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SAMBUTAN DEKAN

Puji Syukur kami haturkan ke hadirat Allah Swt. atas 
karunia rahmat-Nya program Kompetisi Penulisan Buka 
Referensi fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Mataram telah terselenggara dengan baik berupa 
terbitnya sejumlah buku referensi karya dosen.

Program tersebut sebagai salah satu upaya meningkatkan 
kualitas atmosfer ilmiah di lingkungan kampus, khususnya di 
fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dengan program ini, dosen 
termotivasi untuk menulis dan berkarya sekaligus berlomba-
lomba tampil menjadi dosen yang produktif. Implikasi berikutnya, 
karya-karya ilmiah mereka memperkaya khazanah keilmuan 
civitas kademika sekaligus menawarkan solusi-solusi akademik 
terhadap sejumlah persoalan, khususnya yang dihadapi warga 
kampus.

Untuk mencapai tujuan tersebut, naskah-naskah buku 
yang akan diterbitkan harus melalui tahapan penyuntingan yang 
ketat oleh Tim Penyunting yang memikili kompetensi keilmuan 
yang sama. Langkah ini ditempuh untuk memastikan buku 
yang diterbitkan betul-betul memenuhi standar ilmiah, baik dari 
aspek metodologi maupun isi. 

Sebagai program perdana di fakultas, Kompetesi Penulisan 
Buku Referensi ini dirasa masih memiliki kekurangan yang 
mendasar kendali usaha mencapai mutu tinggi sudah ditempuh. 
Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami tetap harapkan.

Dekan FTK UIN Mataram

Dr. Hj. Lubna. M.Pd
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PENGANTAR PENULIS

اُت َ الحِ ْي بحِنحِْعَمتحِهحِ َتتحِمُّ الصَّ اَلْمُد هللحِ الَّذحِ
، َوَعَل أله  ْنبحَِياءحِ َواْلُْرَسلحِْيَ فحِ اْلَ اَلُم َعَل َأْشَ اَلُة َوالسَّ الصَّ

ْينحِ َوَأْصَحابحِهحِ َوَمْن َتبحَِعُهْم بحِإحِْحَساٍن إحَِل َيْومحِ الدِّ

Assalamualaikum Wr. Wb.
Bismillahirrahmaanirrahiim
Wacana dan gerakan pembaharuan dunia Islam, umumnya 

berawal dari asumsi bahwa Islam sebagai realitas sosial sudah 
tidak lagi relevan atau bahkan menyimpang dari Islam yang 
Ideal. Islam tertutupi oleh Muslim ()باالسلمي حمجوب   umat ,االسالم 
Islam diberbagai belahan dunia berpaham taqlid buta dan 
menutup rapat pintu ijtihad sehingga terjangkiti virus TBC; 
(Tahayyul, Bid’ah, Churafat), dan pada akhirnya tercengkeram 
kolonialisme Barat, bahkan berbuntut ketertinggalan di bidang 
ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan IPTEK. Fakta ini seakan 
membangkitkan pertanyaan klasik nan kritis yang masih terus 
kita ikhtiarkan jawabanya: لاذاتأخرالسلمون و لاذا تقدم غريهم؟ 

Pembaharuan dalam Islam memiliki tujuan menyesuaikan 
paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan 
baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi modern dengan berpedoman pada ide-ide dasar Al-
Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw.  Islam - sebagai ide dan 
gagasan pembaharuan - menuntut sikap rasional-ilmiah, dinamis, 
progresif  selaras dengan ayat kauniyah dan ayat qauliyah. 
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)الدين هوالعقل الدين لن العقل له(.  
Gerakan yang dilakukan oleh para mujaddid Islam secara 

garis besarnya terbagi dalam dua periode yaitu Pertama: pra-
modern (abad 17 dan 18 M), gerakan pembaruan pra-modern 
ini dengan dasar dasar “kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah 
serta ijtihad” dan Kedua  modern (mulai abad 19 M), gerakan 
modern terutama dimulai pada saat jatuhnya Mesir di tangan 
Napoleon Bonaparte (1798-1801 M), yang kemudian dari 
kekalahan tersebut mengindikasikan mundurnya peradaban 
Islam jika dibandingkan dengan peradaban Barat. 

Dari segi tema yang diusung, setidaknya ada tiga wacana 
dalam usaha modernisasi atau pembaharuan Islam oleh para 
mujaddid tersebut, yaitu: pertama, seruan untuk kembali kepada 
penerapan al-Quran dan Sunnah Nabi. Kedua, keharusan adanya 
ijtihad. Ketiga, penegasan kembali otentisitas pengalaman al-
Quran yang berbeda dengan cara-cara sintesa dan keterbukaan 
pada tradisi Islam lainnya

Buku ini memotret dinamika historis, ide, dan gerakan 
Mujaddid di Mesir, Turki, India, Pakistan, Indonesia sebagai 
critical foundation rancang-bangun pemikiran & tamadun Islam 
kekinian. Ide pembaharuan tersebut terkadang mendatangkan 
pro dan kontra dikalangan umat. Dalam konteks ini, Al-Khuli 
menyatakan pada suatu waktu, pemikiran dianggap sebagai kafir, 
dan karena itu diharamkan dan dimusuhi; tetapi seiring perkembangan 
waktu, pemikiran itu kemudian menjadi sebuah mazhab, bahkan 
akidah dan pembaharuan yang membuat kehidupan terus maju ke 
depan. Ia mengatakan:

 - تصبح  ثم  وُتارب،  ُترم  كافرة  ما،  حينًا  الفكرة،  ُتعد 
مع الزمن - مذهبًا، بل عقيدة، وإصالحًا، ختطو به الياة 

خطوة إل المام
Pembaharuan, kata Amin al-Khuli, terkadang biasa dimulai 

dengan cara “pembunuhan” sesuatu yang lama. Jika yang lama 
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terus dipertahankan, sudah tentu pembaharuan tak akan terjadi. 
Oleh karena pembaharuan adalah sebentuk “pembunuhan”, 
sudah pasti ia akan menimbulkan perlawanan dari pihak-pihak 
yang mempertahankan sesuatu yang lama itu. Amin Al-Khuli 
mengatakan: ان أول التجديد هو قتل القديم بحًثا وفهًم ودراسة

Buku ini lahir atas support banyak pihak, penulis ucapkan 
terima kasih kepada Rektor dan civitas akademika UIN 
Mataram, wabil khusus Dekan Fakulas Tarbiyah dan Keguruan 
(FTK) yang telah banyak memberi ruang kreatifitas akademik 
bagi saya, termasuk memfasilitasi penerbitan buku ini. Terima 
kasih yang mendalam kepada orang tua dan keluarga. Semoga 
buku ini bermanfaat untuk pembaca dan umat pada umumnya. 
Akhirnya saya berharap akan banyak saran kritis dari pembaca, 
bukan hanya untuk perbaikan teknis buku ini, tapi tentu sebagai 
pemantik keberlanjutan discourse pemikiran Islam dan realisasi 
gerakan kebangkitan Islam kedepan.   

Lombok, 28 Oktober 2019

Dr. Abdul Quddus, MA





Islam Modernis : Sejarah, Ide & Gerakan Pembaharuan Di Dunia Islam     |    ix

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEKAN ............................................................iii
PENGANTAR PENULIS .......................................................v
DAFTAR ISI ...........................................................................ix

BAB I PENDAHULUAN ........................................................1
A. Latar Belakang .......................................................1
B. Permasalahan .........................................................6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................6
D. Kerangka Teoritik ..................................................7
E. Metode Penelitian ..................................................10

BAB II PEMBAHARUAN DI MESIR .....................................17
A. Muhammad Ibn Abdul Wahhab (1701–1793) .......19
B. Muhammad Ali Pasya (1765–1849) .......................32
C.  Rifa’ah Badawi Rafi’ al-Tahtawi (1801–1873) ........42
D. Jamaluddin Al-Afghani (1839–1897) ......................52
E. Mohammad Abduh (1849–1905)  ..........................61
F. Rasyid Ridho (1865–1935) .....................................71
G. Qasim Amin (1863–1908) ......................................78

BAB III PEMBAHARUAN DI TURKI ....................................89
A. Sultan Mahmud II (1808 -1839) .............................93
B. Tanzimat (1839-1880) ............................................102
C.   Usmani Muda (Young Ottomans 1865-1883) ........106
D.  Turki Muda (Young Turk 1908))............................113
E.  Sekulerisasi Mustafa Kemal Ataturk 
 (1881-1938) .............................................................115



 x  |    Dr. Abdul Quddus. MA  

BAB IV INDIA PAKISTAN ....................................................125
A. Syah Waliyullah (1703-1762), Syah ‘Abd al-‘Aziz 
 (1746-1823) dan Gerakan Mujahidin Sayyid 
 Ahmad Syahid (1786-1831) ....................................127
B.  Gerakan Aligarh Sayid Ahmad Khan 
 (1817-1898)) ............................................................130
C.  Sayyid Amir Ali (1849- 1928)..................................137
D.  Muhammad Iqbal (1877-1938) ...............................144
E.  Muhamad Ali Jinnah (1876-1948) ..........................154
F. Abu Kalam Azad (1888-1958) ................................158

BAB V PEMBAHARUAN DI INDONESIA ...........................163
A. Harun Nasution .....................................................163
B. Nurcholis Madjid (1939-2005) ................................178
C. Abdurrahman Wahid (1940-2009) .........................191
D. TGKH M.Zainuddin Abdul Madjid 
 (1908-1998) .............................................................205

DAFTAR PUSTAKA ...............................................................271
TENTANG PENULIS ............................................................289



Islam Modernis : Sejarah, Ide & Gerakan Pembaharuan Di Dunia Islam     |    1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periodesasi sejarah Islam dapat dibagi dalam 3 periode 
yaitu periode kliasik, pertengahan dan modern.1 Pertama, 
periode Klasik (600-1258). Periode ini sejak kelahiran Nabi 
Muhammad sampai didudukinya Baghdad oleh Hulagu Khan. 
Hal yang menjadi ciri periode ini adalah dengan mengabaikan 
adanya dinasti-dinasti  yang tumbuh dan tenggelam di masa 
Dinasti Abbasiyah, kepala negara (khalifah) tetap dijabat oleh 
seseorang dan diangggap pimpinan tertinggi negara walaupun 
hanya sekedar simbol. Dalam perkembangannya, Islam telah 
menelorkan berbagai dimensi keilmuan Islam baik ilmu kalâm, 
ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir, filsafat, tasawuf, kedokteran, 
astronomi, dan keilmuan umum lainnya. Pada periode itu, di 
tengah kegemilangan peradabannya, Islam berhasil mendominasi 
dunia sampai pada puncaknya di abad 12-13 M. Mereka berlomba-
lomba untuk mengeksplorasi ijtihad-ijtihadnya sehingga tercipta 
peradaban Islam yang agung.2Kedua, Periode Pertengahan 
(dari jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17),ciri 
periode ini adalah tanpa menghilangkan kenyataan adanya 
Dinasti Umayyah di Andalusia, wilayah Islam lainya telah 
terpecah berada di bawah 3 kekuasaan yang saling bermusuhan. 

1 Harun Nasution, Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya, Jilid I, ( Jakarta: UI 
Press,, 1985), 58, lihat juga Nourouzzman Zhiddiqie, Pengantar Sejarah Muslim, 
(Yogyakarta: Nur cahaya, 1983), 65

2 Lothrop Stoddard, Dunia Baru Islam, terj. M. Mulyadi Djoyomartono dkk. 
( Jakarta: Gunung Agung, 1966), 11, lihat juga H.A.R. Gibb, Mohammadanism:A 
Historical Survey (New York: A Galaxy Book, 1962), 7
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Kekuasaan Dinasti Usmaniyah di Andalusia, kekuasaan Dinasti 
Mamluk di Mesir, dan Dinasti Ilkhan dari Mongol di Persia. 
Ketiga, periode modern (mulai abad ke-18), ciri periode ini ialah 
seluruh wilayah kekuasaan Islam berada di bawah cengkraman 
penjajahan Barat, sampai kemudian setelah perang dunia kedua 
kembali memperoleh kemerdekaannya.

Tiga kerajaan besar Usmani, Syafawi dan Mughol 
mengalami kemunduran karena berbagai tantangan, kekuatan 
militer dan politik umat Islam mulai menurun. Kekuatan 
perdagangan, ekonomi, militer dikuasai dan dimonopoli oleh 
Barat; ilmu pengetahuan Islam yang sebelumnya mengalami 
kejayaan (golden age) mengalami stagnasi. Fakta yang muncul 
justru tharekat-tharekat yang penuh bid’ah dan khurafat, sikap 
fatalism semakin merajelela sehingga dunia Islam semakin 
mundur dan statis. Sampai akhirnya dunia Islam mengalami 
penderitaan berat dibawah penjajahan Barat. Kondisi demikian 
telah menyadarkan para pemuka Islam untuk mengintropeksi 
penyakit umat Islam dalam segala aspek kehidupannya, baik 
dalam bidang agama, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. 

Ali Rahnema mengetengahkan empat penyebab 
kemunduran ummat yang selanjutnya merupakan titik awal 
pembaharuan itu sendiri yaitu: pertama, erosi nilai Islam dan 
ketidakpedulian penguasa untuk menerapkan peraturan sosio 
ekonomi dan etika Islam, Kedua; Sikap diam dan kerjasama 
lembaga ulama dengan pemerintah yang pada hakekatnya 
tidak Islami. Ketiga; Korupsi dan kezaliman kelas penguasa atau 
keluarganya, Keempat: Kerjasama penguasa dan ketergantungan 
mereka pada kekuatan npenjajah yang tidak Islami.3

Sejarah Islam telah mencatat permulaan periode 
pebaharuan (modernitas) dimulai pada penghujung ke-18. 
Timbul kultur modernitas diberbagai dunia Islam dari berbagai 
tokoh pembaharuan di berbagai negara seperi Mesir, Turki, 
India, Pakistan, dan Indonesia.

3 Ali Rahnema, Pioneers of  Islamic Revival, terj. Ilyas Hasan, Para Perintis 
Zaman Baru Islam, (Bandung ,Mizan, 1996), 2 
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Ide dan gerakan pembaharuan ini umumnya berawal dari 
asumsi bahwa Islam sebagai realitas sosial pada lingkungan tertentu 
tersebut sudah tidak lagi relevan atau bahkan menyimpang dari 
apa yang dipandang sebagai Islam yang sesungguhnya.  Tentu 
saja bagaimana tafsiran Islam ideal tersebut sangat dipengaruhi 
oleh cara pandang, pendekatan, latar belakang sosiokultural 
dan keagamaan masing-masing pembaharu. Karena corak 
epistimologi gerakan yang gerakan yang beragam inilah maka 
melahirkan model pembaharuan yang bermacam-macam yang 
sering ditipologikan dengan reformisme, modernisme, puritanisme, 
fundamentalisme, sekulerisme dan neomodernisme. Pergeseran 
pergumulan gerakan tersebut kemudian memberikan warna 
baru dalam proses kehidupan yang lebih modern

Para pembaharu awal seperti al-Tahtawi, al-Tunisi, dan 
al-Kawakibi menyadari betul kondisi kaum Muslim yang 
terbelakang. Perhatian utama mereka: bagaimana mengubah 
keadaan ke arah lebih baik. Mereka selalu membenturkan 
kondisi keterbelakangan kaum Muslim dengan kemajuan Eropa. 
Persis seperti yang dipertanyakan Al Amir Syakib Arsalan dalam 
bukunya: 

لاذاتأخرالسلمون لاذا تقدمو غريهم؟ 4
 (mengapa kaum Muslim mundur dan mengapa bangsa lain 
maju?).

Seluruh pemikiran dan gagasan yang dikemukakan para 
pembaharu Islam abad ke-19 berputar pada upaya menjawab 
pertanyaan di atas. Adalah ironis, peradaban yang pada masa 
silam memiliki sejarah gemilang dan kitab sucinya mewartakan 
“umat terbaik di dunia” (khayru ummatin ukhrijat linnas) 

4 Buku ini awalnya adalah artikel yang merupakan jawaban panjang terhadap 
pertanyaan pembaca majalah Al-Manar (terbit 1936 di Mesir di bawah editor Rashid 
Ridha)f. Pembaca tersebut berasal dari Jawa bernama Muhammad Basuni Imran, 
ia mengirim surat ke majalah Al Manar pada bulan Rabiul Akhir 1248 H (1929M), 
selanjutnya Rashid Ridha mengirim pertanyaan tersebut ke Syakib Arsalan, dan 
dijawab dalam bentuk buku  berjudul: تقدمو غريهم؟  لاذا لاذاتأخرالسلمون
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berada pada titik nadir peradaban. Bukan hanya berada dalam 
keterbelakangan, mereka juga dalam penjajahan bangsa lain. 
Mesti ada satu sebab utama mengapa kaum Muslim terbelakang 
dan mengapa bangsa Eropa maju?

