhalifahan al-Ma’mûn.49 Al-Kindî
telah menulis hampir seluruh bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu.
Beliau mulai giat menulis tentang filsafat, logika, ilmu hitung, sferika, ilmu kedokteran,
astrologi, polemik, psikologi, meteorologi, dan politik. Di antara contoh dari hasil karya
tulisnya adalah Risâlah fi al-Kammiyât al-Mudhafah, Risâlah fî al-Tajhîd min Jihat al-‘Adad,
Risâlatuh fi Madkhâl al-Manthiq bi Istîfa al-Qawl fîhi, Ikhtishâr Kitab ‘Îsâghuji li Farfuris,
Risâlah fi Masâ’il Su’ila ‘anha min Ahwâl al-Kawâtib, Risâlah Ah’ad Masâfât al-Aqâlîm,
dan sebagainya.50

Al-Battânî (228 H/850 M-301 H/923 M)
Al-Battânî adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. Nama

lengkapnya ‘Abd Allâh Muhammad ibn Jâbir ibn Sinân al-Raqqi al-Harrânî al-Sabi al-
Battânî, lahir di Harrân, Turki tahun 228 H/850 M dan wafat di Kasr al-Jiss, Suriah pada
tahun 301 H/923 M. Keluarganya merupakan penganut sekte Sabian yang melakukan
ritual penyembahan terhadap bintang. Namun ia tak mengikuti jejak langkah nenek
moyangnya, ia lebih memilih menganut ajaran Islam. Ketertarikannya dengan benda-
benda yang ada di langit membuat al-Battânî kemudian menekuni astronomi dan mate-
matika.51 Secara informal, ia mendapatkan pendidikan dari ayahnya yang juga seorang
ilmuwan, Jâbir ibn San’ân al-Battânî. Keyakinan ini menguatkan kemampuan al-Battânî
menguasai ilmu astronomi dan matematika seperti yang dimiliki ayahnya.

Al-Battânî banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan observasi astronomi
pada sebuah observatorium di Bayt al-Hikmah. Dalam aktivitas hariannya melakukan
observasi, ia sering didampingi oleh Tsâbit ibn Qurrâ’ al-Harrânî, seorang penerjemah handal
di Bayt al-Hikmah sekaligus ahli geometri yang membahas waktu matahari. Temuan
observasinya berhasil secara optimal berkat penguasaannya terhadap ilmu matematika,

47Dasuki, Ensiklopedi , Jilid III, h. 69.
48Majîd Fakhry, Sejarah Filsafat Islam, terj. Mulyadhi Kartanegara (Jakarta: Pustaka Jaya,

1986), h. 109-112; Lihat pula M.M. Syarîf (ed.), Para Filosof Muslim (Bandung: Mizan, 1985),
h. 11-12.

49Felix Klein-Frank, Al-Kindi, dalam Oliver Leaman dan Hossein Nasr, History of Islamic
Philosophy (London, Routledge, 2001), h. 172.

50Ibid.
51M.M. Syarîf, Al-Fikr al-Islâmî: Manâbi‘uhu wa Atsâruhu (Kairo: Maktabah al-Nahdhah

al-Mishriyah, 1986), Cet. 8, h. 70-73.
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sebab untuk melakukan observasi astronomi sangat diperlukan keahlian dalam menguasai
landasan teori matematika.52

Karya  al-Battânî tentang astronomi yang paling terkenal adalah Kitab al-Zij. Buku
ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dengan judul De Scienta Stellerum
u De Numeris Stellerum et Motibus oleh Plato dari Tivoli. Terjemahan tertua dari karyanya
itu masih ada di Vatikan. Terjemahan buku tersebut tidak hanya dalam bahasa latin tetapi
juga bahasa lainnya. Al-Battânî sering disebut sebagai ilmuwan yang berjasa menemukan
hitungan jumlah hari dalam setahun. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah
tentang penentuan tahun matahari selama 365 hari, 5 jam, 46 menit dan 24 detik.53

Abû Bakar Muhammad ibn Zakariâ’ al-Râzî (243 H/865 M-303 H/925 M)
Abû Bakar Muhammad ibn Zakariâ’ al-Râzî atau dikenali sebagai Rhazes di dunia

Barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang lahir di Ray, Teheran pada tahun
243 H/865 M dan wafat pada tahun 303 H/925 M. Al-Râzî sebagai seorang  pemikir dan
ilmuwan sangat disegani dan dihormati tidak hanya di kalangan dunia Timur, tetapi juga
di Barat. Masa hidupnya lebih banyak dihabiskan untuk mengkaji ilmu-ilmu seperti musik,
kimia, kedokteran, filsafat, logika, matematika, dan fisika.54

Aktivitas keilmuannya bergabung di Bayt al-Hikmah dilatarbelakangi dengan
berguru kepada seorang ulama bernama Abû Hasan Alî ibn Sahl al-Rabbanî yang meru-
pakan murid dari Hunain ibn Ishâq, kepala komite penerjemahan Bayt al-Hikmah. Dari
gurunya, al-Rabbanî, ia mendalami fisika, kedokteran, dan filsafat. Namun selama bergabung
di Bayt al-Hikmah, ia lebih banyak menghasilkan karya-karyanya di bidang kedokteran
daripada bidang filsafat, fisika, dan teologi.55

Dalam karyanya al-Manshûri (Liber Al-Mansofis), al-Râzî menyoroti tiga aspek
penting dalam kedokteran, antara lain; kesehatan publik, pengobatan preventif, dan
perawatan penyakit khusus. Karya lain yang ditulisnya berjudul al-Murshid, berisi tentang
ulasan pengobatan berbagai penyakit. Karya lainnya adalah al-Hâwî, sebuah buku terdiri
dari 22 volume yang menjadi salah satu rujukan sekolah kedokteran di Paris. Ia juga
menulis tentang pengobatan penyakit cacar dan campak dalam Kitab fî al-Jadari wa al-
Hasbah yang merupakan catatan pertama tentang metode diagnosis dan perawatan
atas dua penyakit dan gejala-gejalanya.56
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52Iqbal M. Ambara dan Teguh Sutanto, Tokoh-tokoh Super Inspiratif Pewaris Nabi (Yogyakarta:
Sabil, 2012), h. 40-41.

53http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Battânî, diakses 12 Oktober 2011.
54Hery Sucipto, Ensiklopedi Tokoh Islam: Dari Abu Bakar sampai Nasr dan Qardhawi (Jakarta:

Hikmah, 2003), h. 123.
55Khan, Seratus Muslim, h. 396-398.
56Ibid.
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Sabûr ibn Sahl (w. 247 H/869 M)
Sabûr ibn Sahl juga tercatat sebagai dokter pertama yang mencetuskan pharmaco-

poedia. Ia telah menjelaskan beragam jenis obat-obatan untuk mengobati penyakit. Kontri-
businya di Bayt al-Hikmah dalam bidang farmakologi dan farmasi juga terbilang relatif
besar. Ia menjelaskan beragam jenis obat-obatan. Sumbangannya untuk pengembangan
farmakologi dan farmasi dituangkannya dalam kitab al-Aqrabadhin.57

Al-Farghânî (w. 248 H/870 M)
Al-Farghânî adalah seorang ilmuwan Muslim yang terkenal pada era kekhalifahan

al-Ma’mûn. Dia tergolong astronom terdepan di Bayt al-Hikmah yang sangat dibanggakan
al-Ma’mûn, karena ia memiliki keahlian dalam mengkaji astrolab dan menjelaskan teori
matematika dibalik pembuatan astrolab. Al-Farghânî berasal dari Uzbekistan, dan di dunia
Barat ia dikenal dengan nama Alfraganus. Ia banyak melakukan pengamatan terhadap
benda-benda angkasa pada sebuah observatorium di Baghdad, dan ia pun berhasil meng-
himpun data-data tentang apoge dan perige, yakni titik terjauh dan terdekat pada lintasan
benda-benda angkasa dari Bumi.

Di antara karyanya yang terkenal adalah The Elements of Astronomy (Unsur-unsur
Astronomi), yang banyak membahas tentang gerakan-gerakan benda-benda langit; Kitab
Fî al-Harakât  al-Samawî wa Jawâmi’ Ilmu al-Nujûm (Elemen-elemen Astronomi); dan
dua karya di bidang teknik, yaitu Kitab al-Fushûl, Ikhtiyâr al-Majisthî dan Kitab Amal al-
Rukhmât atau Book on the Constructions of Sun-Dials.58

Ibn al-Haytsam (354 H/965 M-430 H/1038 M)
Nama lengkapnya adalah Abû ‘Ali Muhamad ibn al-Hasan ibn al-Haytsam (354-

430 H/965-1038 M), seorang ahli fisika terkemuka yang lahir di Basrah. Ia dijuluki sebagai
Ptolomeus Kedua, karena memiliki beberapa karya dalam bidang ilmu fisika. Di dunia Barat,
ia dikenal dengan sebutan Alhazen.59 Lebih dari seratus judul karya yang ia hasilkan dan
sembilanbelas di antaranya tentang matematika, astronomi, dan fisika, yang dipelajari
dan dijadikan rujukan oleh para ilmuwan abad modern.60

Selama beraktivitas di Bayt al-Hikmah, Ibn al-Haytsam menciptakan karya di bidang
astronomi, baik secara teoretis maupun praktis. Ia telah melakukan kajian kritis dan

57http://funfunpharmacy-rz.blogspot.com/2009/10/sabur-ibnu-sahl-abu-hasan-ali-ibn
sahl.html, diakses 12 Oktober 2011.

58http://bataviase.co.id/node/449805, diakses 12 Oktober 2011.
59Khayr al-Dîn ibn Mahmûd al-Ziriklî, Al-A’lam, Vol. VI, Cet. 15 (Beirut: Dâr al-‘Ilm li al-

Malayin, 2002), h. 83.
60Al-Hassan dan Hill, Teknologi, h. 51.
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mengusulkan pendekatan baru terhadap astronomi Ptolemeus dalam buku The Summary
of Astronomy (Ringkasan Tentang Astronomi). Selain itu, ia juga menulis kitab Tanqîh
al-Manâzir (Ulasan Mengenai Optik) dengan pendekatan terbaru terhadap optik berdasarkan
studi dan penelitiannya sendiri.61

Karya-karya Ibn al-Haytsam memberikan pengaruh besar pada para ilmuwan
setelahnya, baik di dunia Islam maupun Barat. Ia juga mengembangkan teori-teori awal
metodologi sains ilmiah melalui uji coba. Untuk itu, dia diberi gelar sebagai the real founder
of physics. Ibn al-Haytsam juga dikenal sebagai bapak ilmu optik, serta penemu teori tentang
fenomena pelangi dan gerhana.62

Al-Bîrûnî (351 H/973 M-426 H/1048 M)
Abû Raihân al-Bîrûnî merupakan matematikawan Persia, astronom, fisikawan,

sarjana, penulis ensiklopedia, filosof, pengembara, sejarawan, ahli farmasi dan guru, yang
banyak menyumbang khazanah dunia keilmuan pada bidang matematika, filsafat, dan
obat-obatan. Dengan bermodalkan penguasaannya terhadap bahasa Arab, Yunani, Sansekerta,
Ibrani, dan Syria, al-Bîrûnî mampu menyerap berbagai ilmu pengetahuan langsung dari
sumber-sumber aslinya. Dengan kehandalan itu, ia mampu melahirkan berbagai karya
di bidang matematika, fisika, astronomi, kedokteran, metafisika, sastra, ilmu bumi, dan
sejarah. Bahkan ia juga berhasil menemukan fenomena rotasi bumi dan bumi mengelilingi
matahari setiap harinya.

Tatkala melibatkan diri dalam aktivitas keilmuan di Bayt al-Hikmah, al-Bîrûnî telah
berperan mengenalkan metode saintifik dalam setiap bidang yang dipelajarinya, misalnya,
dalam karyanya al-Jamâwir yang sangat eksperimental. Pada bidang optik, al-Bîrûnî bersama
Ibn al-Haytsam, digolongkan sebagai ilmuwan pertama yang mengkaji ilmu itu. Dialah
yang pertama kali menemukan bahwa kecepatan cahaya lebih cepat dari kecepatan suara.

Dalam bidang ilmu sosial, al-Bîrûnî disebut sebagai antropolog pertama di dunia.
Ia menulis secara detail studi perbandingan terkait antropologi manusia, agama, dan budaya
di Timur Tengah, Mediterania, dan Asia Selatan. Dia dipuji sejumlah ilmuwan karena
telah mengembangkan antropologi Islam.

Di samping itu, ia juga menulis tentang pengetahuan umum lainnya seperti kitab
Al-Jawâmir fî Ma’rifat al-Jawâhîr (kumpulan pengetahuan tentang batu-batu permata),
al-Syahdalah fî al-Thibb (farmasi dalam ilmu Kedokteran), al-Maqâlid ‘Ilm al-Hai’ah (kunci
ilmu perbintangan), Tahdîd Nihâyah al-Amâkîn (penentuan koordinat kota-kota), kitab
al-Kusûf wa al-Khusûf ‘ala Khayâl al-Hunûd (kitab tentang pandangan orang India mengenai
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61Khan, Seratus Muslim, h. 410-411.
62Haidar Bammate, Muslim Contribution to Civilization (Indiana-Tripoli: American Trust

Publication & Islamic Call Society, 1976), h. 16-17.
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peristiwa gerhana bulan), dan kitab al-Tafhîm fi al-Tanjîm (kitab tentang pemahaman
astronomi).63

Nâsir al-Dîn al-Thûsî (597 H/1201 M-672 H/1274 M)
Nâsir al-Dîn al-Thûsî, nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Muhammad ibn

al-Hasan al-Thûsî. Ia lahir di Thûs, daerah yang terletak dekat dengan Meshed Iran, sebelah
timur laut dari lembah Sungai Kashaf, pada tahun 597 H (1201 M). Ia meninggal di Baghdâd
pada tanggal 8 Zulhijjah 672 H atau 25 Juni 1274 M.

Al-Thûsî turut berperan serta dalam kegiatan ilmiah di Bayt al-Hikmah pada masa
penghujung Dinasti Abbasiyah. Ketiga Baghdad diinvasi dan ditaklukkan oleh pasukan
Mongolia, ia terpaksa hijrah ke berbagai tempat. Pada masa akhir Dinasti Abbasiyah inilah
ia banyak memberikan kontribusi dalam bidang sains, meliputi bidang fisika, kimia,
matematika, biologi, dan astronomi.

Khusus di bidang astronomi, al-Thûsî pernah meyakinkan Hulagu Khan, penguasa
dari Mongol, untuk membangun observatorium untuk membuat tabel astronomi yang
lebih akurat dan digunakan untuk prediksi astrologi. Akhirnya pada tahun 657 H/1259
M, dibangunlah Observatorium Maragheh (Rasad Khaneh) di Maraghen, provinsi Azerbaijan
Timur, Iran. Observatorium ini terbesar pada zamannya, terdiri atas deretan bangunan
di area 150 x 350 meter. Dalam buku Zij-i il-Khani, terdapat tabel yang akurat tentang
pergerakan planet dan juga nama-nama bintang.64

Al-Kazwinî (600 H/1203 M- 682 H/1283 M)
Al-Kazwinî merupakan seorang ilmuwan Arab Islam klasik yang sempat menyum-

bangkan aktivitas dan karya ilmiahnya di Bayt al-Hikmah pada penghujung Dinasti Abbasiyah.
Ia menguasai berbagai bidang sains seperti ilmu falak, geografi, geologi, mineralogi,
botani, zoologi, dan etnografi. Di antara sekian banyak bidang sains tersebut, ilmu falak
merupakan bidang yang paling mendapat perhatiannya.

Al-Kazwinî memiliki karya monumental dalam bidang ilmu falak yang berjudul
‘Ajâ’ib al-Makhlûqât wa Gharâ’ib al-Maujûdât (Keajaiban Makhluk dan Keanehan Alam).
Selain itu, karya lain al-Kazwinî adalah Asrâr al-Bilâd wa Akhbâr al-‘Ibâd (Sejarah Negeri-
negeri dan Kabar tentang Rakyatnya).65

63Dasuki, Ensiklopedi, Jilid I, h. 255.
64http://ypramudya.blogspot.com/2009/08/nasir-al-dîn-al-tusî.html, diakses 12 Oktober

2011.
65Dasuki, Ensiklopedi, Jilid I, h. 319.
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Pengaruh Bayt al-Hikmah Terhadap Pendidikan Islam
Dari uraian terdahulu dapat ditelaah dengan cermat, tradisi pertama yang dibangun

Bayt al-Hikmah adalah tradisi ilmu, bukan bangunan fisik. Cikal-bakal pendirian Bayt al-
Hikmah berawal dari kegiatan penerjemahan tanpa institusi fisik yang dipelopori al-Manshûr,
lalu dibangunlah perpustakaan sederhana pada masa al-Rasyîd, kemudian disempurnakan
pengembangannya oleh al-Ma’mûn menjadi institusi pusat keilmuan yang tidak hanya
sebagai biro penerjemahan, tetapi juga wadah sebuah perpustakaan besar yang dilengkapi
dengan observatorium dan akademi pendidikan tinggi.66 Oleh sebagian pakar sejarah, peran
Bayt al-Hikmah dianggap sebanding dengan sebuah universitas.67

‘Ibrah atau pelajaran yang dapat dipetik dari kasus Bayt al-Hikmah adalah bahwa
dari perpustakaanlah asal-muasal sebuah universitas kemudian berdiri. Berbeda dengan
zaman sekarang, perpustakaan justru harus berdiri jika institusi pendidikan telah berdiri
terlebih dahulu. Bahkan yang lebih memprihatinkan, banyak universitas yang sudah berdiri
puluhan tahun, tetapi belum memiliki perpustakaan.

Dalam perspektif sejarah, kasus Bayt al-Hikmah memotivasi umat Islam untuk memiliki
ketekunan dalam menggali dan memperdalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, baik
yang berasal dari ajaran Islam maupun di luar Islam yang dapat memberi manfaat positif
dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Dapat diperkirakan, kesadaran inilah
yang turut mendorong bangkitnya ilmuwan-ilmuwan Muslim abad pertengahan dan
pembaharuan pendidikan Islam abad ke-20.

Sejarah kemasyhuran Bayt al-Hikmah juga memiliki pengaruh yang kuat untuk
mendorong umat Islam membangun tradisi ilmiah pada masa berikutnya. Di antaranya
adalah tradisi pendirian perpustakaan dan menghidupkan aktivitas pengkajian keilmuan,
seperti diskusi ilmiah, studi banding ke wilayah sumber ilmu (ri-hlah al-‘ilmiyyah) guna
menemukan karya-karya dan manuskrip keilmuan klasik yang dapat memperkaya khazanah
pengetahuan. Dalam beberapa kasus, tradisi ini berlanjut hingga sekarang.

Tradisi penelusuran dan pengkajian keilmuan di Bayt al-Hikmah merupakan bukti
historis dari “keterbukaan dan keberanian” umat Islam dalam sejarah pengembangan
suatu peradaban. Umat Islam periode Abbasiyah membuka diri untuk menerima unsur-
unsur peradaban luar dengan melakukan seleksi dan sintesis yang cermat, sehingga muncullah
karya-karya baru yang menghasilkan khazanah keilmuan Islam abad pertengahan.68 Selain
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66Nakosteen, History, h. 145.
67http://muaddibinstitute.wordpress.com/2011/05/31/baitul-hikmah-8/, diakses 12

Oktober 2011.
68Salah satu khazanah keilmuan Islam yang menerima unsur peradaban luar Islam adalah

ilmu Usul Fikih. Penerjemahan besar-besaran buku Yunani termasuk logikanya telah berlangsung
sebelum al-Syâfi’î lahir (767 M), tepatnya antara tahun 750-850 M. Imam Syâfi’î peletak dasar
ilmu Usul Fikih nampak sangat mengenal logika Aristoteles ini. Cukup beralasan apabila Syâfi’ î
dalam menyusun ilmu ini juga berpedoman pada logika Aristoteles. Lihat Ahmad Hanafi, Pengantar
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itu, umat Islam masa itu juga memiliki keberanian untuk menyerap peradaban asing yang
belum begitu akrab dengan budaya dan dunia mereka, bahkan siap menerima risiko yang
mungkin terjadi akibat adaptasi dan asimilasi peradaban itu. Keterbukaan dan keberanian
masa lalu tersebut masih diwarisi oleh sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam saat
ini.  Bukti konkret dari hal ini, terlihat pada penerapan teori dan pendekatan keilmuan asing
sebagai muatan pendukung kurikulum dan metodologi yang terdapat dalam proses
pendidikan Islam.

Di samping itu, Bayt al-Hikmah juga telah memberikan contoh betapa pentingnya
sebuah institusi pendidikan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti perangkat
laboratorium dan lembaga riset (penelitian). Hal ini memotivasi lembaga pendidikan Islam
pada masa berikutnya, mulai jenjang menengah sampai perguruan tinggi, menyediakan
fasilitas pendidikan yang memiliki kemiripan dengan pola Bayt al-Hikmah.

Pengaruh lain dari kasus Bayt al-Hikmah terlihat pada upaya generasi Islam berikutnya
untuk lebih terarah dalam hal pemanfaatan sumber belajar di suatu lembaga pendidikan
Islam.69 Kemajuan pendidikan Islam masa berikutnya sangat ditentukan oleh kemampuan
penyelenggara pendidikan untuk menghadirkan tenaga-tenaga ahli, baik sebagai perancang,
pengelola, bahkan sampai kepada unsur pendidik yang berkualitas.70 Hal demikian telah

Filsafat Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 40; Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup,
terj. Agah Garnadi (Bandung: Pustaka, 1994), h. 186; Muhyar Fanani, Ilmu Usul Fikih di Mata
Filsafat Ilmu (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 25-26. Bukti konkret lain penerimaan unsur
peradaban Yunani (logika Aristoteles) ke dalam ilmu keislaman terdapat pada epistemologi Usul
Fikih al-Syatibî. Menurut al-Syatibî, semua hukum syar’i berpijak pada dua premis, yakni mayor
dan minor. Premis mayornya berupa dalil naql, sedangkan premis minornya berupa teori-teori
hasil penelitian (dalil nazharî). Lihat al-Syatibî, Al-Muwâfaqât, Jilid III (Beirut: Dâr al-Kutub
al-‘Ilmiyah, tt.), h. 32.

69Dalam hal ini, Bayt al-Hikmah telah melakukan pemanfaatan sumber belajar dari unsur
luar Islam dengan cara mencari dan menghimpun manuskrip-manuskrip berharga yang diperoleh
dari Yunani, Persia, dan India, kemudian membawanya pulang ke Baghdad, lalu menjadi bahan
kajian di Bayt al-Hikmah. Bahkan manuskrip-manuskrip itu banyak diperoleh lewat proses pembelian
dari pihak yang menguasainya. Lihat George Makdisi, The Rise of Humanism in Classical Islam
and the ChristianWest with Special Reference to Scholasticism (Edinburgh: Edinburgh University
Press, 1990), h. 81; Will Durant, The Age of Faith: A History of Medieval CivilizationChristian,
Islamic, and Judaic from Constantine to Dante: A.D. 325-1300 (New York: Simon and Schuster,
1950), h. 239-240.

70Belajar dari pengalaman Bayt al-Hikmah, instistusi pendidikan Islam masa berikutnya
yang pernah masyhur dalam sejarah, antara lain seperti Madrasah al-Nizhâmiyah, Madrasah
al-Mustanshiriyah, dan Universitas al-Azhar, dalam banyak hal mencontoh keunggulan dari pola
pengelolaan pendidikan Bayt al-Hikmah. Institusi-institusi pendidikan tersebut, untuk memajukan
pendidikannya merekrut tenaga-tenaga ahli, baik sebagai perancang, pengelola, bahkan sampai
kepada staf pendidik yang berkualitas. Khusus dalam aspek pendidik, tenaga-tenaga pengajar
di Madrasah Madrasah al-Nizhâmiyah dan al-Mustanshiriyah adalah ulama-ulama terkemuka
pada zamannya yang diakui kredibilitas dan kualitas keilmuannya oleh masyarakat luas; antara
lain Abû Ishaq al-Syirazî, Abû Nasr al-Sabbâgh, Abû ‘Abdullah al-Thabarî, al-Tabrizî, al-Qazwinî,
al-Fairûz Abadî, al-Juwainî, dan al-Ghazâlî. Demikian pula al-Azhar juga memiliki tenaga peng-
ajar yang terdiri dari ulama-ulama yang mumpuni dan termasyhur dari segi keilmuan, baik pada
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dicontohkan oleh al-Ma’mûn dalam perjalanan sejarah Bayt al-Hikmah pada masa kekha-
lifahannya.

Aspek lain dari pengaruh yang dipancarkan Bayt al-Hikmah adalah motivasi umat
Islam untuk mengkaji ilmu-ilmu agama dan umum yang tidak pernah berhenti dan terus
berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui proses transformasi keilmuan
di Bayt al-Hikmah dan diteruskan oleh lembaga-lembaga pendidikan berikutnya, mendorong
bangkitnya kejayaan Islam yang ditandai dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan Muslim
terkemuka di dunia dengan berbagai karya monumentalnya. Lewat karya-karya tersebut,
mereka tidak hanya dikenal di wilayah Timur tetapi juga di Barat. Penulis Sejarah Pendidikan
Islam masa kini turut mencatat dan mengakui bahwa karya-karya para ilmuwan Muslim
itu banyak dipelajari dan menjadi referensi di lembaga pendidikan Islam, mulai dari abad
pertengahan hingga saat ini.

Penutup
Bayt al-Hikmah telah memberikan andil yang sangat besar bagi perkembangan

dunia keilmuan Islam. Dalam perspektif sejarah, Bayt al-Hikmah dapat dikatakan sebagai
institusi awal pengembangan tradisi ilmiah Islam. Dari institusi ini lahir ilmuwan-ilmuwan
Muslim terkemuka di dunia yang tidak hanya di kenal di wilayah Timur tetapi juga di
Barat. Dengan bantuan penerjemah dan ilmuwan Kristen yang ahli di bidangnya, wadah
ini dimanfaatkan Al-Ma’mûn dan para khalifah sesudahnya untuk membina kaum intelektual
Muslim supaya giat menerjemahkan karya-karya ilmiah berbahasa Yunani, Syria, Persia,
Sansekerta, dan India ke dalam bahasa Arab. Secara umum tujuannya adalah untuk
mencerdaskan umat Islam masa itu agar b’Îsâ memahami dan menguasai berbagai jenis
ilmu pengetahuan.

Aktivitas kaum intelektual Muslim di Bayt al-Hikmah tidak hanya sekedar
menerjemah saja, tetapi lebih jauh dari itu, mereka juga mendiskusikan hasil terjemah,
merevisi terjemahan-terjemahan sebelumnya yang perlu penyempurnaan, bahkan pada

Abad Pertengahan maupun abad modern. Tercatat dalam sejarah, al-Azhar memiliki tenaga
pengajar seperti Ahmad Musthafa al-Marâghî, Syaikh Mahmûd Syaltût, Jalâl al-Dîn ‘Abd al-
Rahmân al-Suyûthî, Muhammad ‘Abduh, dan sederetan ulama-ulama terkemuka lainnya.
Realitas ini menunjukkan bahwa institusi-institusi pendidikan tersebut telah menunjukkan
identitasnya sebagai wadah pendidikan yang handal, dengan kemampuan merekrut guru-
guru berkualitas dalam berbagai disiplin keilmuan, dan dapat diperkirakan hal ini tidak terlepas
dari bias dan pengaruh keteladanan Bayt al-Hikmah. Keunggulan demikian masih bertahan
dan dalam banyak kasus diteladani oleh pengelola institusi pendidikan Islam dewasa ini. Contoh
kasus ini dapat dilihat antara lain dalam Khâlid Khalîl Humûdy al-A’zhâmî, Al-Madrasah al-
Mustanshiriyah fî Baghdâd (Irak: Wizarat al-Tsaqafat wa al-A’lam, 1981), h. 14-15  dan Muhammad
‘Abd al-Mun’im Khâfajî, Al-Azhar fî Alf ‘Âmm, jilid I (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1988.), h. 259-350,
Muhammad ‘Abd al-Mun’im Khâfajî, Al-Azhar fî Alf ‘Âmm, jilid II (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1988.),
h. 13-133.
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akhirnya kaum intelektual Muslim ini mampu menguraikan dan memberi sintesa terhadap
pendapat-pendapat para ahli pikir dan ilmuwan Yunani, sehingga melahirkan berbagai
teori ilmu pengetahuan baru. Dari aktivitas inilah pada akhirnya melahirkan ilmuwan-
ilmuwan Muslim yang terkenal dan teori-teori mereka banyak dipelajari di lembaga pendidikan
Islam dewasa ini.
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Abstrak: Dalam perspektif Islam, manusia diciptakan untuk mengabdi kepada
Allah SWT. Keimanan bahkan menjadi dasar penilaian terhadap kualitas kepribadian
seorang Muslim. Hanya saja, seorang Muslim belum dikatakan beriman sebelum
ia mampu menghadapi dan menyelesaikan beragam ujian dari Allah SWT. secara
arif. Banyak individu tidak memiliki keberanian bahkan tidak cakap dalam mengambil
keputusan untuk memecahkan masalahnya. Dalam tulisan ini, akan dijelaskan perspektif
Bimbingan Konseling Islami dalam upaya menanamkan keberanian untuk meng-
ambil keputusan dalam diri seorang individu sehingga ia mampu memecahkan
masalahnya. Penanaman keberanian ini dilakukan oleh seorang konselor dengan
cara mengenalkan prinsip-prinsip ketauhidan yang kokoh. Dengan prinsip-prinsip
keimanan tersebut, diharapkan seorang konseli akan menemukan sandaran hidup
yang kokoh dan meyakini bahwa setiap keputusan yang diambil akan mendapat
pengawasan dan lindungan dari Allah SWT.

Abstract: Problem Solving in the Perspective of Islamic Counseling.
In Islamic perspective, the main objective of the creation of man is to submit to God’s
command. Faith has even become parameter for the quality of Muslim personality.
However, a Muslim cannot be designated as believer until he has prudently been
able to face and find solution for every problems attested by Allah. There are many
an individual who are not brave enough to make decision in solving the problem.
In this essay, the perspective of Islamic counseling will be discussed in order to
introduce baravery and motivate individuals to eable them to make proper
decision for every problem. This process of bravery implantation is conducted by
a counselor by instilling firm theological principles. With these principles of faith,
it is hoped that a counselee will find a ditermined way of life, and have assurance
that every stand taken will be inspected by protected by Allah.

Kata Kunci: bimbingan konseling, Islam, problem solving
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Pendahuluan
Manusia adalah makhluk unik dan istimewa, dibuktikan lewat keberadaan beragam

kajian tentang manusia dalam berbagai perspektif, baik normatif, filosofis maupun empirik.
Para ahli telah meneliti hakikat manusia, mulai dari penciptaan manusia, dimensi fisik
dan psikisnya, karya dan dampaknya, serta masalah dirinya, masyarakat dan lingkungan
hidupnya. Beragam sebutan telah diberikan kepada manusia seperti yang dituangkan
oleh Richard Dawkins dalam A Piligrimage to the Dawn of Evolution, misalnya homo sapiens
(manusia berakal), homo economics (manusia ekonomi), dan economical animal (binatang
ekonomi). Socrates menamakan manusia sebagai Zoon Politicon (hewan yang bermasya-
rakat), sedangkan Max Scheller menggambarkan manusia sebagai das Kranke Tier (hewan
yang sakit) yang selalu gelisah dan bermasalah.1

Pada hakikatnya manusia akan selalu menghadapi masalah dalam menjalani
kehidupannya. Ketika menjalani hidup sehari-hari, manusia tidak selamanya dalam kondisi
bahagia. Namun kadang mengalami musibah, nikmat, susah, senang, sedih bahkan terkadang
merasakan kesuksesan di luar rencana. Semuanya itu datang silih berganti seperti sudah
ada keteraturan.

Dalam hal rasa, manusia mempunyai interpretasi berbeda-beda tentang apa yang
dirasakan hati. Perasaan senang, susah, enak atau pun tidak enak merupakan fenomena
hati yang sudah biasa terjadi. Tukang becak yang tiduran di halte kadang lebih pulas
daripada pengusaha yang tidur di hotel berbintang. Orang miskin yang pandai bersyukur
akan lebih kaya dari konglomerat yang gila dunia. Semuanya tergantung dari bagaimana
seseorang menyikapi apa yang dialaminya.

Meskipun demikian, manusia telah dianugerahi sejumlah potensi yaitu jasmani,
akal dan ruhani. Dengan mendayagunakan ketiga potensi tersebut, idealnya manusia akan
mampu menyelesaikan seluruh problem kehidupannya. Namun, semua potensi tersebut
tidak memiliki arti apa pun, manakala manusia tersebut tidak memiliki kemampuan
dalam memecahkan masalah (problem solving). Pengambilan sebuah keputusan yang
diambil malah memunculkan masalah baru, bahkan lebih besar dari masalah sebelumnya.
Akibatnya adalah usaha penyelesaian masalah mengakibatkan munculnya masalah baru.

Dalam tulisan ini, akan diuraikan konsep problem solving dalam perspektif Bimbingan
Konseling Pendidikan Islami. Secara khusus, akan dibahas tentang hakikat masalah dalam
sudut pandang Islam, potensi manusia dalam memecahkan masalah, urgensi keberanian
dalam memecahkan masalah, langkah-langkah pengambilan keputusan dan upaya
Bimbingan Konseling Pendidikan Islami dalam menumbuhkan keberanian dalam meme-
cahkan masalah.

1Richard Dawkins, A Piligrimage to the Dawn of Evolution (Chales Simonyi Professor Of
Science at Oxford University, 2004), h. 56.
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Hakikat Masalah dalam Perspektif Islam
Masalah biasanya dipahami sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Menurut Prayitno, masalah adalah hambatan dan rintangan dalam perjalanan hidup dan
perkembangan yang akan mengganggu tercapainya kebahagiaan.2 Soekanto menjelaskan
permasalahan adalah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh seseorang yang terkait
pada masalah pribadi yang mencakupi perasaan, nilai-nilai, kondisi fisik, penyerasian
sosial, persoalan yang dihadapi di rumah dan masyarakat.3 Simpulannya adalah bahwa
masalah dapat digambarkan sebagai suatu keadaan baik yang terlihat atau tidak terlihat
di mana antara yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Antara apa yang diren-
canakan tidak sesuai dengan kenyataan, atau terdapat hambatan antara yang diinginkan
dengan keadaan sebenarnya. Dalam hal ini, masalah berbeda dengan keluhan. Keluhan
merupakan akibat dari masalah yang tidak jelas atau tidak teratasi. Keluhan yang dirasakan
seseorang dapat dijadikan tanda bahwa seseorang sedang mengalami masalah yang tidak
dikenali atau sebuah masalah yang tidak dipecahkan.

Dalam sudut pandang Islam, Allah SWT. menyatakan bahwa manusia diciptakan
hanyalah untuk beribadah kepada-Nya.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku
(Q.S. al-Dzâriyat/51: 56).

Pernyataan ini menegaskan bahwa, jika ada manusia yang enggan beribadah
kepada Allah, maka sebenarnya dia telah melanggar fungsi penciptaan manusia. Dalam
konteks ini, pada dasarnya ibadah adalah sebuah bentuk perjuangan hidup yang diajarkan
di dalam Islam. Agama ini mengajarkan bahwa umat Islam dilarang untuk hidup bermalas-
malasan. Islam mengajarkan umatnya untuk berjuang dalam kehidupan, karena Allah
SWT. menegaskan bahwa Dia tidak akan merubah nasib suatu kaum melainkan kaum
itu sendirilah yang harus berjuang untuk merubah nasibnya.

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di
belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah
keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang

           

                     
               

2Prayitno, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 237.
3Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga (Jakarta: Andi Mahasatya, 2004), h. 50.
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dapat menolaknya; dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. al-
Ra‘d/13: 11).

Islam mengajarkan bahwa barang siapa berjuang sekuat tenaga sesungguhnya
dia telah berusaha untuk dirinya sendiri sebagaimana firman Allah SWT:

Dan Barangsiapa yang berjihad, maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri.
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
(Q.S. al-‘Ankabût/29: 6).

Dalam menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah SWT., manusia kerap dihadapi
oleh berbagai masalah. Masalah dapat dipahami sebagai salah satu bagian dari setiap
perjuangan yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Setiap masalah terkadang
terasa sangat berat, sehingga banyak manusia yang merasa sangat menderita manakala
mendapatkan permasalahan. Sebagian bahkan memilih untuk mengakhiri hidupnya
karena ketidakmampuannya untuk bertahan dan menghadapi masalah yang sedang dihadapi.

Dalam Q.S. al-‘Ashr/103: 1-3, Allah SWT. berfirman:

Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang
beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran.

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286, Allah SWT. berfirman:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat
pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami
lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban
yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan
kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya.
Beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka
tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.

              

                         
   

                        
                       
                        



91

Dalam Q.S. al-A‘râf/7: 42, Allah berfirman:

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Kami tidak memikulkan
kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, mereka itulah penghuni-
penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

Berdasarkan ketiga ayat di atas, dapat dipahami bahwa setiap manusia yang hidup
pasti akan menghadapi masalah. Namun, Allah tidaklah membebani manusia dengan
masalah yang tidak sanggup dipikul oleh mereka. Karena Dia telah menganugerahkan
beragam kemampuan untuk mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Tentu saja,
kemampuan ini tergantung sejauh mana manusia berhasil mengaktualisasikan potensi
dirinya.

Islam mengajarkan bahwa setiap ciptaan Allah SWT. memiliki segudang manfaat.
Dia tidak menciptakan makhluk dengan sia-sia dan tanpa tujuan. Dia telah memperhitung-
kan segala ciptaannya dengan sempurna. Dalam konteks inilah, Islam mengajarkan bahwa
setiap masalah merupakan salah satu bentuk pembersih dari dosa-dosa yang telah dilakukan
manusia. Setiap masalah merupakan tanda cinta dari Allah SWT. Semakin Dia mencintai
seorang hamba-Nya, maka semakin banyak cobaan atau masalah yang akan diberikan-
Nya. Hal itu tidak lain hanyalah untuk semakin meningkatkan rasa cinta dan kedekatan
seorang manusia kepada-Nya. Dengan kata lain, Islam menilai bahwa masalah atau cobaan
adalah suatu pelajaran yang bernilai positif. Setiap permasalahan merupakan gudang
hikmah yang sangat berharga. Dalam hal ini, banyak hikmah yang dapat dipetik melalui
sebuah masalah, antara lain:

Masalah sebagai Pembersih Dosa
Dalam perspektif Islam, sebenarnya cobaan yang menimpa seseorang adalah bukti

kasih sayang Allah SWT. kepadanya. Dengan cobaan itulah, Allah SWT. akan membersih-
kan seseorang dari beraneka ragam bentuk dosanya. Bila tidak dibersihkan, tentu saja
dosa tersebut akan mencelakakan kehidupan ukhrawi manusia tersebut. Hikmah pem-
bersihan dosa bagi seorang manusia adalah untuk mengurangi siksa Allah SWT. yang
pedih di akhirat kelak. Sebenarnya, Allah SWT. tidak menghendaki seorang manusia menemui-
Nya dalam keadaan penuh dengan dosa. Sebab itu, Dia harus membersihkan dosanya terlebih
dahulu. Itulah salah satu bentuk kasih sayang Allah SWT. kepada umat-Nya.

Nabi Muhammad SAW. bersabda:
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Orang yang paling banyak mendapatkan ujian/cobaan (di jalan Allah Ta’ala) adalah para
Nabi, kemudian orang-orang yang (kedudukannya) setelah mereka (dalam keimanan) dan
orang-orang yang (kedudukannya) setelah mereka (dalam keimanan). (Setiap) orang akan diuji
sesuai dengan (kuat/lemahnya) agama (iman)nya, kalau agamanya kuat maka ujiannya
pun akan (makin) besar, kalau agamanya lemah maka dia akan diuji sesuai dengan (kelemahan)
agamanya, dan akan terus-menerus ujian itu (Allah Ta’ala) timpakan kepada seorang hamba
sampai (akhirnya) hamba tersebut berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak punya dosa
(sedikit pun).” (H.R. al-Tirmidzî No. 2398).

Bila merujuk dari hadis di atas maka hadis tersebut akan memberikan kegembiraan
dan semangat terhadap orang yang sedang ditimpa masalah, karena menurut Nabi
Muhammad SAW. bahwa ujian ataupun yang dinamai dengan masalah adalah sebagai
penghapus dosa yang pernah diperbuat, dan masalah yang dihadapai pasti akan dapat
teratasi dikarenakah masalah yang datang tersebut telah disesuaikan oleh Allah dengan
kemampuan orang yang menerimanya dan tentunya dengan selalu berpegang kepada
ajaran agama dan keimanannya.

Masalah sebagai Peningkatan Kualitas Diri
Dalam ajaran Islam, cobaan merupakan salah satu media yang dapat meningkatkan

kualitas diri seseorang. Apabila seorang pelajar, misalnya, ingin naik kelas, maka ia harus
menempuh dan mendapatkan ujian, yang pada hakikatnya adalah persoalan atau cobaan.
Manakala ia dapat menyelesaikan persoalan dengan baik dan tepat, maka ia berhak untuk
dapat naik ke kelas yang lebih tinggi. Sebaliknya, manakala ia tidak dapat menyelesaikan
ujian tersebut dengan baik, maka dia tidak berhak untuk naik kelas. Demikian halnya seorang
Muslim, bila hendak memperoleh kedudukan mulia di sisi Tuhan, maka dia harus meng-
hadapi serangkaian cobaan dari-Nya.

Rasulullah SAW. bersabda bersabda:



93

Alangkah mengagumkan keadaan seorang mukmin, karena semua keadaannya (membawa)
kebaikan (untuk dirinya), dan ini hanya ada pada seorang mukmin; jika dia mendapatkan
kesenangan dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa
kesusahan dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya.” (H.R. Muslim No. 2999).

Seringkali seseorang menilai negatif terhadap situasi buruk yang dialaminya, padahal
belum tentu sesuatu yang kita pandang buruk adalah buruk, begitu juga sesuatu yang
dipandang baik adalah baik. Hadis di atas juga memberikan gambaran yang lebih baik
lagi terhadap orang yang ditimpa masalah, bahwa permasalahan itu adalah kebaikan yang
diibaratkan dengan ujian dan ujian tersebut tentunya untuk meningkatkan derajat orang
tersebut. Orang yang tidak mau mengikuti ujian dengan baik, maka sesungguhnya tidaklah
layak orang tersebut dinaikan derajatnya.

Masalah sebagai Pengingat bagi Umat
Islam mengajarkan bahwa masalah atau cobaan sebagai pengingat bagi seluruh

umatnya. Dengan masalah itulah, Allah SWT. senantiasa mengingatkan manusia bahwa
mereka itu adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Rasulullah SAW. bersabda:

Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan.”
(H.R. Bukhârî No. 6053).

Terkadang harta, jabatan, anak dan istri menyebabkan seseorang lupa akan hakikat
dari kehidupan di dunia ini, Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih mengingatkan
manusia akan kelupaannya dengan berbagai hal salah satu di antaranya adalah masalah.
Hadis di atas merupakan bimbingan bagi orang yang beriman tentang bagaimana seharusnya
ia menempatkan dirinya dalam kehidupan di dunia. Karena orang asing adalah ibarat
perantau atau orang yang sedang melakukan perjalanan, dan orang yang sedang melakukan
perjalanan hanya tinggal sementara dan tidak terikat kepada tempat yang dia singgahi,
serta terus melangkah mengarah kepada tujuan akhirnya yaitu surga
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Potensi Manusia dalam Memecahkan Masalah
Sesungguhnya banyak nikmat yang telah Tuhan anugerahkan kepada manusia.

Para ahli menyatakan bahwa manusia memiliki sejumlah potensi. Ibn Sînâ mengatakan
“sesungguhnya setiap manusia dilandasi kekuatan-kekuatan.” Manusia memiliki tiga
potensi luar biasa yang terdapat dalam diri setiap orang yang dapat dijadikan sumber
dalam menyelesaikan masalah yaitu potensi jasmani, potensi akal dan potensi ruhani.

Bobbi Deporter berkata “ketika anda menyadari potensi murni yang berada di dalam
diri anda, ketika anda mengetahui betapa banyak yang mampu anda lakukan sekarang
anda akan masuk kedalam gairah sukses.”4 Apabila potensi tersebut dimanfaatkan secara
arif bahkan disinergikan dengan baik, maka akan menghasilkan pribadi yang menawan,
profesional dan terbebas dari beragam masalah.

Potensi Jasmani
Jasmani bermakna tubuh, jasad dan bentuk fisik dari manusia. Potensi jasmani

manusia sangat didukung oleh kuatnya jasmani. Allah SWT. menciptakan manusia dengan
sebaik-baik bentuk. Manusia memiliki jasmani yang sempurna, penglihatan yang baik,
pendengaran yang jelas, penciuman yang baik, mulut yang bisa digunakan untuk komunikasi,
kaki dan tangan yang kuat, kelenturan tubuh yang baik sehingga manusia bisa melakukan
segala aktivitasnya yang ada. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Thîn/95: 4,

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Dari ayat di atas nyatalah bahwa manusia memiliki bentuk yang terbaik dari segala
ciptaan Tuhan yang lain, bentuk tubuh yang terbaik ini memiliki potensi yang sangat besar.
Rini mengatakan ‘banyak hal yang dapat dikembangkan dari potensi jasmani, karena
sesungguhnya semua aktivitas manusia yang melakukannya adalah jasmani manusia
itu sendiri’. Sebagai manusia yang sudah dikaruniai jasmani yang sempurna oleh Tuhan,
maka sepatutnyalah manusia bersyukur dengan jalan memanfaatkan potensi jasmani
yang ada pada jalan yang baik serta selalu menjaganya, misalnya dengan menjaga kesehatan
dengan makanan-makanan yang sehat.

Jasmani memiliki kebutuhan seperti yang dikatakan Saktiyono bahwa dalam kehidup-
annya, manusia senantiasa terdorong untuk berperilaku dalam memenuhi kebutuhan-
kebutuhan mendasarnya, antara lain tidur, istirahat, makan, minum, menghirup oksigen

        

4Bobbi Deporter, Quantum Success: 8 Kunci Meraih Kesukesesan Luar Biasa di Mana pun,
Kapan pun dan Siapa pun Anda (Bandung: Mizan, 2007), h. 66.
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dan buang hajat.5 Kebutuhan-kebutuhan tersebut haruslah dipenuhi agar jasmani tersebut
dapat mengantarkan potensinya, namun jika tidak maka justru jasmani itulah yang
akan menjadi sumber masalah, seperti sakit, atau malah mengalami kematian. Dangsina
Moeloek ditinjau dari segi kesegaran jasmani (physical fitness) adalah kesanggupan dan
kemampuan tubuh dalam melaksanakan tugas pembebanan fisik yang diberikan
kepadanya (pekerjaan sehari-hari) tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Kesegaran
jasmani pada hakikatnya berkenaan dengan kemampuan dan kesanggupan fisik seseorang
untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari secara efesien dan efektif dalam waktu yang
relatif lama tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan
untuk melaksanakan aktivitas lainnya.6

Idealnya potensi jasmani yang ada pada manusia mampu berperan dalam menye-
lesaikan masalah hidupnya. Dengan penglihatan misalnya, manusia dapat membaca
al-Qur’an dan hadis, karena di dalamnya terbentang pedoman hidup yang mampu membantu
manusia dalam menyelesaikan masalah hidup manusia. Bila manusia berpegang kepada
keduanya, maka manusia tidak akan tersesat. Dengan mulut dan pendengaran, manusia
dapat mencari jawaban yang belum ditemukan dengan cara bertanya kepada orang diyakini
dapat memahami dan mampu menyelesaikan sebuah masalah. Sebab sebenarnya, semua
masalah adalah pengulangan dari permasalahan yang lalu dan sudah pernah dialami orang
lain.

Potensi Akal
Akal adalah salah satu potensi manusia yang sangat istimewa. Dalam hal ini, akal

menjadi pembeda antara manusia dengan binatang, tumbuhan, bahkan malaikat sekalipun.
Seharusnya, manusia harus memanfaatkan potensi akalnya dengan baik, misalnya memikir-
kan ayat-ayat qauliyah (tersurat) dan ayat-ayat kauniyah (tersirat). Saktiyono di dalam
bukunya Psikologi Islami mengatakan bahwa pada manusia telah diberikan potensi
kehidupan dan potensi akal.7 Lebih lanjut Saktiyono mengatakan potensi akal tidak termasuk
dalam potensi kehidupan, karena manusia masih bisa hidup meskipun potensi akalnya
hilang atau belum sempurna. Meskipun demikian, potensi akal merupakan potensi manusia
yang paling penting karena dengan potensi akalnya manusia mampu menciptakan per-
adaban.8

Menurut beberapa literatur, otak manusia mempunyai 100 miliar sel. Setiap sel

5Saktiyono B. Purwoko B, Psikologi Islami: Teori dan Penelitian (Bandung: Saktiyono Wordpress,
2012).

6Dangsina Moeloek dan Arjadino Tjokro, Kesehatan dan Olahraga (Jakarta: Fakultas Kedokteran
UI, 1984), h. 34.

7Saktiyono, Psikologi Islami, h. 12.
8Ibid., h. 13.
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mempunyai membran sel, membran, dan nukleus. Sel juga mengandung gen. Tiap-tiap
sel mempunyai energi yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Pada waktu ber-
pikir, akan terbentuk jaringan-jaringan antara sel yang satu dengan sel yang lainnya di
dalam otak. Hal ini senada dengan yang dikatakan Saktiyono bahwa potensi akal berfungsi
mentransfer fakta melalui alat indera ke dalam otak, kemudian informasi-informasi ter-
dahulu digunakan untuk menilai, memberi nama, memahami, menghukumi, menafsirkan,
dan menginterpretasi.9

Kualitas seseorang sangat ditentukan oleh banyaknya jaringan yang terbentuk
dalam sel otak dan kualitasnya dalam berpikir. Pada dasarnya, otak adalah suatu benda
yang mempunyai energi yang memancarkan frekuensi dan dapat direkam. Otak manusia
yang merekam dalam berbagai kondisi memancarkan gelombang. Dalam konteks ini,
manusia yang memiliki otak pintar akan terus berupaya mencari solusi efektif dan efisien
dalam rangka memberikan jalan terbaik dari setiap masalah yang ada.

Potensi Ruhani
Ruhani adalah mencakup interelasi antara hati, jiwa, dan ruh.10 Dari tiga potensi

manusia, baik jasmani, akal maupun ruhani, maka ruhani menjadi potensi yang paling
menentukan kualitas seseorang. Realita menunjukkan bahwa banyak orang memiliki
fisik kuat dan akal cerdas, tetapi masih memiliki sifat tercela seperti sombong, tidak mau
menerima nasihat, merendahkan orang lain, dan merasa dirinya paling benar dan hebat.
Pada dasarnya, orang tersebut berada dalam masalah yang besar, meski ia sendiri tidak
menyadarinya. Manusia seperti itu justru akan menyusahkan dirinya sendiri, karena
banyak orang tidak akan menyukainya karena sifat buruk tersebut. Dengan sifat seperti
ini, banyak orang dipandang rendah oleh orang lain.