Dalam buku لاذاتأخرالسلمون لاذا  غريهم؟    Arsalan ,تقدمو 
menjawab bahwa kemunduran Muslim disebabkan karena 3 
hal yaitu: tasya’um (pesimisme), al istikhdza’ (rendah diri) dan 
inqitha’ al amal (cepat putus asa). Selanjutnya non muslim maju 
menurutnya karena beberapa hal, pertama: Non Muslim maju 
karena tetap memegang tradisi keagamaan mereka, misalnya 
seperti Eropa dan Jepang pada awal abaad 20. Kedua, bangsa 
non Muslim maju karena kerja keras untuk meraih kemajuan 
terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.  Pada 
sesi akhir bukunya, Arsalan mengutip al-Quran surat al-An-
Kabut (29) ayat 69 yang berbunyi:

نحَِي  َ َلََع اْلُْحسحِ ُهْم ُسُبَلَنا َوإحِنَّ اهللَّ َينَّ يَن َجاَهُدوا فحِيَنا َلَنْهدحِ َوالَّذحِ
Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) 
Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka 
jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta 
orang-orang yang berbuat baik.

Ayat inilah menurut Arsalan dapat menjadi kunci 
kebangkitan Muslim, bahwa Jihad kerja keras dan kesediaan 
untuk melakukan pengorbanan (al-tadkhiyah) adalah kunci 
kebangkitan Muslim.

Menurut Harun Nasution, pembaharuan merupakan 
arti dari at-tajdid dalam bahasa Arab sebagai perkembangan 
modernisme yang terjadi di dunia Barat akibat perkembangan 
baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi modern. Sehingga pembaharuan dapat dilihat 
dari kata modernisme. Modernisme dalam masyarakat Barat 
mengandung arti segala macam pikiran, aliran, gerakan dan 
usaha baru untuk mengubah berbagai paham, adat istiadat, 
institusi lama dan sebagainya  untuk disesuaikan dengan suasana 
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baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi modern. Dengan adanya persinggungan dengan 
kebudayaan Barat itulah, sementara tokoh Islam tergerak 
melakukan reformasi terhadap ajaran agama mereka. Bermula 
dalam soal sosial, ekonomi, politik dan pertahanan tetapi 
kemudian merebak ke bidang agama, begitulah yang terjadi di 
Mesir, Turki dan India. Sedangkan di Indonesia, pembaharuan 
terjadi setelah pengaruh dari negeri-negeri tersebut menjamah 
nusantara di abad modern.

Pembaharuan dalam Islam memiliki tujuan untuk 
menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan 
perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi modern dengan berpedoman pada 
ide-ide dasar dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. Dengan 
demikian, pembaharu-pembaharu muslim modern mengharap 
dapat melepaskan umat Islam dari suasana yang stagnan-untuk 
tidak mengatakan kemunduran- dan selanjutnya dibawa kepada 
kemajuan sesuai tuntutan Islam yang sebenarnya. Pemahaman 
ini menunjukkan bahwa sesuatu yang akan mengalami proses 
tajdid adalah sesuatu yang memang telah memiliki wujud dan 
dasar yang riil dan jelas. Tajdid di sini tentu bukanlah mengganti 
atau mengubah agama, akan tetapi maksudnya adalah 
mengembalikannya seperti sediakala dan memurnikannya dari 
berbagai kebatilan yang menempel padanya disebabkan hawa 
nafsu menusia sepanjang zaman, memberikan jawaban terhadap 
masalah-masalah yang timbul di era kontemporer sesuai dengan 
syari’at Allah SWT. 

Dengan demikian timbullah apa yang disebut pemikiran 
dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Pemuka-
pemuka Islam mengeluarkan pemikirannya bagaimanakah cara 
membuat umat Islam maju kembali seperti pada masa periode 
klasik. Usaha ke arah itu pun mulai dijalankan di kalangan umat 
Islam. Mesir menjadi salah satu pusat peradaban Islam dan 
pernah dikuasai dinasti-dinasti kecil pada zaman Bani Abbas, 
seperti Fatimiah (sampai tahun 567 H) yang mendirikan Al-
Azhar, dinasti Ayubiyah (567-648 H) yang terkenal dengan 
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Perang Salib dan perjanjian ramalah mengenai palestina, dinasti 
Mamluk (648-922 H) sampai ditaklukkan oleh Napoleon dan 
Turki Usmani. Pemikiran pembaharuan di Mesir muncul dari 
tokoh-tokoh pembaharu muslim di antaranya yang dipelopori 
oleh Jamaluddin al-Afghani (1839-1897).

Ada warna-warni karakteristik pembaharuan Islam yang 
terjadi di Mesir dan Turki,juga ada  keragaman yang menjadi  
acuan serta latar belakang tokohnya. Pembaharuan di Mesir 
lebih banyak berangkat dan digerakkan pembaharuan pemikiran 
akademis; baik itu dari lulusan Al-Azhar sebagai tempat khazanah 
ilmu atau perguruan tinggi lainnya. Begitu pula latar belakang 
kehidupan dan pengalaman seorang tokoh pembaharu akan 
mewarnai gerakan pembaharuan yang dilakukannya, seperti 
adanya perbedaan gerakan pembaharuan Jamaludin al-Afghani 
dengan Muhammad Abduh. Sedangkan pembaharuan di Turki 
lebih terpokus kepada tokoh kepemimpinan atau kelompok 
yang  menyokong kekuasaan pada saat itu dengan melihat Barat 
sebagai acuannya. 

B. Permasalahan

Buku ini akan membahas beberapa pemasalahan pokok, 
diantaranya: 1) Mengidentifikasi pemikir-pemikir Muslim 
sebagai tokoh pembaharuan Islam di berbagai belahan dunia, 
2) Merekam latar belakang kehidupan, kreteria intelektual 
yang dimiliki, dan pengaruh pembaharuan pemikirannya, 3) 
Menelusuri, memahami pandangan-pandangan, ide-ide, kiprah 
dan gerakannya terhadap pembaharuan Islam

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian 
ini  bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi pemikir-pemikir 
Muslim sebagai tokoh agama di berbagai belahan dunia, kedua, 
merekam latar belakang kehidupan, kreteria intelektual yang 
dimiliki, dan pengaruh pembaharuan pemikirannya, dan, ketiga, 
menelusuri, memahami pandangan-pandangan, ide-ide, kiprah 
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dan gerakannya terhadap pembaharuan Islam.

D. Kerangka Teoritik

Gerakan pembaruan Islam secara garis besarnya terbagi 
dalam dua periode yaitu Pertama: pra-modern (abad 17 dan 18 M), 
gerakan pembaruan pra-modern ini dengan dasar dasar “kembali 
kepada al-Qur’an dan Sunnah serta ijtihad” dan Kedua modern 
(mulai abad 19 M), gerakan modern terutama dimulai pada 
saat jatuhnya Mesir di tangan Napoleon Bonaparte (1798-1801 
M), yang kemudian dari kekalahan tersebut mengindikasikan 
turunnya peradaban Islam jika dibandingkan dengan peradaban 
Barat. Hal itu yang kemudian menyadarkan umat Islam atas 
kelemahan dan keterbelakangannya.5

Fazlur Rahman mengatakan bahwa dua gerakan 
pembaruan yang dilancarkan pada dua periode di atas pada 
dasarnya menunjukkan karakteristik yang sama dengan gagasan 
pokok Ibn Taimìyah yang dipandang sebagai bapak tajdìd, 
yaitu gerakan-gerakan pembaruan tersebut mengedepankan 
rekontruksi sosio-moral masyarakat Islam sekaligus melakukan 
koreksi sufisme yang terlalu menekankan pada aspek individu 
namun mengabaikan konteks sosial kemasyarakatan.6

Usaha yang dilakukan oleh para pembaharu abad modern, 
menunjukan adanya karakteristik yang sama dengan era 
sebelumnya, yaitu adanya purifikasionis-reformis. Menurut John 
O. Voll, keterkaitan pemaharuan pra-modern dan modern 
dapat terlihat pada tiga bidang atau tema yang diwacanakan, 
yaitu: pertama, seruan untuk kembali kepada penerapan ketat 
al-Quran dan Sunnah Nabi. Kedua, keharusan adanya ijtihad. 
Ketiga, penegasan kembali otentisitas pengalaman al-Quran yang 
berbeda dengan cara-cara sintesa dan keterbukaan pada tradisi 

5 Zulbadri Idris, “Pembaharuan Islam Sebelum Periode Modern”, dalam Jurnal 
Media Akademika, No. 29, 1998, 56

6 M. Amin Rais, “Kata Pengantar”, x; Lihat lebih lanjut pada Fazlur Rahman, 
Revival and Reform in Islam, dalam P.M. Holt. ANN K.S. Lambton, Bernard Lewis 
(ed.), The Cambridge History of  Islam Vol. 2B (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1970), 636-656
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Islam lainnya.7

Berikut beberapa istilah yang digunakan oleh para peneliti 
terkait pembaharuan di dunia Islam;

1) Modernisme. 
 Harun Nasution cendrung menganalogikan istilah 

“pembaharuan” dengan “modernisme”, karena istilah terakhir 
ini dalam masyarakat Barat mengandung arti pikiran, 
aliran, gerakan, dan usaha mengubah paham-paham, adat-
istiadat, institusi lama, dan sebagainya untuk disesuaikan 
dengan suasana baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi modern. Gagasan ini muncul 
di Barat dengan tujuan menyesuaikan ajaran-ajaran yang 
terdapat dalam agama Katolik dan Protestan dengan ilmu 
pengetahuan modern. Karena konotasi dan perkembangan 
yang seperti itu, harun Nasution keberatan menggunakan 
istilah modernisasi Islam dalam pengertian di atas.8

2) Revivalisme
 Menurut paham ini, pembaharuan adalah 

“membangkitkan” kembali Islam yang “murni” 
sebagaimana pernah dipraktekkan Nabi Muhammad Saw 
dan kaum Salaf. Revivalisme Islam juga berhubungan dengan 
fundamentalisme. Gerakan dan pemikiran ini muncul 
sebagai reaksi terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh 
modernisme dan sekularisme dalam kehidupan politik dan 
keagamaan. Dekmejian mengidentifikasi empat kategori 
ideologi revivalis: (a) adaptasionis-gradualis (al-Ikhwan 
al-Muslimun di Mesir, Iraq, Sudan, Jordan, Afrika Utara; 
dan Jama’at-i Islami di Pakisan); (b) Shihah revolusioner 
(Republik Islam Iran, Hizb al-Da’wah Iraq, Hizbullah 

7 John O. Voll, “Pembaharuan dan Perubahan dalam Sejarah Islam: Tajdid dan 
Islah”, dalam John L. Esposito (ed.), Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses, dan 
Tantangan, terj. Bakri Siregar ( Jakarta: Rajawali Press, 1987), 26. Lihat juga Hadi 
Ismail, Teologi Muhammad Abduh: Kajian Kitab Risâlat Al-Tawhid, Jurnal Teosofi 
Vol.2, Nomor 2, tahun 2012, 295

8 Azyumardi Azra dan Al-Jauhari, Pergolakan Politik Islam: dari 
Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme, ( Jakarta: Paramadina, 1996).
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Libanon, Jihad Islam Libanon; (c) Sunni revolusioner (al-
Jihad Mesir, Organisasi Pembebasan Islam Mesir, Jama’ah 
Abu Dharr Syria, Hizb al-Tahrir di Jordania dan Syria; (d) 
primitivis-Mesianis (al-Ikhwan Saudi Arabia, al-Takfir wa 
al-Hijrah Mesir, Mahdiyyah Sudan, Jama’at al-Muslimin lil-
Takfir Mesir.9 

3) Resurgence 
 Dalam kamus Oxford, resurgence didefinisikan sebagai 

“kegiatan yang muncul kembali” (the act of  rising again). 
Pengertian ini mengandung 3 hal :10

a) suatu pandangan dari dalam, suatu cara dalam mana 
kaum muslimim melihat bertambahnya dampak 
agama diantara para penganutnya. Islam menjadi 
penting kembali. Dalam artian, memperoleh kembali 
prestise dankehormatan dirinya.

b) “kebangkitan kembali” menunjukkan bahwa keadaaan 
tersebut telah terjadi sebelumnya. Jejak hidup nabi 
Muhammad shalallahu ‘alaihi wassalam dan para 
pengikutnya memberikan pengaruh besar terhadap 
pemikiran orang-orang yang menaruh perhatian pada 
jalan hidup Islam saat ini.

c) Kebangkitan kembali sebagai suatu konsep, 
mengandung paham tentang suatu tantangan, bahkan 
suatu ancaman terhadap pengikut pandangan-
pandangan lain 

Terlepas dari beberapa perbedaan istilah, perspektif  
dan implikasi yang ditimbulkannya, korelasi atau kemiripan 
karakteristik dasar antara modernisme, revivalisme, resurgence, 
dapat ditarik benang merah bahwa tiga istilah tersebut di 
atas memiliki kesamaan dalam konteks semangat merespon 
keterbelakangan dan kemunduran Muslim diberbagai belahan 

9 Imdadun Rahmat, Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam 
Timur Tengah ke Indonesia. ( Jakarta: Erlangga. 2005).  xv-xvi.  

10 Chandra Muzaffar, Islamic Resurgence in Malaysia (Petaling Jaya: Penerbit 
Fajar Bakti, 1987)
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dunia baik ekonomi, sosial, politik dan Ilmu Pengetahuan 
teknologi di abad modern.

Ide-ide pembaharuan terkadang mendatangkan pro dan 
kontra. Pembaharuan, kata al-Khuli, biasa dimulai dengan 
cara “pembunuhan” sesuatu yang lama. Jika yang lama terus 
dipertahankan, sudah tentu pembaharuan tak akan terjadi. 
Oleh karena pembaharuan adalah sebentuk “pembunuhan”, 
sudah pasti ia akan menimbulkan perlawanan dari pihak-pihak 
yang mempertahankan sesuatu yang lama itu, dari kaum 
“konservatif ”, yakni mereka yang berusaha mempertahankan 
(coserve) hal-hal yang telah mapan. Amin Al-Khuli mengatakan: 

ان أول التجديد هو قتل القديم بحًثا وفهًم ودراسة
Masih terkait pro kontra ide pembaharuan atau modernisasi, 

Al-Khuli menyatakan sebagai berikut:

 - تصبح  ثم  وُتارب،  ُترم  كافرة  ما،  حينًا  الفكرة،  ُتعد 
مع الزمن - مذهبًا، بل عقيدة، وإصالحًا، ختطو به الياة 

خطوة إل المام11
Pada suatu waktu, pemikiran dianggap sebagai kafir, 
dan karena itu diharamkan dan dimusuhi; tetapi dengan 
perkembangan waktu, pemikiran itu kemudian menjadi 
sebuah mazhab, bahkan akidah dan pembaharuan yang 
membuat kehidupan terus maju ke depan.

E. Metode Penelitian 

Guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam 
penelitian ini, maka didesain metode penelitian sebagai berikut:

11 Beberapa pernyataan menarik dari Amin al-Khuli silahkan baca Amin Al-
Khuly, مناهج جتديد , (Mesir: al-Hay’ah al Ammah lil Qutub, 1995), 109
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1.  Jenis Penelitian
 Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  

karena penelitian ini berupaya untuk menggambarkan 
fenomena atau gejala-gejala yang terjadi di lingkungan 
masyarakat serta pendekatan ini digunakan mengingat 
data yang diperoleh berupa informasi dalam bentuk 
kalimat, dokumentasi karya sejarah ditambah dengan hasil 
pengamatan yang peneliti lakukan selama penelitian.

2. Pendekatan Penelitian
 Dalam penelitian historis (sejarah), tentunya tidak semua 

data/informasi yang diperoleh dijadikan sebagai acuan 
dalam penelitian ini, harus dilakukan beberapa tahapan, 
yaitu: 

a. Heuristik (Pengumpulan Sumber)
Dalam tahapan ini akan dilakukan pengumpulan sumber-

sumber sejarah baik berupa dokumen atau sumber lain-lain sesuai 
dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Menurut Kuntowijoyo,12 
sumber dibagi berdasarkan bahannya yaitu sumber tertulis yang 
atau dokumen, artefak atau sumber benda yang berupa foto-
foto,  bangunan, atau alat-alat, dan sumber lisan, seperti hasil 
wawancara. 

Sumber-sumber yang digunakan dalam studi ini adalah 
sumber yang dapat memberikan data yang kompleks guna 
untuk itu tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data 
dalam penelitian ini antara lain: 

1) Dokumen;

 Dokumen dipergunakan dalam penelitian sebagai 
sumber data karena dalam banyak hal dokumen 
sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk 
menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. 
Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film yang 
tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang 

12 Kuntowijoyo,Metodologi Sejarah. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), 94.
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penyidik.13Dokumen primer berasal dari karya 
langsung tokoh pembaharu yang dipilih sebagai tema 
kajian buku ini.

2) Studi Kepustakaan;

 Studi kepustakan berupaya menghimpun pendapat 
para ahli tentang objek penelitian sebagai bahan 
perbandingan di lapangan. Juga guna memperoleh 
data yang akurat karena dalam studi ini tidaklah 
cukup hanya dengan menggunakan metode sejarah 
tetapi cukup hanya dengan menggunakan metode 
yang lain atau dengan kata lain studi ini memerlukan 
pendekatan multidimensional. Cara yang dilakukan, 
yaitu membuat kartu catatan setelah membaca dari 
bahan kepustakaan, penulis lebih banyak menggunakan 
analisis kepustakaan dari referensi-referensi terkait. 

3).  Verifikasi (Kritik Sumber)

 Kritik intern dilakukan sesudah melalui kritik ekstern 
yang memberikan keyakinan kepada kita bahwa 
dokumen yang kita hadapi memang dokumen yang 
kita cari. Melalui kritik intern ini kita harus mempu 
membuktikan bahwa sumber sejarah itu memang 
absah atau otentik dan dapat dipercaya dengan cara 
sebagai berikut: pertama: Penilaian intrinsik terhadap 
sumber; Proses ini dimulai dengan menentukan sifat 
sumber-sumber sejarah tersebut, kemudian menyoroti 
penulis sumber tersebut sebab bagaimanapun 
juga, dialah yang memberikan informasi mengenai 
masa lampau yang ingin kita ketahui. Kedua: 
Membandingkan kesaksian dari berbagai sumber; 
Proses ini dilakukan dengan menjajarkan kesaksian 
dari kesaksian yang tidak berhubungan satu dengan 
yang lain. Karenanya dalam langkah ini akan kita 
peroleh data yang bervariasi namun dapat kita bagi-

13 Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 1991), 160-163.
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bagi sesuai dengan kebutuhan.14

b. Interpretasi (Penafsiran Sumber)
Setelah melakukan kritik sumber, kita menemukan banyak 

sekali informasi atau data mengenai periode sejarah yang sedang 
kita pelajari. Berdasarkan semua keterangan tersebut dapat kita 
susun fakta-fakta sejarah yang dapat dibuktikan kebenarannya. 
Gottschalk menyatakan suatu fakta sejarah (historical fact) adalah 
a particular derived directly or indirectly from historical document and 
regaded as credible after careful testing in accordance with the cannot 
of  historical method.15 

Lebih lanjut, Kuntowijoyo16mengungkapkan, bahwa 
interpretasi atau penafsiran digunakan untuk menafsirkan 
sumber-sumber sejarah karena tanpa penafsiran sejarawan, data 
dalam sumber-sumber tersebut tidak bisa berbicara. Sejarawan 
yang jujur akan mencatumkan data dan keterangan asal data 
tersebut diperoleh-artinya dalam proses interpretasi ini kita 
bisa menyusun periodisasi sejarah berdasarkan sumber-sumber 
sejarah yang kita dapatkan. Interpretasi atau penafsiran sejarah 
ada dua macam yaitu analisis dan sintesis.

Analisis berarti menguraikan karena sebuah sumber bisa 
saja mengandung beberapa kemungkinan. Setelah melakukan 
analisis akan kita temukan fakta. Sedangkan sintesis adalah 
menyatukan setelah data dari sumber-sumber telah kita temukan, 
kemudian kita lakukan interpretasi dengan menyatukan data-
data tersebut. Kadang-kadang perbedaan antara analisis dan 
sintesis itu dapat kita lupakan, sekalipun dua hal itu penting untuk 
proses berfikir. Proses analisis data dengan menelaah seluruh 
data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari pengamatan, 
foto, catatan lapangan, dan sumber tertulis setelah dibaca, 
dipelajari dan ditelaah kemudian mengatur ke dalam suatu pola 
untuk dijadikan suatu kesimpulan. Di dalam analisa, peneliti 
sebelumnya telah menformulasikan rumusan masalah yang 

14 Hasan Muarif  Ambari,Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis 
Islam Indonesia ( Jakarta: Logos, 1991), 276-278.

15 Hasan Muarif  Ambari, Menemukan Peradaban… , 278.
16 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah. …, 100.
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nantinya akan terjawab dari perolehan data-data lapangan dan 
pada tahap analisis ini dilakukan secara intensif, permasalahan 
ditelaah lagi dengan menggabungkan dengan data dari sumber-
sumber lainnya untuk mencari jawaban. Dalam menganalisa 
data digunakan metode sebagai berikut:Pertama: Komparasi 
Sumber; Data-data yang diperoleh dari beberapa sumber sering 
kali menyajikan kata yang berbeda, untuk memperoleh tingkat 
objektifitas yang tinggi maka perlu adanya data pembanding, 
sehingga ada sumber lain sebagai data pembanding. Kedua: 
Metode Sintesis; Metode ini merupakan pengolahan data dengan 
cara menyusun kembali dan mengembangkannya berdasarkan 
data-datanya yang terkumpul dan memiliki relevansinya.

c. Historiografi (Penulisan Sejarah)
Tahap selanjutnya dari metode sejarah adalah penulisan 

sejarah (historiografi) yang merupakan bagian paling akhir. 
Dalam tahapan ini sejarawan merekonstruksikan sejarah 
setelah melewati tiga tahap sebelumnya yaitu heuristik, kritik, 
dan interpretasi. Historiografi menyangkut masalah kemahiran 
menulis. Masalah bahasa sejarah tidak berbeda dengan 
masalah bahasa yang digunakan oleh ilmu-ilmu lainnya. Dalam 
historiografi kita juga harus memberikan fungsi tertentu kepada 
fakta-fakta dalam rangkaian dan kombinasi-kombinasi hubungan 
antara fakta-fakta. Ada 3 (tiga) proses yang harus dilalui dalam 
ilmu sejarah untuk sampai kepada penulisan sejarah yang 
sebenarnya, yaitu: (a) Proses teoritis yang menentukan sebagai 
prinsip dalam sejarah untuk mencari kebenaran-kebenaran 
sejarah; (b) Proses metodologis yang menunjukkan metode atau 
jalan mendekati objek sejarah untuk sampai pada kebenaran-
kebenaran sejarah itu, dan (c) Proses teknis yang terdiri dari 
penggunaan kemahiran-kemahiran dengan alat-alatnya untuk 
mencapai kebenaran tersebut.17

3.  Sumber Data
 Untuk mendapat data-data tersebut peneliti memerlukan 

beberapa sumber data baik primer dan sekunder, seperti 

17 Hasan, Menemukan…, 280.
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buku-buku sejarah pemikiran Islam di berbagai belahan 
dunia.

4.  Instrumen Penelitian
 Untuk memperoleh  data yang dibutuhkan dalam suatu 

kegiatan penelitian maka diperlukan alat pengumpulan 
data yang disebut instrumen penelitian. Untuk memperoleh 
data yang valid dan akurat penelitian menggunakan 
instrumen yaitu lembar observasi, lembar pengamatan, 
format dokumentasi, field note, dan format Focus Group 
Discution (FGD)

5. Teknik Analisis Data
 Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian 

ini didasarkan pada metodologi yang digunakan, yaitu 
pendekatan kualitatif. Teknik analisa yang digunakan 
adalah analisis model interaktif  (interactive model of  
analysis). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini 
tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan 
penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif  
dengan proses pengumpulan data (data collecting) sebagai 
suatu siklus. Ketiga kegiatan dalam analisis model interaktif  
dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Gambar komponen-komponen analisis data 
(Miles dan Huberman).18

  

Pengumpulan data  

 

Penyajian data 

 

Reduksi  data 

Kesimpulan-kesimpulan 
Penarikan/verifikasi 

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode 
interaktif, yaitu antara proses pengumpulan data, reduksi data 
(penyusunan data dalam pola, kategori, pokok permasalahan 

18 Ibrahim Bafadal, Teknik Analisa Data Penelitian Kualitatif, (dalam Metodelogi 
Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis), (Malang: Unisma, tt), 72
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tertentu), penyajian data (penyusunan data dalam bentuk matrik, 
grafik, jaringan, bagan tertentu) dan pengambilan kesimpulan, 
tidak di pandang sebagai kegiatan yang berlangsung secara linier, 
namun merupakan siklus yang interaktif.19

Dalam proses Reduksi data (data reduction), peneliti 
merangkum dan memilih data yang dianggap pokok serta 
difokuskan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam mereduksi 
data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi, 
dirangkum, dipilih hal-hal yang penting, dicari tema dan 
polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah 
dikendalikan. Setelah  data direduksi, maka langkah selanjutnya 
adalah penyajian data (datadisplay), data yang disajikan dalam 
penelitian adalah data yang sebelumnya sudah dianalisa, tetapi 
analisis yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan 
peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan. Langkah ketiga 
adalah Menarik kesimpulan dan verifikasi, Pada langkah ini, 
peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan, 
selanjutnya berusaha untuk menarik kesimpulan dan data-data 
tersebut sesuai dengan fokus penelitian.

19 Lihat A. Maicel Huberman and B Miles Mathew,  Anlisa Data Kualitatif, 
Buku  Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Terj. tjetjep Rohendi Rohidi, ( Jakarta: 
Universitas Indonesia Press, 1992), 16-20
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BAB II

PEMBAHARUAN DI MESIR

Dari sisi geografis, Mesir termasuk wilayah Afrika, namun 
dari sisi sejarah dan budaya, selama berabad-abad Mesir 
merupakan bagian tak terpisahkan dari Asia Barat. Disatu sisi, 
bersama-sama dua wilayah lain yang lebih luas, yaitu Suriah dan 
Irak, Mesir membentuk satu blok Arab, dan disisi lain bersama-
sama Afrika Utara membentuk bagian Arab.

Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman Khalifah Umar 
Bin Khattab pada 640 M. Mesir diitaklukkan oleh pasukan 
Amr Ibn al-Ash yang kemudian ia dijadikan Gubernur  di 
sana. Kemudian diganti oleh Abdullah Ibn Abi Syarh pada 
masa Usman dan berbuntut konflik yang menjadi salah satu 
sebab terbunuhnya Usman r.a.  Mesir menjadi salah satu pusat 
peradaban Islam dan pernah dikuasai dinasti-dinasti kecil pada 
zaman Bani Abbas, seperti Fatimiah (sampai tahun 567 H) 
yang mendirikan Al-Azhar, dinasti Ayubiyah (567-648 H) yang 
terkenal dengan perang salib dan perjanjian Ramalah mengenai 
Palestina, dinasti Mamluk (648-922 H) sampai ditaklukan oleh 
Napoleon dan Turki Usmani.20

Pada   tanggal   2 Juni  1798 M, ekspedisi Napoleon 
mendarat di Alexandria (Mesir) dan berhasil mengalahkan 
Mamluk dan berhasil menguasai Kairo. Setelah ditinggal 
Napoleon digantikan oleh Jenderal Kleber dan kalah ketika 
bertempur melawan Inggris. Dan pada saat bersamaan datanglah 
pasukan Sultan Salim III (Turki Usmani) pada tahun 1789-1807 
M dalam rangka mengusir Prancis dari Mesir. Salah satu tentara 

20 Abdul Hamid (Editor), Pemikiran Modern Dalam Islam, (Bandung: Pustaka 
Setia, 2010), 23
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Turki Usmani adalah Muhammad Ali yang kemudian menjadi 
gubernur Mesir di bawah Turki Usman.

Napoleon membawa ide-ide baru yang sangat berpengaruh, 
bahkan dapat merubah pola pikir orang-orang Mesir pada 
waktu itu. Antara lain : 1) Pemerintahan republik, 2) persamaan 
(egaliter), 3) kebangsaan (nation).21 Pembaharuan Islam di Mesir 
menurut John L. Esposito dilatarbelakangi oleh ortodoksi 
sunni yang mengalami proses kristalisasi setelah bergulat 
dengan aliran Muktazilah, Syiah dan kelompok Khawarij yang 
kemudian disusul dengan sufisme yang pada tahapan selanjutnya 
mengalami degenerasi. Maka tampillah pada abad peralihan 13 
ke 14 seorang tokoh Ibnu Taimiyah yang melakukan kritik tajam 
sebagai reformis (tajdid) dengan seruannya agar umat Islam 
kembali kepada Al-qur’an, Sunnah serta memahami kembali 
ijtihad. 

Adapun tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam antara 
lain: Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Ali Pasya, 
Al-Tahtawi, Jamaludin al-Afgani, Muhammad Abduh, Rasyid 
Rida dan murid serta pengikut Muhammad Abduh seperti 
Muhammad Farid Wajdi, Tantawi Jauhari, Qasim Amin, Sa’ad 
Zaghlul, Ahmad Lutfi al-Sayid, Ali Abdul Raziq dan Taha 
Husain.

21 Harun Nasution menggambarkan ketika Napoleon datang ke Mesir 
tidak hanya membawa entara, akan tetapi terdapat 500 orang sipil 500 orang 
wanita. Diantara jumlah tersebut terdapat 167 orang ahli alam berbagai cabang 
ilmu pengetahuan dan membawa 2 unit percetakan dengan huruf  Latin, Arab dan 
Yunani, tujuannya untuk kepentingan ilmiah yang pada akhirnya dibentuk sebuah 
lembaga ilmiah dinamai Institut dhEgypte terdiri dari ilmu pasti, ilmu alam, ekonomi 
politik, dan sastera seni. Lihat Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam Sejarah 
Pemikiran dan Gerakan, ( Jakarta: Bulan Bintang, 2003)
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A. Muhammad Ibn Abdul Wahhab (1701–1793)

1.	 Biografi	Intelektual

 Muhammad bin 'Abd al-Wahhàb(bahasa 
Arab:22)حممد بن عبد الوهاب التميمى adalah seorang 
teolog Islam, tokoh pembaharu, dan seorang 
tokoh pemimpin gerakan keagamaan yang 
pernah menjabat sebagai mufti Daulah 
Su’udiyyah yang kemudian berubah menjadi 

Kerajaan Arab Saudi. Ia adalah tokoh yang 
paling berpengaruh di dalam membentuk Kerajaan Arab Saudi 
Ia adalah seorang ulama yang berusaha membangkitkan 
kembali pergerakan perjuangan Islam secara murni. Para 
pendukung pergerakan ini sering disebut sebagai Wahhabiy,23 
namun mereka lebih memilih untuk menyebut diri mereka 
sebagai Salafiy atau Muwahhidun yang berarti orang-orang yang 
mentauhidkan (mengesakan Allah).