Namun, apabila potensi ruhani ini dibina secara baik, maka justru potensi ini akan
banyak membawa kedamaian dan ketentraman dalam hidupnya. Karena itu, setiap persoalan
yang dianggap masalah oleh orang lain bisa tidak menjadi masalah oleh dirinya. Contohnya,
seorang yang terlahir cacat secara fisik, boleh jadi bagi orang lain itu merupakan sebuah
masalah, tapi bagi dirinya sendiri bukan merupakan sebuah masalah bilamana ia bersyukur
masih memiliki ruhani yang sempurna. Seperti diungkap Plato “keberhasilan manusia
dalam hidup sangat bergantung dengan kekhusukan ruhaniahnya dan kedekatannya,
serta kecenderungannya dengan ruh Ilahi dalam tubuhnya tersebut. Orang-orang yang
tidak menyadari kekuatan potensi dirinya, maka mereka akan selalu ditimpa masalah
tanpa solusi.”

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-A‘râf /7: 179,

9Ibid.
10Ali Abdul Halim, Pendidikan Ruhani (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 61.
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Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan
manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-
ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-
tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk
mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat
lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.

Karena itu, ruhani harus mengendalikan jasmani dan akal yang cenderung dengan
nafsu hewani dan inilah yang menjadi ia terhijab dengan Tuhannya. Sedangkan orang
yang bersih hatinya akan mudah menerima cahaya Ilahi dan ia akan dapat memerintah
dan mengatur anggota badan jasmani. 

Ketika seseorang membaca al-Qur’an atau lainnya melalui penggunaan cahaya,
terjadilah komunikasi jasadiah. Pada pusat pengolahan di dalam akal, maka terjadilah
proses ruhaniah, gerakan pusat akal dan jasad ini berlangsung sebagai transformator gerakan
hati, maka terjadilah komunikasi ruhaniah. Alexis Carrel, peraih hadiah Nobel 1912 dalam
bidang kedokteran, dalam bukunya Man the Unknown (makhluk yang belum dikenal),
menulis tentang daya (potensi) manusia telepati, yakni daya untuk menyampaikan atau
menangkap sesuatu kepada, atau dari orang lain dari jarak jauh dan tanpa alat, dikenal
dalam literatur keagamaan dan dibuktikan oleh ilmuwan, walaupun banyak ilmuwan
yang meragukannya, itu wajar, karena telepati jarang terjadi, dan lebih-lebih lagi kadang
telepati berada di celah tumpukan berbagai kisah khayalan yang diciptakan manusia. Menurut
M. J. Langeveld (1969), seorang tokoh pendidikan bangsa Belanda, memandang manusia
sebagai Animal Educadum dan Animal Educable, yaitu manusia adalah makhluk yang harus
dididik dan dapat dididik. Karena itu, unsur ruhaniah merupakan syarat mutlak terlak-
sananya program-program perubahan. Sikap dan perilaku manusia berpusat di hati, jika
hatinya bersih dan baik, maka sikap dan perilakunya juga akan ikut bersih dan baik, namun
jika hatinya kotor atau buruk maka buruk pulalah sikap dan perilakunya.

Urgensi Keberanian dalam Mengambil Keputusan
Setiap manusia menginginkan keberhasilan. Setiap orang menginginkan yang terbaik

dari hidup ini. Tidak seorang pun senang akan kemiskinan atau hidup dalam keadaan paspasan.
Tidak seorang pun senang merasa inferior; tidak seorang pun senang dipermainkan.11

                       
                         

11David J Schwartz, Berpikir dan Berjiwa Besar: The Magic of Thingking Big (Ciputat: Bina
Rupa Aksara, 2007), h. 9.
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Namun keinginan tersebut sering kali tidak sejalan dengan perbuatannya, hal ini terbukti
dengan seseorang selalu menunda dalam mengambil sebuah keputusan bahkan tidak meng-
ambil keputusan sama sekali, karena takut dengan resikonya. Pada dasarnya, rasa takut
menunda datangnya keberhasilan.

Ketakutan akan kegagalan atau keragu-raguan yang berlebihan membuat kesempatan
itu tidak akan pernah kembali datang. Namun di sisi lain, pengambilan keputusan secara
serampangan tanpa pertimbangan matang bisa menghilangkan kesempatan. Yang diperlu-
kan adalah pemikiran yang tuntas untuk bisa mengambil keputusan terbaik dan terlebih
penting lagi adalah keberanian untuk mengambil keputusan dan melaksanakannya.

Artinya, mengambil keputusan adalah tindakan yang cenderung dihindari sejumlah
orang. Ini disebabkan karena mereka takut melakukan kesalahan atau takut gagal. Selain
itu, berani mengambil sebuah keputusan berarti berani mengambil resiko dan resiko inilah
yang kerap dihindari banyak orang. Padahal, untuk terbebas dari masalah atau untuk
menjadi sukses, mereka harus berani mengambil sebuah keputusan.

Disadari bahwa mengambil keputusan adalah pekerjaan tidak mudah. Seseorang
tidak saja membutuhkan keberanian, tetapi juga bagaimana dia mencermati pilihan yang
ada dan salah satunya dijadikan sebagai sebuah keputusan. Suatu keputusan memang
membutuhkan keyakinan dan pengorbanan. Jika seseorang memutuskan untuk memilih
jalan tertentu maka dia harus meyakini akan jalan tersebut dan tentunya juga jalan lain
harus dikorbankan.

Dengan demikian, untuk memilih sebuah keputusan, seseorang membutuhkan keya-
kinan, jika kita tidak yakin maka hasilnyapun bisa menjadi tidak maksimal. Lulu Kemaludin
mengatakan ‘Jika anda tidak yakin “anda bisa,” maka anda pun tidak akan maksimal
melakukannya, potensi yang ada pada diri andaipun tidak ter-eksplore secara maksimal,
dan hasilnya pasti tidak akan maksimal’.12 Rahmat di dalam bukunya Dari Tidak Bisa Menjadi
Bisa (2012) mengatakan ‘jika para mujahid dengan gagah berani maju ke medan tempur,
tidak takut kena panah, tidak takut kena pedang, tidak takut disiksa, tidak takut ditawan,
bahkan tidak takut mati meski dengan leher terpenggal, karena mereka memililki keyakinan
bahwa balasan hari esok di surga akan melebihi pengorabanan apa pun yang diberikan
saat ini’, coba kita bayangkan seandainya para mujahid tidak memiliki keyakinan seperti
yang dikatakan oleh Rahmat, maka pastilah Islam hanya akan tinggal sejarah.’

Namun di sisi lain pengambilan keputusan yang dilakukan secara serampangan
akan menghilangkan sebuah kesempatan emas. Pengambilan keputusan memerlukan
sebuah pemikiran yang tuntas untuk bisa mengambil keputusan terbaik. Hal terpenting
adalah keberanian mengambil sebuah keputusan dan menjalaninya. Namun dalam peng-
ambilan keputusan, seseorang diharapkan tidak melihat dari satu perspektif saja. Ia harus

12Lulu Kemaludin, Be Your Super Self: Langkah Demi Langkah Bagaimana Memaksimalkan
Potensi Diri (Jakarta: Penerbit Kemaludin e-Publishing House, 2011), h. 67.
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memahami sebuah persoalan dan mengambil suatu keputusan secara komprehensif. Ter-
kadang, boleh jadi sebuah keputusan adalah baik menurut diri sendiri, namun belum
tentu baik menurut orang lain. Sebaliknya, terkadang suatu keputusan baik untuk orang
lain, tetapi tidak baik untuk diri sendiri.

Dalam perspektif lain, keberanian mengambil keputusan mengindikasikan bahwa
seseorang memiliki jiwa kepemimpinan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abû Zubair
al-Makki (seorang yang mudallis dan dia meriwayatkan dengan ‘An’anah). Pentahqiq Zâd
al-Ma‘âd mengatakan bahwa hadis berikut ini dikuatkan dengan riwayat dari Ibn ‘Abbâs
yang dikeluarkan oleh Ahmad dan al-Hakîm serta disahihkan oleh Imam al-Dzahâbî:

Bahwa Rasulullah SAW. selalu meminta saran kepada para sahabat sehubungan dengan
rencana melakukan perang Uhud. Ketika para sahabat menyarankan kepada beliau untuk
berangkat, beliau langsung mengenakan baju besinya dan mengambil pedangnya. Ketika
mereka berkata “barangkali kami telah memaksa engkau, wahai Rasulullah. Bagaimana
bila engkau tetap tinggal di Madinah?” Rasulullah SAW. menjawab “pantang bagi seorang
nabi bila telah mengenakan baju perangnya untuk melepasnya kembali sebelum Allah memutuskan
antara dia dan musuhnya”. Selanjutnya, beliau bertekad untuk tetap berangkat ke medan perang.
Keberanian mengambil keputusan inilah yang membuat nabi layak menjadi seorang pemimpin.

Konklusinya, bahwa dalam hidup, selalu ada keputusan-keputusan yang harus
diambil oleh seseorang. Bahkan sikap tidak mengambil keputusan pada dasarnya adalah
suatu bentuk pengambilan keputusan. Semuanya memiliki resiko. Dalam mengambil
suatu keputusan, seseorang mesti melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, karena
apa yang baik bagi sebagian besar orang, belum tentu baik bagi diri sendiri. Semua pilihan
kembali pada diri sendiri, dan untuk dapat keluar dari sebuah persoalan atau permasalahan,
seseorang membutuhkan keberanian mengambil sebuah keputusan, meskipun keputusan
yang diambil cukup pahit.

Teknik Pengambilan Keputusan dalam Problem Solving
Disadari bahwa pengambilan keputusan bukan merupakan suatu pekerjaan mudah.

Bila pengambilan keputusan mengalami kegagalan, maka permasalahan yang ada dapat
menjadi lebih besar lagi, sehingga membutuhkan pengambilan keputusan yang lebih arif
lagi meskipun keputusan tersebut juga bisa mengakibatkan resiko yang lebih besar. Karena
itu, ketepatan dalam pengambilan keputusan menjadi suatu keharusan, meskipun ini
bukanlah pekerjaan mudah. Diperlukan kecermatan dan ketepatan dalam merumuskan
masalah dalam proses pengambilan keputusan.

Metode problem solving adalah salah satu dari kegiatan metode ingkuiri yang paling
sering digunakan. Metode ingkuiri juga disebut metode penyelesaiaan masalah atau discovery.
Ingkuiri lebih memberi tekanan pada keyakinan atas dirinya sendiri terhadap apa yang
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ditemukan, metode problem solving lebih menekankan pada terselesaikannya masalah
itu sendiri, sedangkan discovery pada penemuan itu sendiri.

Teknik pengambilan keputusan dalam problem solving memerlukan keterampilan
yang harus dimiliki. Pengambilan keputusan merupakan ilmu dan seni yang harus dicari,
dipelajari, dimiliki, dikembangkan secara mendalam oleh setiap orang. Dikatakan seni
adalah karena kegiatannya selalu dihadapkan pada sejumlah peristiwa yang memiliki
karakteristik dan keunikan tersendiri. Sedangkan dikatakan ilmu adalah karena aktivitasnya
memiliki sejumlah cara, metode, atau pendekatan yang bersifat sistematis, teratur dan terarah.

Adapun langkah-langkah dalam teknik pengambilan keputusan dalam rangka
problem solving adalah:13

Pengumpulan Fakta/ Data/ Informasi
Siagian mengemukakan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang

sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan
yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut per-
hitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

Pengumpulan fakta-fakta atau data-data atau informasi-informasi yang berkaitan
dengan permasalahan merupakan langkah awal untuk dapat mengidentifitkasi atau
menggambarkan secara utuh terhadap permasalahan yang terjadi. Tahap pengumpulan
informasi adalah untuk mengidentifikasikan permasalahannya. Suatu masalah yang sudah
didefinisikan dengan baik berarti sudah separuh terpecahkan. Definisi masalah merupakan
langkah kunci.

Tujuan dari mengumpulkan fakta, data atau informasi untuk mengetahui penyebab
mendasar dari permasalahan; mengetahui potensi yang tepat untuk memecahkan masalah;
dan sebagai acuan untuk merumuskan berbagai alternative tindakan yang dapat dilakukan
untuk memecahkan masalah.

Pengumpulan fakta, data atau informasi itu bisa dimulai dari menggali penyebab
munculnya permasalahan. Fakta-fakta juga perlu digali dari al-Qur’an dan hadis yang
berkaitan dengan permasalahan, hukum-hukum yang termuat dalam al-Qur’an di antaranya
ada hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian atau muamalah, hukum pidana,
hukum disiplin, hukum peranng dan hukum antar bangsa. Fakta, data, atau informasi
juga dapat digali dari orang yang lain yang diduga memahami terhadap permasalahan
tersebut, seperti halnya para ulama yang memahami hukum-hukum Islam, hukum-hukum
yang digariskan oleh Allah SWT. untuk kehidupan manusia. Semakin banyak fakta, data

13Lihat Johanes Supranto, Teknik Pengambilan Keputusan (Jakarta: Rineka Cipta, 1998);
Rizky Dermawan, Pengambilan Keputusan Landasan Filosofis, Konsep, dan Aplikasi (Bandung: Alfabeta,
2004).
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atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan didapat, maka akan semakin baik
pula gambaran terhadap permasalahan yang sedang dialami.

Menemukan Berbagai Alternatif Tindakan
Setelah pemasalahan dapat tergambar secara baik, maka langkah selanjutnya adalah

menemukan berbagai alternatif tindakan yang diduga dapat atau mampu mengentaskan
permasalahan yang ada. Tahap kedua dalam pemecahan masalah adalah design, yaitu
tahap perancangan solusi dalam bentuk alternatif-alternatif pemecahan masalah. Bahwa
proses dasar pembuatan keputusan rasional mencakup pengumpulan dan analisa data
yang relevan guna pengembangan alternatif-alternatif tindakan.

Alternatif tindakan didesign berdasarkan fakat, data dan informasi yang terkumpul.
Temukanlah sedapat mungkin alternatif tindakan dari fakta, data dan informasi tersebut
dengan memperhitungkan fakta, data dan informasi yang ada

Memilih atau Menentukan Alternatif Tindakan yang Ada
Siagian mengemukakan terdapat tujuh langkah yang dapat ditempuh dalam

memilih atau menentukan tindakan. Pertama, mengetahui hakikat masalah yang dihadapi.
Dengan perkataan lain, mendefinisikan masalah yang dihadapi dengan setepat-tepatnya.
Kedua, mengumpulkan fakta-fakta dan data yang relevan. Ketiga, mengolah fakta-fakta
dan data tersebut. Keempat. Menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh.
Kelima, memilih cara pemecahan dari alternatif yang telah diolah dengan matang. Keenam,
memutuskan tindakan yang hendak dilakukan. Ketujuh. Menilai hasil-hasil yang diperoleh
sebagai akibat dari keputusan yang telah diambil.14

Dari alternatif tindakan yang ada selanjutnya adalah menentukan mana alternatif
yang lebih utama dan lebih baik dari berbagai alternatif yang ada. Mengambil atau membuat
keputusan berarti memilih satu di antara sekian banyak alternatif, yang dibuat dalam rangka
untuk memecahkan permasalahan atau persoalan (problem solving). Pengambilan keputusan
merupakan suatu pengakhiran dari proses pemikiran tentang suatu masalah yang dihadapi.
Alternatif tindakan yang telah dipiluh untuk dilaksanakan tentunya harus dengan mem-
perhatikan potensi jasmani, potensi akal dan ptensi ruhani yang ada serta segala resiko
dari alternatif tindakan tersebut.

Implementasi dan Evaluasi
Langkah selanjutnya setelah menentukan alternatif tindakan adalah meng-

14S.P. Siagian, Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan (Jakarta: Gunung Agung,
1980), h. 45.
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implementasikannya. Alternatif tindakan yang sudah dirumuskan sebaik apapun tidak
akan berarti apa-apa jika tidak implementasikan. Secara sederhana implementasi bisa
diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Penerapan yaitu tahap melaksanakan
keputusan dan melaporkan hasilnya. Implementasi juga sebagai evaluasi.

Evaluasi perlu dilakukan dalam rangka memperoleh data dari hasil pengukuran
yang akan digunakan untuk melihat efektifitas tindakan yang telah dilakukan dalam
mencapai tujuan. Evaluasi juga diperuntukkan untuk menganalisis kegiatan yang telah
dilakukan untuk menentukan tindakan yang lebih lanjut manakala tujuan belum tercapai
secara maksimal, sehingga dari hasil evaluasi dapat dilakukan perbaikan.

Berdoa
Segala usaha atau ikhtiar yang dilakukan tidak akan ada artinya jika tidak diiringi

dengan doa. Begitu juga sebaliknya, doa yang dipanjatkan, tidak akan ada artinya jika tidak
diihtiarkan. Semuanya saling berkaitan. Allah telah menegaskan hal ini di dalam Q.S. al-
Insyiqâq/84: 6,

Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu,
maka pasti kamu akan menemui-Nya.

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 186:

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya
Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon
kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka
beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

Setiap orang harus meyakini bahwa Allah lah yang menentukan segala hasil dari
setiap ikhtiar manusia. Bisa jadi apa yang menurut seseorang itu adalah sesuatu yang
baik, tetapi belum tentu baik di sisi Allah, bisa jadi apa yang ia usahakan dan minta adalah
sesuatu yang menurut Allah tidak baik, sehingga Allah memiliki jawaban yang lain untuknya.
Hal ini seperti yang termaktub di dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah/2: 216:
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Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci.
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu
menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui.

Maka dari itu, langkah terakhir dari teknik mengambil keputusan problem solving
ini setelah seseorang berikhtiar atau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menye-
lesaikan masalah adalah dengan menyerahkannya kepada Allah melalui doa. Doa ini dapat
dilakukan pada saat akan memulai berusaha, saat sedang berusaha dan saat telah selesai
berusaha atau sedang menunggu hasil dari usaha yang dilakukan.

Upaya Bimbingan Konseling Pendidikan Islami dalam Menumbuhkan
Keberanian

Berbicara tentang Bimbingan Konseling Pendidikan Islami tidak dapat dilepaskan
dengan hakikat manusia dalam perspektif Islam. Diketahui bahwa manusia adalah makhluk
Allah SWT. dan bertugas sebagai khalifah Allah. Setiap perilaku dan kewajibannya adalah
untuk mencari rida Allah SWT.

Manusia diciptakan dalam keadaan yang terbaik, termulia, dan tersempurna di-
bandingkan dengan makhluk lainnya, meskipun tetap memiliki hawa nafsu dan perangai
buruk. Pada dasarnya, hakikat Bimbingan Konseling Pendidikan Islami hampir sama dengan
Bimbingan Koseling konvensional. Perbedaannya terletak pada orientasi, substansi dari
alternatif-alternatif solusi yang ditawarkan, dan semua prosesnya mengacu kepada al-
Qur’an dan hadis.

Adian Husaini menuliskan bahwa prestasi-prestasi besar kaum Muslim di bidang
kehidupan dan keilmuan tidaklah terpisah dari dorongan besar yang diberikan kitab suci
al-Qur’an dalam pengembangan ilmu pengetahuan.15 Al-Qur’an adalah kitab yang begitu
besar perhatiannya terhadap aktivitas pemikiran dan keilmuan. Sesungguhnya Islam
memberikan bimbingan kepada individu agar dapat kembali kepada al-Qur’an dan hadis.
Islam mengarahkan setiap individu agar dapat mengerti arti ujian dan masalah dalam
hidup. Kegelisahan, ketakutan dan kecemasan merupakan ‘bunga’ kehidupan yang harus
dapat ditanggulangi dan diganti dengan keberanian oleh setiap individu dengan memohon
pertolongan-Nya, melalui orang-orang ahli.

Secara teoritis, ada lima tujuan konseling dalam Islam. Pertama. Untuk menghasilkan
suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Kedua. Untuk

15Adian Husaini, Pendidikan Islam: Membangun Manusia Berkarakter dan Beradab (Jakarta:
Program Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun bekerjasama dengan Cakrawala Publishing,
2010), h. 67.
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menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat mem-
berikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun
lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Ketiga. Untuk menghasilkan kecerdasan rasa pada
individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong menolong
dan rasa kasih sayang. Keempat. Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu
sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya,
ketulusan mematuhi segala perintah-Nya serta ketabahan menerima ujian-Nya. Kelima.
Untuk menghasilkan potensi Ilahiah, sehingga individu dapat melakukan tugasnya sebagai
khalifah dengan baik dan benar.16 Pada hakikatnya Bimbingan dan Konseling Islami bertujuan
untuk membantu pemecahan problema perseorangan dengan pendekatan keimanan.
Konseli dapat diberi kesadaran terhadap adanya hubungan sebab akibat dalam rangkaian
problema–problema yang dialami dalam pribadinya yang dihubungkan dengan nilai
keimanannya.

Lebih lanjut Hamdani mengatakan fungsi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam
meliputi fungsi remedial atau rehabilitatif, fungsi edukatif, dan fungsi preventif. Fungsi
Bimbingan Konseling dalam Islam tidak dapat terpisahkan dengan masalah-masalah
spiritual (keyakinan). Setelah individu tersebut mampu kembali dalam kondisi yang fitri,
barulah dikembangkan ke arah pengembangan yang baik bagi mereka.17

Allah SWT. memberikan segenap kemampuan potensial kepada manusia, yaitu
kemampuan yang mengarah pada hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan
manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam.

Hubungan Manusia dengan Tuhan (habl min Allâh)
Penerapan segenap kemampuan potensial itu secara langsung berkaitan dengan

ketakwaan kepada Allah SWT. Jika seorang konselor mampu memberikan pemikiran
kepada konselinya sampai memiliki prinsip tersebut (rukun iman), maka pelaksanaan
bimbingan dan konseling dipastikan akan mampu mengarahkan konseli kepada kebenaran
bahkan keberanian. Dalam pelaksanaannya, konselor perlu memiliki tiga langkah untuk
menuju pada kesuksesan bimbingan dan konseling. Pertama, memiliki mission statement
yang jelas yaitu dua Kalimat Syahadat. Kedua, memiliki sebuah metode pembangunan
karakter sekaligus simbol kehidupan, yaitu salat lima waktu. Ketiga, memiliki kemampuan
pengendalian diri yang dilatih dan disimbolkan dengan puasa. Prinsip dan langkah tersebut
penting bagi pembimbing dan konselor Muslim, karena akan menghasilkan kecerdasan
emosi dan spiritual (ESQ) yang sangat tinggi (akhlâq al-karîmah). Dengan mengamalkan

16Hamdani Bakran al-Dzaky, Psikoterapi Konseling Islam, cet. 2 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru,
2001), h. 163.

17 Ibid., h. 217.
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hal tersebut, konselor akan mampu menumbuhkan rasa keyakinan dan kepercayaan
bagi orang yang melakukan bimbingan dan konseling.

Para pembimbing dan konselor perlu mengetahui pandangan teologi bahwa manusia
disebut homo divians yaitu mahluk yang berke-Tuhan-an. Berarti, sepanjang sejarahnya
bahwa manusia senantiasa memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan hal-hal gaib yang
menggetarkan hatinya serta menimbulkan daya tarik kepadanya (mysterium trimendum/
mysterium fascinans). Jika seseorang telah bergantung kepada Yang Maha Besar, maka
sesungguhnya tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan atau ditakutkan. Allah berfirman
dalam surat al-Ikhlâsh/112: 1-4,

Katakanlah “Dia-lah Allah, yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-
Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang
pun yang setara dengan-Nya.”

Hubungan Manusia dengan Manusia (habl min al-nâs)
Wujud ketakwaan manusia kepada Allah SWT. hendaklah seimbang dan lengkap,

mencakup hubungan manusia dengan-Nya maupun hubungan manusia dengan manusia.
Dengan menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah, berarti manusia tersebut akan
berperilaku sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Dengan hidup seperti itu, maka
akan tercapailah kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Salah satu ketentuan yang
diberikan Allah SWT. adalah seperti di dalam Q.S. Âli ‘Imrân/3: 104,

Dan hendaklah ada di antara kamu suatu umat yang menyeru berbuat kebaikan, dan menyuruh
orang melakukan yang benar, serta melarang yang mungkar. Merekalah orang yang mencapai
kejayaan.

Ayat di atas secara jelas menggambarkan bahwa manusia harus saling bekerja sama
untuk mencapai kebahagiaan duni dan akhirat. Para nabi yang diutus oleh Allah SWT. juga
bertugas sebagai figur konselor yang mumpuni dalam memecahkan permasalahan (problem
solving) yang berkaitan dengan jiwa manusia, agar manusia keluar dari tipu daya setan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-‘Ashr/103: 1-3, “Demi masa. Sungguh manusia
dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amal kebaikan, saling menasehati
supaya mengikuti kebenaran dan saling menasehati supaya mengamalkan kesabaran.” Dengan
kata lain, manusia diharapkan saling memberi bimbingan sesuai dengan kemampuan
dan kapasitas manusia itu sendiri, sekaligus memberi konseli agar memiliki keberanian
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dalam mengambil keputusan dan dalam rangka terbebas dari masalah yang ada serta tetap
sabar dan tawakal dalam menghadapi perjalanan kehidupan yang sebenarnya. 

Nabi Muhammad SAW. juga memerintahkan setiap Muslim untuk menyebarkan
atau menyampaikan ajaran agama Islam. Dapat dikatakan bahwa nasihat agama itu ibarat
bimbingan (guidance) dalam pandangan pendidikan.

Hubungan Manusia dengan Alam (habl min al-’âlam)
Dengan menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah, berarti manusia tersebut

akan berperilaku sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Dengan hidup seperti itu,
maka akan tercapailah kehidupan yang bahagia dengan alamnya. 

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Hûd/11: 61,

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata ‘Hai kaumku, sembahlah
Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari
bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya karena itu mohonlah ampunan-Nya,
kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi
memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Di dalam Q.S. al-A’râf/7: 56, Allah SWT. berfirman:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya
dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan
dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Alam bisa dikatakan sebagai suatu yang mencakup dengan lingkungan. Ayat di atas
menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk memiliki keterkaitan dan ketergantungan
terhadap alam dan lingkungannya. Jika dipahami akan keterkaitan itu maka upaya penting
yang dilakukan adalah dengan menjaga hubungan manusia dengan alam sebaik mungkin
sehingga apa yang ada di alam ini dapat menjadi kebaikan bagi kehidupan manusia. Akan
tetapi, jika manusia tidak mampu menjalin hubungannya dengan alam, maka pastilah
apa yang ada di alam itu akan mnejadi sumber permasalahan di dalam hidup

Sebagaimana yang dikemukakan di atas, merupakan prinsip dasar hubungan manusia
dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam
sekitar, yaitu prinsip menjaga ketauhidan, mengajak untuk saling berbuat kebaikan antar
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sesama serta pemanfaatan dan sekaligus pelestarian lingkungan alam. Agar manusia
dapat mewujudkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Jika seseorang telah bergantung
kepada yang Maha Besar dan mampu menjaga hubungan baik dengan sesama (manusia)
serta mampu menjaga hubungan dengan alam lingkungan, maka hal apa lagi yang membuat
seseorang tidak berani?

Penutup
Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah dipahami sebagai

suatu keadaan, baik itu terlihat atau tidak terlihat di mana antara yang diharapkan tidak
sesuai dengan kenyataan. Antara apa yang direncanakan tidak sesuai dengan kenyataan,
atau terdapat hambatan antara yang diinginkan dengan keadaan sebenarnya. Dalam
perspektif Islam, setiap masalah atau cobaan adalah suatu pelajaran yang bernilai positif
karena memiliki segudang hikmah, antara lain sebagai pembersih dosa, peningkatan kualitas
diri dan pengingat umat.

Upaya memecahkan sebuah masalah dapat diawali dengan mengumpulkan fakta,
data informasi dari yang berkaitan dengan masalah, kemudian menemukan berbagai
alternatif dari fakta yang ada, dan kemudian menentukan alternatif yang ada untuk selanjut-
nya diimplementasikan serta dievaluasi, dan tentunya tidaklah lupa diserahkan usaha sese-
orang kepada Allah melalui doa.

Dalam konteks inilah, Bimbingan Konseling Pendidikan Islami berupaya menumbuhkan
sikap berani dalam mengambil keputusan ke dalam diri konseli sesuai dengan pandangan
al-Qur’an dan hadis. Upaya menumbuhkan sikap berani dalam mengambil keputusan
tersebut dilakukan dengan menanamkan ketauhidan secara kokoh yakni menjaga hubungan
dengan Tuhan, kemudian menjaga hubungan baik dengan sesama (manusia) serta tidak
lupa menjaga hubungan baik dengan alam lingkungan sehingga apa bila ketiga hubungan
itu terjaga dengan baik maka sesungguhnya tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk
tidak memiliki keberanian di dalam hidupnya.
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PERAN KELUARGA MUSLIM DALAM MENGEMBANGKAN
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Abstrak: Keluarga merupakan unit yang terkecil dalam masyarakat di mana anak-
anak mulai belajar berkomunikasi dan melakukan interaksi dengan orang dewasa.
Salah satu bentuk pembinaaan yang perlu diberikan oleh keluarga kepada anak adalah
dalam hal kecerdasan spiritual yang merupakan kecerdasan yang paling esensial
dalam kehidupan manusia dibandingkan dengan berbagai jenis kecerdasan lain,
seperti kecerdasan verbal-linguistik, kecerdasan logis-matematis, kecerdasan visual-
spasial, kecerdasan jasmaniah-kinestetik, kecerdasan berirama-musik, kecerdasan
intrapersonal, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan naturalistik. Penulis menemukan
bahwa anak usia dini akan merasakan indahnya kehidupan beragama yang beraneka
ragam dengan damai, sehingga pada waktu dewasa akan saling menghormati berbagai
macam agama yang dianut oleh setiap orang. Dengan demikian, perhatian serius
yang dicurahkan oleh setiap keluarga terhadap kecerdasan spiritual anak usia dini
pada masa kini akan terasa kegunaannya pada masa mendatang.

Abstract: The Role of Muslim Family in Developing Spiritual Intelligence
in the Early Childhood. Family is the smallest unit of society in which children
started to learn to communicate and interact with the adults. One of the forms of
development to be provided by the family for the child is spiritual intelligence which
is considered as the most essential one in human lives compared to other type of
intelligences like verbal-linguistic, logic-mathematic, visual-spatial, physical-
kinaesthetic, rhythmic-musical, intrapersonal, interpersonal and naturalistic
intelligence. The author finds that children in their early childhood period may
feel the beauty of miscellaneous religious lives peacefully, and consequently, when
they become adults they will respect other religious adherent. Thus, serious attention
allotted by any family for the sake of child intelligence during their childhood of
today is hopefully beneficial in the foreseeable future.

Kata Kunci: pendidikan, psikologi, kecerdasan spiritual, anak usia dini
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Pendahuluan
Keluarga merupakan salah satu indikator dari keberhasilan suatu negara. Jika

keluarga tidak memperhatikan perkembangan anggota-anggotanya, maka akan dapat
memengaruhi kemajuan suatu bangsa. Keluarga sebagai unsur penunjang dalam keber-
hasilan memajukan suatu bangsa perlu diperhatikan sejak dini. Banyak permasalahan
sosial yang timbul di masyarakat karena tidak kokohnya keluarga. Salah satu upaya untuk
memperkuat kehidupan keluarga adalah melalui pengembangan kecerdasan spiritual
sejak anak masih usia dini. Nilai-nilai dan moral seperti apa yang akan diajarkan, apakah
semua yang dilakukan di dalam rumah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya?
Jika pola berpikir ini sudah ada pada setiap pasangan yang membina keluarga, maka semua
permasalahan sosial dapat diatasi dengan baik. Apalagi jika setiap orang memahami
proses kejadian manusia, al-Qur’an telah secara tegas menyebutkan:

Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani,
kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya
dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam
rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami
keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (secara berangsur-angsur) kamu sampailah kepada
kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu
yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun
yang dahulunya diketahuinya (Q.S. al-Hajj/22: 5).1

Tahap-tahap perkembangan manusia seperti disebutkan di atas, merupakan siklus
kehidupan yang akan dijalani oleh setiap manusia. Jika hal ini dipahami oleh banyak
orang, maka setiap anak yang dilahirkan ke dunia merupakan anugerah dari Allah yang
harus disyukuri dan perlu diberi pembelajaran-pembelajaran yang nantinya akan bermanfaat
bagi anak tersebut setelah dewasa. Pembelajaran dapat dimulai sejak anak usia dini dengan
mulai diperkenalkan dan dijelaskan mengenai nilai-nilai yang ada di dalam agama, baik
di rumah dan sekolah. Usia dini adalah masa usia emas/golden age, antara 0-6 tahun
yang tidak akan berulang kembali. Usia emas adalah dimulainya proses perkembangan
kecerdasan yang ada pada diri anak usia dini, juga kebutuhan tumbuh dan kembangnya
anak yang meliputi gizi, kesehatan dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang perlu

1Tohirin. Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2005), h. 32.
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diperhatikan sejak anak usia dini. Hasil penelitian terakhir mengungkapkan 50 % perkem-
bangan kecerdasan anak terjadi pada usia 0-4 tahun, sehingga bila anak kurang gizi,
kurang diperhatikan kesehatan, pendidikan dan relasi sosialnya, maka perkembangan
kecerdasannya tidak baik.

Pendidikan agama jika diajarkan sejak usia dini akan membawa berkah bagi keluarga
tersebut, seperti pada agama Islam diatur segala aspek kehidupan manusia, baik hubungan
manusia dengan Tuhannya, manusia dengan diri sendiri, manusia dengan manusia lainnya
maupun manusia dengan alam sekitarnya.2 Berkaitan dengan potensi yang dimiliki anak
sejak lahir, hadis yang diriwayatkan Bukhârî dari Abû Hanifah: “Setiap anak yang dilahirkan
memiliki fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi,
Nasrani, ataupun Majusi”.

Potensi yang ada pada setiap anak perlu digali oleh kedua orangtuanya agar mem-
punyai kecerdasan spiritual sejak usia dini. Jika keluarga dapat mengarahkan anaknya
sejak usia dini agar melalui agama Islam, anak dibiasakan berzikir untuk mengingat Allah,
doa, istighar, puasa, dan salat merupakan rangkaian ibadah yang dapat membentuk
anak menjadi sehat mentalnya sejak usia dini. Jika anak sejak usia dini sudah diberikan
pemahaman untuk menumbuhkembangkan sifat-sifat terpuji (mahmudah) dan meng-
hilangkan sifat-sifat tercela (mazmumah), akan didapatkan masa depan anak yang tidak
membuat masalah bagi kedua orangtuanya.  Keluarga sebagai pendamping anak pada
saat anak berada di rumah akan membekali anak dengan jiwa yang sehat melalui agama
yang berfungsi sebagai terapi bagi jiwa yang gelisah dan terganggu.

Masa usia emas merupakan masa emas perkembangan seorang manusia, di mana
terjadi lonjakan perkembangan anak yang sangat pesat dan tidak terulang pada masa
berikutnya. Masa emas tersebut dapat diberikan pada saat anak masih di rumah melalui
pembentukan dasar-dasar keimanan dan perilaku, seperti iman, harapan, kasih sayang,
watak jujur, adil, ramah, santun, ulet, rajin, teliti, rendah hati, tenang dan damai, meng-
hargai kelebihan dan kekurangan orang lain, sigap dan bertanggung jawab. Demikian
pula, keluarga perlu memperhatikan berbagai macam aspek perkembangan anak usia
dini yang mencakup moral-spiritual, fisik-motorik, sosial-emosional, kognitif, bahasa dan
estetika. Keluarga di rumah merupakan bagian paling penting dari jaringan sosial kehidupan
seorang anak. Sebab keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak dari tahun-tahun
awal kehidupan mereka.

Perkembangan anak usia 0-3 tahun menurut survei yang dilakukan di Amerika Serikat,
pola perkembangan fisik bayi sejak dilahirkan sampai dengan usia 12 bulan mengikuti
pola tertentu terutama yang berhubungan dengan berat dan tinggi badan. Pada usia 3
tahun, terlihat perkembangan motoriknya semakin baik dengan mampu berdiri di atas

2Syafaruddin, Nurgaya Pasha dan Mahariah, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Hijri Pustaka
Utama, 2006), h. 61.
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satu kaki, membangun menara dari 10 kubus dan kemampuan berbahasanya sudah semakin
baik dengan jumlah kosa kata sudah mencapai 1.000 kata serta 80% ungkapannya sudah
cukup mudah. Demikian pula, keterampilan kognitif anak juga meningkat, di sini anak
melakukan problem solving, dan mengemukakan ide.

Pemberian rangsangan pendidikan dapat dilakukan sejak anak dalam kandungan
dan setelah dilahirkan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Rangsangan pendidikan
ini dilakukan secara bertahap, berulang-ulang, konsisten dan tuntas, sehingga memiliki
manfaat bagi anak. Di sinilah terjadi awal proses pendidikan, belajar-mengajar, dan pengasuhan
yang dapat membentuk karakter dan mengembangkan salah satu dari sembilan kecerdasan
yang diberikan Allah kepada manusia, seperti kecerdasan verbal-linguistik, kecerdasan
logis-matematis, kecerdasan visual-spasial, kecerdasan jasmaniah-kinestetik, kecerdasan
berirama-musik, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalistik
dan kecerdasan eksistensial-spiritual. Salah satu kecerdasan yang perlu diperhatikan
dalam setiap keluarga adalah kecerdasan spiritual, yaitu suatu kearifan organik, kualitas
pengetahuan bawaan, diri yang bijaksana yang berada dalam diri manusia semua dan
menghubungkan manusia dengan pertanyaan tentang keberadaan manusia.3

Hal ini seperti dikemukakan oleh Muhammad Yaumi yang dikutip dari Rossiter
dalam bukunya Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences. Seorang anak terlahir di
dunia sebagai mahluk spiritual yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, tetapi
jika tidak dikembangkan dengan baik oleh orang tuanya, maka lambat laun kecerdasan
ini dapat memudar. Kecerdasan spiritual atau Spiritual Quotient  dapat mengatasi berbagai
masalah dengan baik, jika menjalaninya dengan rasa sabar dan selalu bersyukur. Ini
dapat dilakukan sejak usia dini dengan dukungan keluarga. Dengan demikian, kecerdasan
spiritual yang ada pada diri seseorang perlu ditingkatkan agar orang semakin bertanya
pada dirinya, apa yang harus dilakukan selama hidup yang dapat bermanfaat bagi orang
banyak. Apakah akan hidup damai atau menumbuhkan sifat kebencian, senang menekan
orang, senang mengucilkan orang, dan selalu iri hati pada keberhasilan orang.

Orangtua yang mempunyai anak soleh akan berbahagia, apalagi jika orangtua
memahami status anak adalah,4 Pertama, generasi penerus, dalam firman Allah SWT.
Q.S. Maryam/19: 8, dikatakan, “Zakaria berkata: Ya Tuhanku, bagaimana akan ada
anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya
sudah mencapai umur yang tua”. Kedua, pewaris harta orang tua, dalam firman Allah
SWT. Q.S. al-Nisâ’/4: 11, “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian
warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua
orang anak perempuan. Dan jika semua anak perempuan yang semuanya lebih dari dua,

3Muhammad Yaumi, Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences (Jakarta: Dian Rakyat,
2012), h. 231.

4Harnida K.M. “Keluarga dalam Perspektif al-Qur’an,” dalam Jurnal Studi al-Qur’an, Vol.
II, 2006, h. 114-115.
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maka bagian mereka duapertiga dari bagian harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan)
seorang saja, maka ia memperoleh setengah bagian dari (harta yang ditinggalkan). Dan
untuk kedua ibu bapak bagian masing-masing seperenam dari harta yang (meninggal)
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (pembagian-pembagian
tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya
(tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka
yang lebih banyak memanfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Maha Bijaksana”. Ketiga, pelengkap kebahagiaan orangtua. Dengan kehadiran
seorang anak maka otomatis akan membuat suatu keluarga yang lengkap daripada
keluarga yang tidak memiliki anak. Keempat, anak sebagai kebanggaan orangtua. Apabila
seorang anak itu melakukan suatu hal yang baik dan terpuji maka itu akan membuat
kedua orangtuanya merasa bangga kepada anaknya. Kelima, anak sebagai harapan
orangtua. Seorang anak harus bisa memenuhi harapan-harapan orangtua misalnya
orangtua akan bangga saat melihat anaknya wisuda dan menikah. Keenam, anak sebagai
teman orangtua. Bila anak itu sudah tumbuh dewasa maka anak tersebut bisa menjadi
teman ataupun lawan bicara bagi kedua orangtuanya. Anak dan orangtua bisa saling
berbagi dan bertukar pikiran misalnya dalam menyelesaikan suatu masalah.

Melihat enam status anak di atas, maka anak dapat mulai diberikan pendidikan
agama, selain di rumah juga dengan mengikuti program Kelompok Bermain di masjid,
anak akan baik pemahaman mengenai agama sejak kecil karena sudah mengenal lingkungan
masjid dan melihat kegiatan sehari-hari yang dilakukan orang dewasa di masjid. Pengertian
Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini  jalur pendidikan
nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2-6 tahun, untuk mem-
bantu pertumbuhan dan perkembangan anak, agar kelak siap memasuki pendidikan
lebih lanjut.5 Kelompok Bermain mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar, untuk
itu  prinsip-prinsip pendidikan dalam Kelompok Bermain adalah, pertama, setiap anak
itu unik, mereka tumbuh dan berkembang dari kemampuan, kebutuhan, keinginan,
pengalaman dan latar belakang keluarga yang berbeda. Kedua, anak usia 2-6 tahun
adalah anak yang senang bermain. Bagi mereka bermain adalah cara mereka belajar.
Untuk itu kegiatan bermain harus dapat memfasilitasi keberagaman cara belajar dalam
suasana senang, sukarela dan kasih sayang dengan memanfaat-kan kondisi lingkungan
sekitar. Ketiga, tenaga pendidik yang bertugas dalam kegiatan bermain adalah pendidik
yang memiliki kemauan dan kemampuan mendidik, memahami anak, penuh kasih
sayang dan kehangatan, serta bersedia bermain dengan anak.

R.A. Anggraeni Notosrijoedono: Peran Keluarga Muslim

5Petunjuk  Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain (Jakarta: Direktorat Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini-Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal-
Kementrian Pendidikan Nasional, 2011), h. 2.
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Peran Keluarga Muslim Mengembangkan Kecerdasan Spriritual
Peran keluarga Muslim dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak, dapat

dilihat dari dua istilah yaitu kecerdasan dan spiritual. Kecerdasan/intelligence adalah istilah
kompleks yang terkait dengan kemampuan untuk menggunakan konsep-konsep yang
abstrak, mempelajari dan memahami hubungan-hubungan yang kompleks.6 Selain itu,
kecerdasan juga dapt diartikan sebagi konstruk pengukuran untuk mengetahui tingkatan
kemampuan kognitif atau kemampuan nalar.7

Sedangkan spiritual dapat diartikan sebagai esensi yang hidup; penuh kebajikan;
suatu ciri atau atribut kesadaran yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan/being values.8

Dengan demikian kecerdasan spiritual adalah kemampuan memahami hubungan-hubungan
kompleks yang didasarkan atas esensi yang hidup, kebajikan dan kesadaran yang men-
cerminkan nilai-nilai kemanusiaan.

Melalui pendampingan dari keluarga, diharapkan anak sejak usia dini telah paham
bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan dan bagian dari keseluruhan alam semesta. Sedangkan
dari pihak keluarga perlu meyakini bahwa semua anak yang dilahirkan memiliki kecerdasan
spiritual yang tinggi dan agar sampai dewasa memiliki kecerdasan spiritual yang semakin
tinggi, jika sejak usia dini keluarga membina dan mengembangkan dengan baik. Anak
yang hidup dalam keluarga yang memahami arti suatu kehidupan, akan memberi pem-
belajaran kepada anak-anaknya tentang alam semesta, kebesaran Tuhan akan ciptaannya
dari manusia, tumbuh-tumbuhan dan binatang.

Pertambahan usia anak memerlukan rangsangan pendidikan di luar rumah sejak
anak berusia tiga bulan, hal ini dapat melalui Tempat Penitipan Bayi dan Tempat Penitipan
Anak. Semakin umur anak bertambah dan banyaknya pasangan orangtua muda yang
dua-duanya bekerja, maupun yang bekerja hanya satu orang, maka Kelompok Bermain
merupakan suatu kebutuhan utama untuk menyekolahkan anak. Program lain dapat
berupa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD berbasis Bina Iman Anak/
PAUD-BIA dan PAUD berbasis Taman Pendidikan Al Quran/PAUD-TPQ, Taman Kanak-
kanak Al Quran/TKA, Taman Asuh Anak Muslim/TAAM, dan Bina Anak Muslim Berbasis
Masjid/BAMBIM.

Keluarga-keluarga yang telah memahami akan pentingnya pendidikan sejak usia
dini, maka program-program PAUD yang sudah banyak didirikan di tingkat Rukun Warga
dapat memberikan contoh konkrit cara merangsang perkembangan anak melalui bermain

6L. Dodge Fernald & Peter S. Fernald, Introduction to Psychology (New Delhi: A.I.T.B.S.
Publishers & Distributors, 1999), h. 583.

7David P. Ausubel, Joseph D. Novak & Helen Hanesian, Educational Psychology (New
York: Holt Rinehart & Winston, 1986), h. 627.

8Marsha Sinetar, Spiritual Intelligence, terj. Soesanto Boedidarmo (Jakarta: Gramedia,
2001), h. 13.
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sambil belajar sesuai potensi yang ada pada masing-masing anak, sehingga dapat digunakan
orang tua dan masyarakat dalam pendidikan di lingkungan keluarga. Melalui pendidikan
di PAUD, anak kemampuannya dapat berkembang seperti kemampuan berkomunikasi,
kemampuan bergaul, kemampuan mengemukakan pendapat, kemampuan mengenal
lingkungan sekitar tempat ia tinggal, sekolah, anak akan menjadi mandiri, pengembangan
moral agama dan budi pekertinya semakin baik.

Setiap kegiatan pembelajaran untuk anak usia dini diharapkan berlandaskan pada
tuntunan al-Qur’an dan Hadis. Kegiatan-kegiatan untuk anak usia dini dapat diselenggarakan
di salah satu ruangan atau serambi masjid, musala dan langgar. Peran masjid pada per-
kembangan anak usia dini perlu diperhitungkan, apalagi penduduk Indonesia banyak yang
beragama Islam dan  terdapat masjid sejumlah 193.893 buah setara dengan 30,084 %,
langgar 388,375 buah atau 60,259 % dan musala sejumlah 62.234 buah setara dengan
9,656 %. Jumlah keseluruhan 644.502 buah.9 Sehingga jika masjid, langgar dan musala
yang berlokasi di Desa atau Kelurahan di 33 Propinsi di Indonesia dapat diberdayakan oleh
umat yang beragama Islam secara terus menerus dan berkelanjutan, maka dapat meningkat
kualitas kehidupan yang meliputi pendidikan agama sejak usia dini, kesehatan, pendidikan,
koperasi, gotong-royong dan ibadah sosial.

Masjid merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat yang
beragama Islam dan melalui masjid kecerdasan spiritual anak dapat dikembangkan sedini
mungkin. Pelayanan sosial dapat berfungsi untuk memperkuat dan memperbaiki keber-
fungsian keluarga dan individu sesuai dengan peranan-peranan yang diemban; meng-
adakan institusi baru dalam rangka sosialisasi, pengembangan dan asistensi (yang dulu
merupakan peranan keluarga inti tetapi sekarang tidak lagi), dan mengembangkan
bentuk-bentuk kelembagaan dalam rangka menciptakan kegiatan-kegiatan baru yang
dianggap penting bagi individu-individu, keluarga-keluarga dan kelompok-kelompok
dalam masyarakat perkotaan yang kompleks.

Dengan demikian, pelayanan-pelayanan sosial yang berbentuk pendidikan agama
perlu diberikan sejak anak usia dini melalui Kelompok Bermain yang didirikan di masjid.
Jika Kelompok Bermain dikelola dengan baik merupakan kegiatan yang mempunyai nilai
praktis, artinya bermain digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan
dan kemampuan tertentu pada anak dan jembatan bagi anak untuk belajar secara formal
dan informal yang akan membuat anak menjadi disiplin, hidup bersih, rapi, teliti, jujur,
dermawan, bersyukur, ikhlas jika melakukan sesuatu, cerdas, tidak mudah terpancing
emosi dan bermoral. Jadi pelajaran agama Islam yang didapat sejak usia dini dapat diterapkan
pada waktu anak menginjak masa dewasa.

R.A. Anggraeni Notosrijoedono: Peran Keluarga Muslim

9Pedoman Pembinaan Kemasjidan (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan
Syariah Departemen Agama, 2008), h. 1.
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Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini
Setiap orang yang hidup dengan membentuk keluarga yang terdiri dari ayah dan

ibu turut serta dalam suatu peristiwa yang tidak dapat dipahami oleh manusia yang tidak
dapat menggunakan pikirannya secara logika. Masing-masing pasangan menyumbangkan
sesuatu dari tubuh mereka dan hasilnya berkembang dalam rahim Ibu adalah mahluk
hidup yang sudah terbentuk sebagai bayi mungil yang baru lahir dan orang menyebut
peristiwa tersebut sebagai “keajaiban kelahiran”. Awal melahirkan anak merupakan awal
dari tanggung jawab orangtua. Pada awalnya bayi tergantung semuanya pada manusia,
tetapi dalam pertumbuhannya, ia membutuhkan hal lain di samping kebutuhan jasmaninya.
Bayi membutuhkan bantuan untuk bertumbuh secara mental, emosi, moral dan ruhani
dan banyak perubahan yang luar biasa jika diamati dari awal bayi lahir kemudian menjadi
anak-anak. Bayi pada waktu di kandungan ibu menerima pasokan oksigen, sari-sari makanan,
sirkulasi darah, proses pembuangan serta pengaturan suhu udara masih tergantung
pada ibu. Ketika dilahirkan, bayi harus melakukan berbagai hal tersebut dengan upayanya
sendiri dan pasca kelahiran menuntut bayi untuk mandiri. Lalu, terlihat munculnya refleks-
refleks yang merupakan dasar kepekaan terhadap stimulus, munculnya celoteh yang
akan berkembang menjadi kemampuan berkomunikasi dan ketika anak sudah berkembang
fisiknya akan terbentuk tubuh yang proporsional, mampu berjalan, meloncat, berlari, mampu
memegang kuas, pensil dengan baik, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan
menggunakan bahasa verbal, mampu memahami emosi yang dirasakan oleh orang lain
berdasarkan bahasa tubuh yang ditunjukkan.