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin ‘Abdul Wahab 
bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Rasyid bin Barid Bin 
Muhammad bin al-Masyarif  at-Tamimi al-Hambali an-Najdi. 
Ia berasal dari Qabilah Banu Tamim Muhammad bin ‘Abdul 
Wahab dilahirkan pada tahun 1115 H (1701 M) di kampung 

22 Sebenarnya ulama dan ahli sejarah berselisih pendapat tentang kelahiran 
Muhammad Abdul Wahab. Ia dikatakan lahir tahun 1690M/1111H sebagaimana 
pendapat asy-Syaikh Zaini Dahlan Mufti Mekah yang juga ahli dan pakar sejarah 
Islam, sementara tahun 1694M/1115H adalah pendapat golongan Wahabi dan 
tahuun 1703M/1124H adalah menurut ahli sejarah Barat. Muhammad Iqbal 
mengatakan ia lahir pada 1700M/1121H

23 Nama gerakan “Wahabi” dinisbahkan kepada Muhammad Ibn Abdul 
Wahab, yang dilahirkan pada tahun 1115 H/1703 M di Al-Uyainat daerah Najd Saudi 
Arabia. Istilah Wahabi sebenarnya diberikan kalangan yang tidak simpati (musuh) 
bagi gerakan ini. Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab menyebut mereka “Al-
Muwahhidun” yang berarti pendukung ajaran memurnikan ketauhidan Allah. 
Mereka juga menyebut diri mereka sebagai pengikut mazhab Imam Ibn Hanbal 
atau As-Salaf. Margoliouth  mengaku bahwa istilah ‘Wahhabiyyah” digunakan 
oleh musuh-musuh dakwah selama masa hidup ‘pendiri’-nya, kemudian digunakan 
secara bebas oleh orang-orang Eropa. Walau demikian, ia menyatakan bahwa 
istilah ini tidak digunakan oleh para pengikut dakwah ini di Jazìrah ‘Arab D.S. 
Margoliouth, Wahabiya, 618, 108. Lihat juga The First Encyclopedia of  Islam, 1913-
1936 (New York: E.J. Brill, 1987 Reprint) Vol.8, 1087
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‘Uyainah (Najd), Lebih kurang 70 KM arah barat laut kota 
Riyadh, ibukota Arab Saudi sekarang. Muhammad Ibnu Abdul 
Wahab meninggal dunia pada 29 Syawal 1206 H (1787 M) dalam 
usia 92 tahun, setelah mengabdikan diri selama lebih 46 tahun 
dalam memangku jabatan sebagai menteri  penerangan kerajaan 
Arab Saudi. Sejak kecil Muhammad bin Abdul Wahab telah 
mendapatkan pendidikan keagamaan yang cukup kuat. Di bawah 
asuhan ayahnya, Muhammad bin Abd. Wahab mendapatkan 
pelajaran yang pertama. Ia termasuk anak yang cerdas, hafal al-
Quran dan banyak hadits Nabi sejak berusia dibawah 10 tahun. 
Pada ayahnya ia belajar fiqh mazhab Hambali, tafsir dan hadits. 
Ia juga banyak mempelajari kitab-kitab karangan Ibnu Taimiyah 
dan Qayyim al-Jauziyyah.24

Ia mulai belajar agama pada ayahnya sendiri, kemudian 
menuntut ilmu ke Madinah dan berguru kepada beberapa 
Syaikh di antaranya Syaikh Sulaiman Al-Khurdi, Muhammad 
Al-Hayyat Al-Sind, Abdullah ibn Ibrahim, Syaikh Ali Affandy Al-
Daghistani.25Setelah beberapa tahun mengadakan perlawatan, ia 
kemudian pulang ke negeri kelahirannya, dan selama beberapa 
bulan ia merenung dan mengadakan orientasi, untuk kemudian 
mengajarkan paham-pahamnya, seperti yang dicantumkan 
dalam bukunya at-tauhid setebal 88 halaman cetakan Makkah. 
Meskipun tdak sedikit orang yang menentangnya, antara lain 
dari kalangan keluarganya sendiri di antaranya yang dari luar 
Uyainah. Karena ajaran-ajarannya telah banyak menimbulkan 
keributan di negerinya, Ia diusir oleh penguasa setempat, 
kemudian bersama keluarganya pindah ke Dir’iyah, sebuah 
dusun tempat tinggal Muhammad bin Sa’ud (nenek raja Faisal)26

Muhammad Ibnu Abdul Wahab bukanlah seorang teroris, 
tetapi juga pemimpin yang dengan aktif  berusaha mewujudkan 
pemikirannya. Mendapat dukungan dari Muhammad Ibnu Su’ud 

24 Syaikh Idahram, Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi, (Yogyakarta : Pustaka 
Pesantren, 2011), 30-31

25 Akhmad Taufik, dkk, Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam 
( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 78.

26 A. Hanafi,  “Pengantar Teologi Islam”, ( Jakarta: Pustaka al-Husna Baru. 
2003), cet. ke 8, 189-190.
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dan putranya Abdul Aziz di Nejd. Faham-faham Muhammad 
Ibnu Abdul Wahab mulai tersiar dan golongannya bertambah 
kuat, hingga di tahun 1773 mereka dapat menduduki Riyad.27

Pada 1744, al-Saud menggabungkan kekuatan dengan 
Ibn Abdul-Wahhab dengan membangun sebuah aliansi politik, 
agama dan perkawinan. Dengan aliansi ini, antara keluarga 
Saud dan Ibn Abdul Wahhab, yang hingga saat ini masih eksis, 
Wahhabisme sebagai sebuah “agama” dan gerakan politik telah 
lahir. Wahabisme dan keluarga Kerajaan Saudi telah menjadi 
satu kesatuan yang tak terpisahkan sejak kelahiran keduanya. 
Wahabisme-lah yang telah menciptakan kerajaan Saudi, dan 
sebaliknya keluarga Saud membalas jasa itu dengan menyebarkan 
paham Wahabi ke seluruh penjuru dunia. One could not have 
existed without the other(Sesuatu tidak dapat terwujud tanpa 
bantuan sesuatu yang lainnya). Selengkapnya 

In 1744, al-Saud joined forces with Ibn Abdul-Wahhab by forging 
a political, religious, and marital alliance. With this union 
between them and their families, which is still in existence today, 
Wahhabism as a religious and political movement was born. 
By this joint venture each head of  the al-Saud family (House 
of  Saud) assumed the position of  a Wahhabi Imam (religious 
leader), while each head of  the Wahhabi family was guaranteed 
control over religious interpretation.28

Muhammad bin Abdul Wahab telah menghabiskan 
waktunya selama 48 tahun lebih di Dir’iyah. Keseluruhan 
hidupnya diisi dengan kegiatan menulis, mengajar, berdakwah 
dan berjihad serta mengabdi sebagai menteri penerangan 
Kerajaan Saudi di Tanah Arab. Muhammad bin Abdul Wahab 
berdakwah sampai usia 92 tahun, dan wafat pada tanggal 29 
Syawal 1206 H, bersamaan dengan tahun 1793 M, dalam usia 92 
tahun. Jenazahnya dikebumikan di Dir’iyah (Najed).

Pembaruan Ibnu Abdul Wahhab dan ijtihadnya lebih 

27 Harun Nasution, “Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan”, 
( Jakarta, Bulan Bintang, 1996)

28 Abdullah Mohammad Sindi,Britain and the Rise of  Wahhabism and the House 
of  Saud, Kana’an Bulletin, Vol.4, Issue 361, 16 Januari 2004
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banyak berupa pemilihan yang masih dalam lingkup mazhab 
Hambali serta mengajak kepada nash dan ucapan para tokohnya-
khususnya ucapan pendiri mazhab, Imam Ahmad bin Hambal 
(164-241 H/780-855 M) dan Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-
1328 M) daripada kreasi pemikiran, penemuan, dan hal-hal baru. 
Ijtihadnya adalah pilihan dalam lingkup mazhab, mengajak 
kepada nash dan pendapat yang memurnikan akidah tauhid dari 
tanda-tanda kesyirikan, bid’ah, dan khurafat.

Muhammad bin Abdul Wahab berguru dengan banyak ulama. 
Namun tidak satu pun dari mantan gurunya yang  mendukung 
doktrin yang ia yakini dan sebarkan. Bahkan banyak yang 
kemudian mengecamnya dan mengutuknya. Syekh Muhammad 
bin Sulaiman al-Kurdi dan Syekh Muhammad al-Sindi, dua tokoh 
ulama yang sangat dihormati oleh kaum Muslimin  mengatakan 
bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini sesat dan yang sangat 
menyedihkan adalah akan banyak orang yang kemudian tersesat 
karena ulahnya. Dalam rangka mengantisipasi apa yang sangat 
mereka khawatirkan itu kemudian dua ulama ini bergabung 
dengan saudara Muhammad bin Abdul Wahab yang bernama 
syaikh Sulaiman bin Abdul Wahhab menulis sebuah buku yang 
berjudul al-Sawaa’iq al-Ilahiyah fi ar-Radd ‘ala al-Wahhabiyah 
(Halilintar Ilahi: Jawaban terhadap Wahabiyah). Di situ mereka 
menulis bahwa Muhammad bin Abdul Wahab adalah “dhal 
mudhil (sesat dan menyesatkan). Ayahnya, syaikh Abdul Wahab 
menangis dan murka kepada sang anak ini setelah membaca 
karyanya yang berjudul Kitab at-Tauhid. Terjadi beberapa kali 
perdebatan hebat antara mereka yang menyebabkan ayahnya 
benar-benar kecewa dan murka kepada sang anak. Sebelum sang 
ayah meninggal beliau sempat berkata, “kalian akan menyaksikan 
banyak keburukan yang akan dilakukan oleh anak saya, Muhammad 
bin Abdul Wahab.”

Sejarah penamaan wahabi adalah sebagimana dikemukakan 
Thomas Patrick Hughes menggambarkan “Wahhâbiyyah” 
sebagai gerakan reformis Islâm yang didirikan oleh Muhammad 



Islam Modernis : Sejarah, Ide & Gerakan Pembaharuan Di Dunia Islam     |    23

Ibn ‘Abdul Wahhâb, yang menyatakan bahwa musuh-musuh 
mereka tidak mau menyebut mereka sebagai “Muhammadiyyah” 
(Muhammadans), malahan, mereka menyebutnya sebagai 
‘Wahhâbì’, sebuah nama setelah namanya ayahnya Syaikh29

George Rentz mengatakan bahwa istilah ‘Wahhâbì’ 
digunakan untuk mengambarkan para pengikut Muhammad 
bin ‘Abdul Wahhâb oleh musuh-musuh mereka sebagai ejekan 
bahwa Ia mendirikan sebuah sekte baru yang harus dihentikan 
dan aqidahnya ditentang. Mereka yang disebut dengan sebutan 
‘Wahhâbì’ ini beranggapan bahwa Muhammad bin ‘Abdul 
Wahhâb hanyalah seorang pengikut Sunnah, oleh karena 
itulah mereka menolak istilah ini dan bahkan menuntut agar 
dakwah beliau disebut dengan‘ad-Da’wah ila’ Tauhìd’, dimana 
istilah yang tepat untuk menggambarkan para pengikutnya 
adalahMuwahhidùn.30Rentz juga mengatakan bahwa, para penulis 
Barat ketika menggunakan istilah ‘Wahhâbì’ adalah dengan 
maksud ejekan, ia juga menyatakan bahwa ia menggunakan 
istilah itu sebagai klarifikasi.31

2. Karya-karya Muhammad bin Abdul Wahhab

Muhammad bin Abdul Wahhab mempunyai banyak karya 
tulis, di antaranya,

1).  Kitab at-Tauhid al-Ladzi Huwa Haqqullah ‘ala al-‘Abid.
2).  Ushul al-Iman.
3).  Kasyfu asy-Syubuhat.
4).  Tsalatsat al-Ushul.
5).  Qowaid al-‘Arba’ah.
6).  Mufid al-Mustafid fi Kufri Tarik at-Tauhid.

29 Thomas Patrick Huges, Dictionary of  Islam…,  59.
30 George Rentz dan AS.J. Arberry, The Wahhabis in Religion in The Middle 

East: Three Religion in Concord and Conflict,  (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1969), 270

31 Nâshir ibn Ibrâhìm ibn ‘Abdullâh Tuwaim, Asy-Syaikh Muhammad ibn 
‘Abd`ul Wahhâb: Hayâtuhu wa Da’watuhu fi`r Ru`yâ al-Istisyrâqiyya: Dirôsah Naqdìyyah 
(Riyadh: Kementerian Urusan Keislaman, Pusat Penelitian dan Studi Islam, 
1423/2003), 86. 
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7).  Mukhtashor Fat-h al-Bariy.
8).  Mukhtashor Zad al-Ma’ad.
9).  Masa’il al-Jahiliyyah.
10).  Fadhail ash-Sholah.
11).  Kitab al-Istimbath.
12).  Mukhtasar Sirah Rasul.
13).  Risalah ar-Radd ‘ala ar-Rafidhah.
14).  Majmu’ah al-Hadits dan sebagian besarnya telah tercetak 

dalam kumpulan karya-karya Muhammad bin Abdul 
Wahhab pada tahun 1398 H di Riyadh di bawah pengawasan 
Jami’ah al-Imam Muhammad bin Su’ud.32

WW. Hunter dalam bukunya yang berjudul “The Indian 
Musalmans” mencatat bahwa selama pemberontakan orang 
India tahun 1867, Inggris paling menakuti kebangkitan muslim 
‘Wahhabi’ yang tengah bangkit menentang Inggris. Hunter 
menyatakan di dalam bukunya bahwa,:

 “There is no fear to the British in India except from the Wahhabis, 
for they are causing disturbances againts them, and agitating 
the people under the name of  jihaad to throw away the yoke of  
disobedience to the British and their authority”33

3.  Ide Pembaharuan

Aliran wahabiyah sebenarnya merupakan kelanjutan dari 
aliran salaf, yang berpangkal kepada pikiran-pikiran Ahmad 
bin Hanbal dan yang kemudian direkonstruksikan oleh Ibnu 
Taimiyah, bahkan aliran Wahabiah telah menerapkannya dengan 

32 Lihat Kitab At-Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab,  bagian Some of  his 
works...11 

33 W.W. Hunter, “The Indian Musalmans”, cet.1 (London: Trűbner and Co., 
1871); Calcuta: Comrade Publishers, 1945, 2nd edn.; New Delhi: Rupa & Co., 2002), 
Mu’ìnud-dìn Ahmad Khân, A History if  The Fara’idi Movement in Bengal (Karachi: 
Pakistan Historical Society, 1965). Lihat Juga Barbara Daly Metrcalf, Islamic Revival 
in British India: Deoband, 1860-1900 (Princeton, New Jersey: Princeton University 
Press, 1982), 26-77 dan Qiyâmud-dìn Ahmad (Professor Sejarah di Universitas 
Patna), The Wahhabi Movement in India (Ner Delhi: Manohar, 1994, 2nd edition). 
Terutama pada bab tujuh “The British Campaigns Againts the Wahhabis on the North-
Western Frontier” dan bab VIII “State Trials of  Wahhabi Leaders, 183.”
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lebih luas dan dengan memperdalam arti bid’ah, sebagai akibat 
dari keadaan masyarakat dan negeri Saudi Arabia yang penuh 
dengan aneka bid’ah, baik yang terjadi pada musim upacara 
agama ataupun bukan.

Pemikiran yang dicetuskan Muhammad Abdul Wahab 
adalah untuk memperbaiki kedudukan umat Islam, dan gerakan 
ini bukan timbul sebagai reaksi terhadap suasana politik seperti 
yang terdapat di kerajaan Utsmani dan Mughal, tetapi sebagai 
reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat 
Islam di waktu itu. Kemudian paham tauhid mereka dirusak 
oleh ajaran-ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 memang 
tersebar luas di dunia Islam.34Keadaan seperti yang disebutkan 
di atas dalam keyakinan Muhammad Abdul Wahab adalah salah 
bentuk syirik yang harus dibasmi dengan cara mendakwahkan 
konsep tauhidnya dengan prinsip bahwa hanya Allah yang berhak 
disembah, dan karena itu, dilarang keras bagi umat Islam ketika 
itu berkunjung ke kuburan para syekh, waliyullah. Pemikiran 
Muhammad Abd. Wahab ini, kemudian dikembangkan oleh 
Muhammad dengan menerbitkan sebuah buku khusus yang 
berjudul Risalàt al-Tauhid.35

Ajaran Wahhabi terutama didasarkan atas ajaran Ibn 
Taimiyah dan mazhab Hanbali. Prinsip-prinsip dasarnya 
adalah:36

a) Ketuhanan Yang Esa yang mutlak (kemudian penganutnya 
menyebut dirinya dengan nama “Muwahhidin”). Kembali 
pada ajaran Islam yang sejati, seperti termaktub dalam 
Qur’an dan Hadits.

b) Tidak dapat dipisahkannya kepercayaan dari tindakan, 
seperti sembahyang dan pemberian amal.

34 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan 
(Cet. IX; Jakarta: Bulan Ibntang 1992), 23

35 Muhammad Arkoun, Arab Though diterjemahkan oleh Yudian W. Asmin 
dengan judul Pemikiran Arab (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 118-119. 
Untuk lebih detail terkait pemikiran tentang tauhid, selanjutnya lihat Abu Ammar 
Yasar  Qadhi, Syarhul Qawaaid al-Arbaah Muhammad bin Abdul Wahhab

36 Jamil Ahmad, Seratus Muslim Terkemuka ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 257.
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c) Percaya bahwa Al-Qur’an itu bukan ciptaan manusia.
d) Kepercayaan yang nyata terhadap Al-Qur’an dan Hadis.
e) Percaya akan takdir.
f ) Mengutuk segenap pandangan dan tindakan yang tidak 

benar, dan
g) Mendirikan Negara Islam berdasarkan hukum Islam secara 

eksklusif.
Adapun Inti gerakan pembaharuan Muhammad Ibn Abdul 

Wahhab adalah: 

a) Pemurnian Tauhid
Dalam hal ini, Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan para 

pengikutnya membedakan tauhid menjadi tiga macam; tauhìd 
rubûbiyah, tauhìd ulûhiyah dan tauhìd al-asmâ’ wa al-sifât.37Menurut 
Abdul Wahhab, Allah adalah Tuhan alam semesta yang maha 
kuasa, dan melarang penyifatan kekuasaan Tuhan pada siapapun 
kecuali Dia. Dia Lah yang menciptakan manusia dan alam dari 
tiada. Eksistensi Allah dapat dirasakan melalui tanda-tanda dan 
ciptaan-Nya yang tersebar di seluruh alam, seperti siang dan 
malam, matahari dan bulan, gunung-gunung dan sungai-sungai, 
dan seterusnya. Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Segala 
urusan manusia sehari-hari harus didasarkan pada Al-Qur’an dan 
Sunnah Nabi. Tuhan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan 
apapun (QS. Asy-Syûrâ/42: 11). Baik dan buruk berasal dari Allah 
dan manusia tidak bebas berkehendak.