Agar bayi tumbuh dengan sehat jasmani dan rohaninya, membutuhkan kasih sayang
dari orangtua dan perlu bimbingan moral. Jika tidak diberikan sejak usia dini, anak setelah
dewasa akan mengalami kemerosotan moral. Jika dilihat sejarah masa lalunya yaitu
waktu usia dini, apakah ada pembinaan kecerdasan spiritual oleh keluarganya? Anak-
anak usia dini dapat memperoleh prinsip-prinsip terbaik yang ada di dalam kitab suci
menurut kepercayaannya, seperti: bagi yang beragama Islam ada di dalam al-Qur’an.
Apa yang ada di kitab suci adalah perkataan Pencipta mereka dan bukan perkataan manusia
dan isi al-Qur’an memiliki nilai yang tidak tertandingi. Semua yang ada di kitab suci dapat
dilakukan dengan tindakan yang nyata oleh orangtua dengan mengajak anak sejak
usia dini untuk selalu ingat kepada Allah melalui doa di rumah dan  pergi ke masjid, musala
dan langgar. Di dalam al-Qur’an selalu menganjurkan agar orangtua berusaha untuk
menanamkan prinsip-prinsip hidup yang benar ke dalam pikiran anak-anak.

Waktu dua puluh empat jam dalam satu hari, digunakan untuk waktu misalnya
delapan jam sehari berada di sekolah, maka sisa waktu anak akan berada di rumah bersama
keluarga. Keluarga bagi anak merupakan tempat memperoleh kasih sayang, pendidikan,
norma-norma, nilai-nilai, dan rasa tanggung jawab.

Orangtua yang mencintai anak-anaknya merupakan amanat Allah dan wajib
dipertanggung jawabkan. Hal ini merupakan perintah Allah, agar setiap orangtua menjaga
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keluarganya dari siksa neraka dan dalam Surat al-Kahfi ayat 46, dinyatakan: “Harta
dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia”.10

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia membawa sifat menyenangi harta
dan anak-anak. Bila orangtua telah mencintai anaknya, maka tidak akan sulit mendidik
anaknya. Juga dalam Surat al-Furqan ayat 74 dijelaskan: “Ya, Tuhan kami, anugerahkanlah
kepada kami istri dan keturunan yang menyenangkan hati”.

Begitu pula cinta kepada anak telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. kepada
para sahabatnya, berarti juga pelajaran untuk segenap Muslim. Untuk itu, diharapkan
keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, anak-anak dan saudara-saudara merupakan orang
pertama yang dapat mendidik anak agar nantinya menjadi anak yang memahami kehidupan
manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan sebagai ciptaan Tuhan. Jika dari rumah sudah
belajar bagaimana memelihara binatang kesayangan, menanam pohon sejak dari biji
hingga berbuah dan berbunga, anak sejak usia dini secara tidak langsung akan memahami
semua proses kehidupan mulai dari suatu proses yang panjang untuk mendapatkan
hasil yang baik. Semua perjalanan hidup manusia melalui suatu proses yang panjang
untuk mendapatkan yang terbaik, walaupun dalam perjalanannya ada waktu berhasil
dan tidak berhasil. Jika hal ini sudah ditanamkan sejak usia dini, insya Allah, akan meng-
hargai hasil dari suatu proses dan jiwa mendidik, disiplin, tepat waktu sudah menjadi bagian
dari hidupnya sejak masih usia dini.

Anak sejak usia dini dapat dibina dasar-dasar keimanan dan ketakwaan, serta pem-
bentukan watak atau karakter. Untuk meningkatkan hal tersebut, setiap anak membutuhkan
kasih sayang, perlindungan, kesehatan, gizi yang seimbang, dan rangsangan pendidikan
yang sesuai dengan tahap perkembangan, nilai-nilai serta potensi yang akan dikembangkan
masing-masing anak. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman dalam al-Qur’an: “Hai orang-
orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka” (Q.S. al-
Tahrîm/66:  6).11

Pemberian bimbingan moral melalui bermain, bernyanyi, dongeng dan rekreasi
disesuaikan dengan tingkat dan kebutuhan perkembangan anak, seperti pengenalan nilai-
nilai keagamaan, belajar ibadah dan doa-doa, pengenalan tempat-tempat ibadah melalui
alat peraga maupun datang ke lokasi, serta pengenalan lingkungan sosial.

Pada anak usia dini sudah dapat dijelaskan secara sederhana tentang sepuluh
malaikat. Penjelasan tentang sepuluh malaikat dengan disertai bernyanyi, bermain, dan
contoh-contoh yang mudah dipahami oleh anak usia dini akan selalu diingat sampai

R.A. Anggraeni Notosrijoedono: Peran Keluarga Muslim

10Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),
h. 160.

11Tim DISBINTALAD, A. Nazri Adlany, Hanafie Tamam, A. Faruq Nasution. Al-Quran Terjemah
Indonesia, Cet. 20 (Jakarta: Sari Agung, 2005), h. 1142.
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anak dewasa. Anak tidak akan melakukan hal-hal yang negatif sampai dewasa karena
kecerdasan spiritualnya telah dibina sejak usia dini.

Peran agama Islam dalam keluarga sangat penting, jika sejak usia dini anak sudah
mulai diajarkan dalam keluarga akan pentingnya nilai dan norma dalam agama. Melalui
hal-hal yang sederhana di rumah dimana orang tua mengajarkan anak untuk selalu
mengerjakan salat 5 waktu, memberitahu bahwa semua yang ada di dunia ini adalah
ciptaan Allah, memberitahu sejak anak usia dini bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan
selalu diawali dengan mengucapkan Bismillâh al-Rahmân al-Rahîm yang artinya sangat
bermakna sekali yaitu Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang.12 Orangtua sudah mengajarkan bahwa Allah sangat sayang dan baik hati
pada umatnya, jika mereka selalu ingat pada Allah, semua permasalahan dapat diatasi
jika kita berdoa mohon petunjuknya. Juga orangtua mengajarkan mengucapkan “terima-
kasih” jika ada yang membantu atau memberi sesuatu kepadanya, mengajarkan bertanya
jika orang lain perlu bantuannya, mengajarkan memberi pada sesamanya, menjenguk
saudara atau teman yang sedang sakit atau tertimpa musibah. Juga dibiasakan sejak
usia dini mengucapkan “Alhamdulillah” jika selesai makan, menyelesaikan tugas, berhasil
menjadi juara, dan selalu bersyukur. Kata-kata tersebut sering-sering dibaca karena ada
rahasia besar di dalamnya dan semua dilakukan dengan suasana yang menyenang-kan
bagi anak dan tidak ada unsur paksaan, oleh karena itu  PAUD dapat merupakan tempat
bermain dengan mendidik kepada anak.

Mulai dari keluarga dapat diterapkan pendidikan berupa dorongan, penguatan,
penghargaan dan sanksi sosial yang perlu dikembangkan sejak anak usia dini agar dapat
mengembangkan cipta, rasa dan karsa pada diri anak. Hal ini melalui proses yang panjang
dan perlu waktu yang cukup dari orang tua untuk mendampingi anak selama proses
pembelajaran nilai-nilai tersebut. Hal ini dapat tidak menimbulkan masalah kepribadian
bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi anak yang sehat jasmani, rohani dan jiwa.
Demikian pula, jika anak sejak usia dini diberikan salam oleh orang dewasa, maka jika
anak tersebut sudah dewasa akan memberi salam kepada anak-anak yang ditemuinya.
Anak akan terlihat ramah dan sopan, serta mau bertegur sapa dengan orang yang ditemui-
nya. Hal ini disebutkan dari Anas ra. Bahwasanya ia berjalan melewati anak-anak kemudian
mengucapkan salam kepada mereka, serta berkata: “Rasulullah SAW. biasa melakukan
hal yang demikian ini” (H.R. Bukhârî dan Muslim).13

Hal-hal sederhana, seperti di atas dapat membentuk kecerdasan spiritual anak,
karena melalui spiritualitas akan tumbuh harga diri, nilai-nilai, moral dan rasa memiliki.
Spiritualitas akan memberi arah dan arti kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan

12Ibid, h. 1.
13Muslich Shabir, Terjemah Riyadhus Shalihin II (Semarang: Karya Toha Putra Semarang,

2004), h. 8.
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akan adanya kekuatan nonfisik yang lebih besar dibanding kekuatan diri kita.14 Kehidupan
dunia modern saat ini memungkinkan anak akan hampa moral dan nilai-nilai spiritual
akan semakin menipis karena sistem pendidikan dunia modern yang semakin menekankan
pada materi dan tercapainya prestasi akan menenggelamkan jiwa suci anak-anak. Hal
ini menimbulkan rasa keprihatinan dari orang tua jika spiritualitas anak semakin ber-
kurang dan akhirnya muncul konsep pendidikan baru yaitu Spiritual Parenting menurut
Pramugari, seorang Psikolog dari Universitas Indonesia adalah sistem pengasuhan anak
dengan paradigma menanamkan keimanan dan kesadaran ruhani.15

Salah satu cara agar anak mengerti arti suatu kehidupan, yaitu dengan memper-
kenalkan siklus kehidupan manusia dari awal bayi, anak, remaja, dewasa, orang tua,
menjadi Manusia Lanjut Usia, jika diberi umur panjang. Manusia akan menjadi bayi kembali
jika diberi umur panjang, karena perlu bantuan anak, cucu yang dulu pernah diasuhnya,
sehingga ada rasa kasih sayang dari setiap anak pada Manula. Jika sejak usia dini orang
tua membiasakan merawat anaknya sendiri dan tidak memberikan kepada pengasuh,
diharapkan jika orang tua sudah Manula akan terbiasa anak membantu langsung dan
pengasuh hanya sebagai pendamping. Sehingga tidak semua urusan Manula diberikan
kepada pengasuh, jadi ada hukum balas sesuai ajaran yang diterapkan oleh orang tuanya
waktu anak masih usia dini.  Hal ini melalui proses yang panjang dan perlu waktu yang
cukup dari orang tua untuk mendampingi anak selama proses pembelajaran nilai-nilai
tersebut. Hal ini dapat tidak menimbulkan masalah kepribadian bagi anak, sehingga
anak tumbuh menjadi anak yang sehat jasmani, ruhani dan jiwa. Selain itu, aspek rohani
akan tertanam pada diri anak sejak usia dini, sehingga anak tidak akan selalu mengejar
aspek intelektual dan fisik dalam hidupnya.

Peran keluarga dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak sejak usia dini
dapat dilakukan dengan memperkenalkan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh anak.
Hal ini dapat dilakukan dengan membantu anak dengan menyadarkan bahwa mereka
adalah ciptaan Tuhan dan akan kembali kepada-Nya entah kapan dan memberitahu bahwa
ia bagian dari keseluruhan alam semesta. Dengan bahasa yang sederhana, anak mulai
berpikir dan mulai bertanya, orangtua dapat menjawab dengan kenyataan yang ada di
sekeliling anak, seperti contoh di atas diperlihatkan ada orang lanjut usia dan anak
harus melakukan apa saja terhadap mereka dan orangtua juga melakukan kegiatannya
dengan dibantu oleh anak, secara tidak sadar anak telah diajarkan tentang kasih sayang
dan ini dapat mengasah kepekaan anak, bagaimana hubungan antar sesama manusia
serta hubungan anak dengan Tuhan. Hal ini juga dapat dilakukan sebelum anak dapat
berbicara, karena sering melihat tingkah laku orang tuanya yang selalu mempunyai
jiwa sosial secara tidak langsung anak akan menirunya kelak setelah dewasa.
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14A. Setiono Mangoenprasodjo dan Siti Nur Hidayati, Anak Masa Depan dengan Multi
Intelligensi (Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2005), h. 126

15Ibid, h. 126
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Pola pengasuhan secara spiritualitas dapat mengajak anak mengapresiasikan
Tuhan melalui ciptaannya, dapat melalui keindahan alam, sinar matahari, awan, angin,
hujan, warna-warni bunga, pohon yang subur dan tidak subur, ayam dengan anak-anaknya
yang sedang mencari makan, burung-burung beterbangan di udara dengan sayapnya,
orang-orang berjualan, orang dapat bernyanyi dengan suara merdu adalah anugerah Tuhan
karena tidak semua orang memiliki suara indah, dan sebagainya.

Anak Usia Dini Masa Kini dan Masa Depan
Jumlah anak usia dini di Indonesia berjumlah 28.912.400 anak dengan jumlah

masjid sebanyak 193.893 buah dan jika setiap masjid dihimbau untuk menyelenggarakan
Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD. PAUD merupakan pendidikan anak untuk usia 0 - 6
tahun yang perlu dilakukan di tingkat keluarga untuk merangsang kreativitas, inovasi,
disiplin mandiri, mampu bersosialisai, dapat menata emosinya sejak dini agar dapat saling
berbagi rasa, saling menghargai keinginan teman dan memberi masukan aspek moral
dan budi pekerti, juga perlu diberikan pendidikan menurut kepercayaan masing-masing.
Pendidikan anak usia dini sangat menentukan keberhasilan kualitas anak di masa dewasanya.
Pengertian pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.16

PAUD sudah dibicarakan sejak abad 17, seperti Johann Heinrich Pestalozzi seorang
ahli  pendidikan Swiss yang hidup pada tahun 1747–1827 yang mengembangkan teori
Audio Visual Memory, yaitu anak dapat mengarahkan pendengarannya, dapat menggunakan
penglihatannya dengan baik dan anak dapat menggunakan ingatan secara baik.

Pada tahap anak usia dini, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan atas dasar
suatu kesenangan dan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Kegiatan tersebut dilakukan
secara sukarela, tanpa paksaan atau tekanan dari manapun. Bagi anak-anak, bermain
adalah aktivitas yang dilakukan karena ingin, bukan karena harus memenuhi tujuan atau
keinginan orang lain. Anak juga memandang bermain sebagai kegiatan yang tidak memiliki
target. Mereka dapat saja meninggalkan kegiatan bermain kapan pun mereka mau.
Dengan demikian, bermain sangat penting bagi anak karena membantu pertumbuhan
dan perkembangan anak. Anak pada usia dini mempunyai energi yang berlebih dan men-
dorong anak untuk melakukan aktivitas sehingga mereka terbebas dari perasaan tertekan.
Demikian pula dalam bermain anak belajar merespon dan belajar peran-peran tertentu
dalam kehidupan, seperti peran dokter, tentara, pedagang, petugas kebersihan, penyanyi,
pembaca sajak, kolektor perangko dan bekerjasama dengan kelompok. Selama bermain,

16Departemen Pendidikan Nasional, Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional, 2003), h. 6.
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anak mendapatkan pengalaman untuk mengembangkan aspek-aspek/nilai-nilai Islami,
fisik/motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Pembentukan kebiasaan yang
baik, seperti disiplin, sopan santun, jujur, tidak suka menekan orang, kreatif, mengerjakan
shalat lima waktu, menyayangi semua ciptaan Tuhan, pendengar yang baik, mempunyai
jiwa sosial yang tinggi, tidak serakah, menghargai keberhasilan orang lain, selalu bersyukur,
suka damai, tidak emosi,  dan lainnya dikenalkan melalui cara yang menyenangkan.

Bermain bagi anak usia dini memberikan kontribusi tunggal pada semua aspek
perkembangan anak. Hal ini dibuktikan oleh tokoh-tokoh pendidikan seperti Deborah Burnett
Strother yang berpendapat bahwa bermain sebagai alat transformasi, pemandu pengalaman
dan pemahaman. Bagi semua anak bermain adalah jalan untuk asimilasi pengetahuan
dan pemahaman terhadap dunia serta bermain merupakan kebutuhan esensial bagi anak,
juga bermain adalah sebuah aktivitas bawaan yang krusial untuk pertumbuhan. Kegiatan
bermain di dalam dan di luar ruangan untuk anak usia dini merupakan cikal bakal yang
sangat penting bagi perkembangan anak dalam seluruh rentang kehidupannya. Melalui
bermain seorang anak dapat belajar berbagai macam hal untuk kehidupan di kemudian
hari. Bermain dapat memberikan kontribusi pada perkembangan anak di segala bidang.
Anak dirangsang inderanya, belajar bagaimana menggunakan otot mereka, mengkoor-
dinasikan gerakan, dan memperoleh kemampuan baru.17 Juga melalui bermain anak belajar
tentang konsep-konsep akidah, syariah dan ibadah, matematika, sains, seni dan kreativitas,
bahasa, dan sosial.

Pada masa usia emas, anak membutuhkan rangsangan-rangsangan yang tepat untuk
mencapai kematangan yang sempurna sebab pada masa ini juga dapat disebut masa kritis
karena sangat mempengaruhi keberhasilan pada masa berikutnya. Apabila pada masa
kritis ini tidak memperoleh rangsangan yang tepat dalam bentuk latihan atau proses belajar
maka diperkirakan anak akan mengalami kesulitan pada masa-masa perkembangan
berikutnya.

Menurut Freud, masa usia dini harus diberi landasan yang kuat agar terhindar dari
gangguan kepribadian atau emosi. Freud juga menyatakan bahwa gangguan-gangguan
yang dialami pada masa dewasa dapat ditelusuri penyebabnya dengan melihat kehidupan
pada masa kanak-kanaknya. Misalnya: orang yang agresif secara verbal, sering marah-
marah dan mengumpat, ternyata pada waktu usia dini tidak memperoleh kepuasan terhadap
kebutuhannya. Demikian pula Erikson mengatakan bahwa anak yang tidak mengalami
dan memperoleh kasih sayang serta tidak memperoleh kepuasan dari kebutuhannya akan
mengalami kegagalan untuk mengembangkan rasa percaya pada orang lain. Sedangkan
Piaget menyatakan bahwa tahun-tahun awal perkembangan manusia merupakan saat
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Edition (New York: McGraw-Hill Higher Education), h. 93.



122

MIQOT Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni 2013

yang tepat untuk mengenalkan berbagai konsep sederhana sebagai landasan untuk mengem-
bangkan cara berpikir yang lebih kompleks pada tahap-tahap perkembangan berikutnya.

Semua kegiatan bermain anak di dalam ruangan dan di luar ruangan dapat mening-
katkan kecerdasan spiritual anak, melalui pengenalan melalui kalimat-kalimat yang
sederhana ketika memasuki dan keluar ruangan kelas serta permainan bernuansa alam.
Ke depannya, diharapkan dalam waktu dua puluh tahun mendatang Indonesia akan mem-
punyai sumber daya manusia yang mempunyai bakat memimpin, teliti, saling menghormat,
perhatian, belajar prihatin, pendengar yang baik, mempunyai jiwa sosial yang besar, disiplin,
taat menjalani perintah agama, sopan, bermoral dan saling menghargai disebabkan telah
dikembangkan kecerdasan spiritual sejak anak masih usia dini.

Memperkenalkan Spiritualitas pada Anak Sejak Usia Dini
Kecerdasan spiritual dapat dikembangkan sejak anak berusia dini melalui beberapa

cara, seperti orangtua memberikan informasi dengan baik dan benar kepada anaknya
melalui penjelasan yang sangat sederhana sesuai dengan usianya mengenai siklus kehidupan
manusia dari kecil hingga dewasa dan akhirnya meninggalkan dunia. Semua ini dapat
dilakukan tidak dengan suasana kaku, tetapi dapat sambil bermain atau mengajak anak
berjalan-jalan di taman dan kebun binatang. Orangtua dapat menjelaskan ciptaan Tuhan,
selain manusia ada tumbuh-tumbuhan dan binatang. Biasanya anak kecil yang sudah
menggunakan pikirannya dengan baik, akan banyak bertanya tentang berbagai macam
hal dengan pertanyaan, seperti: Mengapa ada adik, kenapa binatang memberi makan anaknya,
bagaimana tumbuh-tumbuhan tersebut dapat mati, dan berbagai macam pertanyaan yang
kadang-kadang sangat rinci. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dapat dijawab dengan
kita menjelaskan tujuan hidup setiap orang selalu ingin bahagia. Bahagia dapat orangtua
jelaskan bukan hanya bahagia karena banyak harta, tetapi bahagia dapat dari segi sosial,
kemanusiaan, kesadaran lingkungan hidup damai, saling menghargai dan memberikan
kasih sayang kepada semua ciptaan Tuhan. Sehingga anak sejak usia dini sudah ada rasa
selain memberikan kasih sayang kepada manusia, juga kepada binatang dan tumbuh-
tumbuhan. Sehingga jiwa memelihara sudah ditumbuhkan dari awal kehidupannya.

Demikian pula, anak sejak usia dini sudah diajak bersama-sama membaca kitab
suci. Orangtua perlu menyediakan waktu khusus bersama anak-anaknya untuk membahas
dan mendiskusikan setiap kalimat yang ada di setiap kitab suci. Sehingga wawasannya
akan bertambah tentang kehidupan, apalagi jika orangtua pandai mendongeng tentang
kisah-kisah dan tokoh-tokoh spiritual yang ada di dunia.

Sehingga anak akan mengetahui bahwa untuk sampai pada suatu tujuan perlu langkah-
langkah yang berliku-liku dan tidak dapat semua itu dilakukan dengan cepat lalu berhasil.
Ada saat-saat kita bahagia karena keberhasilan dan ada saat-saat kegagalan, semua diterima
dengan baik dan anak diajak berpikir positif untuk setiap kegagalan ada keberhasilan yang
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akan menunggu. Penguatan jiwa dari orangtua sudah ditanamkan sejak usia dini, sehingga
anak tidak mudah stress dalam menghadapi hidup yang penuh tantangan dan selalu ingat
perlu berdoa setiap waktu, karena Allah akan mendengar doanya. Dengan demikian, anak
sudah belajar suatu proses untuk mencapai sesuatu. Secara perlahan tapi pasti, di dalam
jiwa anak akan tertanam sejak usia dini suatu perjalanan panjang. Setelah dewasa diharapkan
anak tersebut akan bekerja keras untuk memperoleh sesuatu dan tidak akan melakukan
hal-hal yang negatif.

Anak sudah diajarkan untuk selalu bersyukur setiap rezeki yang diberikan Allah,
sekecil apapun. Jika anak merasa menderita dapat kita kuatkan imannya, bahwa Allah
sedang menguji keimanan kita untuk lebih sempurna. Jika setiap permasalahan sudah
biasa didiskusikan dengan perspektif  agama, maka anak akan selalu menggunakan kecerdasan
spiritualnya jika sedang memecahkan suatu masalah sampai dewasa.

Kegiatan-kegiatan keagamaan banyak dilakukan di tempat-tempat ibadah dan orang
tua dapat mengajak anaknya untuk berpartisipasi, sehingga segala kekuatan Allah sudah
dirasakan ketika berada di tempat-tempat ibadah dan juga pada saat di rumah. Pengalaman-
pengalaman anak setiap hari selalu dikaitkan dengan kegiatan spiritual, sehingga anak
akan merasa Allah selalu ada di dekatnya dan selalu mendengar doa-doanya.

Anak akan senang jika mendengarkan musik sesuai usianya, ia akan mengikuti irama
lagu dengan riang gembira sambil menari-nari. Jika lagu anak-anak yang didengarkan
bernuansa spiritual, maka anak akan dapat memahami isi dari lagu dan dapat mem-
praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lagu-lagu yang didengar oleh anak dapat menum-
buhkan rasa empati, cinta, rasa damai dan keindahan yang dapat menambah kecerdasan
spiritualnya.

Demikian pula dapat menambah kecerdasan spiritual anak dengan mengajak anak
berjalan-jalan ke pantai, pegunungan, pedesaan, ke daerah terpencil dan ajak mendiskusi-
kan apa yang ia rasakan dengan setiap suasana yang dinikmatinya. Orangtua dapat men-
jelaskan semuanya dihubungkan dengan kebesaran Allah, walaupun hanya merasakan
deburan ombak, sejuknya hawa pegunungan, kehidupan di pedesaan dan daerah yang
jauh dari kota. Bagaimana susahnya orang untuk mendapatkan air, karena harus berjalan
berkilo-kilo meter, cara orang bercocok tanam untuk mendapatkan sayur-sayuran yang
dapat dimakan, dan banyak sekali contoh-contoh sederhana tentang kehidupan yang
semuanya adalah ciptaan Tuhan dan manusia sangat kecil sekali di hadapan Allah SWT.

Tempat-tempat di mana orang sedang mengalami penderitaan juga dapat diper-
kenalkan sejak anak usia dini dengan mengunjungi rumah sakit, panti asuhan, daerah
bencana karena tanah longsor, angin puting beliung, banjir, kebakaran rumah, gunung
meletus, tsunami dan kebakaran hutan. Semua ini dapat meningkatkan jiwa sosialnya
untuk membantu korban bencana yang akan menambah juga rasa empati pada orang-
orang yang sedang mengalami musibah. Pada saat mengunjungi korban bencana, orang
tua memberikan bantuan dan anak dapat dijelaskan akan maksud memberikan sumbangan
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adalah menyisihkan harta yang kita peroleh untuk mereka yang lebih susah hidupnya
dari kita dan itu adalah hak mereka. Dapat diterangkan hubungan spiritual dengan pemberian
bantuan kepada korban bencana dengan ajaran agama dan itu adalah kewajiban manusia
untuk membantu sesamanya. Kebiasaan menderma sejak usia dini akan terbawa sampai
anak menjadi dewasa nantinya, karena kecerdasan spiritual sudah dilatih orang tuanya
sejak usia dini dengan melihat langsung situasi sebenarnya dan langsung menderma.
Hal ini mengembangkan sifat sosial dan kecerdasan spiritual anak.

Seperti telah dijelaskan di atas melalui Spiritual Parenting dapat membantu keluarga
untuk menyeimbangkan kehidupan rohani dan duniawi di dalam keluarga. Karena dengan
semakin kerasnya dunia ini, tanpa adanya SP akan membuat kosongnya jiwa anak dalam
meniti langkah-langkah berikutnya dalam kehidupan. Melalui SP dapat mengisi jiwa anak
menjadi anak yang hangat, bersemangat dan menjalankan ibadah merupakan suatu
hal yang harus dilakukan dalam kehidupan karena sama dengan beribadah dalam agama.
Melalui contoh-contoh dari orang tua bagaimana melakukan ibadah dengan berjamaah,
selesai ibadah saling bersalam-salaman sambil meminta maaf, salah satu orangtua dapat
memimpin doa saat melakukan aktivitas bersama, orang tua dapat meminta maaf saat
melakukan kesalahan, mengadakan silaturahmi kepada keluarga atau tetangga yang
sedang terkena musibah, mengajak anak menghadiri acara perkawinan, mengajak anak
ke kantor jika ada acara kantor yang dapat membawa anggota keluarga, seperti bazar,
rekreasi akhir tahun, pemotongan hewan Qurban, dan sebagainya, akan membuat anak
tertarik untuk mengetahui tentang agama yang dianutnya. Mengasah spiritual anak, dapat
memenuhi kebutuhan emosi dan sosial anak merupakan aspek dasar pendidikan moral,
hal ini merupakan tugas orang tua sebagai figur terdekat anak dan sangat berpengaruh
untuk kehidupan anak di masa mendatang.

Penutup
Peran keluarga Muslim dalam mengembangkan kecerdasan spiritual bagi anak

usia dini dapat dilakukan dengan bijaksana, agar anak paham artinya kehidupan yang
harus dilalui sampai anak dapat mandiri. Salah satu bentuk pendampingan yang perlu
diberikan oleh orangtua kepada anak adalah dalam hal kecerdasan spiritual yang
merupakan kecerdasan yang paling esensial dalam kehidupan manusia dibandingkan
dengan berbagai jenis kecerdasan lain seperti kecerdasan verbal-linguistik, kecerdasan logis-
matematis, kecerdasan visual-spasial, kecerdasan jasmaniah-kinestetik, kecerdasan
berirama-musik, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan
naturalistik.

Di Indonesia, anak usia dini yang berumur antara 0-6 tahun ada sejumlah 28.912.400
anak dengan jumlah masjid ada 193.893 buah yang tersebar di 144 Pulau. Diharapkan
pada dua puluh mendatang, anak-anak yang diberikan pendidikan agama melalui peningkatan
kecerdasan spiritualnya sejak usia dini akan lebih memahami arti kehidupan sesuai dengan
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ajaran agama. Sehingga jika mereka menjadi pemimpin dapat menjadi pemimpin yang
berkualitas dari sisi agama Islam, arif bijaksana, jujur, cerdas, santun, mempunyai nilai-
nilai dan moral yang tinggi serta memikirkan kesejahteraan rakyatnya.

Jika anak sejak usia dini sudah ditanamkan nilai-nilai spiritual dan spirit agama dalam
kehidupan sehari-hari, akan merasakan indahnya kehidupan dengan damai, sehingga
pada waktu  dewasa akan saling  menghormati berbagai macam agama yang dianut oleh
setiap orang. Sehingga perlu diperhatikan dengan serius oleh setiap keluarga kecerdasan
spiritual anak usia dini pada masa kini dan akan terasa kegunaannya pada masa mendatang.

Peran keluarga Muslim dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak,
menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dalam
suasana Islami akan mencegah terjadinya disharmoni dalam keluarga. Kecerdasan spiritual
yang dimiliki oleh anak sejak usia dini akan membuat anak memahami arti suatu kehidupan,
dapat mengendalikan emosinya, dapat mengendalikan perilakunya dan mampu berpikir
secara holistik. Sehingga anak sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk,
mengetahui setiap langkah yang akan dilaluinya dengan memikirkan baik dan buruknya
dari sisi agama. Semakin kecerdasan spiritualnya tinggi, anak akan bertindak, bertutur
kata dan bertingkah laku berdasarkan nilai-nilai agama yang diperolehnya sejak usia
dini dan berdasarkan keyakinan yang mendalam, dapat bertindak secara arif dan bijaksana
di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan demikian anak akan dapat mengelola
dan memanajemen dirinya dengan baik dan bertanggung jawab. Diharapkan anak akan
mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi dan akan lebih mengenali kekurangan dan
kelebihan dirinya, anak akan mampu memotivasi diri dengan baik, mampu merencanakan
kehidupan untuk masa depannya dan mampu mengevaluasi setiap langkah dalam
kehidupannya dengan baik.

Orangtua tidak berharap membentuk kepribadian anak yang lebih mengutamakan
materi, kedudukan, gelar, dan yang bersifat duniawi. Tetapi, orangtua sudah mengarahkan
anaknya sejak usia dini untuk dikembangkan kecerdasan spiritualnya di rumah dan Kelompok
Bermain yang diselenggarakan di masjid, musala dan langgar. Orangtua dapat merenungkan
jerih payah mendidik anaknya selama dua puluh tahun dengan mengasah kecerdasan
spiritual dan melihat hasilnya selama sepuluh tahun, apakah anaknya akan berkualitas
di bidang agama, moral, jiwa sosial dan ilmu pengetahuan lainnya.
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Abstrak: Agama akhirnya memperoleh posisi sebagai akar pendidikan nasional
setelah melewati waktu 53 tahun sejak Undang-undang pendidikan pertama disahkan
tahun 1950. Fokus kajian ini adalah untuk melihat pergeseran posisi agama dalam
rumusan-rumusan dasar dan tujuan pendidikan nasional. Penulis mengemukakan
bahwa posisi agama dalam rumusan-rumusan tujuan pendidikan nasional akhirnya
juga meningkat lebih strategis yang diposisikan sebagai akar pendidikan nasional
dalam Undang-undang pendidikan No. 2 tahun 1989 dan Undang-undang No. 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penulis menyimpulkan bahwa pergeseran
posisi agama tersebut secara historis terkait dengan kekuatan kelompok nasionalis
agama di Dewan Perwakilan Rakyat dan dukungan masyarakat simpatisannya.
Meskipun posisi agama lebih strategis, tetapi Pancasila dan UUD 1945 sejak awal
tetap terpelihara posisinya sebagai dasar pendidikan nasional.

Abstract: The Shift of Religious Position in the Education Laws of Indo-
nesia, A Study on the Principles and Objectives of National Education.
The position of religion as root of national education is finally affirmed by the
1989 and 2003 Laws of Education, well over half a century since Indonesia’s first
Law of Education enacted in 1950. The main thrust of this study will be focused on
analyzing the shift of religious position in the principles and objectives of national
education. The author maintains that in the last Law of Education, religion recieves
a much more important and strategic position which gave more weight as the
root of education in the formulation of national education’s foundations and
objectives. This shift clearly related to religious-nationalist parties in the House
of Representatives as well as grass root groups that support them. It is observed,
however, that the strengthening of religion position does not happen at the expense
of the Pancasila and the Constitution of 1945.

Kata Kunci: agama, pendidikan nasional, dasar pendidikan, tujuan pendidikan
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Pendahuluan
Realitas sejarah menunjukkan bahwa undang-undang pendidikan di Indonesia

tidak bisa lepas dari kepentingan agama. Kondisi ini bukan hanya karena faktor sejarah
agama, tetapi juga faktor politik Indonesia yang memilih model negara Pancasila. Model
Pancasila memberi ruang yang relatif terhadap agama, sehingga terbuka untuk terjadi
tarik ulur “kapling agama” dalam momen-momen strategis pendidikan nasional.

Kajian ini tidak difokuskan untuk melihat  fenomena tarik ulur di balik pembahasan
RUU pendidikan, bukan pula untuk melihat posisi pendidikan agama dalam undang-undang,
dan bukan pula untuk melihat pasang surut pluralitas agama. Semua kajian itu telah dilakukan
oleh para peneliti sebelumnya. Fokus kajian ini adalah untuk melihat pergeseran posisi
agama dalam dasar dan tujuan pendidikan nasional. Dengan ungkapan lain, bagaimana
posisi agama dalam  “dasar pendidikan” dan “tujuan pendidikan” sesuai Undang-undang
No. 4 tahun 1950 Jo No. 12 Tahun 1954,1 Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional,2 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.3

Tema kajian ini tidaklah sepenuhnya baru, sebab beberapa orang telah melakukan
kajian dengan topik dan fokus yang berbeda-beda. Beberapa yang terpenting dari kajian
terdahulu mencakup Abdurrahman Assegaf, Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan
Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi (2005); Benny Susetyo, Politik Pendidikan
Penguasa (2005); Bakhtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik
Politik Islam di Indonesia (1998); Ali Muhdi Amnur (ed.), Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional
(2007); Th. Sumartana, et al., Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia (2001);
Ali Riyadi, Politik Pendidikan: Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional; Muh Saerozi, Politik
Pendidikan Agama di Era Pluralisme (2004); Muh Saerozi, Pasang Surut Komposisi Pluralitas
Agama dalam Pendidikan Agama di Indonesia (2007); Paul Suparno, et al., Reformasi Pendidikan
(2002); dan Muhammad Rifa’i, Politik Pendidikan Nasional (2011).

Fokus kajian dasar dan tujuan pendidikan dipilih, sebab keduanya memiliki posisi

1Undang-undang ini telah melalui proses yang panjang seiring dengan instabilitas politik
di Indonesia pascamerdeka. Meskipun sudah digunakan secara de facto sejak 30 Juni 1950, tetapi
secara de jure baru disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 12 Maret 1954 dan diundangkan pada
tanggal 18 Maret 1954, lembaran negara No. 38 tahun 1954, ditandatangani oleh Presiden Republik
Indonesia Soekarno. H.A.R Tilaar, 50 Tahun Pendidikan Nasional (Jakarta: Grasindo, 1995), h.
654.

2Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1989, ditandatangani oleh
Presiden Republik Indonesia Soeharto, diundangkan pada tanggal dan tahun yang sama, serta
dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 1989 Nomor 6. Tim Redaksi Tugu Muda, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 (Semarang: Tugu Muda, 1989), h. 5.

3Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003, ditandatangani oleh Presiden Megawati
Soekarnoputri. Diundangkan di Jakarta pada tanggal dan tahun yang sama. Dimuat dalam lembaran
negara RI tahun 2003 nomor 78 (Tim Redaksi Wacana Intelektual, Guru dan Dosen & Sisdiknas
(t.t.p.: WI Press, 2006), h. 88.
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strategis dalam setiap perumusan undang-undang. Karena itu, pasal ini selalu diletakkan
di depan. Posisi dasar pendidikan menurut Achmadi sangat mendasar, sebab merupakan
pandangan yang mendasari  seluruh aktivitas pendidikan baik dalam rangka penyusunan
teori, perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan merupakan
masalah inti dalam pendidikan dan saripati dari seluruh renungan pedagogik. Tujuan pen-
didikan perlu dirumuskan setepat-tepatnya sebelum pelaksanaan semua kegiatan pen-
didikan.4

Hasil kajian ini diharapkan memiliki makna akademis dalam studi politik pendidikan
di Indonesia. Diharapkan pula memiliki makna praktis untuk memberikan pencerahan
kepada publik tentang posisi agama  dalam sejarah pendidikan nasional.

Cara Kerja Kajian
Agar fokus masalah dalam kajian ini terjawab, maka tulisan menjadikan pasal-

pasal dalam undang-undang sebagai obyek kajian. Ukuran yang digunakan untuk melihat
pergeseran posisi agama adalah penyebutan teks-teks tentang agama dan struktur kalimat
dalam pasal-pasal tersebut.

Mengingat undang-undang pendidikan disusun dalam kurun waktu tertentu yang
tidak hampa peristiwa, maka digunakan pendekatan sejarah untuk mengkajinya. Meminjam
pendapat Kuntowijiyo, dalam waktu bisa terjadi peristiwa perkembangan, kesinambungan,
pengulangan, atau bahkan sampai pada perubahan.5

Adapun dalam rangka memahami teks-teks dalam pasal Undang-undang tersebut,
akan dipinjam teori filsafat bahasa yang sering digunakan oleh para politikus dan ideolog,
yaitu Teori Makna Behavioral. Menurut teori ini “makna paling dalam dari sebuah ungkapan
terletak pada pesan yang dikehendaki oleh pembicara untuk memengaruhi perilaku pendengar
atau pembaca”.6 Karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap istilah dan struktur kalimat
dalam rumusan dasar dan tujuan pendidikan memiliki makna politis atau ideologis. Apalagi
bila diingat bahwa istilah-istilah tersebut merupakan produk para birokrat dan anggota
DPR. Di situ ada  kontestasi-kontestasi politis dan mungkin juga ideologis untuk mem-
pengaruhi kelompok lain dan  masyarakat.

Perbedaan Sejarah Kelahiran
Undang-undang pendidikan tahun 1950 dirumuskan ketika Indonesia masih dalam

Muh. Saerozi: Pergeseran Posisi Agama dalam Undang-undang Pendidikan

4Achmadi, Islam sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Aditya Media, 1992),
h. 56, 59.

5Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2001), h. 13.
6Komarudin Hidayat, Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik (Jakarta:

Paramadina, 1996), h. 18.
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bayang-bayang kultur pendidikan kolonial. S. Nasution menyebut 6 karakteristik pendidikan
kolonial, pertama, gradualisme yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-
anak Indonesia. Kedua, dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang
tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan Pribumi. Ketiga, kontrol sentral yang
kuat. Keempat, keterbatasan peluang sekolah pribumi, dan perkembangan pendidikan
yang ditentukan oleh peluang pekerjaan. Kelima, prinsip konkordansi yang menyebabkan
sekolah di Indonesia sama dengan di Belanda. Keenam, perencanaan pendidikan tidak
sistematis untuk anak pribumi.7

Undang-undang pendidikan pertama dirumuskan dalam konteks Indonesia pasca
merdeka (tahun 1945-1950) yang belum stabil kondisi sosial politiknya. Organski men-
deskripsikan kondisi negara-negara pasca kolonial seperti berikut ini:

... dengan perginya kaum penjajah, kekuatan pemersatu terpenting di negara baru
tersebut menjadikan elit pribumi sekarang berkuasa, yakni para cendekiawan ber-
pendidikan Barat yang memimpin revolusi. Tetapi situasi mereka jauh dari menye-
nangkan. Pertama-tama para anggota elit pribumi itu berselisih antara mereka sendiri.
Perselisihan-perselisihan dan ketidak-sesuaian yang mereka simpan selama perjuangan
kebebasan, meledak dengan ganasnya pada saat perjuangan itu berakhir, dan di dalam
perebutan kekuasaan berikutnya. Perlawanan (oposisi) terhadap penguasa seringkali
berakhir dengan tahanan rumah, pengasingan, atau kematian. Bahkan yang lebih penting
lagi adalah terjadinya “tarik tambang” setelah kemerdekaan antara cendekiawan ber-
pendidikan Barat yang kini berkuasa dengan para pemimpin tradisional yang mewakili
cara hidup masa lampau. Perpecahan tersebut demikian mendalam dan hanya dapat
berakhir dengan dikalahkannya salah satu pihak oleh pihak lain...8

Kondisi semacam itu mirip dengan deskripsi Syafi’i Ma’arif bahwa percaturan politik
di Indonesia pascamerdeka memilah elit politik menjadi dua kelompok besar, yakitu kelompok
nasionalis sekuler dan kelompok Islam. Masing-masing kelompok memiliki orientasi dan
obsesi sendiri terhadap penyelenggaraan negara. Meminjam ungkapan Organski, peristiwa
ini harus dibaca sebagai kelanjutan percaturan politik mereka sebelum Indonesia merdeka.
Misalnya, dalam komposisi keanggotaan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemer-
dekaan Indonesia (BPUPKI). Dari 68 anggota BPUPKI, ada 15 orang yang dinyatakan
benar-benar mewakili aspirasi politik golongan Islam, dan selebihnya terdiri dari barisan
nasionalis sekuler.9

Dalam kondisi politik yang kurang stabil lahir Undang-Undang (UU) pendidikan
tahun 1950. UU ini sudah digunakan secara de facto sejak 30 Juni 1950, tetapi secara de

7S. Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 20-35.
8Organski, Tahap-Tahap Perkembangan Politik, terj J. H. Sinaulan (Jakarta: Akademika

Presindo, 1985), h. 41.
9Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 102.



131

jure baru disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 12 Maret 1954 dan diundangkan pada
tanggal 18 Maret 1954, lembaran negara No. 38 tahun 1954, ditandatangani oleh Presiden
Republik Indonesia Soekarno.10

Setelah 39 tahun berlalu, UU pendidikan 1950 akhirnya dianggap sudah tidak relevan.
Oleh karena itu dirumuskan rancangan Undang-undang pendidikan yang baru. Agak
berbeda kondisi dengan proses perumusan UU pendidikan tahun 1950, UU pendidikan
tahun 1989 dirumuskan 44 tahun setelah proklamasi. Politik Indonesia ketika itu berada
dalam format Orde Baru. Abdul Aziz Tabha menyebutkan 4 karakteristik politik rezim ini,
pertama, militer sebagai kekuatan dominan. Kedua, pembangunan ekonomi sebagai
prioritas. Ketiga, penciptaan stabilitas politik. Keempat, hegemoni sistem partai. 11

Karakter tersebut menurut Fasli Jalal berpengaruh secara langsung pada sistem
pendidikan Indonesia. Misalnya, pertama, sistem pendidikan sentralistik; kedua, kebijakan
yang “top down”; ketiga, peran pemerintah sangat dominan; keempat, peran institusi luar
sekolah yang lemah; kelima, orientasi pengembangan parsial; dan keenam, pendidikan
untuk orientasi kepentingan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas politik.12

Model pendidikan Orde Baru tersebut akhirnya dianggap tidak relevan lagi setelah
14 tahun berlaku. Era ini ditandai dengan keruntuhan kekuasaan Orde Baru di bawah
presiden Soeharto pada Mei 1998. Catatan diskusi politik pada tahun-tahun awal reformasi
menginformasikan bahwa era ini memberi harapan dimulainya era keterbukaan, demok-
ratisasi, pengembangan masyarakat madani, desentralisasi, dan sebagainya yang berujung
pada penghormatan pada prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia (HAM).13 Harapan-harapan
tersebut memengaruhi pengembangan pendidikan dengan paradigma yang baru. Di antara
karakteristik paradigma baru tersebut adalah, pertama, desentralisasi. Kedua, kebijakan
yang “bottom up”. Ketiga, orientasi pengembangan pendidikan holistik. Keempat, pengem-
bangan untuk kesadaran bersatu dalam kemajemukan budaya, menjunjung tinggi nilai
moral, kemanusiaan, agama, kesadaran kreatif, produktif, dan hukum. Kelima, meningkat-
nya peran serta masyarakat secara kualitatatif dan kuantitatif, pemberdayaan institusi
masyarakat, keluarga, LSM, pesantren, dan dunia usaha.14

Dari harapan-harapan dan idealisasi pendidikan tersebut akhirnya dirumuskan
Rancangan Undang-undang yang baru, yang akhirnya disahkan di Jakarta pada tanggal
8 Juli 2003, ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, diundangkan di Jakarta

Muh. Saerozi: Pergeseran Posisi Agama dalam Undang-undang Pendidikan

10Tilaar, 50 Tahun Pendidikan Nasional, h. 654.
11Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (Jakarta: Gema Insani

Press, 1996), h. 186-206.
12Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (ed.), Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah

(Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), h. 5.
13Idi Subandi Ibrahim (ed.), Bara dalam Sekam: Identifikasi akar Masalah dan Solusi atas

Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, & Riau (Bandung: Mizan, 2001), h. 9.
14Jalal dan Supriadi (ed.), Reformasi Pendidikan, h. 5.
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pada tanggal dan tahun yang sama, serta dimuat dalam lembaran negara RI tahun 2003
nomor 78.15

Sampai sekarang, UU pendidikan tersebut sudah berlaku kurang lebih 10 tahun.
Ada beberapa evaluasi bahkan sampai ke putusan Mahkamah Konstitusi.16 Sebagai produk
sejarah, undang-undang pendidikan ini pun akan menjalani kodratnya, yaitu terjadi
perkembangan, kesinambungan, pengulangan, atau bahkan sampai pada perubahan.

Dasar Pendidikan

Kebudayaan Nasional sebagai Dasar
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 (Selanjutnya disebut UU pendidikan tahun

1950) menyebutkan bahwa pendidikan dan pengajaran berdasar atas tiga asas, yaitu
Pancasila, Undang-undang Republik Indonesia, dan kebangsaan Indonesia.17

Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar pendidikan diteruskan dalam Undang-undang
Nomor 2 tahun 1989 dan Undang-undang Nomor. 20 tahun 2003 (Selanjutnya disebut
UU pendidikan tahun 1989 dan UU pendidikan tahun 2003). Namun, kebudayaan
kebangsaan Indonesia sebagai dasar hanya disebut dalam UU pendidikan tahun 1950.

Penempatan “kebudayaan kebangsaan Indonesia” sebagai dasar pendidikan  meskipun
akhirnya dianggap tidak tepat, tetapi memiliki alasan dan makna yang penting di zamannya.
Misalnya, sifat nasional dalam pendidikan bukan hanya mengandung makna bahwa
kebijakan pendidikan yang  dilakukan oleh pemerintah Indonesia harus berbeda dengan
kebijakan dan tradisi pendidikan kolonial, tetapi juga harus unik dan sungguh-sungguh
berdiri di atas kebudayaan nasionalnya sendiri. Dalam perspektif sejarah, pendidikan seperti
itu diharapkan dapat menjamin tumbuhnya generasi bangsa yang menjunjung tinggi
kebudayaan daerah sebagai pembentuk kebudayaan nasional yang “berBhinneka Tunggal
Ika”.18  Di sisi lain, spirit “kebudayaan kebangsaan Indonesia” secara normatif menutup
celah bagi penyelenggara negara untuk mengarahkan pendidikan di Indonesia bersifat
eksklusif  pada ikatan primordial tertentu. Apalagi sifat eksklusif  yang sampai menafikan
kehidupan agama, ras, suku, dan golongan.

Usaha membangun pendidikan di atas fondasi kebudayaan nasional bukan persoalan
mudah di zaman awal kemerdekaan. Sifat nasional masih mudah retak seiring dengan

15Tim Redaksi Wacana Intelektual, Guru dan Dosen & Sisdiknas, h.88.
16Djohar, “Pengujian UU Sisdiknas: Analisis Undang-undang Sisdiknas Ditinjau dari Segi

Praksis Pendidikan dan Anggaran Pendidikan,” dalam Jurnal Konstitusi, Vol. III, Nomor 1, Februari
2006, h. 15-54. Masih ada satu lagi Putusan Mahkamah Konstitusi di awal tahun 2012, yaitu pen-
cabutan pasal 40 ayat 3 UU Sisdiknas tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.

17Bab III pasal 4. Tilaar, 50 Tahun Pembangunan Pendidikan, h. 657.
18Thaba, Islam dan Negara, h. 205.
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jargon-jargon demokrasi yang diusung dengan kepentingan-kepentingan politik kelompok.19

Praktik demokrasi di negara yang baru saja merdeka sering berseberangan dengan kepen-
tingan persatuan nasional. Demokrasi di Indonesia pada waktu itu seolah dilakukan hanya
mendasarkan diri pada sila keempat Pancasila dan pasal 28 UUD 1945,20 sedangkan
persatuan nasional bersikukuh pada perwujudan sila ketiga. Fenomena semacam itu,
bukan hanya monopoli Indonesia, tetapi juga di negara-negara pasca kolonial yang lain.
Dari aspek inilah bisa dipahami adanya penyebutan secara eksplisit tentang diktum kebudayaan
kebangsaan sebagai dasar pendidikan yang disejajarkan dengan diktum Pancasila dan
UUD 1945.

Kebudayaan Nasional sebagai Akar
Kondisi nasional berubah seiring dengan pergantian rezim pemerintahan. Dasar

pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam UU pendidikan tahun 1950 direvisi
dalam UU pendidikan tahun 1989. UU pendidikan tahun 1989 hanya menyebut Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar pendidikan nasional. Sedangkan kebu-
dayaan nasional yang sebelumnya disebut sebagai dasar, dalam UU pendidikan tahun
1989 disebut sebagai akar.

Pasal 1 ayat 2 dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Pendidikan
nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang
berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.21 Dalam penjelasan ayat
ini disebutkan bahwa “pendidikan nasional berakar pada kebudayaan nasional dan ber-
dasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 serta melanjutkan dan meningkatkan
pedoman dan pengamalan Pancasila  (Eka Prasetya Pancakarsa)”.22

Dasar dan akar secara etimologis memiliki maksud yang berbeda.  Dasar diartikan
dengan tanah yang di bawah air, bagian yang terbawah, alas, atau pangkal dari suatu
pendapat.23 Sedangkan akar secara etimologis memiliki arti bagian tumbuhan yang biasanya
tertanam di tanah sebagai penguat batang dan pengisap air serta zat makanan.24

Ketika kebudayaan Nasional diposisikan sebagai dasar berarti difungsikan sebagai
penahan bangunan pendidikan dari goncangan-goncangan, seperti goncangan cultural

Muh. Saerozi: Pergeseran Posisi Agama dalam Undang-undang Pendidikan

19Tilaar, 50 Tahun Pembangunan Pendidikan, h. 664.
20Pasal 28 UUD 1945 “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan

lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Tim Redaksi Citra Umbara,
Piagam Jakarta  Undang-Undang Dasar 1945 (Bandung: Citra Umbara, 2005), h. 12.