Tentang tauhid, berikut ini adalah beberapa pokok 
pikirannya:38

1) Hakekat tauhid adalah beribadah hanya kepada 
Allah (Qs.al-Dzariyat ayat 56), dan ibadah tidak akan 
terealisasikan jika masih berpegang kepada thoghut (Qs. 
an-Nahl ayat 36), thoghut adalah terlalu mengagung-
agungkan selain Allah.

37 K. yudian Wahyudi, Gerakan Wahabi di Indonesia, (Yogyakarta: Pesantren 
Nawesea Press, 2009), 5.

38 Muhammad Ibnu Abdul Wahab, “Kitab Tauhid Alladzi Huwa Haqqullah 
‘Alal ‘Iabad”, terj ( Jakarta. Yayasan al-Sofwa, 2007)
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2) Allah tidak akan mengampuni dosa syrik (Qs. An-Nisa 
ayat 48). Syirik sebagai lawan dari kata tauhid.

3) Memakai gelang atau sejenisnya dengan niat benda 
tersebut akan mendatangkan manfaat adalah syirik 
(HR. Imam Ahmad).

وعن عمران بن حصي -ريض اهلل عنه- أن النبي -صل 
اهلل عليه وسلم- رأى رجاًل يف يده حلقة من ُصفر، فقال: 
ْيُدَك  ا اَل َتزحِ َ )ما هذه؟ ( قال: من الواهنة، فقال: )احِْنَزْعَها َفإحِنَّ

َي َعَلْيَك َما َأْفَلْحَت( إحِالَّ َوْهًنا، َفإحِنََّك َلْو محِتَّ َوهحِ
Imran bin Husain radhiallahu ‘anhu menuturkan bahwa 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat seorang laki-
laki memakai gelang yang terbuat dari kuningan, kemudian 
beliau bertanya:“Apakah itu? orang laki-laki itu menjawab: 
“gelang penangkal penyakit”, lalu Nabi bersabda: “lepaskan 
gelang itu, karena sesungguhnya ia tidak akan menambah 
kecuali kelemahan pada dirimu, dan jika kamu mati sedangkan 
gelang ini masih ada pada tubuhmu maka kamu tidak akan 
beruntung selama-lamanya.” (HR. Ahmad)

4) Makna tauhid dan kalimat “la ilaha illallah” adalah 
meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang 
musyrik, seperti menyeru (memohon) kepada orang-
orang soleh dan meminta syafaat mereka, (Qs. Al-Isra’ 
ayat 57).

5) Mengharapkan berkah dari pepohonan, bebatuan 
atau sejenisnya adalah perbuatan syirik (Qs. An-Najm 
ayat 19-23).

6) Menyembelih binatang bukan karena Allah adalah 
perbuatan syirik (Qs. An-Na’am ayat 162-163).
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7) Bernadzar karena selain Allah adalah perbuatan syirik 
(Qs. Al-Insan ayat 7).

8) Meminta perlindungan kepada selain Allah adalah 
perbuatan syirik (Qs. Al-Jin ayat 

b) Penolakan Tawashul
Wahhab sangat tidak setuju dengan para pendukung 

tawashshul. Menurutnya, ibadah adalah cara manusia 
berhubungan dengan Tuhan. Usaha mencari perlindungan 
kepada batu, pohon dan sejenisnya merupakan perbuatan syirik. 
Demikian juga bertawassul kepada orang yang sudah mati atau 
kuburan orang suci sangat dilarang dalam Islam dan Allah tidak 
akan memberikan ampunan bagi mereka yang melakukan 
perbuatan demikian. Ini bukan berarti ziyarah kubur tidak 
diperkenankan, namun perbuatan-perbuatan bid’ah, takhayul 
dan khurafat yang mengiringi ziarah semestinya dihindarkan 
agar iman tetap suci dan terpelihara.39Gerakan kedua dari usaha 
pemurnian aqidah yang dilakukan Wahabi adalah pemberantasan 
bid’ah, misalnya perayaan Maulid, keluarnya kaum wanita ikut 
mengiringi jenazah, perayaan-perayaan spiritual, haul untuk 
memperingati kematian wali, acara-acara yang lazim dilakukan 
para pengikut aliran sufi untuk mengenang kematian guru atau 
nenek moyang mereka. Di samping itu, sebagaimana dijelaskan 
sebelumnya, beberapa kebiasaan, seperti merokok, berlebihan 
minum kopi, laki-laki yang memakai kain sutera, mencukur 
jenggot, dan memakai perhiasan emas, juga dianggap bid’ah.40

c)   Al-Quran dan Hadis Sebagai Sumber Utama
Sumber-sumber syari’ah Islam adalah Al-Qur’an dan 

Sunnah. Menurutnya, Al-Qur’an adalah firman Allah yang tak 
tercipta, yang diwahyukan pada Muhammad melalui malaikat 
Jibril; ia merupakan sumber paling penting bagi syari’ah. Ia 
hanya mengambil keputusan berdasarkan ayat-ayat muhkamât 

39 Ayman Al-Yassini,Religion and State in the Kingdom of  Saudi Arabia (Boulder, 
Colorado: Westview Press, 1985), 307

40 Mustofa Muhammad Asy-Syak’ah, Islam Tidak Bermazhab, ( Jakarta : Gema 
Insani Press, 1994), 395
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dan tidak berani mempergunakan akal dalam menafsirkan ayat-
ayat mutasyâbihât. Maka, ia menyarankan agar kaum Muslim 
mengikuti penafsiran Al-Qur’an generasi al-salaf  al-shâlih. 
Sementara itu, Sunnah Nabi adalah sumber terpenting kedua. 
Sedangkan ijma’ adalah sumber ketiga bagi syari’ah dalam 
pengertian terbatas; ia hanya mempercayai kesucian ijma’ yang 
berasal dari tiga abad pertama Islam, karena hadits yang memuat 
Sunnah Nabi sebagai jawaban atas setiap masalah, dikembangkan 
Muslim selama 3 abad pertama. Ia menolak ijma’ dari generasi 
belakangan. Oleb karena itu, menurutnya semua komunitas 
Muslim dapat melakukan kesalahan dalam menyusun hukum-
hukum secara independen melalui proses ijma’. Wahhab juga 
akan tetap memilih mengikuti hadis yang otentik daripada 
pendapat para ulama yang menjadi idolanya, sekalipun seperti 
Ahmad Ibn Hanbal, Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim. Jadi, ia 
percaya bahwa hukum Islam dan dinamika kehidupan Muslim 
akan tetap hidup dengan menekankan pentingnya ijtihad 
terhadap Al-Qur’an dan Sunnah. Namun demikian, ia tidak 
keberatan bagi siapapun untuk mengikuti salah satu dari empat 
madzhab Imam asalkan sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah. 

d) Signifikansi Negara dalam Penerapan Syariah
Samadengan Ibn Taimiyah, Wahhab menyatakan 

pentingnya negara dalam memberlakukan secara paksa syari’ah 
dalam masyarakat yang otoritas tertinggi ada di tangan khalifah 
atau imam yang harus bertindak atas dasar saran ulama dan 
komunitasnya. Jika seseorang menjadi khalifah dengan konsensus 
komunitas Muslim, maka ia harus ditaati. Ia juga memandang 
sah upaya penggulingan khalifah yang tidak kompeten oleh 
Imam yang kompeten melalui kekerasan dan paksaan. Namun 
demikian, khalifah yang tidak kompeten tetap harus dipatuhi 
sepanjang ia melaksanakan syari’ah dan tidak menentang ajaran-
ajaran Al-Qur’an dan sunnah. Wahhab juga memuji pentingnya 
jihad untuk melaksanakan syari’ah sekaligus menyebarkan syiar 
Allah ke seluruh penjuru dunia. Pembaharuan Muhammad Ibn 
Abdul Wahhab memurnikan Islam dari segala bid’ah, takhayul 
dan khurafat, tampaknya menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan 
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pembaharuan yang terjadi di dunia Muslim dari waktu ke waktu. 
Di negara Arab sendiri ajaran-ajaran Wahhab kemudian menjadi 
Wahhabi karena dukungan Ibn Saud dan putranya Abdul Aziz. 

Gerakan dakwah yang pertama-tama dilakukannya ialah 
memotong pohon kurma yang dianggap keramat. Kemudian 
setiap kali golongan wahabiah memasuki suatu tempat atau 
kota mereka membongkar kuburan dan diratakan dengan 
tanah, bahkan masjid-masjid pun turut dibongkar, sehingga 
penulis-penulis eropa menyebutkan mereka sebagai huddamul 
ma’abid (pembongkar tempat-tempat ibadah). Sebutan ini 
menurut syekh Abu Zahrah, tidak tepat, karena bukan masjid 
itu sendiri yang rusak, melainkan masjid-masjid yang didirikan 
di atas atau di samping kuburan, suatu tindakan yang didasarkan 
atas pengingkaran Nabi terhadap perbuatan Bani Israil yang 
membuat kuburan nabi-nabinya sebagai tempat ibadah.

Albert Hourani menjelaskan tentang gerakan yang dimotori 
Muhammad Ibnu Abdul Wahab ini, ia mengatakan:

“Terdapat gerakan lain yang mungkin tampak kurang penting 
pada masa itu, tetapi memiliki pengaruh yang lebih luas di 
kemudian hari. Gerakan ini muncul di Arabia tengah pada 
awal abad ke-18 M, ketika seorang pembaru keagamaan, 
Muhammad Ibnu Abdul Wahab (1703-1792 M), mulai 
mendakwahkan perlunya muslim untuk kembali kepada ajaran 
islam sebagaimana dipahami oleh para pengikut Ibnu Hanbal. 
Yakni, keharusan sepenuhnya untuk taat kepada al-qur’an dan 
hadits sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama yang 
bertanggungjawab di setiap generasi, dan penolakan terhadap 
seluruh bid’ah yang diharamkan. Diantara bid’ah ini adalah 
keyakinan bahwa para wali yang telah wafat merupakan wasilah 
manusia dengan Tuhan. Yang lain adalah ketaatan khusus kepada 
tarekat-tarekat sufi. Para pembaru mengadakan kerja sama 
dengan Muhammad Ibnu Sa’ud, penguasa sebuah kota pasar 
kecil, Dir’iyah, dan hal ini berujung pada pembentukan sebuah 
Negara yang mengklaim hidup dibawah petunjuk syari’at dan 
mencoba mengajak seluruh  kabilah pedalaman di sekitarnya 
untuk juga hidup di bawah petunjuk yang sama…..”41

41 Albert Hourani, “A History of  the Arab Peoples”, terj, cet. Ke 1, (Bandung, 
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Pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab 
mempunyai pengaruh pada perkembangan pemikiran 
pembaharuan pada periode modern, diantaranya:42

1) Hanya al-Quran dan al-hadits yang merupakan sumber asli 
dari ajaran-ajaran Islam, pendapat ulama tidak merupakan 
sumber

2) Taqlid kepada ulama tidak diperbolehkan
3) Pintu ijtihad tidak tertutup tetapi terbuka

Mengenai pengaruh gerakan tauhid yang digawangi 
Muhammad Ibnu Abdul Wahab ini, uniknya terasa setelah 
abad ke-18 bahkan sampai sekarang dan meluas ke negara-
negara yang mayoritas muslim. Aliran Wahabiah selain telah 
menimbulkan rasa kebencian pada lawan-lawannya, juga telah 
menarik perhatian dan pandangan kaum muslimin, bukan saja 
dari negeri Saudi Arabia sendiri, tetapi juga dari luar negeri. 
Banyak kaum Muslimin yang melakukan haji, setelah melihat 
aliran baru tersebut, tertarik dengan ajaran-ajarannya dan setelah 
pulang ke negerinya masing-masing mereka menyiarkan ajaran-
ajaran tersebut. Negara-negara di mana ajaran-ajaran wahabiah 
berkembang misalnya:

India: Di Punjab (India Utara), Sayid Ahmad menciptakan 
negeri Wahibiah dan memaklumkan jihad terhadap orang-orang 
yang tidak mempercayai dakwahnya serta masuk di barisannya. 
Ia haji pada tahun 1822-1823 M. Bengal: penyiaran Islam 
pada abad yang sama mengalami kepesatan, karena pengaruh 
golongan Wahibiah.Aljazair: Aliran Wahibiah di negeri ini dibawa 
oleh Imam as-Sanusi. Mesir: Syekh M. Abdil menyiarkan aliran 
Wahibiah, meskipun ia tidak mengikatkan diri kepadanya semata-
mata, karena ia menggali langsung pokok-pokok madzhab salaf, 
sejak masa Rosul sampai kepada Ibnu Taimiyah, dan sampai 
Muhammad bin Abdil Wahab. Dasar-dasar pahamnya sama 

Mizan. 2004) lihat karya Hourani lainnya; (1991), Syria and Lebanon (1946), Minorities 
in the Arab World (1947), Arabic Thought in the Liberal Age 1789-1939 (1962), Islam in 
European Thought (1992), dan The Emergence of  the Modern Middle East (1981).

42 Suwito dan Fauzan, Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan, (Bandung: 
Angkasa, 2003), 273
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dengan dasar-dasar yang dipakai oleh aliran Wahibiah. Sudan: 
Orang yang membawa paham Wahabiah ke negeri ini ialah 
Usman danfuju, terkenal sebagai seorang pembaharu, panganjur 
dan pejuang. Ia pergi ke Mekkah untuk manunaikan haji pada 
waktu aliran Wahibiah sedang mencapai puncak kepesatannya. 
Setalah pulang ke negerinya jiwanya penuh semangat untuk 
perbaikan agama dan dakwah Islam, menurut konsepsi aliran 
tersebut. Indonesia: Ajaran-ajaran Wahibiah mula-mula di bawa 
ke Indonesia oleh tiga orang dari Sumatera Barat yang pergi haji 
pada tahun 1803 M. Ketika mereka berkunjung ke Madinah, 
mereka tertarik sekali dengan gerakan Wahabiah. Setelah 
pulang ke negerinya, ajaran-ajaran aliran tersebut diperkenalkan 
kepada penduduk negerinya. Namun pada akhirnya gerakan 
mereka menjadi suatu peperangan yang terkenal dalam sejarah 
Indonesia sebagai “Perang Padri” 43

B. Muhammad Ali Pasya (1765–1849)

1.	 Biografi	Intelektual

  Muhammad Ali Pasya (باشا عيل   adalah (  حممد 
seorang pembaharu dalam Islam pada abad 19 
hingga abad 20 M, ia adalah orang yang 
pertama kali meletakkan landasan kebangkitan 
modern di Mesir.Marshall Hodgson 
menggelarinya founding father of  modern 
Egypt44yang artinya pendiri Mesir yang 
Modern, mengadakan pembaharuan-

pembaharuan  kebangkitan Mesir guna mengejar 
ketertinggalannya bangsa Eropa dalam berbagai aspek.

Kiprahnya juga dinilai menjadi tonggak awal kelahiran 
tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Abduh, Muhammad 
Rasyid Ridho, Rifa’ah Badawi al-Tahtawi, dan Hasan al-Banna 

43 A. Hanafi, Pengantar Teologi Islam, ( Jakarta : PT. Pustaka Al-Husna baru, 
2003), 189

44 Marshall Hodgson, Modernity and the Islamic Heritage' dalam Hudgson, 
Rethingking World History: Essays on Europe, Islam, and World History (New York: 
Cambridge University Press, 1993), 220
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sebagai ulama-ulama yang berpengatahuan luas, berwawasan 
modern dan tidak berpandangan sempit.45

Muhammad Ali Pasya adalah seorang keturunan Turki, 
lahir di Kawalla Yunani pada tahun 1765 M. Negeri inti telah 
menjadi bagian negara Turki Utsmani sejak ditaklukkannya 
oleh Sultan Muhammad II al-Fatih (855/886 H - 1451/1481 M) 
pada tahun 857 H/1453 M dan baru dapat melepaskan diri dari 
kekuasaan Istanbul pada tahun 1245/1829 M, Ia meninggal di 
Mesir pada tahun 1849 M. 

Dialah pendiri dinasti Mesir yang keturunannya memerintah 
Mesir sampai tahun 1952. Sejak kecil ia membantu orang tuanya 
mencari nafkah sehingga tidak sempat masuk sekolah.46 Ayah 
Muhammad Ali Pasya bernama Ibrahim Agha, seorang imigran 
Turki, kelahiran Yunani. Ia mempunyai 17 orang putera dan salah 
seorang diantaranya bernama Muhammad Ali Pasya. Pekerjaan 
ayahnya disamping sebagai penjual rokok juga sebagai kepala 
petugas (watchman) pada sebuah kota di daerahnya.47Karena 
beliau rajin dalam pekerjaannya, maka beliau disenangi 
Gubernur Usmani dan akhirnya menjadi menantu Gubernur. 
Setelah menikah, beliau diterima menjadi anggota militer, 
karena keberanian dan kecakapan menjalankan tugas, beliau 
diangkat menjadi Perwira.48

Ketika menginjak usia dewasa, Muhammad Ali Pasya 
bekerja sebagai pemungut pajak dan karena keuletan dan rajin 
bekerja, akhirnya ia menjadi menantu kesayangan seorang 
Gubernur Usmani setempat. Sejak saat itu pula bintangnya 
(pangkatnya) semakin naik. Kemudian ia masuk dalam dinas 
militer dan dalam lapangan ini juga sangat terlihat kecakapan 
dan kesanggupan ia dalam menjalankan tugas sehingga pada 

45 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan 
Gerakan,…30

46 H.M. Yusran Asmuni, Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan 
dalam Dunia Islam, ( Jakarta), 69

47 Badri Yatim, ”Ali Pasya, Muhammad”, Ensiklopedi Islam, Vol. 1, Ed. Abdul 
Aziz Dahlan ( Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 150, lihat juga, Nur Wahyudin, 
Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam (Medan: IAIN SU, 2000), 10.

48 Nasution, Pembaharuan Dalam Islam…, 34.
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akhirnya ia diangkat menjadi seoorang perwira.
Pendudukan Mesir oleh Napoleon dengan kemenangan 

perang yang amat cepat telah membuka mata Muhammad Ali 
Pasya tentang kelemahan umat Islam. Untuk melawan Napoleon 
Bonaparte yang telah menguasai Mesir, Sultan Hamid III (1789-
1807) mengumpulkan tentara. Salah seorang perwiranya ialah 
Muhammad Ali Pasya.Dalam pertempuran dengan tentara 
Perancis, Muhammad Ali Pasya menunjukkan keberanian yang 
luar biasa. Karena itu, ia diangkat menjadi seorang Kolonel. Hal 
tersebut diakui oleh rakyat Mesir yang ketika itu menyaksikan 
secara langsung bagaimana keberanian dan kesuksesan yang 
diraih oleh Muhammad Ali Pasya dengan mengalahkan 
Napoleon. Maka rakyat Mesir pun mengangkat ia sebagai wali 
Mesir dan mengharapkan Sultan di Turki dapat merestuinya. 
Pada akhirnya pengakuan Sultan Turki atas usul rakyat Mesir

Pada waktu terjadinya kekosongan kekuasaan politik 
yang timbul sebagai akibat dari kepergian tentara Prancis, 
Muhammad Ali turut memainkan peranan penting. Kaum 
mamluk yang dahulu dikejar oleh Napoleon, kembali ke Cairo 
untuk memegang kekuasaan mereka kembali. Dari Istambul 
datang pula Pasya, dengan tentara Ustmani. Kedua golongan ini 
berusaha keras merebut kekuasaan. Muhammad Ali mengambil 
sikap mengadu domba antara keduanya.

Setelah ekspedisi Napoleon Bonaparte, muncul dua 
kekuatan besar di Mesir yakni kubu Khursyid Pasya dan kubu 
Mamluk. Muhammad Ali mengadu domba kedua kubu tersebut, 
dan akhirnya berhasil menguasai Mesir. Rakyat semakin simpati 
dan mengangkatnya sebagai wali di Mesir. Posisi inilah kemudian 
memungkinkan beliau melakukan perobahan yang berguna 
bagi masyarakat Mesir.49

Rakyat Mesir melihat kesuksesan Muhammad Ali dalam 
pembebasan Mesir dari tentara Napoleon, maka rakyat 
Mesir mengangkat Muhammad Ali sebagai wali Mesir dan 

49 Abdul Sani, Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam 
Islam (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 34
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mengharapkan Sultan di Turki merestuinya. Setelah Muhammad 
Ali mendapat kepercayaan rakyat dan pemerintah pusat Turki, 
ia menumpas musuh-musuhnya, terutama golongan Mamluk 
yang masih berkuasa di daerah-daerah. Akhirnya Mamluk dapat 
ditumpas habis. Dengan demikian Muhammad Ali menjadi 
penguasa tunggal di Mesir, akan tetapi lama kelamaan ia asyik 
dengan kekuasaannya, akhirnya ia bertindak sebagai dictator. 
Muhammad Ali dipercaya oleh Sultan Turki Usmani untuk 
memangku jabatan panglima pasukan Albania yang dikirim 
ke Mesir untuk mengusir tentara Prancis. Akhirnya ia beserta 
pasukannya berhasil mengusir tentara Prancis dari Mesir tahun 
1801 M. Pada tahun 1807 Muhammad Ali secara resmi diangkat 
sebagai Gubernur Mesir oleh Turki Utsmani. Pada tahun 1811 
M Muhammad Ali berhasil memburu dan memberantas kaum 
Mamluk yang ada di luar Cairo yang ingin menguasai Mesir 
pada saat itu.       

Pendudukan Nepoleon di Mesir dengan kemenangan yang 
begitu cepat telah membuka mata Ali Pasya tentang kelemahan 
umat Islam. Ia mengetahui kekuasaan harus dipertahankan 
dengan militer, tapi dibelakang militer harus ada ekonomi yang 
kuat. Untuk memperkuat ekonomi, ia memperbaiki irigasi 
lama, membuat irigasi baru, menggalakkan penanaman kapas, 
mendatangkan hasil perekonomian dari Eropa, dan membuka 
sekolah pertanian.50

Pada waktu Muhammad Ali Pasya meminta kepada Sultan 
agar Syiria diserahkan kepadanya, Sultan tidak mengabulkannya. 
Muhammad Ali Pasya marah dan menyerang serta menguasai 
Syiria bahkan serangan sampai ke Turki. Muhammad Ali Pasya 
dan keturunannya menjadi raja di Mesir lebih dari satu setengah 
abad lamanya memegang kekuasaan di Mesir. Terakhir adalah 
Raja Farouk yang telah digulingkan oleh para jenderalnya 
pada tahun 1953. Dengan demikian berakhirlah keturunan 
Muhammad Ali Pasya di Mesir. Salah satu bidang yang menjadi 
sentral pembaharuannya adalah bidang-bidang militer dan 

50 Fadil, Pasang Surut Peradaban Islam Dalam Lintasan Sejarah, (Malang: UIN-
Malang Press, 2008), 251
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bidang-bidang yang bersangkutan dengan bidang militer, 
termasuk bidang pendidikan. Kemajuan di bidang ini tidak 
mungkin dicapai tanpa dukungan ilmu pengetahuan modern. 
Atas dasar inilah sehingga perhatian di bidang pendidikan 
mendapat prioritas utama. Walaupun Muhammad Ali Pasya 
tidak pandai baca tulis, tetapi ia memahami betapa pentingnya 
arti pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk kemajuan suatu 
negara.

2. Ide dan Gerakan Pembaharuan

Untuk memajukan Mesir, Muhammad Ali Pasya melakukan 
pembenahan ekonomi dan militer. Atas saran para penasihatnya, 
ia juga melakukan program pengiriman tentara untuk belajar 
di Eropa. Pemerintahan Muhammad Ali Pasya (1804-1849 M) 
membedakan pembaharuan yang ada antara struktur politik 
dan keagamaan di Mesir. Keputusan terhadap program-program 
ini sebagian besar telah menentukan jalannya sekularisasi yang 
berlangsung selama satu setengah abad di Mesir51

Kebijakan menarik lainnya dari Muhammad Ali Pasya 
adalah pengiriman mahasiswa-mahasiswa Mesir ke Italia, 
Perancis, Inggris dan Austria untuk mempelajari berbagai 
bidang kajian modern. antara tahun 1813 M sampai 1849 M. 
Muhammad Ali Pasya telah mengirimkan 311 mahasiswa yang 
belajar di Italia, Perancis, Inggris, Austria atas biaya pemerintah 
yang mencapai £E. 273.360. Subyek keilmuan yang dipelajari 
antara lain militer dan angkatan laut, teknik mesin, kedokteran, 
farmasi, kesenian kerajinan dan bahasa Perancis mempunyai 
kedudukan khusus dalam kurikulum di Mesir.52 Setelah kembali, 
para pelajar tersebut diminta untuk menerjemahkan karya-karya 
teknis di berbagai bidang. Muhammad Ali Pasya mendirikan 
penerbitan untuk menyebarluaskan ilmu-ilmu baru ini. Meski 
pada mulanya ia bermaksud membatasi setiap kegiatan para 
mahasiswa ini hanya pada skill-skill yang akan mendukung 
kekuasaannya dengan hanya menguasai pengetahuan tentang 

51 John L Espossito, Islam dan Pembangunan, ( Jakarta: Rineka cipta, 1990), 97.
52 Philip K. Hitti, History of  the Arab…, 926.
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pemerintahan, militer dan perekonomian saja. Namun pada 
kenyataannya tidaklah demikian, para pelajar yang dikirim ke 
Eropa justru pada gilirannya membawa kembali ide-ide baru, 
kemungkinan besar, lebih banyak dari yang semula dikehendaki 
Muhammad Ali Pasya.. Walaupun para pelajar atau mahasiswa-
mahasiswa tersebut dibawah pengawasan yang ketat, akan tetapi 
dengan mengetahui bahasa-bahasa Eropa terutama Perancis dan 
ditambah dengan membaca buku-buku Barat seperti karangan-
karangan Voltaire, Rousseau, Montesquieu dan lainnya. Dengan 
demikian maka begitu banyak yang dikuasai oleh para pelajar, 
seperti pemikiran tentang demokrasi, parlemen, pemilihan wakil 
rakyat, paham pemerintahan republik, konstitusi, kemerdekaan 
berpikir, dinamisme Barat yang dibandingkan dengan sikap statis 
Timur, patriotisme, keadilan sosial, dan sebagainya. Selain ilmu-
ilmu teknik, filsafat, pendidikan, alam (teori evolusi Darwin), 
kemasyarakatan dan sebagainya53

Muhammad Ali Pasya tidak pernah merasakan dunia 
pendidikan di sekolah pada umumnya, namum perhatianya 
pada bidang pendidikan dan Ilmu pengetahuan  untuk 
kemajuan bangsa sangatlah besar. Untuk mengembangkan 
Pendidikan, Ali Pasya menjalin kontak dengan negar-negara 
Barat.  Adapun upayanya dalam memajukan pendidikan 
antara lain: Ia mendirikan kementrian pendidikan dan lembaga 
pendidikan, diantara lembaga pendidikan  tersebut antara lain 
sekolah militer yang didirikan pada tahun 1815, sekolah teknik 
1816, sekolah kedokteran tahun 1827, sekolah Apoteker  tahun 
1829, sekolah pertambangan 1834, dan sekolah pertanian 
1836. Mendatangkan pengajar dari Eropa dan menggunakan 
metode pembelajaran modern. Mengirim pemuda –pemuda 
Mesir ke Eropa. Menurut data statistic tahun 1813 dan tahun 
1849 ia mengirimkan para pelajar ke Itali, Prancis, Inggris, dan 
Australia. Menggalakan penerjemahan buku dari Eropa untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan di Mesir dan mendirikan 
sekolah penerjemahan.  Untuk mendukung penerjemahan selain 

53 Lihat Philip K. Hitti, History of  the Arab…, 926 dan Nasution, Pembaharuan 
Dalam Islam…, 37
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dengan pemberian upah Ali Pasya juga mendirikan  percetakan 
di Bulaq di pinggiran kota Kairo pada tahun 1821. Salah satu 
pemikir dan pembaru yang dihasilkan oleh Ali Pasya Adalah Al 
Tahtawy (1801-1873).  Ia adalah seorang ulama dari Al Azhar 
yang di kirimkan Muhammad Ali Pasya ke Paris  pada tahun 
1826 untuk menjadi imam bagi pelajar-pelajar Mesir di sana.

Di bawah ini adalah beberapa pembaharuan yang dilakukan 
Muhammad Ali Pasya

a)  Politik luar negeri
Muhammad Ali menyadari bahwa bangsa Mesir sangat jauh 

ketinggalan dengan dunia Barat, karenanya hubungan dengan 
dunia Barat perlu diperbaiki seperti Prancis, Itali, Inggris, dan 
Austria . Menurut catatan sejarah antara tahun 1813-1849 ia 
mengirim 311 pelajar Mesir ke Itali, Prancis, Inggris, dan Austria. 
Selain itu dipentingkan pula ilmu administrasi negara, akan 
tetapi sistem politik Eropa tidak menarik perhatiannya

b)  Dalam Negeri
1). Bidang Militer
Jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon Bonaparte menyadarkan 

Muhammad Ali Pasya. Ia melihat kemajuan yang dicapai negara-
negara Barat, terutama Perancis, begitu hebat. Kemajuan 
dalam teknologi peperangan membuat Perancis dengan mudah 
menguasai Mesir (1798-1802 M). Setelah Perancis dapat diusir 
Inggris pada tahun 1802 M, Muhammad Ali Pasya mengundang 
Save, seorang perwira tinggi Perancis untuk melatih tentara 
Mesir.

Sama halnya dengan raja-raja Islam lainnya, Ali Pasya juga 
mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan kemiliteran, 
karena ia yakin bahwa kekuasaanyan dapat dipertahankan dan 
diperbesar dengan kekuatan militer. Muhammad Ali Pasya juga 
mengundang para ahli militer barat untuk melatih angkatan 
bersenjata Mesir dan juga mengirim misi ke luar negeri (Eropa) 
guna mempelajari ilmu kemiliteran. Pada tahun 1815 M untuk 
pertama kalinya Mesir mendirikan Sekolah Militer yang sebagian 
besar instrukturnya didatangkan dari Eropa. Tidak hanya itu, 
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namun ia juga banyak mengimpor persenjataan buatan Eropa 
seperti buatan Jerman atau Inggris. Terinspirasi oleh pelatihan 
militer bangsa Eropa, Muhammad Ali kemudian melatih bala 
tentaranya berdasarkan “ Nidzam al-Jadid “ atau bisa disebut 
dengan peraturan baru. Ia mengatur tentara-tentara Mesir dan 
mulai memperkuatkannya dengan menjadikan para petani luar 
daerah untuk mengikuti wajib militer. Upaya itu ternyata cukup 
berhasil untuk menjadikan kekuatan militer Mesir semakin 
berkembang. 

2). Bidang Administrasi
Selain itu, ia juga mengadakan pembaharuan dalam 

bidang administrasi dan birokrasi yang dianggap sangat penting 
pengaruhnya bagi masyarakat Mesir, karena dikelompokkan 
dalam suatu pola budaya, tipe, dan organisasi. Sedang dalam 
bidang pertanian, Muahammad Ali Pasya menyuplai para 
petani dengan bibit-bibit pertanian, alat-alat pertanian dan 
pupuk untuk dikembangkan oleh para petani. Hasil pertanian 
kemudian diperdagangkan dengan keuntungan yang banyak. 
Adapun berbagai pabrik yang didirikannya, seperti pabrik besi, 
pabrik gula, pabrik kertas, pabrik sabun dan pabrik kaca54 dalam 
konteks kemajuan ekonomi ini dapat dilihat:

another important revelation left by Muhammad Ali’s policy 
is that economic reform and development is the foundation 
of  revitalization. In order to achieve his goal of  establishing a 
stronger Egypt, Muhammad Ali implemented a large-scale 
reform program, the core of  which is to take a series of  measures 
to promote economic revitalization in Egypt55

c).  Bidang Ekonomi dan Sosial
Muhammad Ali Pasya sangat memahami bahwa di 

belakang kekuatan militer mesti harus ada kekuatan ekonomi 
yang sanggup membelanjai pembaharuan di bidang militer 
dan bidang-bidang yang bersangkutan dengan militer. Jadi dua 

54 Syamsul Hidayat, Pembaharuan Muhammad Ali Pasha..., 40.
55 Pan Guang, Revelations of  Muhammad Ali’s Reform for Egyptian National 

Governance, Shanghai Academy of  Social Sciences
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hal yang penting baginya, kemajuan ekonomi dan kekuatan 
militer, dan dua hal ini menghendaki pengetahuan atau ilmu-
ilmu modern.Salah satu dampak perkembangan ekonomi 
tersebut adalah ekspor kapas ke negara Eropa. Hal itu sangat 
menguntungkan, karena adanya angsuran terhadap para 
petugas administrasi yang dijadikan sebagai salah satu titik poin 
keuntungan bagi Mesir. Selain itu wisatawan asing juga turut 
menyumbangkan pendapatan bagi devisa negara. Pengambil 
alihan pemilikan tanah oleh negara dan hasilnya dipergunakan 
untuk kepentingan pembangunan negara. Harta kaum Mamluk 
yang telah dimusnahkannya dirampas, demikian pula dengan 
harta-harta orang kaya di Mesir berada di bawah kekuasaannya.

Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi Muhammad 
Ali Pasya juga membangun sistem irigasi, sehingga hasil pertanian 
menjadi lebih baik. Karena Mesir adalah negara pertanian, di 
samping memperbaiki irigasi lama ia juga mengandalkan irigasin 
baru, memasukkan penanaman kapas dari India dan Sudan 
dan mendatangkan ahli pertanian dari Eropa untuk memimpin 
pertanian.

Dalam tatanan sosial Muhammad Ali Pasya mengubah 
pengaturan administrasi bagi penduduk desa dan kota dengan 
sistem yang lebih modern. Pembangunan prasarana masyarakat 
umum mulia digalakkan, seperti pembangunan Rumah Sakit, 
sekaligus mendatangkan beberapa dokter spesialis untuk 
menangani problematika penduduk setempat. Hal itu tidak 
lain adalah sebagai bentuk kekhawatiran Ali Pasya terhadap 
kesejahteraan penduduk desa yang mengikuti wajib militer. 
Terutama ketika virus cacar mulai melanda sebagian penduduk 
Mesir ketika itu. Usaha terhebat lainnya adalah dengan 
terselesaikannya pembangunan sebuah terusan kuno yang 
menghubungkan antara Alexandria dengan sungai nil. Menurut 
beberapa laporan, upaya tersebut diawali dengan penggalian yang 
mengerahkan kurang lebih 100.000 petani Mesir. Dari hal tersebut 
meningkat pulalah pusat irigasi dari tahun 1813-1830 M hingga 
18%, yang sebelumnya proyek irigasi ini sangat lemah dan kurang 
menguntungkan terlebih ketika masa awal kepemimpinannya.
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Jadi ada dua hal penting bagi Muhammad Ali Pasya,  
kemajuan ekonomi dan kemajuan militer, dan dua hal ini 
menghendaki ilmu-ilmu modern yang telah dikenal di Eropa. 
Harta kaum Mamluk yang telah dimusnakannya itu, dirampas 
dan demikian pula harta-harta orang kaya di Mesir berada di 
bawah  kekuasaannya.  Beberapa perkembangan ekonomi 
tersebut adalah sebagai   berikut:

1) Ekspor kapas ke negara Eropa. 

2) Membangun sistem irigasi, 

3) Perindustrian

4) Pertanian

5) Transportasi 

d.  Bidang Pendidikan
Dalam bidang pendidikan, ia menaruh perhatian besar 

pada perkembangan ilmu. Hal ini terbukti dengan dibentuknya 
kementrian pendidikan. Selanjutnya, Muhammad Ali Pasya 
mendirikan sekitar 19 Sekkolah dari tingkat dasar, menengah 
dan tinggi. Diantara sekolah tersebut:  Sekolah Militer tahun 
1815 M, Sekolah Teknik tahun 1816 M, Sekolah Kedokteran 
tahun 1827 M, Sekolah Pertanian dan Apoteker tahun 1829 M, 
Sekolah Pertambangan tahun 1834 M dan Sekolah Penerjemah 
tahun 1839 M.56 Selain itu, ia juga banyak mengirim pelajar ke 
Perancis untuk belajar pengetahuan berupa sains dan teknologi 
Barat di Perancis. Menurut catatan sejarah ia mengirim 311 
pelajar Mesir ke Italia, Perancis, Inggris dan Austria dengan 
mengambil disiplin keilmuan yang beragam seperti kemiliteran, 
ilmu administrasi, arsitek, kedokteran dan obat-obatan.57

Pada masa pemerintahan Muhammad Ali Pasya, Mesir 
memiliki dua jenis pendidikan yang keduanya memiliki fungsi dan 
peran berbeda dalam menunjang kemajuan dan perkembangan 
Mesir, yaitu sekolah tradisional yang hanya mempelajari ilmu 

56 Ahmad Syalabi, Mausu’ah al-Tarikh wa al-Hadarat al-Islamiyat, Jilid. V, (t.k.: 
Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1973), 356

57 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam…, 38
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agama dan alumninya tidak menguasai ilmu umum, dan sekolah 
modern yang mengeluarkan alumni yang menguasai ilmu 
umum, yang dapat menstimulus perkembangan pembaharuan 
Mesir. Muhammad Ali Pasya ternyata tidak hanya mendirikan 
lembaga-lembaga pendidikan dengan corak modern sehingga 
berbeda dengan sekolah-sekolah tradisional yang berkembang 
sebelumnya. Ia juga tercatat membuat perubahan di bidang 
kurikulum dengan memasukkan ilmu-ilmu modern.58

Selain mendirikan beberapa sekolah dan mengirim pelajar 
ke luar ia juga melakukan penerjemahan  buku-buku terbitan 
Eropa dalam skala yang besar. Di samping mendelegasikan 
pelajar Mesir ke Eropa ia juga mendatangkan guru-guru agung 
Eropa untuk mengajar di sekolah-sekolah yang telah ia bangun. 
Muhammad Ali juga menerbitkan majalah berbahasa Arab 
pertama kalinya yang diterbitkan tahun 1828 M, ia menamainya 
dengan majalah al-Waqa’i al-Mishriyah (Berita Mesir). Majalah 
ini digunakan rezim Muhammad Ali sebagai organ resmi 
pemerintah.

C. 	Rifa’ah	Badawi	Rafi’	al-Tahtawi	(1801–1873)

1.	 Biografi	Intelektual

 Rifa’ah Badawi Rafi’ al Tahtawy adalah 
pembawa pemikiran pembaharuan yang 
besar pengaruhnya di pertengahan pertama 
dari abad ke 19 di Mesir.59 Dalam gerakan 
pembaharuan Muhammad Ali Pasya, at-
Tahtawi turut memainkan peranan. Al-
Tahtawi, Nama lengkapnya adalah Rifa’ah 
Badawi Rafi’, lahir pada tahun 1801 M. di 

Thahtha, dan meniggal di Kairo pada tahun 
1873 M. Orang tuanya dari kaum bangsawan, tetapi sedikit 
pengalaman. Namun keluarganya yang tradisi keagamaannya 

58 Abd. Mukti, Pembaharuan Lembaga Pendidikan di Mesir (Bandung: 
Ciptapustaka Media, 2008), 88

59 Albert Hourani, Philip S. Khoury dan Mercy C. Wilson, ed, The Modern 
Middle East (Barkeley: University of  California Press, 1993), 119
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kuat itu menjadikan al Tahtawy tekun mempelajari al-Qur’an 
sejak kecil. Ketika berumur 16 tahun, ia pergi ke Kairo dan 
belajar di Al-Azhar.60 Karena kepintarannya, ia diutus oleh 
Muhammad Ali ke Paris guna mendalami bahasa asing dan 
mempertajam wawasan keagamaan dengan mengkaji teks-teks 
modern. Beliau sangat berjasa dalam meningkatkan ilmu 
pengetahuan di Mesir karena menguasai berbagai bahasa asing 
dan berhasil mendirikan sekolah penerjemahan dan menjadikan 
bahasa asing tertentu sebagai pelajaran wajib di sekolah.61

Selama 5 tahun di Paris, ia kursus privat bahasa Perancis, 
sehingga dalam waktu lima tahun itu, ia mampu menerjemahkan 
sejumlah 12 buku dan risalah, diantaranya risalah tentang sejarah 
Alexander Macedonia, buku-buku mengenai pertambangan, 
ilmu bumi, akhlak dan adat istiadat berbagai bangsa, risalah 
tentang ilmu teknik, hak-hak manusia, kesehatan jasmani dan 
sebagainya.

Pertama kali datang di Perancis Rifa’ah al Tahtawy langsung 
bekerja di kedokteran dengan tugas sebagai editor, penulis dan 
penerjemah. Namun yang nampak dominan adalah pekerjaan 
penerjemahan buku-buku berbahasa Perancis ke Bahasa Arab. 
Pada tahun 1833 M, Rifa’ah al Tahtawy dipindahtugaskan ke 
sekolah militery, tugas yang diemban Rifa’ah al Tahtawy sama, 
sebagai penerjemah. Dua tahun kemudian oleh Muhammad Ali 
Pasya. Dia ditugaskan di Madrasah Alsun

Sekembalinya, di Kairo ia diangkat sebagai guru bahasa 
Perancis dan penerjemah di sekolah Kedokteran. Pada tahun 
1836 didirikan “Sekolah Penerjemahan” yang kemudian diubah 
namanya menjadi “Sekolah Bahasa-bahasa Asing”. Bahasa yang 
diajarkan adalah Arab, Perancis, Turki, Itali, dan juga ilmu-ilmu 
teknik, sejarah, serta ilmu bumi. Salah satu jalan kesejahteraan 

60 Harun Nasution, Pembaharuan …., 34
61 Perihal keterhubungannya secara nasab dengan nabi SAW, baca di At-

Tahtawi, Manahij al “Albab al-Misriyyah fi Mabahij al-Adab al-‘Asriyyah (Mesir: 
Marba’ah Shirkah al-Ragha’ib, 1330H/1912M, 7. lihat juga Juan R. Cole, “Rifa ‘ 
al-Tahthawi dan Kebangkitan Filsafat Praktis.” Dunia Islam 70 (1980): 29, lihat juga 
Munawir Sajdzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, ( Jakarta: UI 
Press, 1993)
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menurut Al Tahtawy adalah berpegang teguh pada agama dan 
akhlak (budi pekerti) untuk itu pendidikan merupakan suatu hal 
yang penting. At-Tahtawi juga pernah menjadi pimpinan surat 
kabar al-Waqa’i al-Mishriyah. Selain memuat berita-berita resmi 
ia juga memuat pengetahuan tentang kemajuan Barat. Di salah 
satu karangannya ia menerangkan tentang teori-teori demokrasi. 
Pemikiran at-Tahtawi dalam bidang politik tidak terlalu banyak. 
Ia hanya mengatakan bahwa sikap patriotisme itu sangat penting, 
oleh karena itu dalam pendidikan harus mencakup atau dapat 
menumbuhkan rasa cinta pada tanah airnya.

Disamping aktivitasnya dalam lapangan penterjemahan 
ternyata ia juga pernah menjadi pimpinan dari surat kabar resmi 
yang diterbitkan Muhammad Ali. Selain memuat berita-berita 
resmi dalam surat kabar tersebut diselipkan pengetahuan tentang 
kemajuan Barat, khususnya ia terangkan teori Politik, Demokrasi, 
Aristokrasi, Monarki, dan lain sebagainnya. Pada tahun 1870 
didirikan majalah Raudatul Madaris yang bertujuan memajukan 
bahasa Arab dan menyebarkan ilmu-ilmu pengetahuan modern 
kepada khalayak ramai. Majalah itu mengadung tulisan-tulisan 
tentang sastra Arab, ilmu Falak, ilmu Bumi, ilmu Akhlak dan 
lain sebagainnya.

Rifa’ah al Tahtawy adalah salah satu tokoh pembaharu 
pertama yang mencoba menjawab pertanyaan kemunduran 
Islam. Menurut al-Tahtawy, kunci pertanyaan itu adalah 
“kebebasan” (hurriyyah). Bangsa Eropa maju karena memiliki 
kebebasan. Temuan sains dan teknologi di Eropa sejak abad 
ke-16 didorong oleh suasana kebebasan dalam masyarakat 
itu. Tahtawi menganggap kebebasan bukan hanya kunci bagi 
kebahagiaan, tapi juga bagi keamanan dan kesejahteraan.62

Sebab utama keterbelakangan kaum Muslim, menurut 
Tahtawi, ialah ketiadaan kebebasan itu. Ini sudah terjadi sejak 
kerajaan Islam di Baghdad (abad ke-12) dan Cordova (abad ke-
15) runtuh. Sebaliknya, kebebasan berpikir yang dalam istilah 
agama dikenal dengan ijtihad justru dimusuhi dan diharamkan. 

62 Rafa‘a Bey Badawi Rafi’ al Tahtawi, Kitab Takhlish al Ibriz ila Talkhish Bariz. 
(Mushtafa Fahmi, Kairo, 1905 / 1323 H), 1154
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Selama rentang abad ke15-19, wacana pemikiran Islam diwarnai 
dengan semangat menutup pintu ijtihad.

2. Karya

Al Tahtawi kembali dari Mesir dan telah menterjemahkan 
buku-buku di antaranya buku-buku tentang geografi, sejarah 
(raja-raja Perancis, raja-raja Charles XI, Charles V, filsafat Yunani) 
dan Montesque dan al Tahtawi juga menulis buku-buku yang 
diterbitkan (berupa tulisan atau karangan).

Diantara karangan-karangan Al Tahtawi adalah :

1)  Takhlisul Ibriz fi Talkhish Pariz
2)  Manhij al Albab al Mishriyah fi Manahijj al Adab al` Ashriyah.
3)  Al Mursyid al Amin lil banat wa al banin
4)  Al- Qaul al Said fi Ijtihad wa al Taqlid
5)  Anwar Taufiq al jalil fi Akhbar Mishar wa Tautsiq Bani Ismail
6)  Al-Mazahib al Arba`ah fi al Fiqh.
7)  Qanun al Tijari
8)  Al Tuhfat al Maktabiyah fi al Nahw
9)  Al Manafi` al Uminyah

Buku-buku karangannya tersebut, bagi pembaca yang 
menelusinya dapat merasakan bahwa si punulis sedang berkelana 
menuju dunia pengetahuan yang lebih luas, dibawah kamondo 
pengetahuan yang kuat, menguasai jalan pikiranya. Ayat-ayat 
Al Qur’an dan Sunnah Rasul SAW. Menjadi terhujam, terpatri 
dalam hatinya.

 Diantara isi buku-bukunya yang terpenting adalah;

a) Takhlisul-Ibriz fi Talkhisi Bariz (Intisari dari Kesimpulan 
Tentang Paris)

 Isi dari buku ini mengenai kesan-kesan alTahtawi tentang 
perjalanan ke Paris, selama ia tinggal disana dan perjalanan 
pulang ke Mesir. Buku ini bukan hanya menceritakan sejarah 
perjalanannya ke Paris tetapi yang terpenting menerangkan 
hal-hal yang bersangkutan dengan hidup dan kemajuan 
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orang Eropa yang telah ia lihat di Paris. Didalamnya ia 
terangkan sistem pemerintahan Prancis, Revolusi ditahun 
1789, cara pemeliharaan kesehatan penduduk Paris (rumah 
sakit, pengobatan dan sebagainya), ilmu-ilmu pengetahuan 
yang diajarkan di sekolah Paris, konstitusi Prancis, adat 
istiadat eropa dan lain sebagainnya. Karena sangat pentingga 
buku ini untuk mengetahui hidup dan kemajuan Eropa bagi 
orang islam diwaktu itu, ia terjemahkan kedalam bahasa 
Turki dan dianjurkan oleh Muhammad Ali supaya dibaca 
oleh pegawai-pegawaimpemerintahannya.

b) Manahijul-albab al-Misriyyah, fi manahijil-adab al-‘asriyyah 
( Jalan Bagi Orang Mesir untuk Mengetahui Literatur 
Modern). Buku ini menerangkan betapa pentingnya 
kemajuan ekonomi bagi kemajuan negara dan juga dalam 
buku ini ia menjelaskan bahwa pemerintahan yang baiklah 
yang dapat memajukan ekonomi, dan oleh karena itu buku 
tersebut menerangkan ketatanegaraan yang baik menurut 
paham tradisional dalam islam. Raja atau sultan mempunyai 
kekuasaan eksekutif  yang mutlak, tetapi kekuasaan itu 
harus dibatasi oleh syariat dalam syura (para ulama). Jadi 
Raja harus menghormati ulama dan memandang mereka 
sebagai pembantunya dalam soal pemerintahan. Dan 
menurutnya syariat harus disesuaikan dengan keadaan 
dan situasi modern dan kaum ulama harus mengetahui 
kemajuan modern untuk dapat menafsirkan syariat sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu 
mereka harus mempelajari pengetahuan dari Barat.

c) Mursyidul-Amin lil Banati wal Banin (Petunjuk Bagi 
Pendidikan Putra dan Putri). Menurutnya pendidikan dasar 
harus bersifat Universal dan sama bentuknya untuk setiap 
golongan, didikan menengah harus memiliki kualitas tinggi. 
Anak-anak perempuan harus mendapatkan pendidikan 
yang sama dengan anak-anak laki-laki. Kaum ibu harus 
mempunyai didikan, agar menjadi istri yang baik dan bukan 
hanya menjadi kebutuhan jasmani bagi suaminya saja akan 
tetapi mampu menjadi teman suami dalam kehidupan 



Islam Modernis : Sejarah, Ide & Gerakan Pembaharuan Di Dunia Islam     |    47

intelektual, dan juga agar dapat bekerja sebagai lelaki 
dalam batas-batas kesanggupan dan pembawaan mereka, 
dan selanjutnya untuk mereka agar dapat melepaskan diri 
dari kekosongan waktu di rumah tangga dan dari kebiasaan 
mengobrol dengan tetangga.