21Tim Redaksi Tugu Muda, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, h. 5.
22Ibid., h. 33.
23Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 238.
24Ibid., h. 19.
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bondage kolonial yang potensial muncul kembali di zamannya.25 Ketika kebudayaan nasional
diposisikan sebagai akar berarti difungsikan sebagai pengirim zat makanan untuk  kehidupan
dahan, ranting, dan daun tanaman pendidikan nasional. Kebudayaan nasional sebagai
akar harus sehat, sebab  akar yang sehat akan bisa maksimum berfungsi sebagai penguat
tanaman  dan penyerap zat-zat makanan yang cukup baginya. Kebudayaan nasional yang
sehat akan mengirim filosofi-filosofi dan praktik-praktik kebudayaan yang sehat serta kaya
dari kebudayaan-kebudayaan daerah untuk kemajuan pendidikan nasional. Dari akar
kebudayaan nasional yang sehat tumbuhlah tanaman pendidikan yang sehat dan buah
pendidikan yang bermanfaat untuk negara dan bangsanya. Tanaman pendidikan yang
sehat juga akan memiliki tingkat kekebalan yang cukup untuk menahan serangan penyakit
yang datang dari jamur, bakteri, virus, dan hama pendidikan. Penyakit tersebut bisa datang
dari dalam negeri dan luar negeri.

Agama dan Kebudayaan Nasional sebagai Akar
Memposisikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan kebudayaan nasional sebagai

akar ternyata memiliki makna yang lebih fungsional sampai era reformasi dibandingkkan
dengan memposisikan kebudayaan nasional sebagai dasar. Oleh karena itu, posisi masing-
masing sebagai dasar dan akar dipertahankan dalam UU pendidikan tahun 2003. Bahkan
UU ini menambah lagi dua akar selain kebudayaan nasional, yaitu “nilai-nilai agama” dan
“tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa
“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,
kebudayaan Nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman.”26

Tabel 1
Posisi  Kebudayaan Nasional  dalam Pendidikan Nasional

25Tilaar, 50 Tahun Pembangunan Pendidikan, h. 665
26Tim Redaksi Wacana Intelektual, Guru dan Dosen, h. 55-56. Pasal 2 berbunyi, “Pendidikan

nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.” Ibid., h. 58.

UU RI NO. 4/1950 UU RI NO. 2/1989 UU RI NO. 20/2003 

Kebudayaan kebangsaan 
Indonesia sebagai dasar 
pendidikan nasional 

Kebudayaan kebangsaan 
Indonesia sebagai akar 
pendidikan nasional 

Kebudayaan nasional sebagai 
akar pendidikan nasional 
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Tabel 2.
Akar Pendidikan Nasional

Penambahan dua akar pendidikan nasional, yaitu “nilai-nilai agama” dan “tanggap
terhadap masa depan” merupakan perkembangan baru dalam perundang-undangan pen-
didikan. Di sini, nilai-nilai agama secara teoretik maupun politik sungguh-sungguh dibedakan
dengan budaya.

Nilai-nilai agama bersumber dari ajaran-ajaran dasar Islam, Kristen, Katolik, Hindu,
Budha, dan Konghucu.27 Masing-masing agama ini memiliki kitab suci sebagai firman
Tuhan yang relevan menjadi rujukan nilai hidup manusia Indonesia. Adapun kebudayaan
nasional—meminjam pendapat Van Peursen—28 bersumber dari endapan kegiatan dan
karya manusia Indonesia.

Agama sebagai sumber nilai memerlukan pemahaman yang dinamis. Begitu pula
kebudayaan hanya akan relevan bila dipahami sebagai sesuatu yang dinamis pula. Van
Peursen pernah berkata, dulu kata “kebudayaan” diartikan sebagai sebuah kata benda, kini
lebih sebagai sebuah kata kerja.29

Pemahaman agama yang dinamis diwujudkan dalam ragam  metodologi penafsiran
dan produk-produknya yang semakin kontekstual. Pendekatan yang kontekstual melahirkan
banyak sikap dan perilaku positif, di antaranya adalah inklusivitas. Kontekstualitas dan
inklusivitas tersebut relevan dengan akar pendidikan nasional yang ketiga, yaitu tanggap
terhadap tuntutan perubahan zaman.

Istilah “tanggap” memiliki indikator sikap dan perilaku, seperti segera mengetahui
keadaan, memperhatikan sungguh-sungguh terhadap keadaan, mengetahui secara cepat
terhadap gejala yang timbul, dan menyadari secara cepat terhadap gejala yang timbul.30

Oleh karena itu kajian-kajian terhadap agama dan budaya diarahkan supaya memberi
kontribusi pada pendidikan nasional supaya menghasilkan generasi yang tanggap terhadap
sinyal perubahan zaman tersebut.

Muh. Saerozi: Pergeseran Posisi Agama dalam Undang-undang Pendidikan

UU RI NO. 2/1989 UU RI NO. 20/2003 

Kebudayaan nasional 1. Nilai-nilai agama 
2. Kebudayaan nasional 
3. Tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman 

27Tedi Khalidudin, Kuasa Negara Atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus “Agama Resmi”
dan Diskriminasi Hak Sipil (Semarang: RaSAIL, 2009), h. 213-230. Aliran kepercayaan dalam
tulisan ini tidak dimasukkan dalam kategori agama.

28C. A. van Peursen, Strategi Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius, 1988), h. 9.
29Ibid., h. 11.
30Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1137.
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Tujuan Pendidikan
Sebagai pembuka kajian, lebih dulu disajikan redaksi tujuan pendidikan dari tiap-

tiap undang-undang:

Tabel 3
Perbedaan Tujuan Pendidikan

UNDANG-
UNDANG REDAKSI ANALISIS 

NO. 4/ 
1950 

Membentuk manusia 
susila yang cakap dan 
warga negara yang 
demokratis serta 
bertanggung jawab 
tentang kesejahteraan 
masyarakat dan tanah 
air. 

1. Rumusan tujuan  bersifat umum. 
2. Rumusan tujuan hanya menggunakan kosa 

kata bahasa Indonesia dan Barat, seperti kata 
susila, kata warga negara, kata demokratis. 

3. Aspek agama tidak tampak dalam tujuan. 
4. Fokus tujuan adalah: 

a. Membentuk manusia susila yang cakap. 
b. Membentuk warga negara demokratis yang 

bertanggung terhadap nasib bangsa dan 
negara.  

5. Kata kunci tujuan terhadap peserta didik 
adalah “membentuk” 

NO. 2/ 
1989 

Mencerdaskan kehidup-
an bangsa dan mengem-
bangkan manusia Indo-
nesia seutuhnya, yaitu 
manusia yang beriman 
dan bertaqwa terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa 
dan berbudi pekerti 
luhur, memiliki penge-
tahuan dan keteram-
pilan, kesehatan 
jasmani dan rohani, 
kepribadian yang 
mantap dan mandiri 
serta rasa tanggung 
jawab kemasyarakatan 
dan kebangsaan. 

1. Rumusan tujuan yang bersifat umum 
dijabarkan dalam karakteristik spesifik. 

2. Rumusan tujuan yang umum berangkat dari 
Pembukaan UUD 1945 (alenia ke-4, 
mencerdaskan kehidupan bangsa) 

3. Rumusan tujuan menggunakan istilah ber-
bahasa Indonesia,  dan Arab. (Seperti iman, 
takwa, budi pekerti). 

4. Aspek agama tampak  dalam rumusan tujuan 
(istilah iman dan taqwa). 

5. Fokus tujuan adalah: 
a. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 
b. mengembangkan manusia Indonesia seutuh-

nya dengan berbagai karakteristiknya. 
6. Kata kunci tujuan terhadap peserta didik 

adalah “mengembangkan” 
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Dari deskripsi tersebut dapat diketahui bahwa rumusan tujuan pendidikan nasional
semakin sempurna dari waktu ke waktu. Posisi agama—yang menjadi fokus kajian ini—
juga memperoleh apresiasi yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Peningkatan ini dapat dibuktikan secara nyata. Tujuan pendidikan dalam UU pen-
didikan tahun 1950 tidak satu pun menyebut istilah-istilah khusus agama. Hal ini berbeda
degan UU pendidikan tahun 1989 yang menyebut secara eksplisit  istilah khusus tersebut,
yaitu “beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

Tujuan pendidikan dalam UU pendidikan tahun 2003 juga memberikan perhatian
yang lebih besar lagi terhadap agama dibandingkan dengan tujuan pendidikan dalam
UU sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada penambahan istilah “berakhlak mulia” dalam
rumusan tujuan pendidikan, sehingga bunyinya menjadi “beriman dan bertakwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia”.

Asal  kosa kata yang digunakan dalam tujuan pendidikan juga semakin komplek.
Ini dapat dibuktikan dalam bahasa yang digunakan. Rumusan tujuan pendidikan tahun
1950 hanya menggunakan kosa kata Indonesia dan Inggris, seperti istilah susila (dari bahasa
Jawa) dan demokratis (Inggris). Rumusan tujuan pendidikan tahun 1989 menggunakan
kosa kata Indonesia dan Arab, seperti iman dan takwa (Arab), budi pekerti (Jawa). Rumusan
tujuan pendidikan tahun 2003 menggunakan tiga kosa kata, yaitu  Indonesia,  Inggris,
dan Arab, seperti iman, takwa (Arab), cakap, mandiri (Indonesia), potensi, kreatif (Inggris).

Istilah iman, takwa, Ketuhanan yang Maha Esa, dan akhlak termasuk dalam kategori
ideologis dalam konteks sejarah pendidikan nasional. Hal ini bisa disimak dalam catatan
sejarah polemik  perumusan tujuan pendidikan nasional. Misalnya, pada tahun 1989, RUU
Sisdiknas hanya menyebutkan istilah “bertaqwa”, sedangkan Garis-garis Besar Haluan
Negara (GBHN) tahun 1988 menyebutkan istilah “beriman dan bertaqwa”. Atas dasar itu,

Muh. Saerozi: Pergeseran Posisi Agama dalam Undang-undang Pendidikan

NO. 20/ 
2003 

Berkembangnya potensi 
peserta didik agar 
menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri 
dan menjadi warga 
negara yang demok-
ratis serta bertanggung 
jawab. 

1. Rumusan tujuan sudah bersifat spesifik. 
2. Rumusan tujuan menggunakan istilah ber-

bahasa Indonesia,  Barat, dan Arab. (Seperti 
iman, takwa, cakap, mandiri, potensi, kreatif). 

3. Aspek agama tampak  lebih jelas dalam 
rumusan tujuan (Istilah iman, takwa, dan  
akhlak mulia). 

4. Fokus tujuan adalah pengembangan potensi 
peserta didik untuk kapasitas tanggung jawab 
dirinya sendiri dan bangsanya. 

5. Kata kunci tujuan terhadap peserta didik 
adalah “mengembangkan” 
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maka Muhammadiyah mendesak kepada DPR mengubah rumusan tujuan pendidikan tersebut
sesuai dengan teks GBHN.31

Meskipun tujuan pendidikan dalam tiga UU pendidikan  menampakkan  tingkat
perhatian terhadap agama yang berbeda, tetapi memiliki komitmen yang sama terhadap
urgensi sikap dan perilaku terpuji yang disebut dengan istilah yang berbeda-beda pula.
Misalnya istilah susila, budi pekerti luhur, atau akhlak mulia. Istilah-istilah tersebut memang
memiliki arti etimologis berbeda, tetapi memiliki kesamaan terminologis. Susila diartikan
dengan baik budi bahasanya, beradab, santun.32 Istilah akhlak atau khuluq berasal dari bahasa
Arab  yang berarti character (of a person), morals, morality.33

Ada pula aspek lain dalam tujuan pendidikan nasional yang konsisten dipertahan-
kan sejak UU pendidikan tahun 1950 sampai 2003, yaitu komitmen untuk menjadikan
manusia Indonesia yang bertanggung jawab untuk kebaikan dirinya sendiri dan manusia
yang bertanggung jawab untuk memperbaiki negara bangsanya.

Penutup
Pembahasan terdahulu tentang pergeseran posisi agama dalam dasar dan tujuan

pendidikan nasional mengantarkan kepada beberapa kesimpulan. Pertama, terjadi per-
geseran posisi agama dalam rumusan-rumusan  dasar dan tujuan pendidikan nasional.
Posisi agama dalam rumusan-rumusan tersebut semakin strategis. Kedua, agama  akhirnya
diposisikan sebagai akar pendidikan nasional setelah melewati waktu 53 tahun sejak Undang-
undang pendidikan pertama disahkan tahun 1950. Menurut UU pendidikan 1989, akar
pendidikan nasional adalah kebudayaan nasional. Adapun UU pendidikan tahun 1950
justru menempatkan kebudayaan kebangsaan sebagai dasar pendidikan nasional. Ketiga,
meskipun UU pendidikan tahun 1950, 1989, dan 2003 menempatkan agama dalam posisi
yang berbeda, tetapi tiga Undang-undang tersebut konsisten menempatkan Pancasila
dan UUD 1945 sebagai dasar pendidikan nasional. Keempat, posisi agama akhirnya juga
meningkat strategisnya dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Peningkatan itu
mulai terjadi pada rumusan tujuan pendidikan tahun 1989 dan seterusnya meningkat
lebih baik  pada UU pendidikan tahun 2003. Indikator dari posisi strategis agama yang
meningkat adalah terserapnya istilah-istilah khusus keagamaan, seperti iman, takwa,
Ketuhanan Yang Maha Esa, dan akhlak. Empat istilah tersebut memiliki makna idiologis
bagi para perumus undang-undang dan masyarakat. Kelima, meskipun terjadi pergeseran
posisi agama dalam rumusan tujuan pendidikan, tetapi ada yang konsisten dibangun oleh

31Lukman Harun, Muhammadiyah dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta:
Pustaka Panjimas, 1990), h. 12.

32Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1110.
33Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Beirut: Librairie du Liban, 1974), h.

258.
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UU pendidikan sejak tahun 1950 sampai sekarang, yaitu susila, budi pekerti luhur, atau
akhlak mulia, dan komitmen untuk menjadikan manusia Indonesia yang bertanggung
jawab untuk kebaikan dirinya sendiri dan memperbaiki negara bangsanya. Keenam,
peningkatan posisi agama dalam rumusan pendidikan nasional terkait erat dengan per-
caturan politik saat penyusunan dan pengesahan undang-undang. Kontestasi kelompok
yang pro dan kontra terhadap visi religius dalam dasar dan tujuan pendidikan nasional
sangat kental. Dalam konteks sejarah dikenal adanya kelompok nasionalis sekuler dan
nasionalis agama. Bila akhirnya posisi agama menguat, maka sesungguhnya sedang terjadi
penguatan kelompok nasionalis agama di tingkat pengambil keputusan. Penguatan posisi
kelompok tersebut tidak bisa dilepaskan dari dukungan masyarakat simpatisannya.
Ketujuh, sesuai “kodrat” sejarah, maka undang-undang pendidikan nasional tentu akan
berubah. Nasib agama dalam rumusan dasar dan tujuan pendidikan nasional ke depan
bergantung  terutama pada penyelenggara negaranya. Sebab format kosntitusi Indonesia
menggariskan seperti itu. Oleh karena itu nilai-nilai agama sebagai akar pendidikan
nasional harus menghunjam kuat di tengah masyarakat. Iman, taqwa, dan akhlak mulia
harus kokoh dalam sanubari peserta didik. Dari situlah tumbuh harapan-harapan
terawatnya dasar dan tujuan pendidikan yang lebih agamis dan dinamis dalam percaturan
pendidikan nasional yang akan datang.
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Abstrak: Salah satu Persoalan krusial yang sekarang  dihadapi oleh Psikologi  Islam
adalah tentang epistemologi. Dalam konteks ini terjadi keterputusan hubungan
antara epistemologi yang dibangun para ulama terdahulu dengan para ilmuwan
Psikologi Islam saat ini. Menurut penulis artikel ini, ilmuwan Psikologi Islam saat
ini lebih berpijak pada epistemologi psikologi barat liberal, yang hanya memprioritas-
kan akal dan pengalaman empirik. Untuk itu, artikel ini berupaya mengkaji gagasan
tentang epistemologi Psikologi Islam yang dibentuk berdasarkan pandangan wahyu
tentang kemungkinan manusia memiliki pengetahuan, mengetahui realitas dan
dirinya sendiri, yang menjadi prasyarat sebelum manusia mengetahui realitas di
luar dirinya. Hal ini bukan menafikan akal dan pengalaman empirik manusia. Namun,
karena wahyu menempati posisi paling utama, maka akal dan pengalaman empirik
harus tunduk pada bimbingan dan kebenaran wahyu. Kebenaran wahyu mutlak
transendental sementara akal sebagai anugerah Allah memiliki keterbatasan.

Abstract: The Epistemology of Islamic Psychology. One of the crucial
issues faced by Islamic psychology is on epistemology. In this context, there exists
dichotomy between epistemology founded by the learned Islamic scholars of the
past with those of the present. According to the writer, the current Islamic psychology
scholars are more inclined to the epistemology of liberal Western psychology that
gives intellect and empirical sense priority. Thus, this article attempts to study Islamic
psychology epistemology ideas established based on the revelation concerning
the possibility of man to knowing, to know the reality and to self-knowing as the
prerequisite for man before knowing the reality beyond the self. This, however, does
not necessary mean denying the importance of intellect and the man’s empirical
senses. Nonetheless, since the position of revelation reigns supreme and transcendentally
absolute, the intellect and the man’s empirical senses as God-given should go along
with the guidance and the truth of the revelation.

Kata Kunci: psikologi Islam, epistemologi, wahyu, akal
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Pendahuluan
Salah satu persoalan krusial yang dihadapi oleh Psikologi Islam adalah persoalan

epistemologis. Sebagai disiplin ilmu psikologi yang sedang berjuang membangun mazhab
kelima, di samping Psikoanalisa, Behavioristik, Kognitif, dan Humanistik. Psikologi Islam
sedang dihadapkan pada persoalan meyangkut bangunan keilmuannya. Bagaimana Psikoloi
Islam memandang realitas, khususnya manusia dengan berbagai entitasnya merupakan
pertanyaan besar yang bersifat sentral pada epistemologi. Ada kesan bahwa paradigma
keilmuan yang digunakan para pakar dan pengkaji Psikologi Islam belakangan ini lebih
berpijak pada epistemologi Psikologi Barat-Liberal. Karenanya, merumuskan epistemologi
Psikologi Islam adalah merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan mendesak untuk
dilakukan.

Secara etimologi, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistime dan
logos. Epistime biasanya diartikan sebagai ‘pengetahuan’ atau ‘kebenaran’, dan logos
diartikan sebagai ‘pikiran’, kata atau teori. Berdasarkan hal itu, maka secara sederhana
epistemologi dapat diartikan sebagai ‘teori pengetahuan’ atau dalam bahasa Inggrisnya
disebut sebagai theory of knowledge. Dalam kajian keilmuan dan literatur filsafat, istilah-
istilah lain yang semakna dengan epistemologi adalah logika material, criteriology,
gnosiology, yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan ‘filsafat ilmu’ atau ‘filsafat
pengetahuan’. Kadang-kadang disebut juga dengan ‘teori pengetahuan’ dengan maksud
memberi tekanan khusus pada pembahasan tentang keilmuan sains yang disebut dengan
philosophy of science atau theory of science.1

Syed Muhammad Naquib al-Attas ketika menjelaskan pandangannya tentang epis-
temologi dalam berbagai tulisannya menganai islamisasi sains, misalnya dalam Prolegomena
to the Methapysics of Islam dan The Possitive Aspect of Tasawuf, tampak lebih menekankan
pada pendekatan psikologi dari pada pendekatan fisika ataupun matematika. Sementara
Armahedi Mahzar lebih menjelaskan konsep integralistik dengan memadukan filosofis
matematika dan filosofis fisika.2

Al-Attas menekankan bahwa realitas hanya dapat dipahami jika alat untuk menge-
tahuinya juga dipahami secara benar. Karena yang akan mengetahui realitas itu manusia,
maka memahami realitas manusia menjadi prasyarat sebelum manusia mengetahui realitas
di luar dirinya. Karena itu, gagasannya tentang epistemologi tidak dapat dipisahkan dari
pemahamannya tentang potensi manusia, baik tradisional maupun Modern. Potensi manusia
secara tradisional lebih menekankan pada akal sebagai pembeda manusia dengan makhluk
lainnya. Akal sebagai salah satu potensi istimewa manusia telah disepakati oleh para filosof,

1Baharuddin, Paradigma Psikologi Islami: Studi tentang Elemen Psikologi dari al-Qur’an
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004), h. 371.

2Yadi Purwanto, Epistemologi Psikologi Islam: Dialektika Pendahuluan Psikologi Barat dan
Psikologi Islami (Bandung: Refika Aditama 2007), h. 132.
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sufi, juga mutakallimin. Pendekatan al-Attas ini merupakan akumulasi sains yang digagas
oleh Ibn Sînâ, al-Ghazâlî, dan Ibn ‘Arabi yang lebih mendekati pada model Psychological
Framework of Epistemology (Epistemologi berkerangka Psikologi).3 Biasanya, epistemologi
diterjemahkan sebagai teori tentang ilmu atau memahami ilmu (nadzariyyat al-‘ilm, fahm
al-‘ilm).

Setiap peradaban memiliki paham tersendiri tentang ilmu, demikian pula Islam.
Bagi seorang Muslim, epistemologi bukan sekadar teori. Epistemologi Islam adalah bagian
dari akidah. Hal ini sudah dibahas oleh para ulama pada masa dahulu.4 Dalam al-‘Aqa’id
al-Nasafiyah’ misalnya, di antara buku akidah yang menjadi pegangan bagi Ahli Sunah
Waljamaah dibicarakan apa yang hari ini disebut sebagai epistemologi. Dalam buku itu
dituliskan haqâ’aiq al-asyyâ’ tsabitat wa al-‘ilm bihâ mutahaqqiqûn khilafan li al-shufasta’iyyah’.
(Hakikat sesuatu itu adalah tsabit (tetap) dan pengetahuan kita tentang hakikat tadi
adalah benar, berbeda dengan para sophist). Pernyataan ini adalah pembahasan tentang
epistemologi.5

Menurut Abbas Hamami sebagaimana dikutip Surajiwo, istilah-istilah lain yang
setara maksudnya dengan epitemologi dalam pelbagai kepustakaan filsafat kadang-kadang
disebut juga logika material, criteriologi, kritika pengetahuan, gnasiologi dan dalam bahasa
Indonesia lazim digunakan dengan istilah filsafat pengetahuan.6

Banyak para ahli yang telah memberikan definisi tentang epistemologi. Masing-masing
memberikan definisi sejalan dengan perbedaan pandangan dan metode yang mereka
gunakan. Perbedaan ini muncul karena sesungguhnya pengetahuan manusia sangat
‘misterius’ baik bagi ilmuan itu sendiri maupun bagi filosof, tentunya lebih-lebih bagi masya-
rakat awam. Dalam buku Philosophical Anthropology dijelaskan bahwa “…from the scientific
poin of view knowledge may look very mysterious. From the philosophical poin of view too
it is as myterious as being itself (… dari sudut pandang sains pengetahuan dapat dikatakan
sebagai sesuatu yang sangat misterius, dari sudut pandang filsafat pengetahuan juga
dapat dipandang sebagai sesuatu yang sangat misterius juga). Demikian juga, dalam buku
yang berjudul Introduction to Realistic Philosophy dijelaskan bahwa human knowledge is
a most mysterious and complex phenomenon (pengetahuan manusia adalah suatu fenomena
yang sangat misterius dan kompleks.)7

Hardodo Hadi, misalnya, menjelaskan bahwa “epistemologi atau filsafat ilmu adalah
cabang filsafat yang mempelajari dan menentukan kodrat dan skop atau ruang lingkup

Basri: Epistemologi Psikologi Islam

3Ibid., h. 132.
4"Epistemologi Psikologi Islam,” dalam http://filsafat.kompasiana.com/2010/11/20.

Diakses 20 November 2010.
5"Psikologi Islam,” dalam http://.eldido.blog.com/2010/11/20. Diakses 20 November

2010.
6Surajiyo, Ilmu Filsafat: Suatu Pengantar (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 53.
7Baharuddin, Paradigma Psikologi Islami, h. 371.
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pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas
pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki.8 Sementara Mulyadhi Kartanegara menya-
takan bahwa epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang hal-hal yang
fundamental dalam ilmu. Yang menjadi bahan kajian adalah sumber ilmu.9

Kemampuan Manusia Memiliki Pengetahuan
Dalam konteks kemampuan manusia memiliki pengetahuan, secara garis besar, para

filosof terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok yang meragukan kemampuan
manusia untuk mengetahui kebenaran. Mereka beranggapan bahwa manusia selalu
terjebak dalam relavitisme, skeptisme, bahkan agnotisme. Kedua, kelompok yang menyakini
bahwa manusia niscaya mengetahui kebenaran, meskipun ada bagian rahasia yang
tidak diketahui, tetapi indikasi kerahasiaannya disadari bahwa itu memang rahasia. Ketiga,
kelompok yang berpandangan bahwa manusia sepenuhnya mengetahui seluruh penge-
tahuan, baik nyata maupun rahasia.

Islam memandang bahwa manusia berada pada kelompok yang kedua. Manusia
mampu mengetahui dan atau memiliki pengetahuan dan kebenaran sebatas modalitas
(akal, panca indera dan pengetahuan permulaan) yang dimilikinya dan berada dalam
ketidaktahuan sebatas di luar kapasitas modalitasnya.10 Dalam filsafat ilmu, cara manusia
mendapatkan ilmu pengetahuan–termasuk instrumen dan validitas ilmu pengetahuan–
merupakan kajian atau bahasan epistemologi. Dalam konteks ini, epistemologi Islam ber-
pandangan bahwa pengetahuan diperoleh melalui dua cara, yaitu melalui usaha manusia
dan melalui angurah yang diberikan oleh Allah SWT.11

Dalam konteks yang pertama, pengetahuan yang diperoleh melalui usaha ada empat
jenis. Pertama, pengetahuan empirik yang diperoleh melalui indera. Kedua, pengetahuan
sains yang diperoleh melalui indera dan akal. Ketiga, pengetahuan filsafat yang diperoleh
melalui akal. Keempat, pengetahuan intuisi yang diperoleh melalui qalb (hati). Sedangkan
dalam konteks anugerah atau ‘pemberian’ Allah SWT, pengetahuan dapat dikelompokkan
kepada tiga. Pertama, pengetahuan wahyu yang disampaikan kepada para Nabi dan Rasul.
Kedua, ilham yang diterima oleh akal manusia. Ketiga, hidayah yang diterima oleh qalb
manusia.

Melalui dua cara tersebut di atas, berkembanglah ilmu-ilmu keislaman dari masa
ke masa. Al-Qur’an sebagai kumpulan wahyu Allah merupakan sumber pengetahuan

8Ibid., h. 371
9Mulyadhi Kartanegara, Nalar Religius: Memahami Hakikat Tuhan, Alam dan Manusia

(Jakarta: Erlangga 2007), h. 67.
10Purwanto, Epistemologi Psikologi Islam, h. 126.
11Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para

Tokohnya (Jakarta: Kalam Mulia 2006), h. 78.
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Islam yang berisikan isyarat-isyarat ilmiah yang dapat digali sepanjang masa. Di samping
itu, hadis-hadis Rasulullah SAW., dalam posisinya sebagai sumber hukum kedua dan bayan
al-Qur’an, juga merupakan sumber pengetahuan yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip
dasar berbagai cabang ilmu pengetahuan.

Di dalam al-Qur’an ditemukan sejumlah informasi mengenai potensi manusia untuk
dapat mengetahui setiap realitas, di antaranya:

(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di
waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan
mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah “adakah sama orang-orang yang mengetahui
dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat
menerima pelajaran.12

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang
yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang Dia menyaksikannya.13

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan
manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-
ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat
(tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak diperguna-
kannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan
mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.14

Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan
itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar?
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Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam
dada.15

Berdasarkan kutipan beberapa ayat al-Qur’an di atas, dapat dipahami bahwa manusia
berpotensi mengetahui. Hal itu disebabkan mereka dibekali oleh Allah SWT. dengan sejumlah
potensi yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Berdasarkan sejumlah
ayat di atas dapat diketahui bahwa cara memperoleh pengetahuan dapat dilakukan melalui
pendengaran, penglihatan, akal dan melalui hati. Dengan mempergunakan potensi yang
diberikan Allah tersebut manusia bisa menemukan, mendapatkan, memahami, dan mengem-
bangkan berbagai ilmu pengetahuan.

Di samping pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan penglihatan, pen-
dengaran, akal, dan hati, ada pula pengetahuan juga dapat diperoleh melalui hidayah dari
Allah SWT. Menurut Quraish Shihab, firasat, intuisi, dan semacamnya dapat diraih dengan
penyucian hati (tazkiyah al-nafs), karena hidayah Allah tidak akan sampai kepada manusia,
jika kesucian hatinya belum tercapai.16

Dalam Islam, pengetahuan yang diperoleh manusia melalui pendengaran, penglihatan,
akal, dan hati itu sifatnya relatif. Sebab, dalam kenyataannya, semua pengetahuan yang
diperoleh manusia melalui pendengaran, penglihatan, akal, dan hati itu senantiasa meng-
alami dinamika dan perkembangan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sementara
itu, pengetahuan yang bersumber dari Allah SWT. sifatnya mutlak. Karenanya, ia bersifat
abadi atau lazim disebut sebagai perennial knowledge.

Dalam epistemologi Islam, seluruh pengetahuan pada dasarnya bersumber dari Yang
Satu, yakni Allah SWT. Dia-lah yang memberikan pengetahuan kepada seluruh makhluk-
Nya, baik melalui ayat-ayat yang tertulis maupun yang dihampartkan-Nya di semesta
raya (makro kosmos), termasuk dalam diri manusia sendiri (mikro kosmos). Karena itu,
dalam Islam semua pengetahuan mengakar dan berbasis tauhid. Berdasarkan asas tauhid
ini pulalah dikonsepsi dan dikembangkan epistemologi keilmuan Islam dan pandangan-
pandangannya mengenai hakikat realitas dan cara manusia menjangkau atau menge-
tahuinya. Konsep tauhid yang ditawarkan epistemologi Islam ini mengintegrasikan seluruh
pengetahuan yang diketahui manusia. Berdasar konsep ini, maka muncul tiga sisi integral,
yaitu ‘manusia-alam-Tuhan’. Implikasi teoretik dan praktiknya adalah diakuinya semua
rentetan atau jenjang tingkat pengetahuan dan realitas. Masing-masing jenjang itu bukan
saling menafikan antar satu dengan lainnya, tetapi lebih dari itu, merupakan serangkaian
kebenaran yang diakui sesuau dengan tingkatan persepsi dan proses pemahamannya.
Masing-masing pengetahuan dan realitas yang ditemukan pada masing-masing jenjang

15Q.S. al-Hajj/22: 46.
16Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam, h. 79.
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bermuara pada satu hakekat kebenaran, yaitu kebenaran transenden dan kebenaran mutlak
Allah SWT.17

Al-Qur’an memerintahkan manusia untuk memperhatikan proses penciptaan unta,
gunung, langit, dan bumi,yang merupakan realitas pembentuk pengetahuan empirik. Secara
eksplisit hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-Ghâsyiah/88: 17-20.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? dan langit, bagai-
mana ia ditinggikan? dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? dan bumi, bagaimana
ia dihamparkan?

Secara tekstual, ayat di atas berkaitan dengan perintah Allah SWT. kepada manusia
untuk memperhatikan, mencermati, dan ‘meneliti’ alam atau fenomena empirik. Tentu
saja, dalam proses itu, manusia harus mempergunakan indera dan akalnya. Namun, secara
kontekstual, ayat di atas sebenarnya memerintahkan manusia untuk memperhatikan,
mencermati, dan ‘meneliti’ hal-hal yang berada di luar alam atau fenomena empirik. Bukankah
dalam proses penciptaan binatang, meninggikan langit, menegakkan gunung, dan meng-
hamparkan bumi tampak dengan jelas kekuasaan Sang Maha Pencipta, Allah SWT.? Karena-
nya, penciptaan binatang, meninggikan langit, menegakkan gunung, dan menghampar-
kan bumi hanyalah suatu aksiden dan pelaku sesungguhnya dari keberadaan semua itu
adalah Allah SWT. Di sisi lain, ayat di atas sebenarnya juga merupakan suatu isyarat bahwa
dengan mempergunakan akalnya manusia mampu membaca hal-hal yang berada di balik
fonomena alam empirik. Fenomena di balik alam dunia empirik itu merupakan sunnatullah
yang menentukan eksistensi dan perubahan suatu benda empirik. Pengetahuan yang diper-
oleh dengan menggunakan akal terhadap benda-benda empirik untuk menemukan sunnatullah
itu disebut sebagai pengetahuan realitas rasional.18

Kecuali itu, manusia juga diperintahkan untuk memikirkan hal-hal yang bersifat
meta empirik. Di antara ayat yang menguraikan hal tersebut adalah Q.S. al-Baqarah/ 2:
164,
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Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang,
bahtera yang berlayar di lautan membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang
diturunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu, Dia menghidupkan bumi sesudah matinya
(kering), dan Dia sebarkan di bumi segala jenis hewan dan pergeseran angin dan awan yang
dikendalikan di antara langit dan bumi, sesungguhnya terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
memikirkannya.

Penciptaan langit dan bumi merupakan hal yang meta empirik. Tiada seorang pun
yang mengetahui secara empirik bagaimana langit dan bumi ini diciptakan. Di kalangan
ilmuan sendiri pun yang ada hanyalah dugaan dan pendapat yang sifatnya sangat debatable.
Karenanya, dalam dunia sains, meskipun produk dari penciptaan itu bersifat empirik, bahkan
kasat mata, namun bagaimana sesungguhnya langit dan bumi ini diciptakan masih meru-
pakan suatu misteri yang belum terpecahkan. Namun, dalam Islam, pengetahuan wahyu
menginformasikan kepada manusia bahwa Allah SWT. yang menciptakan langit dan
bumi melalui suatu proses penciptaan. Meskipun demikian, Islam tetap memerintahkan
kepada manusia untuk memikirkannya.

Dalam Islam, keyakinan terhadap eksistensi meta empirik yang ada di balik realitas
inderawi merupakan bagian dari keimanan terhadap dunia akhirat. Konsep akhirat itu
dapat berarti hari kemudian, yaitu hari setelah kematian; dan juga dapat berarti di belakang
atau di balik yang nyata, dan itu adalah sunnatullah. Melalui persepsi rasional diperoleh
pengetahuan di balik dunia fisik dan ia bersifat abstrak. Melalui persepsi supra rasional
yang disebut dengan al-zawq manusia dapat memperoleh pengetahuan hakikat, seperti
merasakan kehadiran Allah dalam setiap garak-gerik kehidupannya. Sadangkan melalui
persepsi spiritual, manusia dapat memperoleh pengetahuan iman, yaitu pengetahuan
yang hanya dapat diterima melalui kekuatan iman. seperti pengetahuan tentang adanya
Allah, malaikat, hari kiamat, surga, dan neraka. Melalui persepsi trasenden diperoleh penge-
tahuan transenden, yang ini terbatas pada manusia pilihan Allah, yaitu Rasulullah. Penge-
tahuan transenden itu kemudian membentuk fenomena berupa wahyu yang dapat dipelajari
oleh seluruh manusia. Pengetahuan tentang wahyu Allah ini, yang dalam Islam berbentuk
al-Qur’an merupakan pengetahuan yang bersifat empirik transendental.19

Semua tingkatan ini adalah benar dan nyata. Karena epistemologi Psikologi Islam
mengetahui semua tingkatan persepsi dan realitas seperti yang diterangkan di atas sebagai
pembentuk pengetahuan yang sah, maka selanjutnya diakui hierarki dan jenjang ilmu
pengetahuan yang sesuai dengan tingkatan persepsi tersebut. Tingkatan pengetahuan
terendah adalah pengetahuan dari persepsi inderawi, dan tingkatan pengetahuan tertinggi
adalah pengetahuan transendental.

Dasar epistemologi Psikologi Islam adalah wahyu sebagai empirik transendental.

19Ibid., h. 376.
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Meskipun demikian, tidak berarti bahwa akal atau penalaran dan pengalaman empirik
manusia tidak berperan. Namun berbeda dengan Psikologi Barat yang hanya memprio-
ritaskan akal dan pengalaman empirik, maka Psikologi Islam memandang akal, pengalaman
inderawi, dan wahyu merupakan sumber pengetahuan. Namun, karena wahyu yang diyakini
berasal dari Allah SWT. dan bersifat transendental, maka kedudukannya lebih tinggi
ketimbang akal dan pengalaman inderawi manusia. Sementara itu, dikarenakan akal
bergantung pada kapasitas manusia dalam melakukan penalaran dan pengalaman inderawi
dibatasi oleh ruang dan waktu, maka kebenaran yang dihasilkannya bersifat relatif dan
terbatas. Akal memang dapat menafsirkan wahyu, namun dikarenakan keterbatasan-
keterbatasannya, maka akal dalam bidang spiritual dan transendental harus tunduk kepada
wahyu. Meskipun demikian, akal sebagai dimensi psikis manusia mampu melapaui batasan-
batasan penalaran destruktif jika ia dibimbing oleh pengalaman dan wahyu. Secara inheren,
akal memiliki pertalian yang lebih erat dengan wahyu dibandingkan dengan nalar dan
pikir. Dengan demikian, nalar dan pikir pasti tunduk kepada wahyu dalam bidang spiritual
dan transendental.20

Salah satu unsur terpenting yang melekat dalam pendidikan Islam adalah ilmu.
Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa pendidikan Islami pada dasarnya adalah suatu
proses penanaman ilmu ke dalam diri manusia. Karenanya, jika berbicara tentang pen-
didikan Islami, tidak dapat dilepaskan diri dari pembicaraan tentang ilmu.21

Epistemologi atau teori pengetahuan, membahas secara mendalam segenap proses
yang terlihat dalam usaha manusia untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu merupakan
pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan.
Metode inilah yang membedakan ilmu dengan buah pemikiran yang lain. Atau dengan
perkataan lain, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode
ilmiah. Karena ilmu merupakan sebagian dari pengetahuan, yakni pengetahuan yang
memiliki sifat-sifat tertentu, maka ilmu dapat juga disebut pengetahuan keilmuan. Untuk
tujuan inilah, agar tidak terjadi kekacauan antara pengertian “ilmu” (science) dan “penge-
tahuan” (knawledge), maka dalam tulisan ini digunakan istilah “ilmu” untuk “ilmu penge-
tahuan”.

Ditinjau dari pengetahuan ini, ilmu lebih merupakan kegiatan dari pada sekedar
produk yang siap dikonsumsi. Kata sifat “keilmuan” lebih mencerminkan hakikat ilmu
dari pada istilah ilmu sebagai kata benda. Kegiatan ilmu juga dinamis dan statis. Kegiatan
dalam mencari pengetahuan tentang apapun, selama hal itu terbatas pada obyek empirik
dan pengetahuan tersebut diperoleh dengan mempergunakan metode keilmuan, adalah
sah untuk disebut keilmuan. Orang bisa membahas suatu kejadian sehari-hari secara
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keilmuan, asalkan dalam proses pengkajian masalah tersebut ia memenuhi persyaratan
yang telah digariskan. Sebaliknya tidak semua yang diasosiasikan dengan eksistensi ilmu
adalah keilmuan. Seorang sarjana yang mempunyai bidang ilmu belum tentu mendekati
masalah ilmunya secara keilmuan. Hakikat ilmu tidak berhubungan dengan titel, profesi
atau kedudukan; hakikat keilmuan ditentukan oleh cara berpikir yang dilakukan menurut
persyaratan keilmuan sesuai dengan metode ilmiah. Hal ini bisa menggugah kesadaran
kita untuk tidak menempatkan ilmu pada suatu struktur feodalisme yang terselubung.
Ilmu bersifat terbuka, demokratis dan menjunjung kebenaran di atas segala-galanya.

Kemampuan Manusia Mengetahui Realita
Untuk mengetahui realitas, manusia diberi potensi sebagai modal untuk menge-

tahui. Semua modalitas yang dimiliki, diberikan kepada manusia sesuai dengan realitas
yang terdapat di dalam alam mikro (diri manusia) dan makrokosmos (di luar manusia).
Realitas tersebut terdiri dari realitas visible hingga realitas yang invisible.22

Kemampuan akal budi manusia untuk mengetahui realitas dan memperoleh ilmu
pengetahuan adalah terbatas.23 Ia tidak mampu menguasai seluruh realitas alam semesta.
Walaupun, dengan upayanya sendiri ia tidak mampu untuk mengetahui realitas hal-hal
yang gaib. Menarik sekali dicermati firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Isrâ’/17: 85.

Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ‘ruh itu termasuk urusan Tuhan-
ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.’

Ayat di atas menekankan bahwa kemampuan manusia dalam mengetahui realitas
memiliki keterbatasan. Dengan memberdayakan potensi inderawinya, manusia memang
dapat mempersepsi dan memahami realitas atau fenomena empirik. Begitu pula, dengan
memberdayakan potensi akalnya, manusia dapat memahami hal-hal yang bersifat rasional,
bahkan hal-hal yang berada di balik realitas atau fenomena empirik. Namun, baik potensi
inderawi maupun akal, keduanya memiliki keterbatasan. Begitu banyak realitas empirik,
apalagi di balik realitas empirik, yang tidak atau belum dapat diketahui manusia. Ayat
di atas merupakan salah satu contoh tentang hal ini. Melalui ayat di atas, Allah SWT.
menegaskan bahwa pengetahuan tentang ruh ada dalam penguasaan-Nya dan manusia
hanya diberi sedikit sekali pengetahuan tentangnya.

Inderawi manusia seringkali mengalami kekeliruan. Tidak sedikit manusia yang
‘tertipu’ oleh inderawinya. Lihatlah misalnya, ketika berjalan di panas hari yang terik, manusia

              

22Purwanto, Epistemologi Psikologi Islam, h. 128.
23Muhammad Usman Najati, Psikologi Qur’ani dari Jiwa hingga Ilmu Laduni (Bandung:

Marja 2010), h. 176.
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melihat seakan-akan di depan anda ada telaga. Namun, ketika ia  sampai di sana, ternyata
telaga itu tidak ada. Begitu pula, ketika ia menyaksikan bulan purnama, seakan-akan
diameter bulan itu sekiitar seratus sentimeter. Benarkan diameter bulan seluas itu? Tentu
tidak. Di sinilah antara lain letak kekeliruan pengetahuan inderwi. Bisa dibayangkan,
ketika organ-organ inderawi itu mengalami kerusakan, mata kabur misalnya, bagaimana
ia dapat menangkap objek secara utuh?

Sama halnya dengan potesi inderawi, akal manusia juga dapat mengalami keliruan,
kelalaian, dan kelupaan. Seberapa banyak informasi yang bisa didisimpan setelah diketahui
akal? Bisakah akal merasakan kehadiran atau kedekatan dengan Tuhan? Karenanya, dalam
konteks ini, manusia dari waktu ke waktu membutuhkan petunjuk dan bimbingan dari
Allah tentang apa yang baik dan bermanfaat bagi dirinya. Baik melalui para Nabi dan Rasul
atau pun melalui ilham dan mimpi (ru’yat).24 Fungsi para Nabi dan Rasul yang diutus Allah
dalam berbagai kurun sejarah adalah untuk memberi peringatan kepada manusia,  meng-
informasikan hal-hal yang tidak atau belum diketahui manusia, dan mengajari mereka
ajaran-ajaran agama dan apa yang mendatangkan kebaikan bagi mereka. Mengenai hal
ini, Q.S. al-Baqarah/2: 213 menegaskan:

Sesungguhnya manusia itu adalah umat yang satu. maka Allah mengutus para nabi, sebagai
pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi
keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih
tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah
datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka
sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang
hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya, dan Allah selalu memberi petunjuk
orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

Kemampuan Manusia Mengetahui Dirinya
Manusia sudah lama menjadi kajian pengetahuan manusia sendiri. Manusia mem-

pelajari manusia mungkinkah? Bila dilihat perjalanan sejarah filsafat manusia ataupun
ilmu yang diturunkan olehnya, seperti ilmu psikologi, biologi, sosiologi, politik, dan ekonomi,
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maka akan didapati pergulatan pendapat dan pemikiran tentang hal ini yang bukan saja
berbeda, bahkan bisa bertentangan.

Pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri hampir setua keberadaanya sebagai
manusia. Manusia di satu sisi menjadi objek, sedangkan di satu sisi lain menjadi subjek,
yang hanya manusia yang dapat melakukannya, sedangkan binatang tidak. Berdyaev (1874-
1948 M) dalam Purwanto menyatakan bahwa “the esential and fundamental problem is the
problem of his knowledge, his freedom, his creativeness” (problem yang esensial dan fundamental
adalah masalah pengetahuannya, kebebasannya, dan karsa ciptanya). Kemudian ia melan-
jutkan “man is the key to the mystery of knowledge” (manusia adalah kunci misteri bagi ilmu
pengetahuan).25

Manusia dalam banyak hal dapat diketahui oleh dirinya, akan tetapi lebih banyak
hal yang tidak atau belum diketahuinya. Karenanya ada yang berpendapat bahwa meneliti
manusia sama dengan meneliti kemustahilan. Hingga hari ini, manusia masih merupakan
misteri. Contoh sederhana, ketika seorang manusia telah merasa kenal dekat dengan
seseorang, (istri, suami, atau orang tua), namun sekaligus benar-benar tidak mengenalnya,
meskipun bila dibandingkan dengan orang lain, tentu kita lebih mengenalnya. Tetapi tetap
akan muncul pertanyaan, benarkah manusia itu mengenal sepenuhnya? Jawabannya
adalah belum pasti.

Kedirian manusia bisa dilihat dari tiga dimensi. Pertama, dimensi yang tampak. Kedua,
dimensi yang tidak tampak tetapi terindera. Ketiga, dimensi yang tidak tampak dan tidak
terindera. Manusia adalah realitas sekaligus sebagai modalitas alat untuk mengetahui
dirinya. Manusia pada saat yang bersamaan mempresentasikan sumber pengetahuan sekaligus
menjadi alat presentasinya. Manusia adalah objek materia, sekaligus sebagai objek formal.
Ia juga sebagai objek sekaligus sebagai subjek.26

Dalam konteks mengenal diri sendiri, pengetahuan manusia tentang hal ini bisa
dilihat dari tiga posisi.

Manusia Dapat Mengetahui Siapa Dirinya
Dalam perspektif Islam, manusia dimungkinkan dapat mengetahui dirinya. Kata-

kata hikmah “man ya’rifu nafsahu, ya’rifu rabbahu” (siapa yang mengenal dirinya, pasti
mengenal Tuhannya) mengindikasikan bahwa manusia berkemungkinan mengenal dirinya.
Hal ini dimungkinkan karena manusia diberikan perangkat untuk mengenal dirinya.
Perangkat yang diberi Allah disebutkan dengan beberapa terminologi sepertial-sam‘a(telinga),
al-bashar (mata), al-fu’ad (mata hati), dan al-qalb (hati). Semua perangkat tersebut adalah

25Purwanto, Epistemologi Psikologi Islam, h. 164.
26Ibid., h. 164.
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instrumen untuk memperoleh dan memiliki ilmu dan kebenaran, termasuk mengenal siapa
manusia. Dalam Q.S. al-Nahl/16: 78, Allah SWT. memaklumkan:

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun,
dan Dia memberi kamu pendengaran (al-sam‘a), penglihatan (al-abshar) dan hati (al-af’idah),
agar kamu bersyukur.

Manusia Dapat Salah Mengetahui Siapa Dirinya
Manusia memiliki kemampuan untuk mengetahui siapa dirinya, tetapi boleh jadi

pengetahuannya itu salah. Manusia adalah makhluk yang rentan dengan kesalahan. Ia
sangat potensial untuk menjadi khalifah, pemakmur bumi dan pemegang amanat jagat
raya,  tetapi ia juga rentan dengan berbagai kelemahan dan kealpaan, baik fisik, mental,
maupun spiritual. Ketiga kelemahan tersebut seringkali dimanfaatkan oleh oknum lain
yang tidak berhak atasnya, yaitu syaitan untuk memperbudaknya. Jadilah manusia ter-
gelincir dari jalan yang benar, namun merasa benar sendiri, takabbur, membangkang,
akal bulus, dan dusta. Karena itu, Allah mengingatkan bahwa pemahaman manusia tentang
banyak hal boleh benar tetapi boleh jadi keliru dan perlu diluruskan. Bisa jadi, menurut
pendapat manusia bahwa sesuatu itu baik, ternyata buruk di sisi Allah. Manusia mengira
bahwa dunia dan isinya adalah hal terindah yang pernah mereka jumpai, ternyata ada
hal yang lebih agung dan indah. Sejumlah ayat al-Qur’an mengindikasikan akan hal ini.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala),
dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui.27

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci.
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi (pula) kamu
menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui.28
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27Q.S. al-Baqarah/2: 103.
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Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Yaitu
wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-
binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah
tempat kembali yang baik (surga).29

Adalah suatu hal yang alamiah jika seseorang menyukai dan memandang indah
wanita, anak, dan harta yang banyak, baik dari jenis emas, perak, binatang dan sawah ladang.
Namun, melalui ayat-ayat di atas, Allah menegaskan bahwa yang lebih indah adalah pahal
dari sisi Allah, rezeki dari sisi Allah, dan tempat kembali yang baik di akhirat kelak, yaitu
surga.

Tidak hanya berkaitan dengan materi, namun apa yang dikonsepsi atau diyakini
manusia tentang sesuatupun dapat keliru dan salah. Ayat-ayat al-Qur’an berikut ini
secara eksplisit menegaskan akan hal tersebut.

Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka
memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih
mulia dari pada mereka di hari kiamat. dan Allah memberi rezki kepada orang-orang yang
dikehendaki-Nya tanpa batas.30

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, Kami jadikan mereka
memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, Maka mereka bergelimang (dalam kesesatan).31

Perbedaan pemikiran, persepsi, dan cara pandang terhadap sesuatu sudah menjadi
bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tidak jarang persepsi, pemikiran, dan
cara pandang yang salah (bukan sekedar berbeda) dapat menjadikan manusia tersesat
dan terhalang dari jalan Allah. Tidak ada jaminan bahwa peradaban material yang maju
menjadi garansi bagi manusia terhindar dari kekeliruan dan kesalahan. Hal ini sebagaimana
diilustrasikan al-Qur’an tentang Ratu Balqis dan kaumnya.

                      
        

             

29Q.S. Âli ‘Imran/3: 14.
30Q.S. al-Baqarah/2: 212.
31Q.S. al-Naml/27: 4.
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Aku mendapati dia (Ratu Balqis) dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan setan
telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi
mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk.32

Dari sisi lain, ada kalanya persepsi, pemikiran, dan cara pandang yang salah melahir-
kan sikap dan perilaku yang merasa benar sendiri (truth claim) tanpa argumentasi, baik
fakta maupun dalil. Inilah di antara karakteristik orang-orang munafik yang diilustrasikan
Allah dalam al-Qur’an.

Apabila dikatakan kepada mereka ‘berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah
beriman’ mereka menjawab ‘akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh
itu telah beriman?’ Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh; tetapi mereka
tidak tahu.33

Manusia Tidak Dapat Mengetahui Siapa Dirinya
Manusia, bagaimanapun sempurna bentuk dan rupanya, ia adalah makhluk. Sampai

kapan pun makhluk tidak akan pernah sempurna, meskipun ia bergelar ahsân al-taqwîm
(sebaik-baik ciptaan). Ia selalu bergantung pada yang lainnya. Ia dibatasi oleh berbagai
keterbatasan. Setiap sesuatu yang berbatas, pasti memiliki wilayah yang ia tidak mampu
menjangkaunya. Dengan kata lain, ia pasti tidak memiliki pengetahuan di luar keter-
batasannya. Artinya, segala keterbatasannya adalah gaib, rahasia atau sesuatu yang
tidak diketahuinya. Faktanya, dalam kehidupan keseharian, selalu saja ada hal yang tidak
diketahui dan tidak dapat dijelaskan sehingga selalu membuat seseorang terkejut dan
serba tanda tanya. Pernahkah dipikirkan, mengapa manusia lahir pada tanggal yang tertulis
seperti pada akta kelahiran dan berjenis kelamin seperti yang tertera pada di KTP? Dan
mengapa terlahir dari orang tua yang ini, bukan yang lebih kaya, cantik, atau ganteng,
atau lebih dari segala hal?

Pernahkah dipikirkan, bahwa dulu manusia adalah makhluk yang tidak jelas bentuk-
nya, kemudian menjadi seperti sekarang ni? Pernahkah terpikir kapan manusia akan
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mati dan bagaimana ia mati? Ini semua rahasia yang tidak pernah diketahui mengapa
manusia menjadi seperti sekarang ini. Manusia hanya mengetahui sebatas pengetahuan-
nya yang terbatas, sisi lain adalah gelap dan rahasia.

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah)
sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian
dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang
tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa
yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan
kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan,
dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan
umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya
telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan
air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-
tumbuhan yang indah.34

Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari
segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan
hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup
lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian)
supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya).35

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukan-Nya ajal (kematianmu),

                    
                         
                    
                           
 

               
                    

34Q.S. al-Hajj/22: 5.
35Q.S. al-Mu’min/40: 67.
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dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian
kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu).36

Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh Kami
kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada
mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka; dan bagi mereka azab yang meng-
hinakan.37

Manusia, meskipun dilengkapi dengan potensi psiko fisik berupa alat indera, akal,
dan hati, namun tetap saja memiliki keterbatasan untuk mengenal dirinya. Bahkan, antara
diri dan hatinya, terdapat dinding yang memungkinkan manusia tidak mengenal siapa jati
dirinya. Dalam Q.S. Fushshilat/ 41: 5,

Mereka berkata “hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru
kami kepadanya dan telinga kami ada sumbatan dan antara Kami dan kamu ada dinding,
maka bekerjalah kamu. Sesungguhnya kami bekerja (pula).”

Pencarian jati diri manusia telah lama dilakukan, namun tidak juga memperoleh
titik akhir, selain jawaban khabari dari Pencipta manusia itu sendiri. Manusia akan habis
waktunya hanya untuk menulusuri masa lalunya seperti yang dilakukan oleh kaum
antropolog Darwinisme ataupun kaum Materialisme yang mencari-cari awal dan akhir
dunia ini sampai menghabiskan triliyunan US Dollar. Hal ini bukan berarti bahwa penelitian
jejak-jejak manusia selama ini sia-sia atau penelitian harus dihentikan. Pepatah menga-
takan, barang siapa mengenal sejarah, ia menguasai masa depan. Islam memberi jawaban
tentang siapa manusia, asal usul mereka, tujuan keberadaannya, dan akhir dari perjalan-
annya. Islam menganjurkan agar manusia bukan sekedar mengenal sejarah, melainkan
menekankan pada kebenaran sejarah. Bukan pula untuk membatasi penelitian manusia
tentang jagad raya ke ujung kosmos. Bahkan, Allah menantang manusia untuk terus
melajutkan penelitiannya dengan segenap kemampuannya. Secara eksplisit hal ini dikemu-
kakan Allah SWT. dalam Q.S. al-Rahmân/55: 33.
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Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan
bumi. Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.

Penutup
Mungkinkah manusia diketahui, bagaimanakah cara mengetahuinya, dan bagai-

manakah validitas atas pengetahuan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang coba
dijawab oleh epistemologi Psikologi Islam. Dasar epistemologi Psikologi Islam adalah wahyu
sebagai empirik transendental. Hal ini bukan menafikan akal dan pengalaman empirik
manusia. Namun, berbeda dengan Psikologi Barat yang hanya memprioritaskan akal dan
pengalaman empirik, dalam Psikologi Islam wahyu menempati posisi terpenting dan paling
utama. Dalam konteks ini, akal dan pengalaman empirik harus tunduk pada bimbingan
dan kebenaran wahyu. Sebab wahyu berasal dari Allah dan bersifat mutlak transendental,
sementara akal yang merupakan anugerah atau pemberian Allah kepada manusia me-
miliki kapasitas terbatas, dan pengalaman empirik juga dibatasi oleh ruang dan waktu.
Akal memang dapat menafsirkan wahyu, namun karena keterbatasan-keterbatasannya,
maka akal dalam bidang spiritual dan transendental harus tunduk kepada wahyu. Meskipun
demikian, akal sebagai dimensi psikis manusia mampu melapaui batasan-batasan penalaran
destruktif, jika ia dibimbing oleh pengalaman objektif dan wahyu.
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Abstrak: Salah satu Persoalan krusial yang sekarang  dihadapi oleh Psikologi  Islam
adalah tentang epistemologi. Dalam konteks ini terjadi keterputusan hubungan
antara epistemologi yang dibangun para ulama terdahulu dengan para ilmuwan
Psikologi Islam saat ini. Menurut penulis artikel ini, ilmuwan Psikologi Islam saat
ini lebih berpijak pada epistemologi psikologi barat liberal, yang hanya memprioritas-
kan akal dan pengalaman empirik. Untuk itu, artikel ini berupaya mengkaji gagasan
tentang epistemologi Psikologi Islam yang dibentuk berdasarkan pandangan wahyu
tentang kemungkinan manusia memiliki pengetahuan, mengetahui realitas dan
dirinya sendiri, yang menjadi prasyarat sebelum manusia mengetahui realitas di
luar dirinya. Hal ini bukan menafikan akal dan pengalaman empirik manusia. Namun,
karena wahyu menempati posisi paling utama, maka akal dan pengalaman empirik
harus tunduk pada bimbingan dan kebenaran wahyu. Kebenaran wahyu mutlak
transendental sementara akal sebagai anugerah Allah memiliki keterbatasan.

Abstract: The Epistemology of Islamic Psychology. One of the crucial
issues faced by Islamic psychology is on epistemology. In this context, there exists
dichotomy between epistemology founded by the learned Islamic scholars of the
past with those of the present. According to the writer, the current Islamic psychology
scholars are more inclined to the epistemology of liberal Western psychology that
gives intellect and empirical sense priority. Thus, this article attempts to study Islamic
psychology epistemology ideas established based on the revelation concerning
the possibility of man to knowing, to know the reality and to self-knowing as the
prerequisite for man before knowing the reality beyond the self. This, however, does
not necessary mean denying the importance of intellect and the man’s empirical
senses. Nonetheless, since the position of revelation reigns supreme and transcendentally
absolute, the intellect and the man’s empirical senses as God-given should go along
with the guidance and the truth of the revelation.
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Pendahuluan
Salah satu persoalan krusial yang dihadapi oleh Psikologi Islam adalah persoalan

epistemologis. Sebagai disiplin ilmu psikologi yang sedang berjuang membangun mazhab
kelima, di samping Psikoanalisa, Behavioristik, Kognitif, dan Humanistik. Psikologi Islam
sedang dihadapkan pada persoalan meyangkut bangunan keilmuannya. Bagaimana Psikoloi
Islam memandang realitas, khususnya manusia dengan berbagai entitasnya merupakan
pertanyaan besar yang bersifat sentral pada epistemologi. Ada kesan bahwa paradigma
keilmuan yang digunakan para pakar dan pengkaji Psikologi Islam belakangan ini lebih
berpijak pada epistemologi Psikologi Barat-Liberal. Karenanya, merumuskan epistemologi
Psikologi Islam adalah merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan mendesak untuk
dilakukan.

Secara etimologi, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistime dan
logos. Epistime biasanya diartikan sebagai ‘pengetahuan’ atau ‘kebenaran’, dan logos
diartikan sebagai ‘pikiran’, kata atau teori. Berdasarkan hal itu, maka secara sederhana
epistemologi dapat diartikan sebagai ‘teori pengetahuan’ atau dalam bahasa Inggrisnya
disebut sebagai theory of knowledge. Dalam kajian keilmuan dan literatur filsafat, istilah-
istilah lain yang semakna dengan epistemologi adalah logika material, criteriology,
gnosiology, yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan ‘filsafat ilmu’ atau ‘filsafat
pengetahuan’. Kadang-kadang disebut juga dengan ‘teori pengetahuan’ dengan maksud
memberi tekanan khusus pada pembahasan tentang keilmuan sains yang disebut dengan
philosophy of science atau theory of science.1

Syed Muhammad Naquib al-Attas ketika menjelaskan pandangannya tentang epis-
temologi dalam berbagai tulisannya menganai islamisasi sains, misalnya dalam Prolegomena
to the Methapysics of Islam dan The Possitive Aspect of Tasawuf, tampak lebih menekankan
pada pendekatan psikologi dari pada pendekatan fisika ataupun matematika. Sementara
Armahedi Mahzar lebih menjelaskan konsep integralistik dengan memadukan filosofis
matematika dan filosofis fisika.2

Al-Attas menekankan bahwa realitas hanya dapat dipahami jika alat untuk menge-
tahuinya juga dipahami secara benar. Karena yang akan mengetahui realitas itu manusia,
maka memahami realitas manusia menjadi prasyarat sebelum manusia mengetahui realitas
di luar dirinya. Karena itu, gagasannya tentang epistemologi tidak dapat dipisahkan dari
pemahamannya tentang potensi manusia, baik tradisional maupun Modern. Potensi manusia
secara tradisional lebih menekankan pada akal sebagai pembeda manusia dengan makhluk
lainnya. Akal sebagai salah satu potensi istimewa manusia telah disepakati oleh para filosof,

1Baharuddin, Paradigma Psikologi Islami: Studi tentang Elemen Psikologi dari al-Qur’an
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004), h. 371.

2Yadi Purwanto, Epistemologi Psikologi Islam: Dialektika Pendahuluan Psikologi Barat dan
Psikologi Islami (Bandung: Refika Aditama 2007), h. 132.
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sufi, juga mutakallimin. Pendekatan al-Attas ini merupakan akumulasi sains yang digagas
oleh Ibn Sînâ, al-Ghazâlî, dan Ibn ‘Arabi yang lebih mendekati pada model Psychological
Framework of Epistemology (Epistemologi berkerangka Psikologi).3 Biasanya, epistemologi
diterjemahkan sebagai teori tentang ilmu atau memahami ilmu (nadzariyyat al-‘ilm, fahm
al-‘ilm).

Setiap peradaban memiliki paham tersendiri tentang ilmu, demikian pula Islam.
Bagi seorang Muslim, epistemologi bukan sekadar teori. Epistemologi Islam adalah bagian
dari akidah. Hal ini sudah dibahas oleh para ulama pada masa dahulu.4 Dalam al-‘Aqa’id
al-Nasafiyah’ misalnya, di antara buku akidah yang menjadi pegangan bagi Ahli Sunah
Waljamaah dibicarakan apa yang hari ini disebut sebagai epistemologi. Dalam buku itu
dituliskan haqâ’aiq al-asyyâ’ tsabitat wa al-‘ilm bihâ mutahaqqiqûn khilafan li al-shufasta’iyyah’.
(Hakikat sesuatu itu adalah tsabit (tetap) dan pengetahuan kita tentang hakikat tadi
adalah benar, berbeda dengan para sophist). Pernyataan ini adalah pembahasan tentang
epistemologi.5

Menurut Abbas Hamami sebagaimana dikutip Surajiwo, istilah-istilah lain yang
setara maksudnya dengan epitemologi dalam pelbagai kepustakaan filsafat kadang-kadang
disebut juga logika material, criteriologi, kritika pengetahuan, gnasiologi dan dalam bahasa
Indonesia lazim digunakan dengan istilah filsafat pengetahuan.6

Banyak para ahli yang telah memberikan definisi tentang epistemologi. Masing-masing
memberikan definisi sejalan dengan perbedaan pandangan dan metode yang mereka
gunakan. Perbedaan ini muncul karena sesungguhnya pengetahuan manusia sangat
‘misterius’ baik bagi ilmuan itu sendiri maupun bagi filosof, tentunya lebih-lebih bagi masya-
rakat awam. Dalam buku Philosophical Anthropology dijelaskan bahwa “…from the scientific
poin of view knowledge may look very mysterious. From the philosophical poin of view too
it is as myterious as being itself (… dari sudut pandang sains pengetahuan dapat dikatakan
sebagai sesuatu yang sangat misterius, dari sudut pandang filsafat pengetahuan juga
dapat dipandang sebagai sesuatu yang sangat misterius juga). Demikian juga, dalam buku
yang berjudul Introduction to Realistic Philosophy dijelaskan bahwa human knowledge is
a most mysterious and complex phenomenon (pengetahuan manusia adalah suatu fenomena
yang sangat misterius dan kompleks.)7

Hardodo Hadi, misalnya, menjelaskan bahwa “epistemologi atau filsafat ilmu adalah
cabang filsafat yang mempelajari dan menentukan kodrat dan skop atau ruang lingkup
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3Ibid., h. 132.
4"Epistemologi Psikologi Islam,” dalam http://filsafat.kompasiana.com/2010/11/20.

Diakses 20 November 2010.
5"Psikologi Islam,” dalam http://.eldido.blog.com/2010/11/20. Diakses 20 November

2010.
6Surajiyo, Ilmu Filsafat: Suatu Pengantar (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 53.
7Baharuddin, Paradigma Psikologi Islami, h. 371.
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pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas
pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki.8 Sementara Mulyadhi Kartanegara menya-
takan bahwa epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang hal-hal yang
fundamental dalam ilmu. Yang menjadi bahan kajian adalah sumber ilmu.9

Kemampuan Manusia Memiliki Pengetahuan
Dalam konteks kemampuan manusia memiliki pengetahuan, secara garis besar, para

filosof terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok yang meragukan kemampuan
manusia untuk mengetahui kebenaran. Mereka beranggapan bahwa manusia selalu
terjebak dalam relavitisme, skeptisme, bahkan agnotisme. Kedua, kelompok yang menyakini
bahwa manusia niscaya mengetahui kebenaran, meskipun ada bagian rahasia yang
tidak diketahui, tetapi indikasi kerahasiaannya disadari bahwa itu memang rahasia. Ketiga,
kelompok yang berpandangan bahwa manusia sepenuhnya mengetahui seluruh penge-
tahuan, baik nyata maupun rahasia.

Islam memandang bahwa manusia berada pada kelompok yang kedua. Manusia
mampu mengetahui dan atau memiliki pengetahuan dan kebenaran sebatas modalitas
(akal, panca indera dan pengetahuan permulaan) yang dimilikinya dan berada dalam
ketidaktahuan sebatas di luar kapasitas modalitasnya.10 Dalam filsafat ilmu, cara manusia
mendapatkan ilmu pengetahuan–termasuk instrumen dan validitas ilmu pengetahuan–
merupakan kajian atau bahasan epistemologi. Dalam konteks ini, epistemologi Islam ber-
pandangan bahwa pengetahuan diperoleh melalui dua cara, yaitu melalui usaha manusia
dan melalui angurah yang diberikan oleh Allah SWT.11

Dalam konteks yang pertama, pengetahuan yang diperoleh melalui usaha ada empat
jenis. Pertama, pengetahuan empirik yang diperoleh melalui indera. Kedua, pengetahuan
sains yang diperoleh melalui indera dan akal. Ketiga, pengetahuan filsafat yang diperoleh
melalui akal. Keempat, pengetahuan intuisi yang diperoleh melalui qalb (hati). Sedangkan
dalam konteks anugerah atau ‘pemberian’ Allah SWT, pengetahuan dapat dikelompokkan
kepada tiga. Pertama, pengetahuan wahyu yang disampaikan kepada para Nabi dan Rasul.
Kedua, ilham yang diterima oleh akal manusia. Ketiga, hidayah yang diterima oleh qalb
manusia.

Melalui dua cara tersebut di atas, berkembanglah ilmu-ilmu keislaman dari masa
ke masa. Al-Qur’an sebagai kumpulan wahyu Allah merupakan sumber pengetahuan

8Ibid., h. 371
9Mulyadhi Kartanegara, Nalar Religius: Memahami Hakikat Tuhan, Alam dan Manusia

(Jakarta: Erlangga 2007), h. 67.
10Purwanto, Epistemologi Psikologi Islam, h. 126.
11Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para

Tokohnya (Jakarta: Kalam Mulia 2006), h. 78.
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Islam yang berisikan isyarat-isyarat ilmiah yang dapat digali sepanjang masa. Di samping
itu, hadis-hadis Rasulullah SAW., dalam posisinya sebagai sumber hukum kedua dan bayan
al-Qur’an, juga merupakan sumber pengetahuan yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip
dasar berbagai cabang ilmu pengetahuan.

Di dalam al-Qur’an ditemukan sejumlah informasi mengenai potensi manusia untuk
dapat mengetahui setiap realitas, di antaranya:

(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di
waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan
mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah “adakah sama orang-orang yang mengetahui
dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat
menerima pelajaran.12

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang
yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang Dia menyaksikannya.13

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan
manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-
ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat
(tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak diperguna-
kannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan
mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.14

Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan
itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar?
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12Q.S. al-Zumâr/39: 9.
13Q.S. Qâf/50: 37.
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Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam
dada.15

Berdasarkan kutipan beberapa ayat al-Qur’an di atas, dapat dipahami bahwa manusia
berpotensi mengetahui. Hal itu disebabkan mereka dibekali oleh Allah SWT. dengan sejumlah
potensi yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Berdasarkan sejumlah
ayat di atas dapat diketahui bahwa cara memperoleh pengetahuan dapat dilakukan melalui
pendengaran, penglihatan, akal dan melalui hati. Dengan mempergunakan potensi yang
diberikan Allah tersebut manusia bisa menemukan, mendapatkan, memahami, dan mengem-
bangkan berbagai ilmu pengetahuan.

Di samping pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan penglihatan, pen-
dengaran, akal, dan hati, ada pula pengetahuan juga dapat diperoleh melalui hidayah dari
Allah SWT. Menurut Quraish Shihab, firasat, intuisi, dan semacamnya dapat diraih dengan
penyucian hati (tazkiyah al-nafs), karena hidayah Allah tidak akan sampai kepada manusia,
jika kesucian hatinya belum tercapai.16

Dalam Islam, pengetahuan yang diperoleh manusia melalui pendengaran, penglihatan,
akal, dan hati itu sifatnya relatif. Sebab, dalam kenyataannya, semua pengetahuan yang
diperoleh manusia melalui pendengaran, penglihatan, akal, dan hati itu senantiasa meng-
alami dinamika dan perkembangan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sementara
itu, pengetahuan yang bersumber dari Allah SWT. sifatnya mutlak. Karenanya, ia bersifat
abadi atau lazim disebut sebagai perennial knowledge.

Dalam epistemologi Islam, seluruh pengetahuan pada dasarnya bersumber dari Yang
Satu, yakni Allah SWT. Dia-lah yang memberikan pengetahuan kepada seluruh makhluk-
Nya, baik melalui ayat-ayat yang tertulis maupun yang dihampartkan-Nya di semesta
raya (makro kosmos), termasuk dalam diri manusia sendiri (mikro kosmos). Karena itu,
dalam Islam semua pengetahuan mengakar dan berbasis tauhid. Berdasarkan asas tauhid
ini pulalah dikonsepsi dan dikembangkan epistemologi keilmuan Islam dan pandangan-
pandangannya mengenai hakikat realitas dan cara manusia menjangkau atau menge-
tahuinya. Konsep tauhid yang ditawarkan epistemologi Islam ini mengintegrasikan seluruh
pengetahuan yang diketahui manusia. Berdasar konsep ini, maka muncul tiga sisi integral,
yaitu ‘manusia-alam-Tuhan’. Implikasi teoretik dan praktiknya adalah diakuinya semua
rentetan atau jenjang tingkat pengetahuan dan realitas. Masing-masing jenjang itu bukan
saling menafikan antar satu dengan lainnya, tetapi lebih dari itu, merupakan serangkaian
kebenaran yang diakui sesuau dengan tingkatan persepsi dan proses pemahamannya.
Masing-masing pengetahuan dan realitas yang ditemukan pada masing-masing jenjang

15Q.S. al-Hajj/22: 46.
16Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam, h. 79.
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bermuara pada satu hakekat kebenaran, yaitu kebenaran transenden dan kebenaran mutlak
Allah SWT.17

Al-Qur’an memerintahkan manusia untuk memperhatikan proses penciptaan unta,
gunung, langit, dan bumi,yang merupakan realitas pembentuk pengetahuan empirik. Secara
eksplisit hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-Ghâsyiah/88: 17-20.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? dan langit, bagai-
mana ia ditinggikan? dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? dan bumi, bagaimana
ia dihamparkan?

Secara tekstual, ayat di atas berkaitan dengan perintah Allah SWT. kepada manusia
untuk memperhatikan, mencermati, dan ‘meneliti’ alam atau fenomena empirik. Tentu
saja, dalam proses itu, manusia harus mempergunakan indera dan akalnya. Namun, secara
kontekstual, ayat di atas sebenarnya memerintahkan manusia untuk memperhatikan,
mencermati, dan ‘meneliti’ hal-hal yang berada di luar alam atau fenomena empirik. Bukankah
dalam proses penciptaan binatang, meninggikan langit, menegakkan gunung, dan meng-
hamparkan bumi tampak dengan jelas kekuasaan Sang Maha Pencipta, Allah SWT.? Karena-
nya, penciptaan binatang, meninggikan langit, menegakkan gunung, dan menghampar-
kan bumi hanyalah suatu aksiden dan pelaku sesungguhnya dari keberadaan semua itu
adalah Allah SWT. Di sisi lain, ayat di atas sebenarnya juga merupakan suatu isyarat bahwa
dengan mempergunakan akalnya manusia mampu membaca hal-hal yang berada di balik
fonomena alam empirik. Fenomena di balik alam dunia empirik itu merupakan sunnatullah
yang menentukan eksistensi dan perubahan suatu benda empirik. Pengetahuan yang diper-
oleh dengan menggunakan akal terhadap benda-benda empirik untuk menemukan sunnatullah
itu disebut sebagai pengetahuan realitas rasional.18

Kecuali itu, manusia juga diperintahkan untuk memikirkan hal-hal yang bersifat
meta empirik. Di antara ayat yang menguraikan hal tersebut adalah Q.S. al-Baqarah/ 2:
164,
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Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang,
bahtera yang berlayar di lautan membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang
diturunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu, Dia menghidupkan bumi sesudah matinya
(kering), dan Dia sebarkan di bumi segala jenis hewan dan pergeseran angin dan awan yang
dikendalikan di antara langit dan bumi, sesungguhnya terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
memikirkannya.

Penciptaan langit dan bumi merupakan hal yang meta empirik. Tiada seorang pun
yang mengetahui secara empirik bagaimana langit dan bumi ini diciptakan. Di kalangan
ilmuan sendiri pun yang ada hanyalah dugaan dan pendapat yang sifatnya sangat debatable.
Karenanya, dalam dunia sains, meskipun produk dari penciptaan itu bersifat empirik, bahkan
kasat mata, namun bagaimana sesungguhnya langit dan bumi ini diciptakan masih meru-
pakan suatu misteri yang belum terpecahkan. Namun, dalam Islam, pengetahuan wahyu
menginformasikan kepada manusia bahwa Allah SWT. yang menciptakan langit dan
bumi melalui suatu proses penciptaan. Meskipun demikian, Islam tetap memerintahkan
kepada manusia untuk memikirkannya.

Dalam Islam, keyakinan terhadap eksistensi meta empirik yang ada di balik realitas
inderawi merupakan bagian dari keimanan terhadap dunia akhirat. Konsep akhirat itu
dapat berarti hari kemudian, yaitu hari setelah kematian; dan juga dapat berarti di belakang
atau di balik yang nyata, dan itu adalah sunnatullah. Melalui persepsi rasional diperoleh
pengetahuan di balik dunia fisik dan ia bersifat abstrak. Melalui persepsi supra rasional
yang disebut dengan al-zawq manusia dapat memperoleh pengetahuan hakikat, seperti
merasakan kehadiran Allah dalam setiap garak-gerik kehidupannya. Sadangkan melalui
persepsi spiritual, manusia dapat memperoleh pengetahuan iman, yaitu pengetahuan
yang hanya dapat diterima melalui kekuatan iman. seperti pengetahuan tentang adanya
Allah, malaikat, hari kiamat, surga, dan neraka. Melalui persepsi trasenden diperoleh penge-
tahuan transenden, yang ini terbatas pada manusia pilihan Allah, yaitu Rasulullah. Penge-
tahuan transenden itu kemudian membentuk fenomena berupa wahyu yang dapat dipelajari
oleh seluruh manusia. Pengetahuan tentang wahyu Allah ini, yang dalam Islam berbentuk
al-Qur’an merupakan pengetahuan yang bersifat empirik transendental.19

Semua tingkatan ini adalah benar dan nyata. Karena epistemologi Psikologi Islam
mengetahui semua tingkatan persepsi dan realitas seperti yang diterangkan di atas sebagai
pembentuk pengetahuan yang sah, maka selanjutnya diakui hierarki dan jenjang ilmu
pengetahuan yang sesuai dengan tingkatan persepsi tersebut. Tingkatan pengetahuan
terendah adalah pengetahuan dari persepsi inderawi, dan tingkatan pengetahuan tertinggi
adalah pengetahuan transendental.

Dasar epistemologi Psikologi Islam adalah wahyu sebagai empirik transendental.

19Ibid., h. 376.
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Meskipun demikian, tidak berarti bahwa akal atau penalaran dan pengalaman empirik
manusia tidak berperan. Namun berbeda dengan Psikologi Barat yang hanya memprio-
ritaskan akal dan pengalaman empirik, maka Psikologi Islam memandang akal, pengalaman
inderawi, dan wahyu merupakan sumber pengetahuan. Namun, karena wahyu yang diyakini
berasal dari Allah SWT. dan bersifat transendental, maka kedudukannya lebih tinggi
ketimbang akal dan pengalaman inderawi manusia. Sementara itu, dikarenakan akal
bergantung pada kapasitas manusia dalam melakukan penalaran dan pengalaman inderawi
dibatasi oleh ruang dan waktu, maka kebenaran yang dihasilkannya bersifat relatif dan
terbatas. Akal memang dapat menafsirkan wahyu, namun dikarenakan keterbatasan-
keterbatasannya, maka akal dalam bidang spiritual dan transendental harus tunduk kepada
wahyu. Meskipun demikian, akal sebagai dimensi psikis manusia mampu melapaui batasan-
batasan penalaran destruktif jika ia dibimbing oleh pengalaman dan wahyu. Secara inheren,
akal memiliki pertalian yang lebih erat dengan wahyu dibandingkan dengan nalar dan
pikir. Dengan demikian, nalar dan pikir pasti tunduk kepada wahyu dalam bidang spiritual
dan transendental.20

Salah satu unsur terpenting yang melekat dalam pendidikan Islam adalah ilmu.
Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa pendidikan Islami pada dasarnya adalah suatu
proses penanaman ilmu ke dalam diri manusia. Karenanya, jika berbicara tentang pen-
didikan Islami, tidak dapat dilepaskan diri dari pembicaraan tentang ilmu.21

Epistemologi atau teori pengetahuan, membahas secara mendalam segenap proses
yang terlihat dalam usaha manusia untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu merupakan
pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan.
Metode inilah yang membedakan ilmu dengan buah pemikiran yang lain. Atau dengan
perkataan lain, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode
ilmiah. Karena ilmu merupakan sebagian dari pengetahuan, yakni pengetahuan yang
memiliki sifat-sifat tertentu, maka ilmu dapat juga disebut pengetahuan keilmuan. Untuk
tujuan inilah, agar tidak terjadi kekacauan antara pengertian “ilmu” (science) dan “penge-
tahuan” (knawledge), maka dalam tulisan ini digunakan istilah “ilmu” untuk “ilmu penge-
tahuan”.

Ditinjau dari pengetahuan ini, ilmu lebih merupakan kegiatan dari pada sekedar
produk yang siap dikonsumsi. Kata sifat “keilmuan” lebih mencerminkan hakikat ilmu
dari pada istilah ilmu sebagai kata benda. Kegiatan ilmu juga dinamis dan statis. Kegiatan
dalam mencari pengetahuan tentang apapun, selama hal itu terbatas pada obyek empirik
dan pengetahuan tersebut diperoleh dengan mempergunakan metode keilmuan, adalah
sah untuk disebut keilmuan. Orang bisa membahas suatu kejadian sehari-hari secara
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keilmuan, asalkan dalam proses pengkajian masalah tersebut ia memenuhi persyaratan
yang telah digariskan. Sebaliknya tidak semua yang diasosiasikan dengan eksistensi ilmu
adalah keilmuan. Seorang sarjana yang mempunyai bidang ilmu belum tentu mendekati
masalah ilmunya secara keilmuan. Hakikat ilmu tidak berhubungan dengan titel, profesi
atau kedudukan; hakikat keilmuan ditentukan oleh cara berpikir yang dilakukan menurut
persyaratan keilmuan sesuai dengan metode ilmiah. Hal ini bisa menggugah kesadaran
kita untuk tidak menempatkan ilmu pada suatu struktur feodalisme yang terselubung.
Ilmu bersifat terbuka, demokratis dan menjunjung kebenaran di atas segala-galanya.

Kemampuan Manusia Mengetahui Realita
Untuk mengetahui realitas, manusia diberi potensi sebagai modal untuk menge-

tahui. Semua modalitas yang dimiliki, diberikan kepada manusia sesuai dengan realitas
yang terdapat di dalam alam mikro (diri manusia) dan makrokosmos (di luar manusia).
Realitas tersebut terdiri dari realitas visible hingga realitas yang invisible.22

Kemampuan akal budi manusia untuk mengetahui realitas dan memperoleh ilmu
pengetahuan adalah terbatas.23 Ia tidak mampu menguasai seluruh realitas alam semesta.
Walaupun, dengan upayanya sendiri ia tidak mampu untuk mengetahui realitas hal-hal
yang gaib. Menarik sekali dicermati firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Isrâ’/17: 85.

Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ‘ruh itu termasuk urusan Tuhan-
ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.’

Ayat di atas menekankan bahwa kemampuan manusia dalam mengetahui realitas
memiliki keterbatasan. Dengan memberdayakan potensi inderawinya, manusia memang
dapat mempersepsi dan memahami realitas atau fenomena empirik. Begitu pula, dengan
memberdayakan potensi akalnya, manusia dapat memahami hal-hal yang bersifat rasional,
bahkan hal-hal yang berada di balik realitas atau fenomena empirik. Namun, baik potensi
inderawi maupun akal, keduanya memiliki keterbatasan. Begitu banyak realitas empirik,
apalagi di balik realitas empirik, yang tidak atau belum dapat diketahui manusia. Ayat
di atas merupakan salah satu contoh tentang hal ini. Melalui ayat di atas, Allah SWT.
menegaskan bahwa pengetahuan tentang ruh ada dalam penguasaan-Nya dan manusia
hanya diberi sedikit sekali pengetahuan tentangnya.

Inderawi manusia seringkali mengalami kekeliruan. Tidak sedikit manusia yang
‘tertipu’ oleh inderawinya. Lihatlah misalnya, ketika berjalan di panas hari yang terik, manusia

              

22Purwanto, Epistemologi Psikologi Islam, h. 128.
23Muhammad Usman Najati, Psikologi Qur’ani dari Jiwa hingga Ilmu Laduni (Bandung:

Marja 2010), h. 176.
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melihat seakan-akan di depan anda ada telaga. Namun, ketika ia  sampai di sana, ternyata
telaga itu tidak ada. Begitu pula, ketika ia menyaksikan bulan purnama, seakan-akan
diameter bulan itu sekiitar seratus sentimeter. Benarkan diameter bulan seluas itu? Tentu
tidak. Di sinilah antara lain letak kekeliruan pengetahuan inderwi. Bisa dibayangkan,
ketika organ-organ inderawi itu mengalami kerusakan, mata kabur misalnya, bagaimana
ia dapat menangkap objek secara utuh?

Sama halnya dengan potesi inderawi, akal manusia juga dapat mengalami keliruan,
kelalaian, dan kelupaan. Seberapa banyak informasi yang bisa didisimpan setelah diketahui
akal? Bisakah akal merasakan kehadiran atau kedekatan dengan Tuhan? Karenanya, dalam
konteks ini, manusia dari waktu ke waktu membutuhkan petunjuk dan bimbingan dari
Allah tentang apa yang baik dan bermanfaat bagi dirinya. Baik melalui para Nabi dan Rasul
atau pun melalui ilham dan mimpi (ru’yat).24 Fungsi para Nabi dan Rasul yang diutus Allah
dalam berbagai kurun sejarah adalah untuk memberi peringatan kepada manusia,  meng-
informasikan hal-hal yang tidak atau belum diketahui manusia, dan mengajari mereka
ajaran-ajaran agama dan apa yang mendatangkan kebaikan bagi mereka. Mengenai hal
ini, Q.S. al-Baqarah/2: 213 menegaskan:

Sesungguhnya manusia itu adalah umat yang satu. maka Allah mengutus para nabi, sebagai
pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi
keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih
tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah
datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka
sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang
hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya, dan Allah selalu memberi petunjuk
orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

Kemampuan Manusia Mengetahui Dirinya
Manusia sudah lama menjadi kajian pengetahuan manusia sendiri. Manusia mem-

pelajari manusia mungkinkah? Bila dilihat perjalanan sejarah filsafat manusia ataupun
ilmu yang diturunkan olehnya, seperti ilmu psikologi, biologi, sosiologi, politik, dan ekonomi,
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maka akan didapati pergulatan pendapat dan pemikiran tentang hal ini yang bukan saja
berbeda, bahkan bisa bertentangan.

Pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri hampir setua keberadaanya sebagai
manusia. Manusia di satu sisi menjadi objek, sedangkan di satu sisi lain menjadi subjek,
yang hanya manusia yang dapat melakukannya, sedangkan binatang tidak. Berdyaev (1874-
1948 M) dalam Purwanto menyatakan bahwa “the esential and fundamental problem is the
problem of his knowledge, his freedom, his creativeness” (problem yang esensial dan fundamental
adalah masalah pengetahuannya, kebebasannya, dan karsa ciptanya). Kemudian ia melan-
jutkan “man is the key to the mystery of knowledge” (manusia adalah kunci misteri bagi ilmu
pengetahuan).25

Manusia dalam banyak hal dapat diketahui oleh dirinya, akan tetapi lebih banyak
hal yang tidak atau belum diketahuinya. Karenanya ada yang berpendapat bahwa meneliti
manusia sama dengan meneliti kemustahilan. Hingga hari ini, manusia masih merupakan
misteri. Contoh sederhana, ketika seorang manusia telah merasa kenal dekat dengan
seseorang, (istri, suami, atau orang tua), namun sekaligus benar-benar tidak mengenalnya,
meskipun bila dibandingkan dengan orang lain, tentu kita lebih mengenalnya. Tetapi tetap
akan muncul pertanyaan, benarkah manusia itu mengenal sepenuhnya? Jawabannya
adalah belum pasti.

Kedirian manusia bisa dilihat dari tiga dimensi. Pertama, dimensi yang tampak. Kedua,
dimensi yang tidak tampak tetapi terindera. Ketiga, dimensi yang tidak tampak dan tidak
terindera. Manusia adalah realitas sekaligus sebagai modalitas alat untuk mengetahui
dirinya. Manusia pada saat yang bersamaan mempresentasikan sumber pengetahuan sekaligus
menjadi alat presentasinya. Manusia adalah objek materia, sekaligus sebagai objek formal.
Ia juga sebagai objek sekaligus sebagai subjek.26

Dalam konteks mengenal diri sendiri, pengetahuan manusia tentang hal ini bisa
dilihat dari tiga posisi.

Manusia Dapat Mengetahui Siapa Dirinya
Dalam perspektif Islam, manusia dimungkinkan dapat mengetahui dirinya. Kata-

kata hikmah “man ya’rifu nafsahu, ya’rifu rabbahu” (siapa yang mengenal dirinya, pasti
mengenal Tuhannya) mengindikasikan bahwa manusia berkemungkinan mengenal dirinya.
Hal ini dimungkinkan karena manusia diberikan perangkat untuk mengenal dirinya.
Perangkat yang diberi Allah disebutkan dengan beberapa terminologi sepertial-sam‘a(telinga),
al-bashar (mata), al-fu’ad (mata hati), dan al-qalb (hati). Semua perangkat tersebut adalah

25Purwanto, Epistemologi Psikologi Islam, h. 164.
26Ibid., h. 164.
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instrumen untuk memperoleh dan memiliki ilmu dan kebenaran, termasuk mengenal siapa
manusia. Dalam Q.S. al-Nahl/16: 78, Allah SWT. memaklumkan:

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun,
dan Dia memberi kamu pendengaran (al-sam‘a), penglihatan (al-abshar) dan hati (al-af’idah),
agar kamu bersyukur.

Manusia Dapat Salah Mengetahui Siapa Dirinya
Manusia memiliki kemampuan untuk mengetahui siapa dirinya, tetapi boleh jadi

pengetahuannya itu salah. Manusia adalah makhluk yang rentan dengan kesalahan. Ia
sangat potensial untuk menjadi khalifah, pemakmur bumi dan pemegang amanat jagat
raya,  tetapi ia juga rentan dengan berbagai kelemahan dan kealpaan, baik fisik, mental,
maupun spiritual. Ketiga kelemahan tersebut seringkali dimanfaatkan oleh oknum lain
yang tidak berhak atasnya, yaitu syaitan untuk memperbudaknya. Jadilah manusia ter-
gelincir dari jalan yang benar, namun merasa benar sendiri, takabbur, membangkang,
akal bulus, dan dusta. Karena itu, Allah mengingatkan bahwa pemahaman manusia tentang
banyak hal boleh benar tetapi boleh jadi keliru dan perlu diluruskan. Bisa jadi, menurut
pendapat manusia bahwa sesuatu itu baik, ternyata buruk di sisi Allah. Manusia mengira
bahwa dunia dan isinya adalah hal terindah yang pernah mereka jumpai, ternyata ada
hal yang lebih agung dan indah. Sejumlah ayat al-Qur’an mengindikasikan akan hal ini.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala),
dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui.27

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci.
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi (pula) kamu
menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui.28

Basri: Epistemologi Psikologi Islam

                        
     

          

                         
           

27Q.S. al-Baqarah/2: 103.
28Q.S. al-Baqarah/2: 216.
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Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Yaitu
wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-
binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah
tempat kembali yang baik (surga).29

Adalah suatu hal yang alamiah jika seseorang menyukai dan memandang indah
wanita, anak, dan harta yang banyak, baik dari jenis emas, perak, binatang dan sawah ladang.
Namun, melalui ayat-ayat di atas, Allah menegaskan bahwa yang lebih indah adalah pahal
dari sisi Allah, rezeki dari sisi Allah, dan tempat kembali yang baik di akhirat kelak, yaitu
surga.

Tidak hanya berkaitan dengan materi, namun apa yang dikonsepsi atau diyakini
manusia tentang sesuatupun dapat keliru dan salah. Ayat-ayat al-Qur’an berikut ini
secara eksplisit menegaskan akan hal tersebut.

Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka
memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih
mulia dari pada mereka di hari kiamat. dan Allah memberi rezki kepada orang-orang yang
dikehendaki-Nya tanpa batas.30

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, Kami jadikan mereka
memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, Maka mereka bergelimang (dalam kesesatan).31

Perbedaan pemikiran, persepsi, dan cara pandang terhadap sesuatu sudah menjadi
bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tidak jarang persepsi, pemikiran, dan
cara pandang yang salah (bukan sekedar berbeda) dapat menjadikan manusia tersesat
dan terhalang dari jalan Allah. Tidak ada jaminan bahwa peradaban material yang maju
menjadi garansi bagi manusia terhindar dari kekeliruan dan kesalahan. Hal ini sebagaimana
diilustrasikan al-Qur’an tentang Ratu Balqis dan kaumnya.

                      
        

             

29Q.S. Âli ‘Imran/3: 14.
30Q.S. al-Baqarah/2: 212.
31Q.S. al-Naml/27: 4.
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Aku mendapati dia (Ratu Balqis) dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan setan
telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi
mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk.32

Dari sisi lain, ada kalanya persepsi, pemikiran, dan cara pandang yang salah melahir-
kan sikap dan perilaku yang merasa benar sendiri (truth claim) tanpa argumentasi, baik
fakta maupun dalil. Inilah di antara karakteristik orang-orang munafik yang diilustrasikan
Allah dalam al-Qur’an.

Apabila dikatakan kepada mereka ‘berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah
beriman’ mereka menjawab ‘akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh
itu telah beriman?’ Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh; tetapi mereka
tidak tahu.33

Manusia Tidak Dapat Mengetahui Siapa Dirinya
Manusia, bagaimanapun sempurna bentuk dan rupanya, ia adalah makhluk. Sampai

kapan pun makhluk tidak akan pernah sempurna, meskipun ia bergelar ahsân al-taqwîm
(sebaik-baik ciptaan). Ia selalu bergantung pada yang lainnya. Ia dibatasi oleh berbagai
keterbatasan. Setiap sesuatu yang berbatas, pasti memiliki wilayah yang ia tidak mampu
menjangkaunya. Dengan kata lain, ia pasti tidak memiliki pengetahuan di luar keter-
batasannya. Artinya, segala keterbatasannya adalah gaib, rahasia atau sesuatu yang
tidak diketahuinya. Faktanya, dalam kehidupan keseharian, selalu saja ada hal yang tidak
diketahui dan tidak dapat dijelaskan sehingga selalu membuat seseorang terkejut dan
serba tanda tanya. Pernahkah dipikirkan, mengapa manusia lahir pada tanggal yang tertulis
seperti pada akta kelahiran dan berjenis kelamin seperti yang tertera pada di KTP? Dan
mengapa terlahir dari orang tua yang ini, bukan yang lebih kaya, cantik, atau ganteng,
atau lebih dari segala hal?

Pernahkah dipikirkan, bahwa dulu manusia adalah makhluk yang tidak jelas bentuk-
nya, kemudian menjadi seperti sekarang ni? Pernahkah terpikir kapan manusia akan

Basri: Epistemologi Psikologi Islam

                  
  

                      
  

32Q.S. al-Naml/27: 24.
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mati dan bagaimana ia mati? Ini semua rahasia yang tidak pernah diketahui mengapa
manusia menjadi seperti sekarang ini. Manusia hanya mengetahui sebatas pengetahuan-
nya yang terbatas, sisi lain adalah gelap dan rahasia.

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah)
sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian
dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang
tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa
yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan
kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan,
dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan
umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya
telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan
air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-
tumbuhan yang indah.34

Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari
segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan
hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup
lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian)
supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya).35

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukan-Nya ajal (kematianmu),

                    
                         
                    
                           
 

               
                    

34Q.S. al-Hajj/22: 5.
35Q.S. al-Mu’min/40: 67.
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dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian
kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu).36

Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh Kami
kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada
mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka; dan bagi mereka azab yang meng-
hinakan.37

Manusia, meskipun dilengkapi dengan potensi psiko fisik berupa alat indera, akal,
dan hati, namun tetap saja memiliki keterbatasan untuk mengenal dirinya. Bahkan, antara
diri dan hatinya, terdapat dinding yang memungkinkan manusia tidak mengenal siapa jati
dirinya. Dalam Q.S. Fushshilat/ 41: 5,

Mereka berkata “hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru
kami kepadanya dan telinga kami ada sumbatan dan antara Kami dan kamu ada dinding,
maka bekerjalah kamu. Sesungguhnya kami bekerja (pula).”

Pencarian jati diri manusia telah lama dilakukan, namun tidak juga memperoleh
titik akhir, selain jawaban khabari dari Pencipta manusia itu sendiri. Manusia akan habis
waktunya hanya untuk menulusuri masa lalunya seperti yang dilakukan oleh kaum
antropolog Darwinisme ataupun kaum Materialisme yang mencari-cari awal dan akhir
dunia ini sampai menghabiskan triliyunan US Dollar. Hal ini bukan berarti bahwa penelitian
jejak-jejak manusia selama ini sia-sia atau penelitian harus dihentikan. Pepatah menga-
takan, barang siapa mengenal sejarah, ia menguasai masa depan. Islam memberi jawaban
tentang siapa manusia, asal usul mereka, tujuan keberadaannya, dan akhir dari perjalan-
annya. Islam menganjurkan agar manusia bukan sekedar mengenal sejarah, melainkan
menekankan pada kebenaran sejarah. Bukan pula untuk membatasi penelitian manusia
tentang jagad raya ke ujung kosmos. Bahkan, Allah menantang manusia untuk terus
melajutkan penelitiannya dengan segenap kemampuannya. Secara eksplisit hal ini dikemu-
kakan Allah SWT. dalam Q.S. al-Rahmân/55: 33.

Basri: Epistemologi Psikologi Islam
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Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan
bumi. Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.

Penutup
Mungkinkah manusia diketahui, bagaimanakah cara mengetahuinya, dan bagai-

manakah validitas atas pengetahuan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang coba
dijawab oleh epistemologi Psikologi Islam. Dasar epistemologi Psikologi Islam adalah wahyu
sebagai empirik transendental. Hal ini bukan menafikan akal dan pengalaman empirik
manusia. Namun, berbeda dengan Psikologi Barat yang hanya memprioritaskan akal dan
pengalaman empirik, dalam Psikologi Islam wahyu menempati posisi terpenting dan paling
utama. Dalam konteks ini, akal dan pengalaman empirik harus tunduk pada bimbingan
dan kebenaran wahyu. Sebab wahyu berasal dari Allah dan bersifat mutlak transendental,
sementara akal yang merupakan anugerah atau pemberian Allah kepada manusia me-
miliki kapasitas terbatas, dan pengalaman empirik juga dibatasi oleh ruang dan waktu.
Akal memang dapat menafsirkan wahyu, namun karena keterbatasan-keterbatasannya,
maka akal dalam bidang spiritual dan transendental harus tunduk kepada wahyu. Meskipun
demikian, akal sebagai dimensi psikis manusia mampu melapaui batasan-batasan penalaran
destruktif, jika ia dibimbing oleh pengalaman objektif dan wahyu.
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Abstrak: Artikel ini berupaya menstudi aturan yang dikeluarkan Walikota Lhokseumawe
yang melarang perempuan duduk mengangkang pada saat mengendarai sepeda
motor karena dianggap melanggar ajaran Islam. Aturan tersebut telah menimbulkan
kritikan yang deras tidak hanya dari para aktivis tetapi juga dari masyarakat banyak
yang dianggap sebagai bentuk ketertinggalan dan penindasan terhadap hak asasi
kaum perempuan. Salah satu kunci memahami permasalahan tersebut adalah dengan
melihat kembali identitas orang Aceh, budaya dan tradisinya yang merupakan aspek
antropologi. Penulis menyimpulkan bahwa aturan tersebut bukanlah cara terbaik
melindungi kaum perempuan, juga bukan cara yang Islami, tetapi ini hanyalah budaya
klasik yang dipopulerkan kembali oleh Suaidi untuk menarik perhatian masyarakat
seolah-olah dirinya telah memenuhi keinginan masyarakat Lhokseumawe. Dengan
aturan tersebut, ia mencoba melindungi moral dan perilaku, dan di sisi lain ia
telah menjajah dan mendiskriminasi rakyatnya sendiri.

Abstract: Islamic Syariah and Ngangkang Style: Identifying Local
Wisdom and Acehnese Women Identity. This article studies the regulation
issued by Lhokseumawe Mayor who banned the women from straddling while
sitting on motorcycle, regarding it as against the Islamic law. This regulation has
sparked strong criticism not only from activist but also from pluralist, both inside
and outside the Aceh province alike. For some, this regulation is considered as
backward step and for others as a form of discrimination against women’s right.
One key to understand this problem is by looking at the Acehnese identity and
culture which constitute aspects of anthropology. The writer concludes that such
law is neither the best way to protect the women nor the Islamic solution, but an
ancient culture to be popularized by the Mayor to direct the attention of the
Lhokseumawean as if he has fulfilled their interest. By introducing this regulation
he seems to protect morality and behavior, but at the same time he has
discriminated his own people.

Kata Kunci: qanun, identitas, kearifan lokal, ngangkang, perempuan Aceh
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Pendahuluan
Provinsi Aceh sebagai sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki penduduk lebih

kurang sebanyak 4,5 juta jiwa letaknya di penghujung pulau Sumatera. Aceh merupakan
bagian dari Indonesia dan sebelum bergabung dengan Indonesia Aceh dikenal sangat
melekat dengan ajaran Islam yang dimulai sejak masa kesultanan hingga masa invasi
Belanda tahun 1873. Aceh memiliki pelbagai jenis etnik sebagai wujud dari etnik nasionalnya
Aceh. Orang Aceh selalu berupaya mempertahankan identitasnya sebagai sesuatu yang
unik daripada pusat karena kebijakan pemerintah pusat terhadap Aceh sering berten-
tangan dan berlawanan dengan mereka, sehingga kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan
hampir tidak pernah mereka rasakan akibat dari kebijakan pemerintah pusat.

Bila dicermati kembali historisnya, masyarakat Aceh sudah sejak pertama hijrah
(800 M) telah disentuh oleh Islam, dan di abad ke-13 M, Aceh sudah memiliki kerajaan
Islam. Sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri yang memberi penghargaan kepada perem-
puan sama dengan laki-laki dalam berkarir dan berkarya, sehingga masyarakat Aceh
tetap memberikan kesempatan kepada perempuan sesuai dengan kemampuannya. Oleh
karena itu, dalam sejarah Aceh ditemukan begitu banyak perempuan yang bekerja di
sektor publik, baik pendidikan, perdagangan, politik dan kemiliteran.1 Tetapi ketika Aceh
dipimpin oleh orang-orang yang kurang memiliki rasa kasih sayang terhadap perempuan,
seperti yang dilakukan Suaidi Yahya, Wali Kota Lhokseumawe, ini merupakan sebuah
kemunduran jika dibandingkan dengan masa silam yang begitu indah bahkan saat itu
perempuan diberi kesempatan besar untuk menduduki jabatan yang paling puncak
dan terhormat sebagai seorang Sulthanah, bahkan Aceh sempat dipimpin oleh empat orang
ratu, yaitu Tajul Alam Safia al-din, Nur Alam Nakiyat, Inaya Syah Zakiyat dan Keumala
Syah sejak tahun 1641-1688), tetapi apa yang dilakukan Suaidi terhadap perempuan di
kota Lhokseumawe hari ini?.

Identitas orang Aceh sama halnya dengan identitas perempuan Aceh karena baik
laki-laki maupun perempuan semuanya terikat dengan ajaran Islam yang sama sehingga
mereka satu dalam perbuatan dan satu dalam perkataan sebagaimana dikatakan Aspinal
bahwa “it is helpful to review the part played by Islam in development of Acehnese identity.
Almost all Acehnese today agree that being Acehnese is insperable from being Muslim: Acehnese
is identical with Islam.2 Ini merupakan sesuatu yang benar karena bagi masyarakat Aceh,
Islam dan dirinya bagaikan zat dengan sifatnya yang sulit untuk dipisahkan, hal ini juga
dinyatakan dalam petuah lama Aceh, yaitu Hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut. Hukum
di sini bermakna agama dan merupakan budaya dan kebiasaan masyarakat yang telah

Muhammad Nasir: Mengenal Kearifan Lokal dan Identitas Perempuan Aceh

1Hasbi Amiruddin, “Perempuan Aceh Pada Masa Kerajaan Islam,” dalam Agusny (ed.),
Doktrin Islam dan Studi Kawasan: Potret Keberagaman Masyarakat Aceh (Banda Aceh: Ar-Raniry
Press. 2005), h. 204.

2Erdward Aspinal, From Islamism to Nationalism in Aceh, Indonesia (Washington: East-
West Center, 2004), h. 4.
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diwariskan secara turun temurun karena mengandung nilai-nilai kearifan. Sedangkan
Shaw mengatakan bahwa “the Acehnese identity is derived from a combination of historical
pride associated with the Acehnese Sulthanate, a collective memory of struggle against the
Ducth colonizers, and a common and regionally specific form of Islam.3 Lain halnya dengan
Shaw, ia melihat identitas masyarakat Aceh ini berlandaskan pada nilai historis yang
diwariskan dari raja-raja Aceh dahulu yang mampu mengalahkan Belanda dan mampu
mendirikan kerajaan Islam terbesar ke lima di dunia Internasional.

Dari kedua kutipan tersebut jelas bahwa identitas keAcehan antara laki-laki dan
perempuan “tidaklah berbeda” karena kesuksesan dan kejayaan kerajaan Aceh dahulu
tidak hanya diperjuangkan oleh kaum lelaki tetapi juga kaum perempuan, begitu juga
hari ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penindasan dan pendiskriminasian
terhadap kaum hawa seperti yang terjadi di Lhokseumawe lewat peraturan Suaidi perlu
ditinjau ulang.

Melalui artikel ini, akan dilihat dari berbagai sudut pandang tentang kearifan lokal
dan identitas perempuan Aceh melalui ngangkang style yang telah dilarang dan diharam-
kan sejak Suaidi Yahya menjadi Wali Kota Lhokseumawe tepatnya pada hari Senin 7
Januari 2013 hingga saat ini, di antaranya dari sisi Syariat Islam, pendidikan, dan budaya
sebagai wujud dari kearifan lokal.

Ngangkang Style
Persoalan mendasar dalam membahas kearifan lokal dan identitas perempuan

Aceh melalui ngangkang style dalam mewujudkan Syariat Islam di Lhokseumawe hari
ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan karena belum merefleksikan nilai-nilai
Islam itu sendiri, dan respons umat Islam terhadap peraturan tersebut umumnya dapat
digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu mendukung dan tidak mendukung.

Pertama. Mereka yang menganggap bahwa kebijakan Wali Kota Lhokseumawe
tersebut sebuah bentuk kearifan lokal yang mampu membedakan antara laki-laki dan
perempuan ketika mengendarai sepeda motor dan ini dianggap telah sesuai dengan “ajaran
Islam” karenanya tidak perlu dipersoalkan lagi. Golongan pertama ini menghendaki status
quo, dan menolak untuk dipersoalkan kembali atau ditinjau ulang sebab menurut mereka
perempuan tidak harus duduk seperti laki-laki dan mereka beranggapan bahwa siapapun
yang melihat posisi duduknya ngangkang itu adalah laki-laki.

Tampak bahwa golongan ini sebagai golongan atau kelompok yang diuntungkan
oleh sistem dan struktur dalam pemerintahan dan hubungannya antara laki-laki dengan
perempuan, dan kelompok tersebut berupaya untuk melanggengkannya. Seolah-olah

3Robert Shaw, “Aceh’s Struggle for Indepence: Considering the Role of Islam in a Separatist,”
dalam al-Nakhlah, 2008, h. 2.
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Wali Kota Lhokseumawe telah mampu mengaplikasikan syariat Islam di daerahnya secara
sempurna (kâffah). Ia tidak pernah melihat dampak dan akibat terhadap pengaplikasian
peratuan tersebut sebab yang bersangkutan tidak memiliki latar belakang keilmuan
yang memadai dalam memaknai dan memahami sebuah konsep yang Islami.

Pelarangan tersebut juga diperkuat oleh Sekda Lhokseumawe yang mengatakan
bahwa “perintah tersebut merupakan wujud bagian dari UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang
keistimewaan Aceh, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Begitu
juga dengan GP Ansor Aceh, ikut mendukung aturan tersebut dengan alasan bahwa
“larangan duduk ngangkang bukan kebijakan yang merugikan masyarakat atau perempuan
secara khusus, justru akan memperkecil potensi kecelakaan, karena pengendara tidak
mungkin mempercepat laju kendaraannya di atas standard saat membonceng perempuan
yang duduk nyamping.”4

Kedua. Mereka yang menganggap bahwa larangan ngangkang style merupakan
salah satu bentuk sistem atau aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, karena mereka
telah diperlakukan secara tidak adil dan tidak setara dengan mereka laki-laki, dan ini
jelas tidak sesuai dengan prinsip dan keadilan yang terkandung di dalam ajaran Islam.
Perempuan Aceh, khususnya di Lhokseumawe dianggap sebagai korban ketidakadilan
pemimpin (laki-laki) dalam aspek kehidupan bermasyarakat, yang legitimasinya ditafsirkan
secara sepihak dan dikonstruksikan melalui pelaksanaan “syariat Islam”. Kelompok ter-
sebut dengan nyata melihat ini merupakan bentuk penindasan oleh sistem pemerintahan
lokal tanpa memahami konsep kearifan yang sebenarnya.

Karena itu, peraturan tersebut patut dipertanyakan dan ditinjau ulang sekalipun
mereka menganggap bahwa ini telah sesuai dengan ideologi agama, maka perlu diper-
juangkan untuk dilakukan dekonstruksi terhadap peraturan Wali Kota di atas. Sebagaimana
dikatakan pakar feminis bahwa “pandangan seseorang tentang apakah kaum perempuan
saat ini tertindas atau tidak sangat bergantung pada kenyataan apakah mereka diuntungkan
oleh sistem yang ada atau tidak?.”5 Maka ini pula yang dipertanyakan terhadap perempuan
Aceh hari ini, apakah mereka diuntungkan oleh sistem atau tidak?. Walaupun kenyataannya
tidak, sebagaimana dikatakan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammaddiyah Aceh
dalam petikan berikut:

Sekali lagi mereka kembali pada diskriminasi perempuan, Nah, persoalan “dibonceng
dengan duduk mengangkang dapat melakukan maksiat di sepeda motor,” ini menjadi
alasan berikutnya, karena mereka menilai laki-laki dan perempuan bermesraan,
berpelukan di atas sepeda motor. Pertanyaan yang muncul, apakah duduk menyamping
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4"55 Ormas Diskusi Larangan Duduk Ngangkang,” dalam Serambi Indonesia (9 Januari
2003), h. 3.

5Mansour, Fakih, Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam (Surabaya:
Risalah Gusti, 1996), h. 45.
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tidak bisa bermesraan? Tentu sangat bisa, yang kemudian  memunculkan pertanyaan
kembali, apakah efektif aturan diskriminatif ini dalam menghalangi maksiat?6

Hal yang sama juga disampaikan Anggita salah seorang mahasiswi FISIP Unsyiah
“baginya, peraturan tersebut masih kurang obyektif, pasalnya ini tentang kenyamanan
berkendaraan dan tidak ada sangkut pautnya dengan syariat Islam,”7 Menurut Ketua
MUI Pusat “perilaku duduk mengangkang pada perempuan yang dibonceng sepeda motor
tidaklah melanggar syariat Islam. Namun demikian perlu diikuti dengan etika menutup
aurat secara sempurna bersamaan dengan pasangan muhrim yang mengendarai sepeda
motor, dalam syariat Islam tidak ada aturan yang jelas tentang perempuan duduk ngangkang,
karena hal tersebut lebih menyangkut etika sopan santun.8

Salah satu aspek penting dalam pembentukan struktur masyarakat sekarang ini
adalah pembagian peran berdasarkan jenis kelamin atau yang dikenal dengan istilah jender.
Ini pula yang dijadikan sebagai ladasan peraturan dan kebijakan Wali Kota Lhokseumawe
terhadap kaum hawa di daerahnya karena ia melihat adanya perbedaan yang sangat menyolok
antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam mengendarai kenderaan roda dua.
Peraturan tersebut boleh dikatakan dilandasi dari berbagai masukan namun tidak melalu
proses analisis yang mendetil dan panjang melainkan hanya dalam bentuk short cut
semata, walaupun ia mengatakan mengkonstruksikannya berdasarkan adaptasi dan
budaya yang Islami.

Namun dampak yang diperoleh begitu besar sebab adanya perbedaan perilaku ter-
hadap kaum hawa tersebut sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan mengakibatkan
terjadinya penggiringan dan praktik pengdiskriminasian terhadap perempuan. Sikap
praktik diskriminatif tersebut menyiratkan hubungan yang bersifat politis, hubungan
kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, yang bermakna hubungan dominasi dan
subordinasi.

Masalah penindasan tersebut yang dilakukan dengan mengatasnamakan tradisi
dan budaya lokal sehingga menimbulkan berbagai opini, baik dari dalam (Aceh) sendiri
maupun luar Aceh, bahkan sampai keseantaro dunia. Uniknya, pihak pemerintah daerah,
dalam hal ini Wali Kota Lhokseumawe tidak merujuk kepada latar belakang historisnya
sejarah Islam, yaitu merujuk kepada teks-teks yang otoritatif, yaitu al-Quran dan Hadis
yang dianggap sebagai hukum dan sumber otoritas. “Kebanyakan anak-anak yang lahir
dari keluarga Muslim diberi pelajaran bahwa al-Qur’an adalah perkataan Allah sendiri,

6Fiqih Purnama, “Mengangkangnya Aturan Syariat Islam di Aceh,” dalam Serambi Indonesia
(12 Januari 2013), h. 8.

7Anggita Rezki Amalia, “Menyikapi ‘Aturan’ Suaidi Yahya,” dalam Serambi Indonesia (12
Januari 2013), h. 8.

8Hafnidar, “Kangkang Style’ Etika atau Syariat,” dalam Serambi Indonesia (9 Januari 2013),
h. 8.



203

sedangkan Hadis adalah ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. yang memperoleh
wahyu dari Allah dan dilindungi dari segenap kesalahan.”9 Kebanyakan mereka terus
memegang kepercayaan ini sampai mereka dewasa, walaupun ada sebahagian Muslim
ragu dan curiga terhadap keduanya. Namun secara awam ini merupakan bentuk pondasi
yang harus dibangun dalam memahami agama Islam, sedangkan pejabat di atas tanpa
mengedepankan konsep tersebut sehingga masih layak dipertanyakan oleh berbagai pihak
yang ada di Aceh maupun luar Aceh karena Islam itu tidak sekaku yang dinyatakannya.
Untuk lebih jelas mari diperhatikan faktor-faktor berikut yang erat hubungannya dengan
ngangkang sebagai kearifan lokal sekaligus wujud identitas perempuan Aceh, khususnya
di Lhokseumawe.

Syariat Islam dan Ngangkang Style
Perjuangan masyarakat Aceh selama ini tidak hanya untuk meningkatkan taraf

kehidupan yang mapan dan terdidik, melainkan juga untuk menegakkan syariat Islam
secara kâffah dalam kehidupan bermasyarakat. Perjuangan tersebut telah berlangsung
sejak Missi Hardi menjadi Wakil Perdana Menteri R.I yang pernah berkunjung ke Aceh
pada 26 Mei 1959 untuk mengakhiri konflik bersenjata dan menyerahkan surat Keputusan
tentang Keistimewaan Aceh. Kemudian pada 22 September 1999 UUPKA ini berubah menjadi
Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Selanjut-
nya tahun 2001 lahir pula Undang-Undang Nomor 18 tentang otonomi khusus sebagai
Nanggroe Aceh Darussalam sehingga melahirkan berbagai Peraturan Daerah tentang
organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) daerah Aceh dan Per-
aturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.10 Anehnya,
semenjak Partai Aceh menguasai secara keseluruhan perpolitikan di Aceh, baik di tingkat
eksekutif maupun legislatif, maka mereka pun beraksi dalam membuat berbagai aturan
dan tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, seperti yang dilakukan Suaidi Yahya sebagai
Wali Kota yang baru terpilih tentang pelarangan ngangkang bagi perempuan yang duduk
berboncengan di atas sepeda motor.

Pada dasarnya, bila kita lihat dan tinjau dalam al-Qur’an dan Hadis pelarangan tersebut
tidak memiliki dasar yang jelas, termasuk ketika dikaitkan dengan adat dan budaya Aceh
sendiri karena peraturan tersebut hanya berlaku dan dipaksakan di kawasan Lhokseumawe
saja. Sedangkan di daerah Aceh lainnya tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang harus
dilakukan sebab syariat Islam bukanlah melakukan pendiskriminasian melainkan melak-
sanakan ukhuwah baik sesama manusia maupun antara hamba dengan Sang Pencipta.
Dengan demikian pelarangan tersebut merupakan bentuk diskriminasi sama halnya
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9Zakiyuddin Baithawy, Wacana Teologi Feminis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 5.
10Daman Huri, “Sosialisasi Syariat Islam,” dalam Agusny Yahya (ed.), Doktrin Islam dan

Studi Kawasan: Potret Keberagaman Masyarakat Aceh (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005), h. 430.
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dengan kekerasan, yaitu berasal dari budaya patriarki. Patriarki merupakan sebuah sistem
dominasi dan superioritas laki-laki, serta sistem kontrol terhadap perempuan, tempat
perempuan dikuasai. Dalam patriarki melekat ideologi yang menyatakan bahwa laki-
laki lebih tinggi daripada perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol oleh laki-laki,
dan bahwa perempuan adalah bagian dari milik laki-laki.11

Penulis melihat pelarangan tersebut memiliki maksud dan tujuan yang terselubung
yang tidak mungkin diungkapkan dan dinyatakan secara vulgar sebab dianggap akan
menimbulkan respons yang lebih dahsyat lagi. Melalui pelarangan ini adanya tersirat unsur
“pecahnya perawan” atau “hilangnya perawan” seorang gadis jika mereka ngangkang di
atas motor. Sebagai orang Timur, perawan bagi perempuan merupakan sesutau yang penting
dan sangat berharga sehingga ia perlu dijaga dan dipelihara sebelum yang bersangkutan
menikah atau dinikahkan dengan pasangan yang diinginkannya.

Oleh karena itu, pelarangan ngangkang ini sebenarnya tidak ada kaitannya sama
sekali dengan syariat Islam sebab syariat Islam hanya menegaskan agar semua ummat
Islam baik laki-laki maupun perempuan wajib menutup auratnya. Jika seorang laki-
laki dan perempuan selalu menutup auratnya maka yang bersangkutan dapat dianggat
telah melaksanakan syariat sekalipun mereka dalam posisi ngangkang. Selanjutnya, kulit
dara seorang gadis merupakan jatidiri seorang perempuan suci, semakin baik dia menjaga
semakin hormat pula masyarakat kepada dirinya. Bukankah, dalam budaya Arab sendiri,
malam pertama itu merupakan malam yang sangat dirahasiakan, bahkan diletakkan
kain putih sebagai alasanya untuk melihat bukti apakah perempuan tersebut meneteskan
darah segar sebagai bukti bahwa dia masih perawan. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat
Indonesia, apalagi masyarakat Aceh. Maka penulis melihat pelarangan ngangkang tersebut
hanya bertujuan untuk memelihara kegadisan seorang gadis, supaya dia tetap bernilai
bagi keluarganya dan calon suaminya. Dengan demikian maka, pelarangan ini sebagai
salah satu bentuk kearifan yang berguna bagi generasi muda Lhokseumawe khususnya
dan Aceh umumnya. Dengan kata lain, seandainya Suadi memahami makna sabda Rasulullah
SAW. tentang perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki pasti tidak akan
membuat aturan yang seperti ini sebab Rasulullah dengan tegas mengatakan bahwa “jagalah
perempuan-perempuan itu sebaik-baiknya karena sesungguhnya mereka perempuan
diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk
itu adalah bagian atasnya. Maka jika engkau mencoba meluruskannya, engkau telah
mematahkannya. Jika engkau membiarkan saja, dia tetap bengkok. Oleh karena itu,
peliharalah perempuan itu dengan baik.12

Jika diperhatikan hadis di atas tentang bagaimana memperlakukan perempuan,

11Kamla Bhasin, Menggugat Patriarki, terj. Nug Katjakungsana (Yogyakarta: Yayasan
Bentang Budaya), 1996. h. 4.

12Ahmad Muhammad,  Kecekalan Wanita-Wanita Solehah (Selangor: Persekutuan Seruan
Islam, 2009), h. 6.
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sangat berbeda dengan apa yang dianjurkan dan yang diperbuat oleh walikota Lhokseumawe.
Ini menunjukkan salah satu bukti ketidakmampuannya dalam memahami syariat Islam
itu sendiri karena Islam adalah agama yang selalu mengangkat harkat dan martabat kaum
perempuan, dan tidak mengenal adanya diskriminasi antara lelaki dan perempuan.
Keyakinan ini dapat dibuktikan dengan dua landaasan utama, pertama berdasarkan
fakta sejarah umat manusia. Kedua berdasarkan dari pengakuan al-Qur’an. Dengan bahasa
lain jelas bahwa syariat Islam berusaha untuk mewujudkan keadilan jender dan mem-
berikan hak dan peran kepada kaum perempuan sama dengan hak dan peran kaum laki-
laki, baik di lingkungan domestik maupun publik.13

Pendidikan Agama dalam Keluarga
Adapun tujuan pendidikan di Aceh menurut Qanun Aceh nomor 23 tahun 2002

adalah untuk membina pribadi muslim seutuhnya, sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi
yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT., berakhlakul karimah, demokratis, men-
junjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, berketrampilan, sehat rohani
dan jasmani serta mampu menghadapi berbagai tantangan global.14 Oleh karena itu,
untuk melaksanakan syariat Islam diperlukan suatu lembaga pendidikan guna mendidik
masyarakat agar mampu memahami apa yang hendak diterapkan, termasuk di dalam
memahami syariat Islam itu sendiri sangat memerlukan pendidikan. Maka sejak dari
dulu di Aceh terdapat beberapa model dan bentuk pendidikan yang sampai hari ini pun
masih tetap terwujudkan. Pertama, pendidikan sekolah di bawah koordinasi Dinas Pen-
didikan, kedua madrasah di bawah koordinasi Kementerian Agama, ketiga dayah salafi
di bawah koordinasi badan pemberdayaan dayah pemerintah Aceh, dan keempat modern
juga di bawah koordinasi badan dayah,15 namun bagaimana dengan aturan Suadi Yahya?.

Pada masa Presiden Soekarno, Aceh diberikan hak istimewa, sama halnya dengan
Yogyakarta dan hanya dua provinsi yang istimewa di Indonesia saat itu. Aceh dalam hal
ini istimewa di bidang agama, adat istiadat dan pendidikan. Namun akibat konflik yang
berkepanjangan Aceh berubah status dari daerah istimewa ke Nanggroe Aceh Darussalam
pada masa Soeharto dengan tujuan untuk meredam konflik tersebut. Sayangnya ketika
Aceh dikuasai oleh mantan kombatan yang dulunya ingin melepaskan diri dari Indonesia,
kini semakin dekat dan erat dengan pemimpin negeri tersebut sehingga mereka pun mencoba
mencari solusi baru dengan meniadakan NAD dan ditetapkan hanya sebagai provinsi Aceh.

Secara umum orang Aceh baik pribadi maupun keluarga semuanya sangat men-
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13Abidin Nurdin, Syariat Islam dan Isu-Isu Kontemporer (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam,
2012), h. 108.

14Jamaluddin Idris, Kompilasi Pemikiran Pendidikan (Banda Aceh: Taufiqiyah Saadah, 2005),
h.159.

15M. Hasbi Amiruddin, Aceh Serambi Mekkah (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2008), h. 25.
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junjung tinggi harkat dan martabat sebuah keluarga yang berpendidikan, khususnya
pendidikan agama. Ini disebabkan karena latar belakang historis yang pada masa itu
Aceh sepenuhnya dikuasai oleh para ulama bahkan mampu mengusir dan menghambat
penjajah Belanda yang hendak menguasai Aceh. Mengingat pendidikan agama adalah
tulang punggung kehidupan bagi masyarakat Aceh, termasuk kaum hawa, anak-anak
maupun orang tua. Dari latar belakang inilah syariat Islam dihidupkan kembali dengan
tujuan untuk menjaga dan memelihara nilai ukhuwah dan agama yang dulu sudah begitu
sempurna, tetapi mulai runtuh satu persatu akibat adanya budaya luar yang umumnya
dibawa oleh pendatang yang bukan asalnya dari Aceh. Dengan demikian, pemimpin
Aceh hari ini ingin menjadikan pendidikan agama dalam keluarga sebagai bentuk solusi
mencegah terjadinya kemungkaran dan keaiban yang umumnya dilakukan “remaja putri”
(kaum hawa) termasuk melalui ngangkang style. Tidak hanya pendidikan formal di sekolah
umum ataupun sekolah madrasah tetapi juga melalui pendidikan dayah tradisional dan
dayah modern yang hari ini telah menjamur di bumi Aceh.

Perlu diketahui bahwa tujuan pendidikan di Aceh hari ini adalah sesuai dengan
Qanun Nomor 22 Tahun 2002, yaitu “untuk membina pribadi Muslim seutuhnya, sesuai
dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlakul
karimah, demokratis, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, ber-
keterampilan, sehat jasmani dan rohani serta mampu menghadapi tantangan global.”16

Dengan demikian jelas bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan proses pembelajaran agarar peserta didik dapat mengembangkan
dirinya sehingga memiliki kepribadian, kecerdasan dan akhlak yang mulia, serta ketrampilan
yang diperlukan untuk dirinya, keluarga, agama maupun Negara.17 Oleh karena itu untuk
membina masyarakat perlu adanya kesadaran untuk menjadikan setiap individu dalam
masyarakat sebagai objek dan subjek dalam proses pendidikan bukan seperti peraturan
yang diterapkan oleh wali kota Lhokseumawe yang tidak mampu memberikan pelajaran
dan proses pendidikan karena dianggap kurang memberikan makna kepada jiwa masyarakat
sehingga tidak mendapatkan kepuasan rohaniah.

Identitas Perempuan Aceh dan Syariat Islam
Di sini, akan dilihat hubungan dan keterkaitan antara syariat Islam dengan identitas

perempuan Aceh. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat pada berbagai aspek kehidupan
dan perilaku kaum hawa tersebut dalam kesehariannya di dalam masyarakat. Berdasarkan
sejarah, masyarakat Aceh zaman dahulu dapat dibagi kepada empat lapisan, yaitu lapisan
raja, Ulee Balang, Ulama dan rakyat biasa. Keempat lapisan tersebut tidak hanya berlaku

16Mujiburrahman, Pendidikan Berbasis Syariat Islam (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam,
2012), h. 158.

17Wiji Suwarno, Dasar-Dasar Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006), h. 22.
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bagi kaum laki-laki saja tetapi juga berlaku bagi kaum perempuan. Ini dapat dibuktikan
dari panggilannya, misalnya ampon bagi laki-laki dan cut bagi perempuan dan Ulee Balang
(wakil raja).18 Begitu juga di tempat pengajian ada Teungku Inong (ustazah) dan ada Teungku
agam (ustaz), juga dalam perjuangan ada Inong Balee (sebagai tentara perempuan).
Dengan demikian jelas bahwa identitas perempuan Aceh selalu terwujud di segala lini
kehidupan publik namun bagi Suaidi sebagai Wali Kota tidak pernah membaca ulang semua
nama dan jabatan yang dimiliki kaum hawa tersebut sehingga tidak terjadi pendiskriminasian
seperti dalam ngangkang style.

Secara umum, identitas perempuan Aceh sebagaimana disebutkan di atas sama
dengan identitas yang dimiliki kaum laki-laki karena keduanya terkait dengan ideologi
agama yang mereka anut, dalam hal ini adalah Islam, juga budaya dan adat istiadat Aceh
yang mereka miliki seperti dinyatakan dalam ungkapan Aceh, yaitu hukom nanggroe keu
pakaian (hukum negara sebagai pengganti pakaian), hukom Tuhan keu kulahkama (hukum
Tuhan sebagai mahkota). Maknanya bahwa orang Aceh baik laki-laki maupun perempuan
selalu patuh dan taat dengan aturan sebagai tata cara dalam kehidupan. Sedangkan perintah
Tuhan merupakan pedoman bagi kehidupan yang wajib dijunjung dibandingkan dengan
aturan negara. Namun aturan yang dibuat oleh Wali Kota Lhokseumawe bukanlah aturan
negara, juga bukan dari Tuhan, melainkan aturan pribadinya yang hanya ingin mencari
popularitas semata sebab masih saja di antara masyarakat Lhokseumawe yang tidak meng-
ikuti dan mengindahkan aturan tersebut.

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh memberikan kesempatan yang sama antara
laki-laki dengan perempuan untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah. Dengan bahasa
lain penerapan syariat Islam tidak pernah mengkotak-kotakan yang dilakukan laki-laki
dan perempuan. Dalam masyarakat Aceh perempuan mempunyai kesempatan yang relatif
sama dengan laki-laki, dalam semua aspek. Adat masyarakat Aceh cenderung tidak merendah-
kan perempuan, bahkan memberikan penghargaan sangat tinggi. Mereka berkiprah dalam
berbagai rutinitas, baik bekerja, belajar dan mengajar, menjadi pemimpin dan ikut dalam
berbagai musyawarah guna membuat keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat,
memiliki harta dan bebas dalam menggunakannya dan hal-hal lain yang memiliki kesamaan
dengan laki-laki, sehingga patut jika dipertanyakan kembali aturan wali kota di atas karena
telah mengurangi hak dan kebebasan perempuan dalam berekspresi. Bukankah pemerintah
Aceh telah memperjuangkan hak dan mengembalikan citra perempuan Aceh dari berbagai
keterpurukan dengan adanya sebuah usaha besar yang telah digagas oleh ureung inong Aceh,
dalam rangka mengangkat eksistensi perempuan Aceh, yaitu mendeklarasikan Piagam
Hak-Hak Perempuan pada tanggal 11 Nopember 2008 yang terdiri dari dua bab dan 18 pasal.19
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18Tim Peneliti, Adat Istiadat Daerah Istimewa Aceh (Banda Aceh: Pencatatan Kebudayaan
Daerah, 1978), h. 150.

19Sofyan Ibrahim et al., Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syariat Islam
(Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), h. 84.



208

MIQOT Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni 2013

Subtansi syariat Islam pada dasarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan ngangkang
style dan identitas perempuan, sebab syariat tersebut meliputi akidah, muamalah dan syar’i.
Akidah merupakan hal yang sangat penting di mana syariat Islam diaplikasikan agar
mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap agama Allah. Mengingat melalui
pemahaman akidah dapat menimbulkan kesadaran magis manusia terhadap Tuhannya.
Begitu juga dalam hubungannya dengan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk
yang beradab dan mampu memanusiakan manusia lainnya. Konsep ini pernah diterapkan
Rasulullah melalui perintah Allah dalam surah al-Hujarat, yaitu menyamakan semua
kedudukan manusia laki-laki atau perempuan, kecuali mereka yang bertakwa. Ayat ini
sangat jelas mengatakan bahwa laki-laki tidak ada bedanya di mata Allah, tetapi kenapa
Suaidi berani melakukan perbedaan terhadap keduanya, khususnya ketika mereka duduk
berboncengan di atas motor. Bukankah ia telah bertentangan dengan ayat Allah di atas? Atau
ia memang tidak pernah mampu memahami makna yang tersirat dan tersurat dalam ayat
tersebut. Syariat Islam di Aceh pada dasarnya tidak pernah memberatkan umat dan rakyat
Aceh, laki-laki ataupun perempuan. Dengan demikian jelas bahwa konsep dasar peraturan
yang diterapkan tersebut tidak bersumber dan dirujuk kepada al-Qur’an dan Hadis.

Dengan kata lain dapat dikatakan juga bahwa budaya patriarkhi dan egosentrisnya
Suaidi masih menghantui syariat Islam itu sendiri karena maskulinitas dijadikan dasar
peraturannya dengan membawa nama agama, yang mengakibatkan tertindasnya kaum
hawa di Lhokseumawe. Akhirnya, syariat Islam dalam konsep Suaidi menjadi sangat tidak
subtantif dan cenderung bias, bahkan membuka ruang bagi masyarakat asing untuk
melakukan dekontruksi terhadap kontruksi aturan Suaidi.

Kearifan Lokal Suaidi Yahya
Kearifan lokal merupakan bentuk untuk mencari format nilai-nilai yang berkembang

pada suatu masyarakat. Isu kearifan lokal tersebut merambat kepada berbagai persoalan
seperti identitas, agama, dan sosial politik. Kearifan lokal juga dikenal dengan istilah local
wisdom, indigeneous ideas (bersifat pribumi) atau local knowledge yaitu “to see such systems
as describing the world and what goes on in it in explicitly judgmatical terms and such technique
as an organized effort to make the description correct.”20 Selanjutnya pakar yang lain menga-
takan bahwa:

local knowledge is neither indigenious wisdom nor simply a form of science, but locally
situated form of knowledge and performance found in all societies, comprising skills and
acquired intelligence, which are culturally situated and responding to constantly changing
social and natural environments.21

20Clifford Geertz, Local Knowledge (Great Britain: Fontana Press, 1993), h. 174.
21Alan Bicker, Investigating Local Knowledge: New Direction, New Approach (Great Britain:

Ashgate, 2004), h. 74.
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Kearifan lokal yang dijadikan aturan oleh Suaidi bukanlah format nilai yang ber-
kembang dalam masyarakat, karena ngangkang style di atas tanpa memperhatikan aspek-
aspek lokalitas dan budaya masyarakat Lhokseumawe sehingga tidak perlu dipertahankan
karena telah menjadikan perempuan sebagai korban dari kebijakan itu. Jika diperhatikan
pernyataan Geertz di atas, kearifan lokal Suaidi ini sangat tidak sesuai dan tidak layak
karena tidak mampu mengatasi permasalahan, bahkan semakin menimbulkan konflik
internal dan meningkatkan permasalahan.  Ini terbukti dengan banyaknya respon yang
negatif terhadap aturan di atas.

Sebenarnya, sebuah kebijakan atau peraturan sebuah daerah hendaknya jangan
bersifat diskriminatif, dan harus berlaku adil bagi semua lapisan masyarakat, baik laki-
laki maupun perempuan sehingga tidak menimbulkan kontradiksi dan perlawanan dari
pihak yang tertindas dengan kebijakan tersebut. Apalagi aturan itu dianggap sebagai syariat
guna menundukkan kaum hawa melalui aturan itu, dan dipaksakan berlaku secara menye-
luruh tanpa membedakan usia sehingga menimbulkan kebingungan bagi ibu-ibu dan
nenek-nenek yang telah berusia senja. Ini terjadi karena penguasa tidak cerdas dan kurang
peka dalam memperhatikan kaitan antara ngangkang dengan akidah dan akhlak yang
berlandaskan syariat yang sebenarnya.

Dari uraian di atas ternyata pemberlakuan dan penerapan kearifan lokal Suaidi di
kota Lhokseumawe tidak meliputi semua aspek sehingga menjadi momok yang menakutkan
bagi penduduk tempatan karena hampir mayoritas penduduk menanggapinya secara
negatif.

Dampak Kemenangan Partai Aceh
Tercapainya MoU Helsinki bukan jaminan bagi kesinambungan perdamaian di

Aceh di masa yang akan datang. Meski konflik telah dapat diatasi dengan ditandatanganinya
kesepakatan damai, hal itu tidak serta merta menciptakan kedamaian. Selesainya konflik
bukan berarti hilangnya konflik, karena kedamaian yang sejati itu adalah upaya jangka
panjang untuk mentransformasikan atau mengubah konflik dari kekerasan (violent
conflict) ke proses perubahan sosial dan politik secara damai (peaceful process). Meski telah
terjadi kesepakatan damai, upaya untuk menekan potensi konflik di Aceh masih harus tetap
dilakukan karena bentuk dan sumber konflik baru akan terus bermunculan.22

Akibat dari sistem dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Aceh
membolehkan adanya Partai Lokal bersaing dengan Partai Nasional, hal ini menyebabkan
rakyat Aceh krisis kepercayaan terhadap partai nasional tersebut karena dianggap akan
menghambat kebebasan mereka dan hak mereka dalam menentukan masa depan elite
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22Darmansyah Djumala, Soft Power untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi
(Jakarta: Pustaka Gramedia, 2013), h. 250.
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partai Aceh yang nota bene umumnya mantan pejuang GAM saat berkecamuknya pertem-
puran antara mereka dengan pemerintah RI sebelum terwujudnya MoU Helsinki. Ini
merupakan sebuah konsesi besar Indonesia untuk GAM dalam MoU, yaitu memperboleh-
kan berdirinya partai lokal yang tidak lain adalah partai politik yang tidak disertai perwakilan
secara nasional sebagaimana disyaratkan oleh Hukum Indonesia.23

Begitu juga dalam mekanisme pembangunan di Aceh, dulu ketika rezim Soeharto
berkuasa Aceh hanya dilihat dengan sebelah mata bahkan tidak dianggap sama sekali.
Ini dibuktikan dengan adanya kolonisasi terhadap rakyat Aceh yaitu pemberlakuan
genoside untuk menumpahkan etnis dan identitas keAcehan yang mereka miliki. Perilaku
pemerintah pusat yang semacam ini menyebabkan nilai-nilai keagamaan yang merupakan
sesuatu yang suci dan jati diri bagi rakyat Aceh telah terporak-porandakan sehingga
mekanisme demokrasi tidak tercermin seperti yang telah dinyatakan dalam Pancasila.
Karena itu, melalui partai lokallah rakyat Aceh dapat berjuang membela dan mendapatkan
harga diri dan jati dirinya baik sebagai laki-laki maupun perempuan karena merasa mem-
punyai kebebasan dan kemerdekaan yang sangat besar untuk membentuk berbagai kesejah-
teraan khususnya yang berkaitan dengan nilai keagamaan dan kearifan demi kepentingan
sebuah kelompok (Partai Aceh) yang berfungsi sebagai interest group dan pressure group
dalam menerapkan sebuah peraturan dan kebijakan dalam hal ini adalah terhadap kaum
perempuan yang dianggap tidak layak duduk ngangkang saat berboncengan dengan sepeda
motor.

Konsekuensinya mereka tidak pernah memikirkan, apakah perempuan tersebut
menerima dengan ikhlas kebijakan dan peraturan tersebut, atau menolak secara nyata
dengan melakukan penolakan melalui berbagai organisasi perempuan seperti Badan Pember-
dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (BP3A), dan organisasi lainnya, seperti
LBH dan APIK, pakar Hukum Islam UIN Syarif dan MEMA STAIN Malikussaleh termasuk
KOHATI yang begitu nyata mengatakan menolak kebijakan Wali Kota Lhokseumawe di atas.

Jika diperhatikan dengan seksama bahwa peraturan tersebut lahir dan eksis akibat
pengaruh kekuatan partai Aceh di Lhokseumawe yang saat ini dipimpin oleh mantan kombatan
GAM yang wawasan akademik dan keagamaannya masih patut dipertanyakan karena
tidak sesuai dengan peraturan dan qanun pemerintah Aceh, termasuk bertentangan dengan
peraturan dan Undang-Undang dasar Negara RI, mengingat Aceh masih wilayah Indonesia
meskipun telah diberikan kebebasan dengan konsep otonomi daerah. Di samping itu,
keberanian Wali Kota tersebut dipengaruhi oleh sistem politik yang dianutnya dan budaya
lokal yang dilihatnya secara turun temurun sekalipun tidak sekaku yang dilakukannya.
Artinya tanpa mengadakan seminar, workshop, dan mengundang dewan pakar yang
lebih memahami dan mengerti tentang konsep agama, budaya dan perempuan.

23Antje Misccbach, Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh: Suatu Gambaran tentang Separatis
di Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 265.
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Bagi masyarakat Aceh, pendukung GAM terutama, self-government dipahami sebagai
pemberian wewenang untuk mengelola semua sumber daya alam dan mineral di bumi
Aceh.  Sementara itu, elit Partai Aceh mengartikan self-government sebagai kewenangan
luas bagi Aceh dalam hal pemerintahan serta berhak untuk memiliki bendera, lambang
dan lagu sendiri.24 Ini terbukti dengan lahirnya aturan yang dicetuskan oleh Suadi sebagai
salah seorang atau bagian dari Partai Aceh.

Penulis melihat bahwa sikap dan kebijakan tersebut persis sama dengan konsep
defeksi yang berlaku di India di mana dalam perpolitikan India pendapat “tidak ada musuh
yang abadi dan tidak ada teman yang abadi, yang abadi hanyalah kepentingan.”25 Begitu
juga halnya dengan mantan GAM yang kini menduduki jabatan di pemerintah Aceh, mereka
telah pecah dari satu partai menjadi dua partai, merekan dulu sama-sama berjuang dan
berteman tetapi hari ini pertemanan tersebut telah pecah akibat hanya perbedaan konsep
dan perilaku sehingga rasa peduli dan tanggung jawab terhadap temannnya yang seper-
juangan telah sirna begitu saja karena masing-masing mereka hanya mementingkan dirinya
sendiri.

Penutup
Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas jelas menunjukkan bahwa pelarangan

duduk ngangkang bagi perempuan di Lhokseumawe tidak hanya dituangkan dalam peraturan
Wali Kota, tetapi juga dipaparkan dalam media massa, baik media elektronik maupun
media cetak dan menebar di seluruh penjuru dunia. Bentuk daripada pelarang tersebut
secara nyata banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak, mulai dari aparat pemerintah
hingga masyarakat akar rumput. Kemudian, di antara mereka pun sangat variatif dalam
merespon terhadap peraturan tersebut, ada yang pro khususnya yang berpihak dengan
Wali Kota “bukan berpihak kepada syariat Islam” karena mereka adalah kelompok yang
mempertahankan status quo, sedangkan mereka yang menolak kelihatannya lebih ilmiah
dan rasional, baik dilihat dari sudut latar belakang pendidikan maupun pemahamannya
tentang Islam. Anehnya, mereka yang berpihak terhadap Wali Kota umumnya mereka
yang sangat terbatas pikiran dan pemahamannya tentang agama termasuk latar belakang
pendidikannya sebab mereka menyatakan bersetuju hanya demi sebuah jabatan dan kekuasaan
(authority only), ini jelas dapat dipahami oleh siapapun ketika membaca dan mendengar
ungkapan kelompok tersebut.

Oleh karena itu, kearifan lokal yang ditampilkan tersebut masih dianggap sebagai
pemicu pengdiskriminasian terhadap perempuan sekaligus menindas identitas mereka
sebagai makhluk yang setara dengan kaum pria. Walau apapun alasannya, baik dilihat
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24M. Rizwan H. Ali dan Nezar Patria, Dari Senjata ke Kotak Suara, Peralihan Gerakan
Aceh Merdeka ke Politik Elektoral, Prisma Vol. XXVIII Juni 2009, h. 110.

25Dhurorudin Mashad,  Agama Dalam Kemelut Politik. Jakarta: Cidesindo.1998), h.74.
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dari sudut pendidikan, budaya dan agama semuanya tidak berpihak kepada peraturan
tersebut. Bahkan dengan pemaksaan yang demikian dapat merusak ideologi dan identitas
keAcehan yang selama ini di kenal sebagai masyarakat yang heroik yang selalu member-
dayakan dan mengangkat nama harkat dan martabat perempuan, lalu apa kata dunia
kalau ngangkang “diharamkan”.

Sekali lagi penulis tegaskan bahwa semua ini jelas dipengaruhi oleh faktor euforia
kemenangan Partai Aceh di Lhokseumawe yang struktur politiknya berasaskan pada “ideologi
lokal” yaitu ideologi yang tidak mampu dikomunikasikan dengan kaum akademisi dan
ulama akademisi. Ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencari kepopularan
diri seorang pejabat yang seolah-olah sangat peduli dengan masyarakatnya yang kelihatan
mulai pudar dalam menegakkan syariat. Pejabat yang bersangkutan tampaknya masih
sangat kurang dalam ilmu agama sehingga ia tidak mampu menempatkan posisi ngangkang
tersebut di mana letak dan kedudukan; apakah haram atau  halal, sunah atau wajib,
atau mubah. Kenyataannya dalam Islam tidak dibincangkan masalah ngangkang tersebut
kalaupun pada masa nabi ada perempuan yang ngangkang ketika menaiki unta atau kuda,
tetapi tidak seorangpun memperdebatkan, termasuk Rasulullah. Maka jelas tidak ada
ayat dan nash atau hadis yang terkait dengan itu.
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Abstrak: Peralihan status beberapa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi
Universitas Islam Negeri (UIN) di antaranya berimplikasi pada eksistensi kajian
dakwah merupakan fakultas ilmu agama tersendiri dan berbeda dengan ilmu
komunikasi atau kajian dakwah terintegrasi dengan studi ilmu komunikasi. Tulisan
ini berupaya menjelaskan bagaimana integrasi dakwah Islam dengan ilmu
komunikasi ditinjau dari perspektif interpretatif menjadi ilmu komunikasi Islam.
Penulis mengemukakan bahwa dakwah Islam secara akademis dapat diintegrasikan
dengan ilmu komunikasi menjadi ilmu komunikasi Islam. Komunikasi Islam dalam
pengertian sebagai proses merupakan penyampaian pesan ajaran Islam melalui
berbagai media, dimana karakteristik dasarnya bersifat persuasif dan rasional
mengajak manusia untuk kembali kepada fitrah dan potensinya. Dengan demikian
sarjana Dakwah Islam pada akhirnya memiliki status sama dengan Sarjana Ilmu
Komunikasi.

Abstract: The Integration of Islamic Propagation with the Science of
Communication. The Transformation of a number of the State Institute for Islamic
Studies (IAIN) into Islamic State Universities has resulted in some implications
for propagation studies as a separate religious science faculty being distinct from
communication science or alternatively it is integrated with the study of communication
science. This essay tries to explain how to integrate Islamic propagation with
communication science viewed from interpretative perspective to become the
science of Islamic communication. The author contends that academically, Islamic
propagation can be integrated with communication science as Islamic communication.
Islamic communication as a process signifies as delivering the message of Islamic
tenets through various media, the main characters of which are persuasive and
rational calling peoples to return to their nature and potential. Thus, the alumni
of the Islamic propagation then may gain the same status as communication science
alumni.

Kata Kunci: komunikasi, dakwah, IAIN, UIN
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Pendahuluan
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan

Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama menetapkan
pembidangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama bersifat
akomodatif terhadap perkembangan ilmu.

Peraturan Menteri Agama itu yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Nopember
2009 tercatat dalam Lembar Berita Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 446
menetapkan dalam lampirannya, bahwa bidang ilmu dakwah pada Perguruan Tinggi
Agama Islam menggunakan gelar akademik dengan sebutan Sarjana Komunikasi Islam
disingkat S. Kom. I. bagi sarjana S1 dan gelar akademik sebutan lengkap Magister Komunikasi
Islam berakronim M. Kom. I. bagi magister S2 serta gelar akademik Doktor disingkat Dr.
bagi sarjana S3 bidang ilmu dakwah.1

Sampai saat ini, di Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia seiring dengan
perkembangan status beberapa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas
Islam Negeri (UIN) masih terdapat keberagaman apakah kajian dakwah terpisah sebagai
Fakultas Ilmu Agama tersendiri,2 berbeda dengan studi ilmu komunikasi seperti di UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, atau kajian dakwah terintegrasi dengan studi ilmu komunikasi
seperti di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.3 Tulisan ini lebih lanjut akan menjelaskan
bagaimana integrasi dakwah Islam dengan ilmu komunikasi ditinjau dari perspektif
interpretatif menjadi ilmu komunikasi Islam, maka Sarjana Dakwah Islam sama dengan
Sarjana Ilmu Komunikasi.

Pengertian Dakwah Islam
Kata ‘da‘wah’ berasal dari Bahasa Arab dan diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia

sebagai ‘dakwah’. Pengertian bahasanya berarti ajakan, permohonan, mohon perlindungan,
harapan, doa dan cinta kepada Allah SWT.4 Kata dasar ‘al-da‘watu’ dengan berbagai
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1Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan
Perguruan Tinggi Agama, H Mubarok SH MSc, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri,
Salinan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 446.

2M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif –Interkonektif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 149. Dalam buku ini, Amin Abdullah mendudukkan bahwa
dalam Islamic Studies, kajian ilmu kalam termasuk kajian yang pokok yang mempengaruhi kajian
bidang ilmu agama yang lain termasuk teori dan praktik dakwah.

3Nurlena, (ed.), Pedoman Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2009-2010 (Jakarta:
Biro Akademik dan Kemahasiswaaan UIN Syarif Hidayatullah, t.t.), h. 179.

4Ramadhan ‘Abd al-Muthallib Khumais, Al-Da‘wah al-Islâmiyah Arkânuhâ wa-Manâhijuhâ
(Kairo: Dâr al-Thaba‘ah al-Muhammadiyah, t.t.), h. 1.
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turunannya disebut dalam al-Qur’an sebanyak 212 kali,5 Tiga di antaranya menunjukkan
setan mengajak pengikutnya ke dalam neraka yakni pada Q.S. Fathir/35: 6

Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena
sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni
neraka yang menyala-nyala.6

Pada Q.S. Luqmân/31: 21:

Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang diturunkan Allah”. Mereka
menjawab: “(Tidak ! tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami
mengerjakannya”. Dan apakah mereka (akan mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun
setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka).

Demikian pula pada pada Q.S. Ibrâhîm/14: 22:

Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan: “sesungguhnya Allah telah
menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan akupun telah menjanjikan kepadamu tetapi
aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekadar)
aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh karena itu janganlah kamu mencerca
aku akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan
kamupun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan
perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu.” Sesungguhnya orang-
orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih.

5Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Bâqi’, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm (Beirut:
Dâr al-Fikr, 1981), h. 257-260. Dalam bentuk fi‘il mâdhy 30 kali, fi‘il mudhâri‘ 11 kali, fi‘il amr
32 kali. Sedangkan dalam bentuk ism al-fâ’i‘l 7 kali, dan ism al-mashdar 32 kali. Menurut Asep
Muhiddin dalam al-Qur’an tidak ada kata dia‘yah yang biasa diartikan propaganda. Lihat Asep
Muhiddin, Dakwah dalam Perspektif al-Qur’an (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 40.

6Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: al-Hidayah,
1998), h. 651.
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Sedangkan pada Q.S. al-Baqarah/2: 221, kata ‘da’wah’ secara tersurat digunakan
dengan subjek orang musyrik:

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik
walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah SWT. mengajak
ke surga dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya)
kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Jadi kata ‘da‘wah’  dalam al-Qur’an digunakan untuk subjek dan objek yang beraneka
macam dan kata ini pun digunakan secara netral. Para nabi dan rasul mengajak ke jalan
Allah SWT. dan surga, sedang setan dan orang musyrik serta pengikutnya mengajak kepada
kesesatan dan neraka.

Untuk ajakan kepada agama Islam digunakan kata “al-da‘wah  al-Islâmiyah” atau
“da‘wah al-Islâm” dan “da‘wah ilâ sabîlirabbika”7 maupun “da‘wah  ilâ Allâh”8 atau
“da‘wah  ilâ Rabbika” 9 serta “da‘wah  ilâ al-Hudâ.10 Berarti dalam bahasa Indonesia sebagai
dakwah Islam atau ajakan ke jalan Allah SWT. Ibn Taimiyah mendeskripsikan dakwah
Islam secara operasional sebagai perintah kepada perbuatan baik yang diperintahkan
oleh Allah dan pencegahan dari perbuatan yang Allah melarangnya. Pada kesempatan
lain dakwah Islam digambarkan juga sebagai memberikan kabar gembira dan memper-
ingatkan ancaman dari Allah SWT.11 Dalam ajaran Islam utusan Allah dinamakan sebagai
‘rasûl’ berarti pembawa risalah dengan empat sifat wajib yaitu shiddîq, amânah, tablîgh
dan fathânah. Seorang rasul juga seorang ‘naby’ berarti pemberi kabar berita.

Pengertian dakwah Islam secara terminologis dikemukakan antara lain oleh al-
Thayyib al-Barghuts menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dakwah Islam adalah
memerintahkan manusia untuk memeluk Islam dan mencintainya serta berjuang untuknya
dengan seluruh sarana yang disyariatkan dan berbagai metode yang memungkinkan.12
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7Q.S. al-Nahl/16: 125.
8Q.S. Fushshîlat/41: 33.
9Q.S. al-Hâj/22: 67.
10QS.. al-A‘râf/7: 198.
11Ibn Taimiyah al-Harraniy, Majmû‘ al-Fatâwâ: Kitâb al-Tafsîr, Juz II (Beirut: Dâr al-Kutub

al-‘Ilmiyah, 2000), h. 73-77.
12Al-Thayyib al-Barghuts, Manhâj al-Nabiy fî Himâyati al-Da’wah wa al-Muhâfadzah alâ Munjazâti-

hâ Khilâla al-Fatrati al-Makkiyah (USA: al-Ma‘had al-A’lâmiy li al-Fikr al-Islâmiy, 1996), h. 67.
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Dalam sejarah Islam di Indonesia, sejak awal dakwah Islam didefinisikan sebagai
‘ajakan’, sampai akhirnya HAMKA menulis artikel berjudul “Da’watul Islam” yang  dimuat
secara bersambung dalam majalah Gema Islam (No. 4 dan 5 T I, 1962). Tulisan ini lahir
karena menyambut tulisan prasaran karya seorang tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU)
Jawa Timur, K. Mohammad Zaini berjudul “Hari Depan Islam dan Kaum Muslimin Terletak
pada Dakwah Islamiyah”, saat Simposium Dakwah yang diselenggarakan oleh Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) dengan Akademi Metafisika, Surabaya, tanggal 23 Pebruari 1962.

Tulisan HAMKA di atas kemudian mengundang tulisan dengan judul yang sama
dari Rosihan Anwar dan disusul  dengan tulisan-tulisan dari Abdullah Sahir, M.A. Lubis,
Ismuha, dan para intelektual dari berbagai kalangan yang membahas persoalan dakwah
dari berbagai segi. Satu di antara tulisan itu dikemukakan oleh seorang tokoh ulama
NU, K. Mahmud Effendi yang mengatakan, bahwa dakwah Islam bukan hanya semata-
mata ajakan, menurutnya dakwah Islam adalah qawlun wa ‘amalun atau mencakup
kata-kata dan perbuatan.13

Kajian dakwah Islam secara akademik ditandai dengan pembukaan Jurusan
Dakwah pada tahun 1942 di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Mesir. Sedangkan
di Indonesia Dakwah Islam diakui sebagai bagian kajian keislaman yang dipelajari di
Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) pada tahun 1950, kemudian setelah per-
guruan ini berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) tahun 1960, kajian Dakwah
berkembang sebagai Jurusan Dakwah di Fakultas Ushuluddin dan pada tahun 1968 ber-
kembang menjadi Fakultas Dakwah di IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Agama (SK MENAG), Nomor 153/1968.14

Sejak saat itu, civitas akademik IAIN se-Indonesia telah melakukan serangkaian
pertemuan ilmiah yang mengkaji perumusan dan penyusunan pembidangan ilmu-ilmu
keislaman, sampai pada tahun 1982 dakwah Islam  diakui sebagai bagian dari ilmu-ilmu
keislaman di Indonesia. Hal itu berdasarkan SK MENAG RI Nomor 97/1982 tentang Kurikulum
dan Silabus IAIN termasuk di dalamnya Silabus Fakultas Dakwah yang diperkuat kemudian
dengan SK MENAG Nomor 110/1982 yang telah memperoleh rujukan rekomendasi dari
Lembaga Ilmu Pengetahuan  Indonesia (LIPI).15

Kurikulum yang diberlakukan di Fakultas Dakwah IAIN dan UIN di Indonesia sampai
saat ini adalah Kurikulum Nasional 1995 yang ditetapkan berdasarkan SK MENAG No.
383/1995 dan disempurnakan dengan SK MENAG No. 383/1997. Sejak saat itu, Fakultas

13M. Dawam Rahardjo, “Pemikiran tentang Dakwah dalam Perspektif Perubahan Sosial,”
dalam Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendikiawan Muslim, Cet. 4
(Bandung, Mizan, 1999), h. 158-159.

14Panitia Seminar Nasional Keilmuan Dakwah dan Prospek Pengembangannya, Proposal
Kegiatan (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 1999), h. 1.

15Ditjen Bimbaga Islam, Departemen Agama RI, Kurikulum Nasional Institut Agama Islam
Negeri (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1995), h. 27-40.
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Dakwah secara formal memiliki empat jurusan yaitu, jurusan Komunikasi dan Penyiaran
Islam (KPI), jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), jurusan Pengembangan Masyarakat
Islam (PMI) dan jurusan Manajemen Dakwah (MD).16

Pada uraian perkembangan pengertian dakwah Islam dan usaha mewujudkannya
sebagai Ilmu Dakwah tertulis di atas, dakwah Islam dipahami bukan hanya sebagai suatu
ajakan, tapi juga merupakan perbuatan nyata. Definisi ini juga terlihat dalam rumusan
pengertian Ilmu Dakwah yang dikemukakan oleh Moch. Ali Aziz, bahwa dakwah sebagai
suatu proses yang aktif, persuasif dan komprehensif dimulai dengan tablîgh, tabsyîr, tanzîr
serta amar ma‘rûf nahyi al-munkar baik secara struktural yang menggunakan kekuasaan
berupa pendekatan legal formal dengan tegas (hisbah), maupun secara kultural atau mengajak
dengan cara lunak tanpa kekerasan (tathawwur).17 Tapi guru besar ilmu dakwah IAIN
Sunan Ampel, Surabaya ini, membedakan antara dakwah yang didefinisikannya berdasarkan
al-Qur’an dan hadis dengan ilmu dakwah sebagai kajian ilmiah empiris.

Beberapa definisi Ilmu Dakwah, menurut Moch. Ali Aziz, menekankan aspek
dakwah sebagai realitas sosial yang  lebih melihat dakwah dengan pendekatan fungsional
dibanding substansial agama. Pendekatan fungsional mengkaji dakwah secara empiris
untuk menjawab pertanyaan: “bagaimana Islam dapat diterima dan dijalankan manusia,
baik secara personal maupun sosial.” Karena itu, Ilmu Dakwah sering terfokus pada aspek
metode, teknik, dan media yang disesuaikan dengan keadaan sasaran dan tujuan dakwah.18

Dengan mempersempit cakupannya, objek kajian Ilmu Dakwah tidak lagi bias dan meluas,
karena pengertian dakwah yang  meluas dan mencakup segala sesuatu menjadi masalah
dalam menjadikannya sebagai disiplin ilmu tersendiri.

Dalam rangka mencapai tujuan menjadikan dakwah sebagai disiplin ilmu tersendiri,
pengertian dakwah Islam perlu dikhususkan dengan mengembalikannya hanya sebagai
aktivitas penyampaian pesan komunikasi dengan ajakan dan amal perbuatan. Lisân al-
Hâl Afshah min Lisân al-Maqâl,19 artinya pesan perbuatan (nonverbal) lebih jelas dari pesan
perkataan (verbal). Secara tegas Nurcholish Madjid memberi arti ungkapan bahasa Arab
tersebut sebagai “bahasa perbuatan lebih fasih (tajam) daripada bahasa ucapan.20 Di beberapa
surat  dalam al-Qur’an seperti pada Q.S. Yâsîn/36: 17 secara tegas Allah SWT. berfirman
bahwa kewajiban para rasul hanyalah bertabligh (baca: berkomunikasi) yang terjemahannya:
Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas.

Suhaimi: Integrasi Dakwah Islam dengan Ilmu Komunikasi

16Muhammad Sulthon, Desain Ilmu Dakwah: Kajian Ontologis, Epistimologis dan Aksiologis
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Walisongo Pers, 2003), h. 24-25.

17Moch. Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 41.
18Ibid., h. 57.
19Louis Ma‘luf, Al-Munjid fî al-Lughah wa al-‘Alâm, Cet. 21 (Beirut: Dâr el-Mashreq, 1973),

h. 1007.
20Nurcholish Madjid, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi (Jakarta: Paramadina, 1999),

h. 15.
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(Q.S. Yâsîn/36: 17). Bahkan pada Q.S. Fushshilat/41: 33 Allah SWT. menandaskan bahwa
dakwah Islam merupakan pesan komunikasi terbaik manusia:

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah,
mengerjakan amal yang saleh dan berkata: “sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang
berserah diri”.

Dalam menafsirkan ayat ke-32 surat Fushshilat, Imam Muhammad al-Râzî menerangkan
tiga klasifikasi manusia yang termasuk sebagai manusia dengan pesan komunikasi
terbaik karena melakukan dakwah kepada Allah SWT.  Pertama, para nabi sebagai insan
pertama  yang berdakwah dengan mengajak manusia ke jalan Allah SWT. baik dengan
metode argumentasi maupun dengan metode berperang membawa senjata. Kedua, para
ulama yang terdiri dari para ahli hikmah dan para ahli ushul serta ahli fiqih yang
berdakwah Islam. Ketiga, para penguasa (raja) yang mampu berdakwah ke jalan Allah
dengan senjata dan kekuasaannya.21

Sedangkan Qurthubî mengutip penafsiran yang menyatakan bahwa yang dimaksud
dengankata al-qawl dalam Q.S. Fushshilat/41: 32 adalah kitab suci al-Qur’an. Maknanya
adakah perkataan yang lebih baik dari pada al-Qur’an. Maksud dari “dengan sebaik-baik
pelaku dakwah Islam” adalah Nabi Muhammad SAW.22 Qurthubî sendiri berpendapat
bahwa ayat termaksud berlaku secara umum kepada siapapun manusia yang berdakwah
ke jalan Allah SWT. dan berlaku kepada setiap orang beriman.23

Jadi, dakwah Islam sesungguhnya merupakan bagian dari aktivitas komunikasi
antar manusia. Menurut Ramadhan ‘Abd al-Muthallib Khumais, amal perbuatan sesung-
guhnya merupakan salah satu media dakwah Islam yang dapat membangkitkan pandangan
mata manusia, sedang media perkataan/al-qawl menjadi sarana menyentuh hati mereka,
media dakwah Islam lainnya adalah al-qudwah al-hasanah atau suri teladan kepada sesama
manusia.24

21Muhammad al-Râzi, Tafsîr al-Fakhr al-Râzî al-Musytahîr bi al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtih
al-Ghaib, Juz XXVII (Beirut: Dâr al-Fikr li al-Thibâ’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’i, t.t.), h. 125.

22Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Ahmad al-Ansharî al-Qurthubî, Al-Jâmi li Ahkâm al-
Qur’ân, Juz XV (t.t.p., t.p., t.t.)

23Ibid.
24Khumais, Al-Da‘wah al-Islâmiyyah Arkânuhâ, h. 213. Dosen Jurusan Dakwah dan Kebu-

dayaan Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar, Mesir ini sebelumnya menegaskan
pengertian media dakwah sebagai segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain
dan membedakannya dengan “manhâj” berupa hikmah, maw‘idzah al-hasanah dan al-mujâdalah
bi allatî hiya ahsân.
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Objek Material dan Objek Formal Dakwah Islam
Ditinjau dari filsafat ilmu, ada dua macam objek sains yakni objek material atau bidang

utama yang diteliti suatu ilmu pengetahuan tertentu, dan objek formal yang disebut juga
objek ontologis atau bagian dari objek material yang menjadi fokus untuk ditelaah oleh
suatu ilmu pengetahuan tertentu dengan cara cermat dan seksama.25 Objek material
antropologi misalnya, mempelajari manusia dalam perspektif waktu dan tempat, sedang
ilmu ekonomi objek materialnya mempelajari manusia dalam memenuhi kebutuhan
kehidupannya lewat proses pertukaran barang dan jasa.

Moch. Ali Aziz memandang ilmu dakwah lebih tepat masuk dalam rumpun ilmu
sosial dengan menegaskan bahwa objek material ilmu dakwah adalah manusia sebagai
pendakwah maupun mitra dakwah dan objek formalnya adalah penyampaian ajaran Islam
oleh pendakwah.26 Menurutnya, sejarah ilmu dakwah sebagai ilmu keislaman tidak memiliki
akar sejarah sejelas ilmu-ilmu keislaman yang lain seperti ilmu fikih dan ilmu tafsir atau
ilmu kalam. Oleh karena itu kajian dakwah Islam berdasarkan ayat-ayat suci al-Qur’an
atau hadis-hadis masuk ke dalam objek kajian ilmu tafsir sebagai tafsir ayat-ayat dakwah
atau ilmu hadis sebagai hadis-hadis dakwah dan atau fikih dakwah. Jadi, menurutnya,
ilmu dakwah menjadi bagian dari ilmu sosial.

Dakwah Islam dalam Perspektif Ilmu Komunikasi
Pengertian etimologis dan terminologis serta objek formal dan material dakwah Islam

memiliki kesamaan objek studi dan atau menjadi bagian dari pengertian komunikasi yang
secara harfiah berasal dari bahasa Latin Communicatus berarti shared atau “berbagi”.27

Maksudnya adalah berbagi informasi secara timbal balik. Jika A berdakwah/mengajak
B untuk melakukan suatu pekerjaan, sesungguhnya A berusaha berbagi informasi dengan
B untuk melakukan pekerjaan itu.

Wilbur Schramm mengatakan bahwa kata “communication” dalam bahasa Inggris
berasal dari kata Latin “communis” berarti “commun” yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia
“sama”.28 Seseorang yang sedang berkomunikasi berarti sedang berusaha mengadakan
kesamaan dengan orang lain. Demikian halnya ketika seorang ustadz berdakwah kepada
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25Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengetahuan Populer, Juz VIII (Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 1994), h. 93.

26Aziz, Ilmu Dakwah,  h. 57.
27Louis Forsdale, Perspectives on Communication (Phillippines, Addison-Wesley Publishing

Company, Inc., 1981), h. 6. Secara teoritis, kata “share” berarti “berbagi” menunjuk kepada
proses dua arah dibedakan dengan “komunikasi” sebagai “transmisi” atau pengiriman pesan yang
lebih menunjukkan proses satu arah. Lihat James Watson dan Anne Hill, A Dictionary of Communication
and Media Studies (New Delhi: Universall Book Stall, 1996), h. 38.

28Wilbur Schramm, “How Communication Works,” dalam Onong Uchjana Effendy (ed.)
Komunikasi dan Modernisasi, Cet. VII (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 22.
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jamaahnya untuk berzakat, sesungguhnya beliau sedang berusaha membina kesamaan
pengertian dengan mereka akan manfaat zakat untuk diri mereka sebagai pemberi zakat
dan manfaat yang diperoleh penerima zakat.

Pengertian komunikasi secara terminologis memiliki arti sangat luas seluas peng-
gunaannya dalam beraneka macam medan kehidupan. Frank E.X. Dance dan Carl E.
Larson telah menulis tidak kurang dari 126 macam definisi komunikasi pada tahun 1976.
Menurutnya berbagai definisi komunikasi itu berbeda dalam tingkat keabstrakan, fokus
terhadap intensi atau tujuan para pelaku komunikasi, dan ada atau  tidaknya unsur penilaian
di dalam definisi-definisi itu.29 Selanjutnya berdasarkan tiga konsep penting tersebut Dance
dan Larson mencatat ada 15 aspek komunikasi yang terus-menerus ditekankan dalam berbagai
definisi, 10 definisi di antaranya terlihat dalam tabel tertulis berikut di bawah ini.

Tabel 1.

29Stephen W. Littlejohn, Theories of Human Communication (United State of America:
Wadsworth Publishing Company, 1996), h. 6-9.

Oleh/ Tahun Definisi Menekankan 
Aspek 

John B 
Hoben, 1954 

Komunikasi adalah pertukaran lisan tentang pikiran 
dan gagasan 

Lisan, simbol 

Martin  
Anderson, 
1959 

Komunikasi adalah proses yang melaluinya kita dapat 
memahami orang lain, dan pada gilirannya berusaha 
untuk dapat dipahami orang lain. Proses itu dinamis, 
berubah, dan berganti secara konstan dalam merespon 
setiap situasi secara keseluruhan.  

Pemahaman 

G. Mead, 
1963 

Interaksi, walaupun pada tingkat jasmaniah adalah 
sejenis komunikasi karena tanpanya, hal lain tidak 
akan berlangsung. 

Interaksi 

Dean C. 
Barnlund, 
1964 

Komunikasi timbul dari kebutuhan untuk mengurangi 
ketidakpastian, bertindak efektif, dan mempertahan-
kan ataupun memperkuat diri. 

Mengurangi 
ketidakpastian 

Barelson & 
Steiner, 1964 

Komunikasi, pengoperan informasi, gagasan, emosi 
keterampilan dll. Dengan menggunakan simbol kata-
kata, gambar, bagan, grafik dll.  

Pengoperan/ 
pengalihan 

Alex Code, 
1959 

Komunikasi adalah proses yang membuat kesamaan 
bagi dua orang atau beberapa orang mengenai apa 
yang telah dimonopoli oleh satu atau beberapa orang. 

Kesamaan 

Ruesch, 1957 Komunikasi adalah proses membuat fragmen dan 
bagian dari kehidupan menjadi saling terkait 

Kaitan 

S.S. Stevens, 
1951 

Komunikasi adalah respons tertentu terhadap stimulus Stimulus 
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Dari hasil pengamatan Dance dan Larson tertulis di atas, secara umum definisi-definisi
komunikasi dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama, berbagai definisi komunikasi
yang dirumuskan berdasarkan pada teori transmisi. Menurut teori ini komunikasi terutama
merupakan transfer informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Fokus penelitian
komunikasinya ialah peranan media, waktu, sekuens, dan beritanya. Kedua, berbagai
definisi komunikasi yang bertumpu pada perspektif psikologi behavioristik atau ilmu jiwa
perilaku. Definisi-definisi ini menekankan hubungan antara rangsangan seseorang dan
respons dari orang lain terhadapnya. Fokus penelitian komunikasinya adalah pengaruh
pesan terhadap penerima pesan. Ketiga, definisi-definisi komunikasi yang disusun ber-
dasarkan perspektif interaksionis yang menekankan bahwa seorang pengirim dan penerima
pesan komunikasi saling merespons. Perspektif ini mengusulkan agar efek timbal balik dan
umpan balik menjadi fokus utama penelitian komunikasi. Keempat, berbagai definisi
komunikasi yang menekankan transaksi. Perspektif ini menekankan pengalaman peserta
yang berperan aktif dalam komunikasi. Fokus penelitiannya menekankan pada pemahaman
akan konteks, proses, dan fungsi komunikasi yang terjadi.30

Guru besar Pemikiran Islam dan dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, M. Yunan Yusuf menyatakan bahwa dakwah dan
komunikasi adalah dua ranah kembar karena keduanya sama-sama membicarakan tentang
bagaimana manusia menyampaikan pesan atau gagasan kepada orang lain.31 Menurutnya
anggapan dakwah dan komunikasi berbeda karena dakwah bertolak dari nilai-nilai ilahiyah
dan komunikasi bertolak dari nilai-nilai duniawi, sering sekali menyebabkan aktivitas
dakwah Islam tidak sanggup memberikan pemecahan masalah sehari-hari, karena itu
dakwah dan komunikasi perlu diintegrasikan.

Komunikasi saat ini telah diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri menjadi ilmu komunikasi
yang memenuhi syarat-syarat sebagai science atau ilmu pengetahuan seperti memiliki
objek tertentu, bersifat sistematis, berlaku umum dan memiliki metode tertentu. Sejak tahun
1960, Carl I. Hovland telah menggunakan istilah Science of Communication dan mendefinisikan
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Miller, 1966 Komunikasi adalah usaha untuk mengirimkan pesan 
tertentu untuk mempengaruhi penerima pesan tersebut 

Pengaruh 

S. Schacter, 
1951 

Komunikasi adalah mekanisme yang dipakai untuk 
mempergunakan kekuasaan. 

Kekuasaan 

30Robby I Chandra, Teologi dan Komunikasi (Yogyakarta: Duta Wacana University Press,
1996), h.  4.

31M. Yunan Yusuf, “Uraian Materi Silabus Mata Kuliah Pemikiran Dakwah dan Komunikasi,
Semester Genap 2006-2007,” h. 1.
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komunikasi sebagai suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan dengan cara yang
setepat-tepatnya asas-asas pentransmisian informasi serta pembentukan opini dan sikap.32

Objek material ilmu komunikasi adalah perilaku manusia termasuk di dalamnya
perilaku individu, kelompok dan masyarakat. Sedangkan objek formalnya ialah situasi
komunikasi yang mengarah pada perubahan sosial termasuk perubahan pikiran, perasaan,
sikap dan perilaku individu, kelompok, masyarakat dan pengetahuan kelembagaan.33

Manusia baik secara individu, kelompok maupun masyarakat dikatakan sebagai
pelaku dakwah dan mitra dakwah apabila mereka baik sebagai perorangan, kelompok
maupun masyarakat berusaha melakukan suatu perubahan baik pada tingkat pikiran,
perasaan, sikap maupun perilaku. Apabila mereka baik secara perseorangan, kelompok
maupun masyarakat berdakwah ke jalan Allah SWT. atau kepada ajaran Islam secara
persuasif, mereka tidak mengajak kepada kesesatan setan, mereka itulah pelaku dan
mitra dakwah Islam yang berusaha mengadakan perubahan sosial ke jalan Allah SWT.
yang menjadi rahmat bagi semesta alam.

Jalâl al-Dîn al-Suyûthi mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mardawaih dari
Abû Laila al-Asy’ari dalam menekankan keharusan berdakwah Islam dengan al-hikmah
dan al-mau‘idzhah al-hasanah, serta al-mujâdalah billatî hiya ahsân bahwa Rasulullah
SAW. bersabda yang terjemahannya:

Berpegang-teguhlah kalian dengan mematuhi para pemimpin dan jangan menentang
mereka, karena sesungguhnya mematuhi mereka berarti mematuhi Allah SWT. dan menentang
mereka sama dengan menentang Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengutusku berdakwah
ke jalan-Nya dengan al-hikmah, al-mau‘izhah al-hasanah, maka siapa yang menentangku
dalam hal ini dia termasuk golongan orang-orang yang membuat kerusakan dan sungguh
dia telah keluar dari lindungan Allah dan rasul-Nya. Siapa pun yang memimpin kalian
tidak mengerjakan hal itu, maka untuknya laknat Allah SWT., laknat para malaikat dan
laknat seluruh manusia.34

Ilmu sosial secara ontologis mengkaji hakikat kehidupan sosial manusia secara
luas. Sedangkan ilmu komunikasi dalam hal ini memusatkan perhatian pada hakikat
manusia sebagai pelaku interaksi sosial.35 Kajian komunikasi antar manusia merupakan
studi interdisipliner yang meneliti proses komunikasi dengan menggunakan pandangan
dari berbagai disiplin ilmu. Bila ilmu dakwah Islam mengkaji perilaku manusia secara
empiris sebagai pelaku dakwah Islam dan peserta dakwah Islam atau jamaah dakwah

32Carl. I. Hovland, “Social Communication,” dalam Onong Uchjana Effendy (ed.), Komunikasi
dan Modernisasi, Cet. 7 (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 1.

33Sumarno AP, Kismiyati El-Karimah dan Ninis Agustini Damayani, Filsafat dan Etika Komunikasi
(Jakarta: Universitas Terbuka,1999), h. 24-25.

34‘Abd al-Rahmân Jalâl al-Dîn al-Suyuthî, al-Dur al-Manthûr fî Tafsîr al-Ma’thûr, Juz XIV
(Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 178.

35Little John, Theories of Human Communication, h. 35.
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Islam, seperti ilmu komunikasi yang mengkaji manusia sebagai pelaku interaksi antar
manusia dan menjadi bagian dari ilmu sosial, maka ilmu dakwah Islam pun menjadi studi
interdisipliner yang meneliti proses penyampaian ajaran Islam secara persuasif dengan
menggunakan pandangan dari berbagai disiplin ilmu.

Berdasarkan teori komunikasi Harold D. Lasswell (1958) ‘who says what, to whom,
in which channel, whith what effect’ dapat digambarkan bagaimana kaitan antara ilmu
dakwah Islam, dalam hal ini dipahami sebagai bagian dari ilmu komunikasi menjadi ilmu
komunikasi Islam.

Dalam tabel 2 di bawah pada kolom komponen dakwah Islam atau ilmu komunikasi
Islam sebagai bagian dari ilmu komunikasi, telah dikemukakan bahwa dakwah Islam
sebagai ilmu komunikasi Islam dapat didefinisikan menjadi proses penyampaian pesan-
pesan ajaran Islam berupa rahmat bagi semesta alam kepada sesama manusia sebagai
jamaah atau para pesertanya melalui berbagai media penyampaian pesan dengan metode
persuasi yang akan berakibat pengaruh efek tertentu.

Tabel 2
Hubungan Ilmu Komunikasi Islam dan Ilmu Lain

Tabel 2 diadaptasi dari Jalaluddin Rakhmat (1990) dan  Moch. Ali Aziz (2009).

Karakteristik dasar dakwah Islam menurut Ismail Raji al-Faruqi adalah sifatnya persuasif
bukan kursif. Artinya dakwah Islam selalu berusaha memengaruhi manusia untuk men-

Suhaimi: Integrasi Dakwah Islam dengan Ilmu Komunikasi

No. Komponen Dakwah Islam/ 
Komunikasi Islam Objek Kajian Ilmu-ilmu Terkait 

1. Pelaku dakwah Islam/ 
komunikasi Islam 

Agama, perilaku sosial dan 
latar belakang sosio- 
kultural  

Ilmu Agama, Psikologi 
Sosial, Antropologi, 
Sosiologi  

2. Pesan dakwah Islam/ 
komunikasi Islam 

Agama, ideologi, politik, 
sosial, kebudayaan, 
pertahanan, keamanan 

Ilmu Agama, 
Psikologi, Sosiologi, 
Antropologi  

3. Jamaah dakwah Islam/ 
komunikasi Islam 

Agama, latar belakang 
perilaku individu dan sosial 
serta kultural  

Ilmu Agama, Psikologi, 
Sosiologi, Antropologi 

4. Media dakwah Islam/ 
komunikasi Islam 

Media massa dan internet, 
media personal dan industri 
media massa 

Ilmu Komunikasi dan 
Ilmu Ekonomi serta 
Teknologi Informasi 

5. Metode dakwah Islam/ 
komunikasi Islam 

Persuasi, hikmah, mau‘idzah 
hasanah, al-mujâdalah 
billatî hiya ahsân 

Ilmu Komunikasi dan 
Ilmu Agama serta 
Psikologi 

6. Efek dakwah Islam/ 
komunikasi Islam 

Perilaku individual dan 
perubahan sosial 

Ilmu Agama, Psikologi, 
Sosiologi, Antropologi 



226

MIQOT Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni 2013

jalankan agama sesuai dengan kesadaran dan kemauannya sendiri, bukan dengan paksaan.
Pemaksaan adalah perampasan hak asasi manusia dalam beragama. “Etika manusia
memandang pemaksaan dalam berdakwah merupakan pelanggaran serius atas hak asasi
manusia”.36 Dakwah Islam pun memiliki karakteristik pesan yang rasional dan disampaikan
dengan cara rasional (rational necessary and rational intellection) yang mengajak manusia
untuk kembali kepada fitrahnya.37

Setiap unsur dari komponen-komponen ilmu komunikasi Islam tersebut di atas dapat
berkaitan dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan sehingga ilmu komunikasi Islam
pun merupakan ilmu interdisipliner yang meneliti proses komunikasi persuasi antar manusia
tentang ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam dengan menggunakan pandangan
dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

Dari beberapa komponen komunikasi Islam tersebut, menurut Imtiaz Hasnain,
komunikator atau pelaku komunikasi Islamlah yang paling memegang kedudukan terpenting
dalam ajaran Islam.38 Para periwayat atau penyampai sunnah Nabi Muhammad  SAW.
misalnya, adalah bidang penelitian disiplin ilmu al-Jarh wa al-Ta’dîl (kritik pribadi perawi)
yang membahas karakteristik para periwayat sunnah Nabi Muhammad SAW. yang harus
memiliki kepribadian “kejujuran, keadilan, dan ketelitian” agar mereka dinilai memiliki
keterandalan sebagai perawi (komunikator) sunnah.

Guru Besar Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Andi Faisal Bakti lebih memilih konsep dakwah
sebagai komunikasi Islam. Menurutnya dakwah adalah usaha meyakinkan manusia untuk
bertingkah laku sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan batas pengertian mereka masing-
masing.39 Dalam Islam, agar dakwah atau tablîgh efektif harus disertai dengan amal perbuatan
yang mencakup proses menentukan tujuan atau niat, menyampaikannya dengan perkataan
dan mengikutsertakannya dengan pekerjaan nyata.

Salah seorang ahli ilmu komunikasi yang pemahamannya tentang komunikasi
Islam berdasarkan interpretasi terhadap ayat al-Qur’an dan kehidupan empiris umat manusia
adalah Hamid Mowlana.40 Konsep komunikasi Islam menurutnya adalah tablîgh, ia mengem-

36Ismail Raji al-Faruqi, Dakwah Islam dan Misi Kristen Sebuah Dialog Internasional, terj.
Ahmad Noer Z (Bandung: Risalah,1984), h. 35.

37Ibid.
38Imtiaz Hasnain, “Communication: An Islamic Approach,” dalam Jurnal Komunikasi,

Vol. I, No. 1, Januari-Maret 1993, h. 15.
39Andi Faisal Bakti, Communications and Family Planning in Islam in Indonesia: South Sulawesi

Muslim Perceptions of a Global Development Program (Leiden-Jakarta: INIS, 2004), h. 83.
40Hamid Mowlana adalah Profesor International Relation and Founding Director of the

International Communication Program School of International Service, American University
Washington, DC. Menyandang Ph.D dari Northwestern University, Evanston, Illinois, 1963.
Predident International Association for Mass Communication Research (IAMCR). Lebih lanjut
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bangkannya dari konsep Ibn Khaldûn (1967) yang mengartikan tablîgh sebagai propaganda
kebenaran (truthful propagation). Tablîgh dalam konteks Islam memiliki batas-batas etika
dan berbagai prinsip pelaksanaannya berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah.41 Menurut Mowlana
konsep-konsep penting yang menjadi dasar tablîgh tersebut antara lain teori tauhid men-
jelaskan tentang tujuan komunikasi untuk menghancurkan berhala kemusyrikan; doktrin
tanggungjawab sosial yang terwujud dalam amar ma’rûf nahyi munkar; konsep komunitas
atau ummat. Menurut Islam, komunitas yang dibangun atas dasar tauhid adalah umat;
dan prinsip takwa, suatu konsep ideal Muslim diterjemahkan sebagai piety.42 Takwa adalah
suatu sikap religius sehingga dorongan tindakan dalam kehidupan sehari-hari didasarkan
pada kekuatan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Penutup
Berpijak pada uraian tertulis di atas, telah dijelaskan bahwa dakwah Islam secara

akademis dapat diintegrasikan dengan ilmu komunikasi menjadi ilmu komunikasi Islam.
Komunikasi Islam dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan-pesan ajaran
Islam berupa  rahmat bagi semesta alam kepada sesama manusia sebagai jamaah dakwah
Islam atau para pesertanya melalui berbagai media penyampaian pesan dengan metode
persuasif yang akan berakibat pengaruh efek tertentu.

Karakteristik dasar dakwah Islam adalah sifatnya persuasif bukan kursif. Artinya
dakwah Islam selalu berusaha memengaruhi manusia untuk menjalankan agama sesuai
dengan kesadaran dan kemauannya sendiri, bukan dengan paksaan. Pemaksaan adalah
perampasan hak asasi manusia dalam beragama. “Etika manusia memandang pemaksaan
dalam berdakwah merupakan pelanggaran serius atas hak asasi manusia.”. Dakwah Islam
pun memiliki karakteristik pesan yang rasional dan disampaikan dengan cara rasional
(rational necessary and rational intellection) yang mengajak manusia untuk kembali kepada
fitrahnya. Berdasarkan pemikiran ini, maka Sarjana Komunikasi Islam yang telah lulus
mempelajari dakwah Islam merupakan bagian dari komunitas Sarjana Ilmu Komunikasi.
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Abstrak: Artikel ini membahas seputar perdebatan paradigma sejarawan informal
di Indonesia dengan corak historiografi yang dihasilkannya. Pendekatan yang
dilakukan menggunakan metode historis dengan mereview karya sejarah dalam
bentuk tinjauan deskriptif–eksploratif terhadap sejarawan informal yang diwakili
oleh Joesoef Sou’yb, HAMKA, dan Ali Hasjmy yang telah menghasilkan karya sejarah
umat Islam Nusantara. Penulis menemukan bahwa secara teoritis terdapat tiga
kategori sejarawan. Pertama, sejarawan akademik atau profesional yang berasal
dari lembaga pendidikan sejarah, dibekali dengan metodologi dan teori-teori
ilmiah. Kedua, sejarawan dari disiplin ilmu selain sejarah namun meminati bidang
ilmu ini. Ketiga sejarawan dari masyarakat, yaitu sejarawan amatir, seseorang
yang tidak bergelar sarjana tetapi lebih produktif menuliskan peristiwa sejarah
dibandingkan sejarawan profesional yang karyanya kemudian dikenal dengan
historiografi Islam awal di Indonesia.

Abstract: Historiography of Indonesian Islam: An Informal Historian
Perspective. This article discusses the debate of informal historian paradigm in
Indonesia on historiographical genre produced. This study employs historical
method by reviewing historical works with descriptive and explorative approach
on informal historians represented by Joesoef Sou’yb, HAMKA, Ali Hasjmy, all of
whom have produced historical works of Islamic society in the Indonesian archipelago.
The author finds that theoretically, there are three categories of historian, namely,
first, academic or professional historians who equipped themselves with history
education, scientific theory and methology; second, historians who come from disciples
other than history background, but have interest in this field; third, community
historians, namely those who do not acquire any academic qualification but
nonetheless they are more productive in writing historical events compared to
the professional ones, such works of which then to be well known as early Islamic
historiography in Indonesia.

Kata Kunci: sejarawan informal, historiografi, Islam Indonesia
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Pendahuluan
Historiografi Islam Indonesia, setidaknya dalam beberapa dasawarsa terakhir, ditandai

dengan adanya beberapa perkembangan penting baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Menurut Azyumardi Azra, secara kuantitatif munculnya karya-karya sejarah, baik yang
ditulis sejarawan Indonesia sendiri maupun sejarawan asing, karya-karya itu dapat dikate-
gorikan sejarah lokal maupun Nusantara, dan global. Karya-karya sejarah ini telah mem-
berikan sumbangan yang signifikan dalam upaya pemahaman yang lebih akurat terhadap
sejarah Indonesia secara keseluruhan.1 Sementara secara kualitatif, menurut Kuntowijoyo,
terlihat dari penggunaan metodologi yang semakin kompleks, yang melibatkan cukup
banyak ilmu bantu, khususnya ilmu-ilmu humaniora.2

Penggunaan ilmu-ilmu bantu dalam penulisan sejarah Indonesia secara umum dan
sejarah Islam Indonesia khususnya, menurut Azra, tidak dapat dimungkiri telah mem-
perkuat dan mengembangkan corak baru dari apa yang disebut kalangan sejarawan
Indonesia sebagai “sejarah baru” (new history), sebagai kontras dari “sejarah lama” (old
history), yang umumnya bersifat naratif dan deskriptif, atau yang biasa disebut “sejarah
ensiklopedis”.3 Tetapi “sejarah baru” itu sendiri, sebagaimana baru saja diisyaratkan, juga
mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada awal kemunculannya, terutama
sejak 1960-an, “sejarah baru” pada umumnya dipahami sebagai alternatif, jika tidak
sebagai tandingan “sejarah lama” yang cenderung merupakan “sejarah politik”.4

Rosenthal, dalam melacak historiografi Islam awal di Indonesia, melihat bahwa
bentuk dasar historiografi Islam di Indonesia adalah karya sastra klasik yang isinya banyak
menyebutkan istilah-istilah kepada narasi tertentu seperti haba, hikayat, kisah, dan tambo
yang berasal dari bahasa Arab.5 Argumen ini didukung HAMKA dalam melakukan penulisan
Sejarah Umat Islam IV banyak bahannya yang diambil dari historiografi lokal meski ber-
campur dengan mitos dan legenda, seperti Hikayat Raja-raja Pasai, dan Sejarah Melayu
yang menjelaskan interaksi langsung antara Nusantara dengan Arabia.6

1Azyumardi Azra (ed.), Historiografi Islam Kontemporer: Wacana Aktualitas dan Aktor
Sejarah (Jakarta: Gramedia, 2002), h. 3.

2Ilmu-ilmu humaniora semacam Antropologi dan ilmu-ilmu sosial seperti Sosiologi, ilmu
politik, ilmu ekonomi, dan lain-lain. Untuk melihat perkembangan sejarah sosial lihat Kuntowijoyo,
Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), h. 39-58.

3Azyumardi Azra, “Historiografi Islam Indonesia: Antara Sejarah Sosial, Sejarah Total,
dan Sejarah Pinggir,” dalam Yudhi Latif (ed.), Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di
Bumi Nusantara (Bandung: Mizan, 2006), h. 4.

4Ibid.
5Salah satu kata yang tersebut di atas adalah Haba yang diambil dari bahasa Aceh yang

berarti Khabar dalam bahasa Arab, yang oleh Rosenthal disebutkan sebagai salah satu bentuk
dasar Historiografi Islam. Lihat A. Muin Umar, Historiografi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 1988),
h. 188.

6HAMKA, Sejarah Umat Islam IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1981).
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Adanya karangan klasik seperti haba, hikayat, kisah, dan tambo inilah yang oleh
Rossenthal disebut dapat dijadikan bahan penting dalam studi karya historiografi Islam,
sehingga akan terbentuk suatu horizon baru dalam penulisan sejarah Islam yang lebih
banyak berpijak pada bumi sendiri dalam pengembangan keahlian dan pengetahuan
sejarah Islam yang dilakukan oleh penulis-penulis Islam sendiri.7

Menurut Mukti Ali, paling tidak terdapat dua corak pendekatan dalam penulisan
sejarah Islam di Indonesia. Pertama, pendekatan sejarah Islam Indonesia sebagai bagian
dari sejarah umat Islam. Kedua, pendekatan sejarah Islam Indonesia sebagai bagian dari
sejarah nasional Indonesia.8 Pendekatan sejarah Islam Indonesia sebagai bagian dari sejarah
umat Islam yang diperkenalkan oleh HAMKA dalam bukunya Sejarah Umat Islam IV.9

Perdebatan tentang Awal Masuknya Islam ke Indonesia
Teori HAMKA yang kemudian dikenal dengan teori Arabia,10 yakni yang menyebutkan

bahwa Islam telah hadir di Nusantara sejak abad ke-7. Teori ini juga didukung oleh Badri
Yatim dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam. Namun Yatim lebih melihat pada sisi politiknya,
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7Franz Rosenthal, A History of Muslim (Leiden: E.J. Brill, 1968), h. 8.
8Mukti Ali dalam pelaksanaan seminar penulisan sejarah Islam di Indonesia yang diadakan

oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN Sunan Kalijaga)  pada tahun 1985 menjadi
seorang pembawa makalah dalam seminar  tersebut dan menunjukkan dua buah buku sejarah
Islam di Indonesia yang dianggap mewakili pendekatan dalam penulisan sejarah Islam di
Indonesia. Dua buku tersebut adalah Sejarah Umat Islam IV karya HAMKA dan  Sejarah Nasional
Indonesia III karya Uka Tjandrasasmita. Lihat Umar, Historiografi Islam, h. 188.

9HAMKA, Sejarah Umat Islam IV.
10Setidaknya ada tiga teori yang menjelaskan kedatangan Islam ke Timur Jauh termasuk

ke Nusantara. Teori pertama, mengatakan Islam masuk ke Indonesia dari wilayah-wilayah di
Anak Benua India. Tempat-tempat seperti Gujarat, Benggali dan Malabar disebut sebagai asal
masuknya Islam di Nusantara. Teori ini didukung oleh Snouck Hurgronje dan Pijnappel. Teori
kedua, adalah Teori Persia. Tanah Persia disebut-sebut sebagai tempat awal Islam datang di
Nusantara. Teori ini berdasarkan kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok
masyarakat Islam dengan penduduk Persia. Misalnya saja tentang peringatan 10 Muharam
yang dijadikan sebagai hari peringatan wafatnya Hasan dan Husein, cucu Rasulullah SAW. Selain
itu, di beberapa tempat di Sumatera Barat ada pula tradisi Tabut, yang berarti keranda, juga
untuk memperingati Hasan dan Husein. Teori ini menyakini Islam masuk ke wilayah Nusantara
pada abad ke-13. Wilayah pertama yang dijamah adalah Samudera Pasai. Teori ketiga, yakni
Teori Arabia. Menurut teori ini disebutkan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia datang langsung
dari Makkah atau Madinah. Waktu kedatangannya pun bukan pada abad ke-12 atau 13, melainkan
pada awal abad ke-7. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia pada awal abad Hijriyah,
bahkan pada masa para khalifah memerintah. Islam sudah mulai ekspedisinya ke Nusantara
ketika sahabat Abû Bakar al-Shiddîq, ‘Umar bin Khaththâb, Utsmân bin ‘Affân dan ‘Ali bin Abî
Thâlib memegang kendali sebagai Amirul Mukminin. Teori ini didukung oleh sejarawan Indonesia
termasuk di dalamnya adalah HAMKA. Lihat HAMKA, Sejarah Umat Islam IV, h. 36-42. Alwi
Sihab dalam bukunya Antara Tasawuf Suni & Tasawuf Falsafi: Akar Tasawuf di Indonesia (Jakarta:
Pustaka IIMaN, 2009), h. 6-12.
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dengan artian bahwa perkembangan masyarakat Islam di Indonesia baru terdapat ketika
“komunitas Islam” berubah menjadi pusat kekuasaan.11

Sementara Taufik Abdullah tidak menyetujui tentang teori yang mengatakan bahwa
datangnya Islam pertama kali ke Indonesia pada abad ke- 7 M dengan alasan belum ada
bukti bahwa pribumi Indonesia di tempat-tempat yang disinggahi oleh para pedagang Muslim
itu beragama Islam. Adanya koloni itu, diduga sejauh yang paling bisa dipertanggung-
jawabkan, ialah para pedagang Arab tersebut, hanya berdiam untuk menunggu musim
yang baik bagi pelayaran.12

Pendekatan penulisan sejarah Islam Indonesia yang menekankan pada periode
juga dilakukan oleh Yahya Harun.13 Ia lebih tertarik terhadap pertumbuhan, perkembangan,
dan runtuhnya suatu kerajaan Islam di bumi Nusantara ini. Begitu juga ia lebih menekankan
pada peranan pahlawan dan sultan, dan mengkecilkan peranan masyarakat dalam mengem-
bangkan Islam di bumi Nusantara.

Berdasarkan uraian tentang beberapa tulisan sejarah Islam di Indonesia di atas
sudah memberi gambaran sekilas tentang adanya karya-karya sejarah Islam yang ditulis
oleh penulis-penulis dahulu. Namun tulisan sejarah Islam awal di Indonesia lebih meng-
arah pada teori dan metode sejarah konvensional yang lebih menonjolkan proses dan tokoh
politik serta mengungkapkannya sebagai tulisan deskriptif-naratif, bagaimana peristiwa-
peristiwa itu terjadi. Juga, memasukkan peristiwa-peristiwa berdasarkan pembabakan besar
dalam suatu proses yang linier. Sejarah sebagai suatu narasi besar diperlihatkan melalui peristiwa
dan tokoh besar dengan mendokumentasikan asal-usul kejadian, menganalisis genealogi,
lalu membangun dan mempertahankan singularitas peristiwa, memilih peristiwa yang
dianggap spektakuler (seperti perang), serta mengabaikan peristiwa yang bersifat lokal.14

Sementara pendekatan sejarah Islam Indonesia sebagai bagian dari sejarah nasional
Indonesia diperkenalkan oleh Uka Tjandrasasmita, seorang arkeolog yang keahliannya
khusus mengenai peninggalan-peninggalan Islam di Indonesia. Ia telah mempergunakan
sumber sekunder baik berupa buku, artikel dan lain-lainnya, maupun naskah-naskah,
hikayat-hikayat daerah dan berita-berita asing yang pernah diterbitkan. Dalam penulisan
sejarah Islam Indonesia ia lebih menekankan pada sejarah sebagai proses dalam masyarakat
yang terjadi karena pergeseran elemen-elemen yang terdapat dalam masyarakat itu dan
kurang memberikan peranan tokoh.15

11Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 191-193.
12Abdullah, Taufik dan Moh. Hisyam, (ed.), Sejarah Umat Islam Indonesia (Jakarta: MUI

Pusat bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Umat, 2003), h. 34.
13Yahya Harun, Islam Nusantara Abad XVI & XVII (Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera

1995).
14Togi Simanjuntak, Peneliti Sejarah Sosial dan Sejarah Kekerasan pada Institut Riset Sosial

dan Ekonomi (Inrise) http://www.duniaesai.com/sejarah/sejarah2.html diakses 01 April 2009.
15Uka Tjandrasasmita, Sejarah Nasional Indonesia III (Jakarta: Balai Pustaka, 1977).
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Selain dari Uka Tjandrasasmita, Taufik Abdullah juga menggunakan pendekatan
yang sama dalam penulisan sejarah Islam Indonesia. Ia menulis sejarah Islam dalam lingkup
sejarah nasional.16 Dalam bukunya Sejarah Umat Islam Indonesia, Taufik Abdullah membahas
tentang perjuangan umat Islam di Indonesia, yang semula berada dalam konteks politik
yang bersifat fragmentaris, untuk membentuk situasi yang integrative-bangsa dan negara
Indonesia. Sejarah Islam Indonesia bukan saja merintis proses ke arah integratif nasional,
tetapi juga menemukan afinitas dengan nasionalisme Indonesia.17

Munculnya pendekatan sejarah Islam Indonesia sebagai bagian dari sejarah nasional
Indonesia yang diidentikkan oleh Sartono Kartodirdjo sebagai kumpulan sejarah-sejarah
lokal,18 secara implisit menggambarkan penulisan baru sejarah Islam Indonesia. Pendekatan
semacam itu lebih menekankan pada sejarah sebagai proses dalam masyarakat yang terjadi
karena pergeseran elemen-elemen yang terdapat dalam masyarakat itu.19

Jika diperhatikan, perkembangan historiografi Islam di Indonesia mengalami
perkembangan bersamaan dengan perkembangan historiografi Indonesia itu sendiri.
Historiografi Indonesia dimulai dengan munculnya corak  historiografi tradisional yang
mempunyai unsur-unsur yang tidak bisa lepas dari karya mitologi di mana pihak kerajaan
mempunyai peranan penting seperti Empu Prapanca yang menulis kitab Negara Kertagama.20

Kemudian pada zaman kolonial, penulisan sejarah didominasi oleh orang-orang
Eropa yang datang ke Indonesia. Penulisan sejarah pada masa ini bersifat Eropa-sentris.21

Setelah Indonesia merdeka, mulailah penulisan sejarah yang di dominasi oleh para penulis
Indonesia yang memperkenalkan historiografi dengan pendekatan Indonesia-sentris.
Fokus penulisan sejarah pada masa ini mengangkat tentang tokoh-tokoh pahlawan nasional
yang telah berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan dan bahkan banyak biografi
tokoh pahlawan nasional yang diterbitkan.22
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16Abdullah, Sejarah Umat Islam, h. 17.
17Ibid.
18Sartono Kartodirdjo, et al., Lembar Sejarah, Beberapa Fasal dari Historiografi Indonesia

(Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1968), h. 17.
19Pendekatan semacam ini diperkenalkan oleh Uka Tjandrasasmita dalam bukunya Sejarah

Nasional Indonesia. Pendekatan penulisan sejarah Islam Indonesia dalam penulisan sejarah
nasional juga dilakukan oleh Taufik Abdullah dalam bukunya Sejarah Umat Islam Indonesia.

20Pada zaman ini yang menjadi penulis sejarah adalah para pujangga yang bertujuan
untuk memuji dan mengkultuskan Raja sebagai pusat kosmik, dan lebih kepada konsep Istana-
sentris. Lihat Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi: Suatu Alternatif
(Jakarta: Gramedia, 1982), h. 25.  

21Pendekatan historiografi semacam ini meletakkan sejarah Indonesia bagian dari sejarah
kolonialisme Eropa.  Lihat Azra, Historiografi Islam Kontemporer, h. 8.

22Menurut Azra penulis paling menonjol dari historiografi Indo-sentris ini adalah Muhammad
Yamin yang menulis sejarah Indonesia bahwa Negara Republik Indonesia bukan warisan kolonial
akan tetapi mempunyai akar historis yang panjang misalnya Kerajaan Majapahit. Menurut Azra
historiografi Indo-sentris ini memunculkan penyalahgunaan sejarah karena sejarah tidak diposisi-
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Perspektif Baru Historiografi Islam Indonesia
Perkembangan baru dalam historiografi Indonesia, dalam pandangan Azra, ditandai

dengan munculnya beberapa karya besar sejarah yang melihat sejarah dalam perspektif
global. Dalam perspektif sejarah global ini, sejarah Indonesia harus dilihat dan ditempatkan
dalam kerangka sejarah dunia pada umumnya.23 Salah satu karya sejarah yang menem-
patkan sejarah pada kerangka global adalah karya Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang
Budaya, 3 Jilid (aslinya, Le Carrefour Javanais: Essai d’histoire globale, pertama diterbitkan
pada 1990). Menurut Azra, karya Denys Lombard dengan judul Nusa Jawa ini telah turut
mewakili dan memperkuat momentum bagi kemunculan corak historiografi yang relatif
baru bagi kajian-kajian sejarah Indonesia.24

Karya lain yang meletakkan kerangka sejarah global adalah mahakarya Anthony
Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680. Karya ini diterbitkan dalam dua
jilid. Jilid pertama, Southeast Asia in the Age of Commerce, Volume One: The Lands below
the Winds (1988) dan jilid kedua, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680, Volume
Two: Expansion and Crisis (1993).25

Menurut Azra, kedua karya ini melihat “Nusa Jawa” sesuai istilah Lombard, atau
“Negeri Bawah Angin” menurut istilah Reid, dalam perspektif global, persisnya dalam
kaitannya dengan perkembangan lingkungan, bahkan dunia di sekitar kedua wilayah
tersebut. Perspektif ini secara implisit mengemukakan suatu filosofis sejarah yang mene-
gaskan bahwa perkembangan historis di suatu wilayah tertentu tidaklah terjadi dan ber-
langsung dalam situasi vakum dan isolatif. Akan tetapi, ia terkait dengan peristiwa-peristiwa
pada kawasan lain. Dengan demikian, dalam perspektif ini, sejarah Indonesia harus dilihat
dan ditempatkan dalam kerangka sejarah dunia pada umumnya; bukan sejarah yang
berdiri sendiri. Hasilnya, pendekatan ini secara implisit berisi pengakuan, bahwa sejarah
Indonesia merupakan bagian yang sah dari sejarah dunia secara keseluruhan.

Pendekatan semacam ini, menurut Azra, secara tidak langsung merupakan revisi
atas dua pendekatan yang selama ini populer dalam historiografi Indonesia. Pertama,
pendekatan yang bersifat eurosentris atau lebih tegas lagi dalam kontek Indonesia Nederlando-
sentris (berpusat pada Belanda).26 Dalam pendekatan ini, sejarah Indonesia dipandang

kan sebagai ilmu melainkan sudah menjadi sebuah ideologi dan tujuan-tujuan tertentu. Lihat
Azra, Historiografi Islam Kontemporer,  h. 8.

23Azra, “Historiografi Islam Indonesia”, h. 14.
24Ibid, h. 13.
25Ibid, h. 7.
26Sartono Kartodirjo menamai pendekatan sejarah ini dengan sebutan Eropa-sentris yaitu

lebih memandang bangsa Eropa sebagai yang paling baik, dan bangsa di luar tersebut adalah
tidak baik. Tetapi dengan berubahnya pandangan menjadi Indonesia-sentris memungkinkan
bangsa Indonesia tidak lagi dipandang sebagai bangsa rendahan. Perkembangan yang terlihat
pada penulisan sejarah Indonesia adalah kata-kata “pemberontakan” yang dahulu sering ditulis
oleh para sejarawan Eropa kini berganti menjadi “perlawanan” atau “perjuangan” hal tersebut
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sebagai bagian dari sejarah kolonialisme Eropa, persisnya ekspansi dan konsolidasi
Belanda. Sebagai konsekuensinya, sejarah masyarakat-masyarakat pribumi Indonesia
diposisikan tidak pada tempat yang marjinal, tetapi juga dalam perspektif yang peyoratif.27

Kedua, pendekatan yang bersifat “indo-sentris”,28 persisnya yang bertujuan menjadikan
Indonesia sebagai sentral atau pusat wacana sejarah. Pendekatan ini sebenarnya berusaha
menghindari “ektrimitas” sejarah Euro-sentris. Namun pada gilirannya terjerembab ke
kutub ekstrem lainnya. Meski pendekatan Indo-sentris terlihat seolah-olah bertolak belakang
dengan pendekatan euro-sentris, namun pandangan dunia yang mendasari keduanya pada
dasarnya sama, yakni motif-motif atau kepentingan-kepentingan ideologi tertentu.29

Di samping itu, karya Reid atau Lombard juga menggambarkan tentang “sejarah
sosial”. Walaupun dalam karyanya Lombard memakai istilah “Nusa Jawa” tetapi menurut
Azra, pembahasan yang diberikan Lombard lebih dari sekedar tentang “Pulau Jawa” sebagai-
mana dikenal, tetapi pembahasannya dapat dikatakan mencakup seluruh “Nusantara”,
dengan Jawa sebagai fokus utamanya.30 Begitu juga ketika dilihat dari sub judul karya
Lombard berbunyi Essai d’histoire globale yang menurut Azra, secara harfiah seharusnya
diterjemahkan sebagai “Esai Sejarah Total”.31 Secara implisit menjelaskan corak penulisan
sejarah yang dianut oleh Lambard yakni sejarah global atau, lebih populer lagi, “sejarah
total” (total history), yang sering juga disebut disebut  sebagai “New History”.32

Dengan sub judul ini mengisyaratkan bahwa Lombard ingin menulis sejarah Jawa
secara global atau tepatnya, secara total dan ini dengan segera menjelaskan akar-akar
historiografi yang mendasari pandangan dunia seorang Lombard. Dengan pendekatan
sejarah total, Lombard dengan leluasa membahas berbagai aspek kehidupan masyarakat
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logis karena sebagai bangsa yang terjajah tentu saja harus melawan untuk mendapatkan kemer-
dekaan dan kebebasan. Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, h.
19-22.

27Azra, “Historiografi Islam Indonesia”,  h. 14.
28Indo-sentris yang artinya penulisan sejarah yang mengutamakan atau mempunyai

sudut pandang dari Indonesia sendiri. Pada masa sebelumnya yaitu masa kolonial, penulisan
sejarah sangat Eropa sentris karena yang melakukan penulisan tersebut adalah orang-orang
Eropa yang mempunyai sudut pandang bahwa orang Eropa merupakan yang paling baik. 
Penulisan sejarah yang Indonesia sentris memang sudah dimulai jauh pada masa kerajaan-
kerajaan, tetapi kemudian ketika bangsa Barat masuk ke Indonesia maka era penulisan sejarah
yang Indonesia sentris mulai meredup dan digantikan oleh historiografi yang Eropa sentris. Lihat
Kartodirjo, Pemikiran dan Perkembangan Histriografi Indonesia,  h. 22-23.

29Azra, “Historiografi Islam Indonesia”,  h. 15.
30Azra, Historiografi Islam Kontemporer,  h. 11.
31Azra kurang sepakat dengan terjemahan bahasa Indonesia sub judul  Essai d’histoire

globale dengan “Kajian Sejarah Terpadu”. Menurut Azra sub judul tersebut seharusnya diterjemah-
kan secara harfiah “Esai Sejarah Total” karena hal itu akan menggambarkan corak penulisan
sejarah yang dianut oleh Lombard.

32Arthur Marwick, The Nature of History (London: Mcmillan Education, 1985), h. 64.
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dalam perkembangan historisnya, sejak dari geografi, pelapisan sosial, demografi, estetika,
ekonomi dan perdagangan, birokrasi, dan peranan wanita.

Dari paparan kedua karya tersebut telah memberi gambaran tentang perkembangan
historiografi Indonesia. Harus diakui bahwa kedua karya tersebut di atas telah memengaruhi
corak historiografi Indonesia sehingga historiografi Indonesia semakin cenderung bersifat
global dan total.

Perkembangan historiografi Indonesia ini diakui oleh Azra juga berdampak pada
perkembangan historiografi Islam Indonesia. Dalam kurun waktu terakhir ini, sejarah
Islam di Indonesia tidak lagi dilihat dari perspektif lokal, sebagaimana selama ini cenderung
dilakukan para sejarawan, tetapi dalam perspektif global dan total, yang melihat sejarah
Islam di Indonesia dalam kaitannya dengan perkembangan historis Islam di kawasan-
kawasan lain.33

Salah satu karya penting tentang sejarah Islam Indonesia yang menempatkan sejarah
pada kerangka total atau global adalah karya Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah
dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII.34 Dalam karyanya ini, Azra melakukan
penelitian terhadap ulama Nusantara, khususnya pada  pada abad 17 dan 18 dalam kaitan
dengan wacana intelektual keagamaan (religio-intellectual discourse) ulama Indonesia
di Makkah dan Madinah (Haramain) dan sekaligus tentang hubungan dinamika Islam
di Nusantara dengan perkembangan Islam di kawasan dunia Muslim lainnya.

Penelitian Azra tentang wacana intelektual keagamaan (religio-intellectual discourse)
ulama Indonesia di Makkah dan Madinah (Haramayn) mencoba melacak sejarah sosial-
intelektual ulama Nusantara dalam kaitannya dengan Dunia Islam yang lebih luas. Menurut
Azra wacana intelektual keagamaan ini berpusat pada semacam jaringan ulama (networks
of the ulama) yang berpusat di Makkah dan Madinah (Haramain).35

Kajian sejarah sosio-intelektual ulama Nusantara yang telah dilakukan Azra ini
merupakan hal yang baru, sebab pada umumnya pengkajian tentang ulama-ulama Indonesia
berbentuk pengkajian biografis, yang terlalu memusatkan pada ulama bersangkutan, sehingga
cenderung terlepas dalam konteks sosio-intelektual yang mengitari mereka. Sementara
itu, terdapat pula beberapa studi yang lebih memusatkan perhatian pada peran keagamaan
dan politik yang mereka mainkan dalam kurun waktu tertentu sejarah Nusantara.36

Karya penting lainnya dari Azra yang perlu disebut dalam tarikan nafas yang sama

33Penilaian ini diberikan oleh sejarawan Islam Indonesia seperti Azra. Lihat dalam bukunya
Historiografi Islam Kontemporer,  h. 9.

34Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII
dan XVIII (Bandung: Mizan, 1994).

35Ibid.
36Ibid, h. 15.
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adalah Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal.37 Buku ini merupakan historical account
tentang Islam di Nusantara dengan menggunakan pendekatan multidisipliner-ilmu sejarah
yang dipadu dengan ilmu-ilmu lain, seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan per-
bandingan agama. Karya Azra ini juga menegaskan bahwa perkembangan historis di
suatu wilayah tertentu tidaklah terjadi dan berlangsung dalam situasi vakum dan isolatif.
Tetapi ia terkait dengan peristiwa-peristiwa pada kawasan lain. Karena itu, Azra melihat
bahwa dinamika Islam Nusantara tidak pernah lepas dari dinamika dan perkembangan
di kawasan-kawasan lain, wilayah yang kini disebut sebagai Timur Tengah. Kerangka,
koneksi, dan dinamika global itu dapat dipastikan membentuk atau setidak-tidaknya
memengaruhi dinamika dan tradisi lokal di Nusantara.38

Kedua karya Azra ini secara implisit telah menjelaskan tentang corak penulisan sejarah
yang dianutnya yakni sejarah global atau, lebih populer lagi, “Sejarah Total” (total history).
Sejarah Islam di Indonesia, dalam pandangan Azra, harus dilihat dalam perspektif global
dan total, yakni melihat sejarah Islam di Indonesia dalam kaitan dengan perkembangan
historis Islam di kawasan-kawasan lain. Dengan studinya ini, Azra berargumen bahwa
perjalanan historis Islam di Indonesia sepanjang sejarah tidak dapat dilepaskan dari per-
kembangan Islam di Arabia dan kawasan-kawasan Muslim lainnya.39

Karya sejarah lainnya yang sama dengan corak penulisan sejarah Azra adalah kajian
yang dilakukan oleh Abaza tentang mahasiswa Indonesia di Kairo. Kajian Abaza dapat
disebut sebagai “sejarah kontemporer” mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di Kairo
dan peranan mereka setelah kembali ke Indonesia. Kajian Abaza ini menekankan tentang
proses cultural exchange, atau yang disebut Azra sebagai transmission of Islamic Learning.40

Sementara karya lainnya adalah kajian yang dilakukan oleh Von der Mehden tentang
interaksi dan hubungan antara Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Karya
ini berusaha mengungkapkan dinamika interaksi di antara kedua wilayah Muslim ini
dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, dan intelektual.41 Meski cukup
berhasil dalam mengungkapkan dampak interaksi dan hubungan di antara wilayah ini
dalam perkembangan Islam di Asia Tenggara, namun menurut Azra dalam segi-segi tertentu
kajian ini memiliki kelemahan dan kekurangan yang cukup menyolok.42
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37Azyumardi Azra, Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal (Bandung: Mizan, 2002), h. 7.
38Ibid.
39Pendekatan historiografi Islam modern yang mengarah pada perspektif modern ini seperti

yang ditulis oleh Azra yang menulis tentang perkembangan Islam di Indonesia  pada abad ke
17 dan 18 dalam kaitannya dengan kebangkitan jaringan ulama di Makkah dan Madinah, serta
banyak bagian dunia Muslim lainnya. Lihat Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah.

40Mona Abaza, Islamic Education, Perception and Exchanges: Indonesia Students in Cairo
(Paris: Caheir d’Archipel No.33, 1993). Lihat juga Azra, Historiografi Islam Kontemporer,  h. 4.

41Fred R. Von der Mehden, Two Worlds of Islam: Introduction Between Southeast Asia and
Middle East (Gainsville: University Press of Florida, 1993).

42Azra, Historiografi Islam Kontemporer, h. 4.
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Sementara corak historiografi awal Islam di Indonesia adalah historiografi yang
mendekati sejarah Islam di Indonesia sebagai bagian dari sejarah umat Islam. Dalam hal
ini, penekanan historiografi lebih ditekankan kepada periode dan memberikan penekanan
kepada peranan pahlawan dan sultan dalam bangun dan tenggelamnya Kerajaan Islam
di Kepulauan Nusantara.

Pada perkembangan selanjutnya, muncul pendekatan sejarah Islam sebagai bagian
dari sejarah nasional Indonesia. Jadi, historiografi Islam di Indonesia pada masa ini dianggap
sebagai bagian dari sejarah nasional Indonesia yang penekanannya pada sejarah sebagai
proses dalam masyarakat yang terjadi karena pergeseran elemen-elemen yang terdapat
dalam masyarakat itu.

Kemudian sejak 1960-an, muncul penulisan sejarah Islam Indonesia yang sering
disebut kalangan sejarawan Indonesia sebagai “sejarah baru” (new history) yang cenderung
dipahami sebagai “sejarah sosial” (social history) yakni sejarah yang lebih menekankan
kepada kajian dan analisis terhadap faktor-faktor bahkan ranah-ranah sosial yang mem-
pengaruhi terjadinya peristiwa-peristiwa sejarah itu sendiri. Dalam sejarah baru ini,
historiografi Islam Indonesia tidak lagi dilihat dari perspektif lokal, sebagaimana selama
ini cenderung dilakukan oleh para sejarawan, tetapi dalam perspektif global dan total,
yang melihat sejarah Islam di Indonesia dalam kaitan dengan perkembangan historis
Islam di kawasan-kawasan lain.

Historiografi Sejarawan Informal
Historiografi Islam di Indonesia pada mulanya tidak menampakan ciri yang jelas

sebagai sejarah Islam, namun hanya berbentuk karya sastra klasik. Kemudian sejarah
Indonesia dibangun atas dua pendekatan yakni sejarah Islam Indonesia sebagai bagian
dari sejarah umat Islam dan sejarah Islam Indonesia sebagai bagian dari sejarah Nasional
Indonesia.43

Sementara corak historiografi awal Islam di Indonesia adalah historiografi yang
mendekati sejarah Islam di Indonesia sebagai bagian dari sejarah umat Islam. Dalam hal
ini, penekanan historiografi lebih ditekankan kepada periode dan memberikan penekanan
kepada peranan pahlawan dan sultan dalam bangun dan tenggelamnya kerajaan Islam
di Kepulauan Nusantara.

43Pembagian ini disampaikan oleh Mukti Ali dalam pelaksanaan seminar penulisan sejarah
Islam di Indonesia yang diadakan oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogjakarta pada tahun 1985 menjadi
seorang pembawa makalah dalam seminar  tersebut dan menunjukkan dua buah buku sejarah
Islam di Indonesia yang dianggap mewakili pendekatan dalam penulisan sejarah Islam di Indonesia.
Dua buku tersebut adalah Sejarah Umat Islam IV karya HAMKA dan Sejarah Nasional Indonesia
III karya Uka Tjandrasasmita. Lihat A. Muin Umar, Historiografi Islam (Jakarta: Rajawali Press,
1988), h. 188.
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Munculnya bermacam-macam bentuk sejarah Islam Indonesia, tentunya berbanding
lurus dengan profesi penulis sejarah itu sendiri. Kuntowijiyo melihat bahwa sejarawan
itu ada tiga golongan menurut pendidikannya (1) sejarawan profesional, (2) sejarawan
dari disiplin lain, (3) sejarawan dari masyarakat.44 Sementara Azra memetakan sejarawan
menjadi dua yaitu sejarawan profesional (historian by profession) atau sejarawan akademik
(academic historian) dan  sejarawan informal (informal historian).45

Menurut Kuntowijoyo, sejarawan profesional adalah sejarawan yang berasal dari
lulusan lembaga pendidikan sejarah. Ia dibekali dengan bekal metodologi dan teori-teori
ilmiah bidang ilmu sejarah.46 Sejarawan dari disiplin lain adalah sejarawan yang bukan
lulusan pendidikan sejarah. Ia dapat berasal dari lulusan bidang hukum, eksakta, atau
agama, namun meminati bidang sejarah, dan sejarawan dari masyarakat adalah “sejarawan
amatir”, ia tidak bergelar sarjana tetapi belum tentu buruk menulis sejarah.47

Berbeda dengan Kuntowijoyo, Azra mengutip pendapat Carl Becker dengan memberi
persamaan antara sejarawan akademik (academic historian) dengan “sejarah tinggi” dan
sejarawan informal (informal historian) dengan “sejarah rendah”.48 Menurut Azra sejarah
tinggi adalah sejarah yang menghendaki berbagai kemampuan sejarawan dan peneliti
sejarah untuk mengungkapkan dan menjelaskannya kepada publik. Sementara pengertian
“sejarah rendah” memberikan pengertian sejarah secara sangat atau paling longgar.49

Dalam pandangan Azra selanjutnya, bahwa yang dikatakan sebagai sejarawan akademik
atau sejarawan profesional (historian by profession) adalah orang yang mampu membaca
perkembangan-perkembangan dalam ilmu sejarah yang tidak hanya menguasai teori
dan metode sejarah saja, tetapi juga bidang-bidang keilmuan lain. Sejarawan dan peneliti
sejarah tidak cukup lega hanya menghabiskan waktu meneliti arsip, dokumen, dan sumber-
sumber sejarah lain, mereka harus pula menggulati sumber-sumber lain di luar bidang
sejarah.50

Dengan demikian, sejarawan akademis kelihatan menjadi semakin sulit karena
dalam melakukan penelitian sejarah harus melintasi batas-batas sempit yang membatasi
paradigma keilmuan sejarah untuk kemudian juga mengetahui ilmu-ilmu lain seperti
antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan psikologi. Karena itulah, sejarah sekarang menjadi
semakin antropologis (anthropological history), atau lebih sosiologis (sociological history),
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44Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), h. 83-85.
45Azra, Historiografi Islam Kontemporer, h. 83.
46Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, h. 84. Yang dapat dikategorikan ke dalam sejarawan

profesional adalah Sartono Kartodirjo, Kuntowijoyo, Taufik Abdullah, Abdurrahman Surjomiharjo,
dan Azyumardi Azra. Kelimanya murni alumni lembaga pendidikan sejarah.

47Menurut Kuntowijoyo, para kiai, lurah, dan santri juga dapat menulis sejarah, misalnya
sejarah pondoknya sendiri. Lihat Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, h. 85-86.

48Azra, Historiografi Islam Kontemporer, h. 83.
49Ibid, h. 85.
50Ibid, h. 83.
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atau lebih psikologis (psychological history), dan seterusnya. Jika tidak, sejarawan atau
peneliti sejarah akan gagal menjelaskan sejarah dengan cara yang menyakinkan dan mampu
memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sebaliknya, ilmu-ilmu lain juga semakin
historis. Sebab itulah berkembang misalnya, antropologi historis (historical antropology),
dan sosiologi historis (historical sociology).

Sementara sejarawan informal (informal historian) atau sejarah rendah, Azra mengutip
pendapat Becker, yang memberikan pengertian sejarah secara sangat atau paling longgar.
Becker mengatakan “history is the memory of things said and done”. Dalam pengertian ini bahkan
“sejarah sebagai kenangan tentang hal-hal yang dikatakan dan diperbuat (seseorang) tidak
lagi menggunakan keterangan waktu” di “masa silam”. Karena jika definisi sejarah sebagai
“kenangan tentang hal-hal yang dikatakan dan dilakukan” ditambahi  dengan “di masa
silam”, maka tidak bisa dielakkan konotasinya adalah “masa silam yang jauh” (distance past).51

Sementara dalam pandangan Ibrahim Alfian, sejarah itu dapat ditulis oleh siapa
saja tanpa harus melalui jenjang akademik ilmu sejarah. Menurutnya, rekonstruksi masa
lampau tidak hanya dilakukan oleh para sejarawan akademik yang mendapat pendidikan
formal dalam ilmu sejarah dengan hasil yang idealnya deskriptif analitik, tetapi juga
oleh para sejarawan amatir pada umumnya.

Pendapat Ibrahim Alfian ini juga didukung oleh Kuntowijoyo yang mengatakan,
banyak penulis sejarah yang dikira “amatir”, ternyata menghasilkan karya karya bermutu.
Kuntowijoyo memberi contoh bahwa Rusli Amran telah menulis sekitar Plakat Panjang
di Sumatera Barat dengan penelitian yang lebih dari seseorang terdidik. Demikian juga
Luckman Sinar yang sehari-harinya adalah pengusaha yang sibuk, tetapi masih sempat
menulis sejarah dengan baik.52

Metode dan Sistem Penulisan Sejarawan Informal
Pada prinsipnya, para sejarawan akademik diharuskan berpegang teguh dengan

kaedah-kaedah penulisan sejarah secara ketat, rinci dan valid. Ciri ilmiah menjadi hal pokok
dalam menuliskan hasil penelitian sejarah antara lain memiliki tujuan dan objek tertentu
baik (objek material maupun objek formal). Penggunaan metode yang konsisten dalam
arti diterapkan dalam keseluruhan uraian secara terpadu dan saling terkait. Bersifat
sistematis, artinya uraian tidak saling bertentangan melainkan runtut dan saling mengikat
antara satu objek dengan objek lainnya. Bersifat empiris, yaitu hasil karya sejarah sesung-
guhnya merupakan rekonstruksi kejadian masa lalu yang diperoleh melalui pengalaman
dan observasi (empirical fact). Ciri pokok lainnya adalah bersifat rasional, objektif, dan
dapat diverifikasi.

51Ibid, h. 85.
52Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, h. 86.
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Tidak demikian halnya dengan sejarawan informal yang menuliskan karya sejarah
tanpa dibekali pendidikan akademik dalam bidang sejarah secara mendalam. Namun,
sebagaimana pengakuan sejarawan akademik, seperti Azyumardi Azra, Ibrahim Alfian,
dan Kuntowijoyo, mereka mengapresiasi dengan baik apa yang dihasilkan oleh para sejarawan
informal. Karena paling tidak telah memenuhi kriteria minimal karakteristik dan fungsinya
dalam penulisan sejarah.

Kriteria yang dimaksud yaitu: Pertama, tema, yaitu perumusan pokok terhadap suatu
objek yang akan dibahas apakah politik, ideologi, adat istiadat, dan tradisi budaya. Kedua,
sumber data, yaitu rujukan seorang penulis ketika melakukan eksplorasi karya-karya
yang dihasilkannnya baik sumber primer maupun sumber sekunder. Ketiga, metodologi
dan pendekatan, yaitu susatu cara atau jalan untuk bertindak menuntun peneliti dengan
seperangkat aturan tertentu sehingga dapat melakukan aktivitas penelitian dengan lebih
terarah. Keempat, konsep dan model, yaitu suatu abstraksi mengenai suatu gejala atau
realitas.53 Sedangkan proses penentuan konsep disebut konseptualisasi, yaitu aktifitas
membagi dan memilah serta mengelompokkan atas dasar persamaan dan perbedaan
tentang suatu objek yang diteliti. Dari penentuan konsep tersebut, maka akan melahirkan
model tertentu seperti model penelitian empiris, heuristik, fenomenologi atau metafisik.
Kelima, persprektif,54 yaitu cara seorang sejarawan atau peneliti mengamati dan membingkai
masalah yang sedang diteliti. Tidak dapat disangkal bahwa suatu objek yang diteliti terdiri
atas berbagai aspek, akan tetapi tidak semua aspek dalam satu objek dapat dilihat secara
keseluruhan. Sebab itu, diperlukan perspektif tertentu dalam melihatnya. Objek yang sama
dapat memiliki hasil yang berbeda sesuai dengan perspektif yang digunakan untuk melihatnya.

Sejauh penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap karya-karya yang dihasilkan
oleh tiga sejarawan informal, dalam artikel ini, karya-karya tersebut telah memenuhi kelima
langkah di atas yang dapat diterima sebagai metode dan sistem penulisan sejarawan informal,
khususnya di Indonesia.55 Banyak dari mereka yang menghasilkan karya kesejarahan dan
telah memberikan kontribusi kepada aspek-aspek tertentu pengetahuan tentang sejarah
manusia dan bangsa Indonesia. Tidak diragukan lagi bahwa ini telah membantu untuk
memahami sejarah secara lebih baik.56
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53Dudung Abdurahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),
h. 28.

54Rustam E. Tamburaka, Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat
& Iptek (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 17.

55Tokoh seperti Rosihan Anwar, Ramadhan KH, HAMKA, dan Joesoef Sou’yb adalah beberapa
tokoh sejarawan informal yang hasil karya sejarahnya sampai sekarang masih menjadi rujukan
bagi pemburu sejarah. Bahkan Rosihan Anwar dan Ramadhan KH mendapatkan anggota kehor-
matan pada Kongres Nasional Sejarah VII dan Kongres Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI)
V karena mereka telah memberikan banyak kontribusi tentang sejarah manusia dan bangsa
Indonesia melalui karya sejarah mereka.

56Azra, Historiografi Islam Kontemporer, h. 83-84.
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Ada beberapa nama sejarawan informal yang telah menghasilkan karya sejarah
monumental, misalnya HAMKA.57 Ia adalah seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat.
Ia juga termasuk seorang ulama, aktivis politik dan penulis yang produktif di antaranya
adalah tentang Sejarah Umat Islam.58

Selain HAMKA, A. Hasjmy asal Aceh juga merupakan sejarawan informal yang karya-
karya sejarahnya juga telah memberikan banyak kontribusi kepada aspek-aspek tertentu
pengetahuan kita tentang sejarah manusia dan bangsa kita. Tidak ragu lagi telah membantu
kita memahami sejarah kita secara lebih baik.

Mukti Ali mengatakan, paling tidak terdapat dua corak pendekatan dalam penulisan
sejarah Islam di Indonesia. Pertama. Pendekatan sejarah Islam Indonesia sebagai bagian
dari sejarah umat Islam. Pendekatan historiografi ini lebih ditekankan kepada periode
dan memberikan penekanan kepada peranan pahlawan dan sultan dalam bangun dan
tenggelamnya kerajaan Islam di Kepulauan Nusantara. Kedua. Pendekatan sejarah Islam
Indonesia sebagai bagian dari sejarah nasional Indonesia.59 Historiografi Islam di Indonesia
pada masa ini dianggap sebagai bagian dari sejarah nasional Indonesia yang penekanannya
pada sejarah sebagai proses dalam masyarakat yang terjadi karena pergeseran elemen-
elemen yang terdapat dalam masyarakat itu.

Kalau dilihat karya HAMKA, Sejarah Umat Islam IV, dalam histogriografinya, ia meng-
gunakan pendekatan sejarah Islam Indonesia sebagai bagian dari sejarah umat Islam.60

Karena dalam buku ini pengelompokannya lebih banyak ditekankan kepada periode daripada
daerah. Penekanannya lebih banyak kepada peranan pahlawan dan sultan dalam bangun
tenggelamnya kerajaan Islam di kepulauan Nusantara, sehingga dengan demikian
heroworship nampaknya dipegang oleh HAMKA dalam penulisan sejarah Islam.

Dalam bukunya Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, A. Hasjmi

57HAMKA (1908-1981) adalah akronim nama dari Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah.
Ia adalah seorang ulama, aktivis politik dan penulis Indonesia yang amat terkenal di alam
Nusantara. Beliau lahir pada 17 Februari 1908 di Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat,
Indonesia. Ayahnya ialah Syaikh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenali sebagai Haji Rasul,
seorang pelopor gerakan pembaharuan di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada
tahun 1906.

58Beberapa karya sejarah HAMKA yakni Sejarah Ummat Islam Jilid 1, ditulis selama masa
1938 sampai 1950. Sejarah Ummat Islam Jilid 2, Sejarah Ummat Islam Jilid 3, dan Sejarah Ummat
Islam Jilid 4.

59Mukti Ali dalam pelaksanaan seminar penulisan sejarah Islam di Indonesia yang diadakan
oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1985 menjadi seorang pembawa makalah dalam
seminar  tersebut dan menunjukkan dua buah buku sejarah Islam di Indonesia yang dianggap
mewakili pendekatan dalam penulisan sejarah Islam di Indonesia. Dua buku tersebut adalah
Sejarah Umat Islam IV karya HAMKA dan Sejarah Nasional Indonesia III karya Uka Tjandrasasmita.
Lihat Umar, Historiografi Islam, h. 188.

60Umar, Historiografi Islam, h. 188.
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menggunakan pendekatan sejarah Islam Indonesia sebagai bagian dari sejarah umat
Islam. Dalam bukunya tersebut ia lebih menekankan kepada periode daripada daerah. Begitu
juga peranan pahlawan dan sultan sangat dominan dalam bangun dan tenggelamnya
kerajaan Islam di kepulauan nusantara.61

Pendekatan semacam inilah, HAMKA, kemudian melakukan revisi tentang sejarah
pertama kali masuknya Islam ke Indonesia, yang kemudian dikenal dengan teori Arabia
sebagaimana telah dijelaskan di atas. Menurut HAMKA, Islam masuk ke Indonesia datang
langsung dari Makkah atau Madinah. Waktu kedatangannya pun bukan pada abad ke-
12 atau 13, melainkan pada awal abad ke-7. Artinya, Islam masuk ke Indonesia pada awal
abad Hijriyah, bahkan pada masa para khalifah memerintah. Islam sudah mulai ekspidesinya
ke Nusantara ketika sahabat Abû Bakar al-Shiddîq, ‘Umar bin Khaththâb, Utsmân bin ‘Affân
dan ‘Ali bin Abî Thâlib memegang kendali sebagai Amirul Mukminin.62

HAMKA menolak pandangan yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke
Indonesia pada abad ke-13 dan berasal dari Gujarat. HAMKA lebih mendasarkan teorinya
pada peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Gujarat hanyalah meru-
pakan tempat singgah, dan Makkah adalah pusat Islam, sedang Mesir sebagai tempat
pengambilan ajaran. HAMKA menekankan pengamatannya kepada masalah Mazhab
Syâfi’î yang istimewa di Makkah dan mempunyai pengaruh besar di Indonesia.

Senada dengan HAMKA, A. Hasjmy juga mempunyai pandangan yang sama kedatangan
Islam di Indonesia bukan pada abad ke-12 atau 13, melainkan abad ke-7. Hal ini didasar-
kan pada naskah Idhar al-Haqq fî Mamlakat Ferlah wal Fâsi, karangan Abû Ishaq al-Makarani
al-Fâsi, Tazkirat Tabâqât Jumu Sulthanu al- Salâtin karya Syaikh Syamsul Bahri Abdullah,
al-Asyi, dan Silsilah Raja-raja Perlak dan Pasai. A. Hasjmy menyatakan bahwa Kerajaan
Perlak (Aceh) adalah Kerajaan Islam pertama di Nusantara yang didirikan pada tanggal
1 Muharam 225 H (840 M) dengan raja pertamanya Sulthan ‘Alaudin Sayyid Maulana
‘Abdil ‘Aziz Syah. Teori ini kemudian banyak didukung oleh cendikiawan Nusantara dan
dimasukkan dalam buku teks pengajaran Perguruan Tinggi.63

Teori Arabia ini diperkuat dengan bukti catatan-catatan resmi dan jurnal Cina pada
periode dini Dinasti Tang64 618 M yang secara ekplisit menegaskan bahwa Islam sudah
masuk wilayah Timur jauh, yakni Cina dan sekitarnya65 pada abad pertama Hijriyah melalui
lintas laut dari bagian Barat Islam. Cina yang dimaksudkan pada abad pertama Hijriyah
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61A. Hasjmy (ed.), Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (Jakarta: Bulan
Bintang, 1981), h.  375.

62Teori ini disampaikan oleh HAMKA ketika ia berpidato pada acara Dies Natalis Perguruan
Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) ke-8 di Yogyakarta pada tahun 1958. Lihat HAMKA, Sejarah
Umat Islam,  h. 6.

63Hasjmy, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam, h. 375.
64Sartono Kartodirjo, Sejarah Nasional Indonesia, Vol. II (Jakarta: Depdikbud, 1977), h. 73.
65G. R. Tibbets, “Early Muslim Trade in South Asia” Vol. XXX (t.t.p.: MBRAS, 1957), h. 39.
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tiada lain adalah gugusan pulau-pulau di Timur Jauh termasuk Kepulauan Indonesia.66

Jurnal Cina juga mengisyaratkan adanya pemukiman Arab di Cina yang penduduknya
diizinkan oleh Kaisar untuk sepenuhnya menikmati kebebasan beragama.67 Pada masa
itu orang-orang Islam memilih pemimpin mereka sendiri yang dinamakan imam,68 dan
sejak masa itu perdagangan Indonesia mulai lancar dan maju.

Selain itu, laporan Cina yang menegaskan keputusan bangsa Arab mengirim utusan
kepada Kerajaan Ho Long. Kerajaan Arab mengirim utusan ke Kerajaan Ho Long sekitar
tahun 640 M, 666 M, dan 674 M.69 Sementara Kerajaan Ho Long sendiri menurut Alwi
Shihab70 terletak di Jawa Timur yang bernama Kerajaan Kalingga yang terkenal dengan
kemajuan dan kesejahteraan rakyat serta keadilan pemerintahannya. Sementara yang
mengutus oleh orang-orang Cina dikenal dengan sebutan Tasheh sebagai nama yang mereka
kenal untuk kerajaan Arab.71 Jadi, pengenalan dini kaum Muslim (Arab) terhadap Kepulauan
Indonesia setaraf dengan data yang mereka ketahui mengenai Cina bahkan lebih luas.
Jika demikian halnya, alasan apakah gerangan yang menjadi penghalang untuk menetapkan
bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah, yaitu pada masa pedagang-
pedagang Muslim memasuki Cina karena kedatangan orang-orang Arab membawa Islam
ke Cina melalui jalur laut lama.

Dari data-data sejarah yang ada, maka jelaslah bahwa bobot historiografinya HAMKA
dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Karena ia telah menggunakan metodologi
sejarah dengan benar. Dalam penulisan buku sejarah Umat Islam ini, HAMKA telah mela-
kukan kritik ektern untuk menilai tentang autentisitas dokumen sejarah dengan melakukan
perjalanan ke tempat yang dijadikan obyek penulis sejarahnya.72 Di samping itu, HAMKA
juga melakukan kritik intern terhadap sumber-sumber tersebut untuk menyakinkan bahwa
dokumen itu autentik.

Sumber sejarah yang digunakan HAMKA berasal dari tiga sumber. Ketiga sumber
itu diambil dari historiografi lokal seperti Hikayat Raja-raja Pasai, dan Sejarah Melayu
dengan membuang hal-hal yang bercampur mitos dan legenda, hasil penelitian orang

66Yaqut al-Hamari, Mu’jam al-Buldan, Vol. III (Beirût: Dâr al-Shâdir, 1971), h. 440.
67J.C. van Leur, Indonesian Trade and Society (Den Haag: W. Van Hoeve Ltd., 1995), h. 440.
68Arnold, T.W. The Preaching of Islam: History of Propagation of the Muslim Faith (Delhi:

Low Price Publications, 1995), h. 331-332.
69Grenvelt, W.P., Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled From Chinese Sources

(t.t.p.: t.p., 1960), h. 201.
70Tentang posisi tepatnya Kerajaan Ho Long Schlegel berpendapat berada di Semenanjung

Melayu dan Ferand mengatakan di Sumatera atau Borneo. Namun Alwi Shihab mengatakan
di Jawa Timur. Lihat Alwi Shihab, Antara Tasawuf Suni & Tasawuf Falsafi, h. 11.

71Kartodirjo, Sejarah Nasional Indonesia,  h. 73.
72HAMKA, Sejarah Umat Islam,  h. 5.
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Belanda dan orang Inggris serta pengembaraan HAMKA mengelilingi Indonesia sehingga
menghasilkan sumber asli dari sejarah itu sendiri.73

Sementara  historiografi A. Hasjmi tidak setinggi historiografinya HAMKA. Hal ini
terjadi karena sumber sejarah yang dipergunakan oleh A. Hasjmi hanya terbatas pada buku-
buku sejarah yang telah ditulis oleh sejarawan sebelumnya. Di samping itu, ia tidak melakukan
kritik terhadap sumber sejarah itu. Hal ini terbukti ketika ia berpendapat bahwa kerajaan
Islam pertama di Indonesia terletak di Perlak, ia tidak melakukan penelitian akan tetapi
hanya bersumber dari naskah Idhar al-haqq fi Mamlakat Ferlah wal Fasi, karangan Abu
Ishak Al-Makarani Al-Fasi, Tazkirat Tabâqât Jumu Sultanul Salatin karya Syaikh Syamsul
Bahri Abdullah, Al-Asyi, dan Silsilah Raja-raja Perlak dan Pasai.74

Sejarawan informal berikutnya yang patut dipertimbangakan dengan karya-karya
sejarahnya yang produktif dan kontroversial adalah Joesoef Sou’yb. Seorang sejarawan
informal yang berasal dari Sumatera Barat yang berkarir di Sumatera Utara tepatnya di
Kota Medan. Ia tidak hanya menulis buku-buku sejarah melainkan buku-buku dalam
berbagai disiplin ilmu seperti bahasa, sastra, logika, ilmu kalam, filsafat, hingga komunikasi
dan jurnalistik. Namun yang menjadi fokus perhatian dalam tulisan ini adalah memotret
kedudukannya sebagai sejarawan informal dan melihat corak historiografinya.

Jika dibandingkan kedua sejarawan informal tersebut di atas dengan Joesoef Sou’yb,
maka terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam histogriorafinya. Adapun
persamaan dari historiografi dari ketiga sejarawan informal tersebut menyangkut tentang
pertama masuknya Islam di Indonesia. Dalam bukunya Pelaut Indonesia menemukan Benua
Amerika Sebelum CH. Columbus, Sou’yb sependapat dengan teori Arabia, karena menurutnya,
bahwa armada dagang pihak Islam (Arab-Parsi) sejak abad ke-7 M saling berhubungan
dengan armada imperium Sriwijaya sampai abad ke-14 M. Pedagang Islam ini kemudian
mendirikan perkampungan di pesisir Sumatera barat sejak tahun 674 M. Berdasarkan
fakta itulah maka Islam masuk ke Indonesia lewat dakwah dan penyebaran lewat budaya
seperti memperkenalkan bahasa Arab sebagai percakapan sehari-hari pada pusat kedudukan
imperium Sriwijaya.75

Sementara perbedaannya adalah Sou’yb telah memperkenalkan penulisan sejarah
Islam Indonesia yang bercorak global dan total. Perkembangan ini terlihat jelas terutama
dalam bukunya yang berjudul Pelaut Indonesia menemukan Benua Amerika Sebelum CH.
Columbus. Dalam bukunya ini Sou’yb tidak menekankan aspek historiografi pada periode
dan menekankan kepada individu, namun telah memperkenalkan satu model general atau

M. Yakub: Historiografi Islam Indonesia

73Ibid, h. 7.
74Hasjmi, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam, h. 372.
75Joesoef Sou’yb, Pelaut Indonesia Menemukan Benua Amerika Sebelum CH. Columbus

(Medan: Rainbow, t.t.), h. 47.
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total history. Dalam konteks ini, Sou’yb menempatkan sejarah Islam Indonesia dan masya-
rakat Islam Indonesia dalam totalitas kehidupan manusia.76

Sejarah Islam, bagi Sou’yb, hanya bisa dipahami dalam kerangka lebih luas; totalitas
tidak terbatas pada Islam, sejarah masyarakat-masyarakat muslim, dan produk peradaban
yang berkarakter Islam, tetapi juga dalam konteks sejarah manusia dan peradabannya
secara keseluruhan.77 Pendekatan Sou’yb ini tentu mempunyai peranan yang besar dalam
perkembangan historiografi Islam Modern di Indonesia. Di mana pendekatan historiografi
Islam modern di Indonesia telah mengarah kepada perspektif global, yang melihat sejarah
Islam di Indonesia sepanjang sejarah tidak bisa dilepaskan dari perkembangan Islam di
Arabia dan kawasan-kawasan Muslim lainnya.78

Dari uraian tentang historiografi sejarawan informal di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa Joesoef Sou’yb sependapat dengan sumber sejarah kedua sejarawan di atas bahwa
Islam masuk ke Indonesia datang langsung dari Makkah atau Madinah ditandai dengan
adanya saling hubungan anatar armada dagang pihak Islam (Arab-Parsi) sejak abad ke-7
M dengan armada imperium Sriwijaya, ditandai dengan adanya perkampungan di pesisir
Sumatera barat sejak tahun 674 M. Fakta itulah yang menunjukkan bahwa Islam masuk
ke Indonesia lewat dakwah dan penyebaran budaya.

Sementara dalam persoalan konsep dan model histogriografi Sou’yb telah memper-
kenalkan penulisan sejarah Islam Indonesia yang bercorak global dan total. Sou’yb tidak
menekankan historiografi pada periode dan menekankan kepada individu, namun telah
memperkenalkan satu model general atau total history. Sejarah Islam, bagi Sou’yb, hanya
bisa dipahami dalam kerangka lebih luas; totalitas tidak terbatas pada Islam, sejarah
masyarakat-masyarakat muslim, dan produk peradaban yang berkarakter Islam, tetapi
juga dalam konteks sejarah manusia dan peradabannya secara keseluruhan.

Setelah menguraikan corak dan bentuk historiografi 2 (dua) sejarawan informal
yaitu, HAMKA dan A. Hasjmi maka aspek yang dibandingkan mengacu pada 3 (tiga) hal
yaitu, (1) Dari corak historiografinya, (2) Dari bobot historiografinya (3) Dari produktivitas
karya-karyanya. Antara HAMKA dan A. Hasjmi dan Joesoef Sou’yb sama-sama memiliki
corak modern-konvensional artinya karena memang kedua sejarawan yang dibandingkan

76Pendekatan yang dilakukan oleh Sou’yb ini mempunyai kemiripan dengan apa yang
telah dilakukan oleh Ibnu Khaldun dan Hodgson dalam pelakukan pendekatan penulisan sejarah
sejarah general atau total History. Lihat Azra, Historiografi Islam Kontemporer,  h. 69.

77Pendekatan Sou’yb ini juga mempunyai kemiripan dengan apa yang telah dilakukan
oleh Hodgson dalam bukunya The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization
(Chicago: The University of Chicago, 1974).

78Pendekatan historiografi Islam modern yang mengarah pada perspektif modern ini seperti
yang ditulis oleh Azra yang menulis tentang perkembangan Islam di Indonesia  pada abad ke
17 dan 18 dalam kaitannya dengan kebangkitan “jaringan ulama” di Makkah dan Madinah, dan
banyak bagian dunia Islam lainnya. Lihat Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan
Nusantara Abad XVII dan XVIII.
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adalah sama-sama hidup sezaman dan berasal dari sejarawan informal maka perbedaan
antara keduanya tidak terlalu signifikan.

Berdasarkan aspek bobot historiografi yang dihasilkan HAMKA memiliki bobot yang
lebih besar jika dilihat dari perspektif popularitasnya. Hal ini dapat dipahami karena HAMKA
adalah tokoh nasional yang hidup di Jakarta ibu kota negara. Selain itu HAMKA juga
adalah salah seorang ketua MUI Pusat yang fatwa-fatwanya dan sikap konsistensinya
dalam masalah keislaman sudah diakui oleh masyarakat Indonesia secara luas. HAMKA
juga pernah memimpin salah satu Ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah
pada periode tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dengan sendirinya
karya-karya HAMKA termasuk karya sejarahnya memiliki bobot tersendiri dalam pandangan
masyarakat dalam arti bahwa kualitas karya-karya sejarahnya sudah tidak diragukan
lagi. Dari aspek produktivitasnya baik HAMKA maupun A. Hasjmi dibandingkan dengan
Joesoef Sou’yb maka jika melihat dari karya-karya yang dihasilkan serta dari aspek keragaman
hasil karyanya maka Joesoef Sou’yb lebih menonjol dibandingkan dengan HAMKA dan
A. Hasjmi.

Pemilihan tiga sejarawan informal pada artikel ini dimaksudkan agar lebih fokus
pada tema yang dibahas dan kepentingan komparasi yang setara dengan latar belakang
dan karya-karya mereka. Namun, tidak menutup peluang untuk menyinggung secara sepintas
sejumlah nama sejarawan informal lain di luar HAMKA, A. Hasjmi dan Joesoef Sou’yb.
Mereka adalah Ramadhan KH. dan Rosihan Anwar yang telah mendapatkan status anggota
kehormatan dalam masyarakat sejarawan Indonesia, padahal mereka lebih dikenal selama
ini sebagai seorang jurnalis.

Demikian pula Rusli Amran dari Sumatera Barat telah menghasilkan karya monu-
mental yang berjudul Sekitar Palakat Panjang. Dibekali dengan pengalaman dan latar belakang
yang hampir sama, seorang sejarawan informal asal Sumatera Timur, kini Sumatera Utara,
yaitu Teuku Luckman Sinar. Ia adalah keturunan kerabat Kesultanan Serdang dikenal
sedemikian banyak menghasilkan karya-karya sejarah terutama di lingkaran istana Kesultanan
Serdang pada masa kolonial.

Tentu tidak kalah penting menyebut nama Muhammad Said, tokoh pejuang revolusi,
seorang jurnalis, dan praktisi politik pada era Orde Lama. Ia masih dapat melahirkan
karya yang patut diapresiasi sebagai bentuk kontribusi anak bangsa dengan melakukan
penelitian dan observasi yang mendalam sehingga menghasilkan sebuah karya yang berjudul
Atjeh Sepanjang Abad. Dari data-data di atas semakin memperkuat argumentasi bahwa
penulisan dan penelitian sejarah bukan hanya milik sejarawan akademik-formal tetapi
juga absah dilakukan oleh para sejarawan informal.

Penutup
Menilai suatu hasil karya khususnya karya sejarah seharusnya diletakkan dalam
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konstruk pemikiran yang benar dan adil. Jika tidak, akan terjadi kesalahpahaman yang
berujung pada kesalahan sikap dalam memberikan penilaian terhadap karya-karya tertentu.
Kesalahan paradigma juga berpotensi meniadakan nilai pada karya yang sebenarnya
bernilai tinggi menjadi sebuah karya yang seolah-olah tidak bernilai sama sekali.

Hal ini terjadi di kalangan sejarawan informal, jika karya-karya mereka disejajarkan
dengan karya-karya sejarawan akademik. Seakan-akan nilai historiografi yang standar
hanya dimiliki oleh sejarawan akademik, sementara sejarawan informal tidak memiliki
tempat di dalam khazanah historiografi yang ada. Padahal dari aspek produktifitas para
sejarawan informal itu cenderung lebih produktif dalam melahirkan karya-karya sejarah
sepanjang zaman.

Agar masalah ini tidak berkelanjutan dalam persepsi yang keliru maka Kuntowijoyo
telah membagi tiga kategori sejarawan yaitu sejarawan profesional, sejarawan dari disiplin
ilmu lain, dan sejarawan dari masyarakat. Begitu pula Azyumardi Azra memetakan sejarawan
ke dalam dua kategori utama yaitu, sejarawan akademik dan sejarawan informal yang
memiliki makna tersendiri.

Artinya, para sejarawan yang masuk dalam kategori informal seperti yang ditulis
dalam artikel ini merupakan sejarawan yang dapat diterima keberadaannya sesuai dengan
fungsi dan kedudukan mereka sebagai sejarawan informal, yaitu sejarawan yang bukan
berasal dari lembaga pendidikan sejarah dan tidak pula mendapatkan pembekalan secara
mendalam tentang metodologi dan teori-teori ilmiah di bidang sejarah, namun menaruh
perhatian yang besar tentang isu-isu sejarah, dan menuliskannya dalam bentuk buku-buku
sejarah seperti HAMKA, A. Hasjmi, dan Joesoef Sou’yb.
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Petunjuk Pengiriman Naskah

1. Tulisan merupakan karya ilmiah orisinal penulis dan belum pernah dipublikasikan
atau sedang dalam proses publikasi oleh media lain;

2. Naskah yang dikirim dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran
tokoh;

3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, dan Arab;

4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dan atau teknologi dalam bidang ilmu-
ilmu keislaman;

5. Sistematika naskah konseptual, atau pemikiran tokoh adalah:

a. Judul;

b. Nama penulis (tanpa gelar akademik), afiliasi penulis berikut e-mail;

c. Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Maksimal
abstrak memuat 80-100 kata;

d. Kata-kata kunci, antara 3-7 konsep;

e. Pendahuluan;

f. Sub-judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);

g. Penutup;

h. Pustaka acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk);

6. Sistematika resume hasil penelitian adalah:

a. Judul;

b. Nama Penulis (tanpa gelar akademik), afiliasi penulis berikut e-mail;

c. Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Maksimal abstrak
memuat 80-100 kata. Abstrak berisi tujuan, metode dan hasil penelitian;

d. Kata kunci, antara 3-7 konsep;

e. Pendahuluan, yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan tujuan
penelitian

f. Metode;

g. Hasil dan pembahasan;

h. Kesimpulan dan saran;

i. Pustaka acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk);

7. Naskah yang dikirim harus mengikuti aturan penulisan karya ilmiah dan menggunakan
catatan kaki serta pustaka acuan;

8. Naskah yang dikirim diketik 1, 5 spasi dengan panjang berkisar 20-25 halaman;
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9. Naskah yang dikirim harus disertai CD berisi file naskah dan biodata singkat penulis,
atau dikirim melalui e-mail ke: miqot@ymail.com;

10. Artikel yang dikirim menggunakan transliterasi Arab-Indonesia sebagai berikut:

Untuk kata yang memiliki madd (panjang), digunakan sistem sebagai berikut:

â = a panjang, seperti, al-islâmiyah

î = i panjang, seperti, al-‘aqîdah wa al-syarî‘ah

û = u panjang, seperti al-dustûr

Kata-kata yang diawali dengan alif lam (��) baik alif lam qamariyah maupun alif lam
syamsiyah), ditulis dengan cara terpisah tanpa meleburkan huruf alif lamnya, seperti
al-Râsyidûn, al-syûrâ, al-dawlah.

11. Kata majemuk (idhâfiyah) ditulis dengan cara terpisah pula kata perkata, seperti al-
Islâm wa Ushûl al-Hukm, al-‘Adâlah al-Ijtimâ‘iyah.

12. Kata “Al-Quran” diseragamkan penulisannya, yaitu al-Qur’an (dengan huruf a kecil
dan tanda koma [apostrof] setelah huruf r), sedangkan kalau terdapat dalam ayat atau
dalam nama kitab, maka penulisannya mengikuti pedoman transliterasi. Sementara
untuk nama-nama penulis Arab ditulis mengikuti pedoman transliterasi, seperti al-Mâwardî,
Muhammad Iqbâl, Abû al-A‘lâ al-Maudûdi, Thâhâ Husein, Mushthafâ Kamâl.

13. Penulisan catatan kaki (foot note) harus dibedakan dengan penulisan Pustaka Acuan:

a. Catatan kaki (foot note)
1 Muhammad ‘Alî al-Shabûnî, Rawâ‘î’ al-Bayân: Tafsîr al-Âyât al-Ahkam min

al-Qur’ân (Makkah: t.p., t.t.), h. 548.
2 Ibid.
3 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-

Qur’an, vol. III (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 78.
4 Ahmad Mushthafâ al-Marâghî, Tafsîr al-Marâghî, juz IV (Kairo: t.p., t.t.), h. 104.
5 Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz VI (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. 223.
6 Ibid, h. 224.

b. Pustaka Acuan

 a =  ا  kh = خ  sy = ش  gh = غ  n = ن

 b = ب  d = د  sh = ص  f = ف  w = و

 t = ت  dz = ذ  dh = ض  q = ق  h = ه

 ts = ث  r = ر  th = ط  k = ك  ’ = ء

 j = ج  z = ز  zh = ظ  l = ل  ya = ي

 h = ح  s = س  ` = ع  m = م  

Petunjuk Pengiriman Naskah



234

MIQOT Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni 2013

Hamka. Tafsir al-Azhar, Juz VI. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.

Al-Marâghî, Ahmad Mushthafâ. Tafsîr al-Marâghî, juz IV. Kairo: t.p., t.t.

Al-Shabûnî, Muhammad ‘Alî. Rawâ’î’ al-Bayân: Tafsîr al-Âyât al-Ahkam min al-
Qur’ân. Makkah: t.p., t.t.

Shihab, Muhammad Quraish. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-
Qur’an, vol. III. Jakarta: Lentera Hati, 2001.

14. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bestari (reviewers) yang ditunjuk
oleh penyunting menurut bidang kepakarannya. Penulis artikel diberi kesempatan untuk
melakukan perbaikan (revisi) naskah atas dasar rekomendasi/saran dari mitra bestari
atau penyunting. Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan
secara tertulis;

15. Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dikerjakan oleh penyunting dan/atau dengan
melibatkan penulis. Artikel yang sudah dalam bentuk cetak-coba dapat dibatalkan pemuat-
annya oleh penyunting jika diketahui bermasalah;

16. Segala sesuatu yang menyangkut perijinan pengutipan atau penggunaan software
komputer untuk pembuatan naskah atau ihwal lain yang terkait dengan HAKI yang
dilakukan oleh penulis artikel, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul karenanya,
menjadi tanggungjawab penulis artikel tersebut;

17. Sebagai prasyarat bagi pemrosesan artikel, para penyumbang artikel wajib menjadi
pelanggan minimal selama dua tahun (empat edisi). Sebagai imbalannya, penulis menerima
nomor bukti pemuatan sebanyak 2 (dua) eksemplar dan cetak lepas sebanyak 2 (dua)
eksemplar. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan
penulis.
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