 Menurutnya fungsi pendidikan bukan hanya memberi ilmu 
pengetahuan tetapi yang terpenting adalah menanamkan 
kepribadian dan hub al-watan (rasa patriotisme). 
Patriotisme adalah dasar yang kuat untuk mendorong 
orang membentuk masyarakan yang memiliki peradaban. 
al Tahtawyadalah orang Mesir yang pertama sekali yang 
menganjurkan patriotisme. Paham bahwa seluruh dunia 
islam adalah tanah air tiap orang muslim, telah berubah 
tekanannya. Tanah air sekarang ditekankan artinya pada 
tumpah darah seseorang bukan seluruh dunia islam. 
Jadi ada dua persaudaraan, persaudaraan islam dan 
persaudaraan setanah air. Mengenai kedua hal tersebut 
bagi al Tahtawytidak jelas. Tapi perkembangan dalam 
dunia islam selanjutnya membuat persaudaraan setanah 
air lebih kuat dari pada persaudaraan keislaman. Dalam 
kewajiban seseorang terhadap tanah airnya termasuk 
mengadakan persatuan, tunduk kepada undang-undang 
dan sedia mengorbankan harta dan diri. Diantara hak yang 
terpenting bagi seorang warga negara ialah kemerdekaan, 
karena kemerdekaan yang dapat mewujudkan masyarakat 
yang sejati dan patriotisme yang kokoh.

d) Anwaru Taufiq al-Jalil fi Akhbari Misra wa Tausiqi Bani Ismail 
(Cahaya Taufik yang Agung pada Berita-berita Mesir dan 
pengukuhan anak Keturunan Khedewi Ismail). Buku ini 
mengandung sejarah Mesir dari mulai zaman Fir’aun, 
ia memperlihatkan kebanggaannya akan peradaban dan 
kemajuan ekonomi Mesir pada zaman Fir’aun. Mesir 
modern adalah lanjutan dari Mesir zaman Fir’aun, dan 
karena itu ia tak enggan menulis syair-syair yang memuju 
Fir’aun. Mesir modern betul Islam, tetapi bukan semua 
penduduk Mesir beragama islam. Orang-orang beragama 
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islam harus diberi kemerdekaan beragama, dan mesir Islam 
dan Mesir bukan islam adalah bersaudara.

e) Al-Qaul as-Sadid fil-Ijtihad wa-Taqlid (Perkataan yang 
Benar Tentang Ijtihad dan Taklid). Al Tahtawy hanya 
menjelaskan syariat-syariat dan rupa-rupa ijtihad dalam 
Islam, ijtihad mutlak, ijtihad dalam mazhab, ijtihad dalam 
fatwa. Tetapi bagaimanapun, penjelasan-penjelasan al 
Tahtawy ini menarik perhatian orang pada ijtihad, dan 
akhirnya membawa pada pendapat bahwa pintu ijtihad 
adalah terbuka bukan tertutup.

3. Pembaharuan

Salah satu item pembaharuannya bermula dari menegaskan 
tentang pondasi untuk menuju pada peradaban agung. Menurut 
Rifa’ah al Tahtawy bahwa selain pondasi moral agama, yang 
juga penting dilakukan dalam rangka meraih peradaban adalah 
dengan perbaikan adalah dengan perbaikan material. Perbaikan 
ini lebih mengarah pada apa yang dikatakannya, al-manafi’ al-
umumiyyah yang mengacu pada perbaikan pertanian, perdagangan 
dan perindustrian. Atau dengan kata lain, pembaharuan yang 
berorientasi pada pembagungan ekonomi masyarakat.63

Dalam bidang pendidikan, at-Tahtawi membuat suatu 
pernyataan bahwa ilmu modern itu penting. Bahkan ia 
berpendapat bahwa ulama pun harus mengetahui ilmu 
modern, agar mereka dapat menyesuaikan syariat dengan 
kebutuhan zaman modern. At-Tahtawi juga mengatakan bahwa 
menerjemahkan buku-buku Barat ke dalam Bahasa Arab adalah 
penting, karena dengan menerjemahkan buku tersebut umat 
Islam bisa mengetahui ilmu-ilmu yang membawa Barat kepada 
kemajuan. Selain itu pemikiranya tentang pendidikan bahwa 
pendidikan harus bisa menumbuhkan sikap patriotisme atau 
cinta pada Negara.

Pengiriman mahasiswa oleh Muhammad Ali ke Paris, 
telah melahirkan tokoh-tokoh mahasiswa yang brilian seperti 

63 Jack a Crabbs, The Writing of  History in Nineteeth-Century Egypt: A Study in 
National Transformation (Cairo: The American University in Cairo Press, 1984), 70
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Al Tahtawy yang pandai bahasa Perancis kemudian ditunjuk 
menjadi pimpinan dalam penerjemahan buku-buku teknik 
dan kemiliteran. Kemudian pada tahun 1836 didirikan sekolah 
penerjemahan yang kemudian dirubah manjadi sekolah bahasa-
bahasa asing. AlTahtawi tugasnya mengoreksi buku-buku yang 
diterjemahkan murid-muridnya yang menghasilkan hampir 
seribu buah buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. 
Selain sebagai pemimpin dalam penerjemahan buku-buku 
asing, AlTahtawi menerbitkan surat kabar resmi yang diberi 
nama al-Waqa’i ‘ul-Mishriyah yang memuat berita-berita tentang 
kemajuan Barat termasuk teori-teori politik yang didasarkan 
kepada keadilan dan kerakyatan. AlTahtawi juga mengarang 
buku-buku dalam penyebaran pengetahuan modern kepada 
khalayak ramai. Di antara beberapa buku terpentingnya: 
Talkhlisul Ibriz fi talkhishi Bariz (intisari dan kesimpulan tentang 
Paris). Manahijul albab al-Mishriyah fi manahijil adab al-‘ashriyah 
( jalan bagi orang Mesir untuk mengetahui literatur modern), 
dan buku al-Mursyidul Amin lil Banati wa-Banin (petunjuk bagi 
pendidikan putera dan puteri), buku al Qaul as Sadid fi al-Ijtihadi 
wa al-Taqlid (perkataan yang benar tentang Ijtihad dan Taqlid).

Pemikiran al Tahtawy belum seradikal tokoh-tokoh 
setelahnya, seperti pendidikan puteri hanya dilakukan di rumah, 
menyekolahkan wanita masih dihukum makruh, sedangkan 
ulama harus mengetahui ilmu modern agar dapat menyesuaikan 
syariat dengan kebutuhan modern, yang pada konsekuansinya 
mengandung arti ijtihad masih terbuka, akan tetapi belum 
berani dijelaskan secara terang-terangan karena masih dianggap 
radikal pada saat itu. Al Tahtawy tinggal di Prancis selama 
lima tahun. Sekembalinya ke Mesir, ia menuliskan pengalaman 
hidupnya selama berada di Paris dalam sebuah buku yang 
kemudian menjadi salah satu sumber penting sejarah pemikiran 
modern dalam Islam. Yakni, Takhlis al-Ibriz ila Talkhis bariz. 
Dalam buku ini, Al Tahtawy memuji pencapaian yang dilakukan 
negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Ia menggambarkan 
kondisi Prancis yang bersih, anak-anak yang sehat, orang-
orang yang sibuk bekerja, semangat belajar yang terpancar 



 50  |    Dr. Abdul Quddus. MA  

dari wajah kaum mudanya, dan kelebihan-kelebihan lainnya 
yang ia saksikan selama berada di Prancis. Selain memberikan 
pujian, AlTahtawi juga memberikan beberapa kritikan terhadap 
masyarakat Prancis. Ia mengatakan bahwa kaum pria di negeri 
itu telah menjadi budak para wanitanya dan orang-orang Prancis 
pada umumnya sangat materialistis. Begitu menginjakkan 
kakinya di bumi Mesir, Al Tahtawybertekad untuk memajukan 
tanah airnya. Memori Prancis dengan segala keindahan dan 
kedisiplinan warganya selalu menjadi obsesinya. Bukunya takhlis 
yang diterbitkan hanya beberapa bulan setelah kedatangannya 
di Mesir adalah salah satu bukti dari tekadnya yang begitu kuat 
untuk meng-Eropakan Mesir. Di Kairo, ia mendirikan lembaga 
penerjemahan yang disebut Sekolah Bahasa.

Lembaga ini mirip dengan fungsi Bayt al-Hikmat pada 
masa-masa awal kerajaan Abbasiyyah. Al Tahtawy sendiri 
menerjemahkan sekitar 20 buku berbahasa Prancis yang 
mengedit puluhan karya terjemahan lainnya. Sebagian besar 
buku-buku sejarah, filsafat, dan ilmu kemiliteran. Buku penting 
yang diterjemahkannya sendiri adalah Considerations sur 
les Causes de la Grandeur des Romains et de leur Decadence 
karya filsuf  Prancis Montesquieu. Beliau sangat berjasa dalam 
meningkatkan ilmu pengetahuan di Mesir, karena menguasai 
berbagai bahasa asing berhasil mendirikan sekolah penerjemahan 
dan menjadikan bahasa asing tertentu sebagai pelajaran wajib di 
sekolah. Di antara pendapat baru yang dikemukakannya adalah 
ide pendidikan yang universal. Sasaran pendidikannya terutama 
ditujukan kepada pemberian kesempatan yang sama antara 
laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat. Menurutnya, 
perbaikan pendidikan hendaknya dimulai dengan memberikan 
kesempatan belajar yang sama antara laki-laki dan perempuan, 
sebab perempuan itu memegang posisi yang menentukan 
dalam pendidikan. Wanita yang terdidik akan menjadi isteri 
dan ibu rumah tangga yang berhasil. Mereka yang diharapkan 
melahirkan putera-puteri yang cerdas.

Al Tahtawy mengatakan, pendidikan itu sebaiknya dibagi 
dalam tiga tahapan. Tahap 1 adalah pendidikan dasar, diberikan 
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secara umum kepada anak-anak dengan materi pelajaran dasar 
tulis baca, berhitung, al-Qur’an, agama, dan matematika. Tahap 
2, pendidikan menengah, materinya berkisar pada ilmu sastra, 
ilmu alam, biologi, bahasa asing, dan ilmu-ilmu keterampilan. 
Tahap 3, adalah pendidikan tinggi yang tugas utamanya adalah 
menyiapkan tenaga ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Pada proses 
belajar mengajar, Al Tahtawymenganjurkan terjalinnya cinta dan 
kasih sayang antara guru dan murid, laksana ayah dan anaknya. 
Pendidik hendaknya memiliki kesabaran dan kasih sayang 
dalam proses belajar mengajar. Ia tidak menyetujui penggunaan 
kekerasan, pemukulan, dan semacamnya, sebab merusak 
perkembangan anak didik. Buku-buku yang diterjemahkan 
oleh Al Tahtawymemperlihatkan kecenderungan dan kesukaan 
Tahtawi terhadap filsafat politik. Satu tema yang kemudian 
menjadi isu sentral dari pemikiran-pemikirannya, khususnya 
ketika ia berbicara tentang kondisi Mesir dan bangsa Arab 
modern. Tapi lembaga penerjemahan yang sangat berjasa itu 
harus ditutup, ketika penguasa Mesir dan juga cucu Muhammad 
Ali, Abbas Hilmi I, mulai tidak menyukainya dan membuangnya 
ke Khortoum, Sudan. Baru pada pemerintahan Sa’id anak 
keempat Muhammad Ali menggantikan kemenakannya, ia 
diperbolehkan pulang ke Kairo dan kembali memegang peranan 
dalam gerakan penerjemahan buku-buku asing.

Rifa’ah al Tahtawy menegaskan pentingnya mendasarkan 
pada rasionalitas sebagai basis utama pemunculan peradaban. 
Segala ilmu pengetahuan modern, selayaknya menjadi medium 
penggapaian umat Islam meraih peradaban luhur. Karena 
rasionalitas yang sesungguhnya secara implisit terkandung 
dalam Islam, adalah instrumen penting untuk senyatanya 
menggapai peradaban yang senantiasa compatable dan mencegah 
permusuhan antar sesama.64

Pemikiran-pemikiran dan Pembaharuan, antara lain:

1) Jika umat Islam ingin maju harus belajar ilmu pengetahuan 
sebagaimana kemajuan yang terjadi Barat (Eropa). Untuk 

64 E. Boswort, et. Al, The The Encyclopedia Islam, Vol. 8 (Leiden E.J. Brill 1993), 524
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itu umat Islam harus berani belajar dari Barat.
2) Negara yang baik adalah Negara yang pandai meningkatkan 

ekonomi rakyat, sebagaimana yang pernah terjadi pada 
zaman Fir’aun.

3) Kekuasaan raja sangat absolut, sehingga perlu dibatasi oleh 
Undang-undang Syariat yang yang dipimpin oleh majlis 
syura (ulama). Oleh karena antara raja dengan ulama harus 
bisa berunding untuk melaksanakan hukum syariat.

4) Umat Islam harus menguasai bahasa asing jika ingin maju 
di samping bahasa Arab. Bahasa Arab adalah berfungsi 
untuk memahami al-Qur’an dan al-Hadits, bahasa asing 
berfungsi untuk menerjemahkan dan memahami ilmu dan 
peradaban Barat.

5) Ulama Islam harus memahami ilmu-ilmu pengetahuan 
modern jika tidak ingin umat Islam ketinggalan.

6) Umat Islam tidak boleh bersikap fatalis (pasrah dengan 
keadaan) tanpa berusaha sekuat tenaga untuk mencapai 
cita-cita.

D. Jamaluddin Al-Afghani (1839–1897)

1.	 Biografi	Intelektual

   Jamaluddin al-Afghani (االفغاني الدین   lahir (جمال 
di Asadabad, dekat Kunar di Distrik Kabul, 
Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal di 
Istambul pada tahun 1897.65Tetapi penelitian 
para sarjana menunjukkan bahwa ia sebenarnya 
lahir di kota yang bernama Asadabad, bukan di 
Afghanistan, melainkan di Iran. Ini 

menyebabkan banyak orang, khususnya mereka 
di Iran lebih suka menyebut pemikir pejuang muslim modernis 
itu sebagai Al-asadabi, bukan Al-Afghani, walaupun dunia telah 
terlanjur mengenal sebagaimana dikehendaki oleh yang 

65 Ali Mufodi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, ( Jakarta : Logos, 1997), cet. 
Ke-2, 155.
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bersangkutan sendiri, dengan sebutan Al-Afghani. ia mempunyai 
pertalian darah dengan Husein Bin Ali melalui Ali At-Tarmizi, 
ahli hadits terkenal. Keluarganya mengikuti mahzab Hanafi. Ia 
adalah seorang pembaharu yang berpengaruh di Mesir. Ia 
menguasai bahasa-bahasa Afghan, Turki, Persia, Prancis dan 
Rusia.66

Bukti yang menyatakan bahwa Jamaluddin berasal dari 
Iran lebih kuat dibanding bukti yang menyatakan bahwa ia 
berasal dari Afghanistan. Ayahnya bernama Sayyid Shard, yang 
keturunannya bersambung sampai Husain ibn Ali. Para keluarga 
Jamaluddin ini terdapat di Iran, sementara di Afghanistan 
tidak ditemui keluarganya kecuali orang-orang fanatik yang 
menyatakan Jamaluddin berasal dari Afghanistan. Menurut 
keluarganya di Iran, Jamaluddin menisbatkan namanya dengan 
Afghan adalan dalam rangka kepentingan besar, agar dia dapat 
menarik perhatian kaum Sunni.67

Pendidikannya sejak kecil sudah diajarkan mengaji Al-
Qur’an dari ayahnya sendiri, di samping bahasa Arab dan sejarah. 
Ayahnya mendatangkan seorang guru ilmu tafsir, hadits, dan 
ilmu ketuhanan, kemudian dikirim ke India untuk mempelajari 
ilmu pengetahuan modern (Eropa).

Sampai usia 18 tahun, ia dibesarkan dan belajar di Kabul. Pada 
usia ini ia sangat tertarik  kepada studi filsafat dan matematika. 
Menjelang usia 29 tahun, ia pergi ke India selama lebih dari 1 
tahun. Kemudian menuju Mekkah untuk beribadah haji. Dari 
Mekkah ia kembali ke tanah airnya. Ketika berusia 22 tahun ia 
telah menjadi pembantu bagi pangeran Dost Muhammad Khan 

66 Ali Rahman menyatakan, meskipun dia dikenal sebagai al-Afghani (orang 
Afganistan), tetapi dia lahir di Iran. Lihat di dalam bukunya Para Perintis Zaman Baru 
Islam, Bandung: Mizan, 1995, Cet. 1, 17; pada halaman 19 Ali Rahman mencatat: 
“Tak ada sumber primer yang mendukung bahwa tempat lahir atau besarnya 
adalah di Afghanistan, seperti yang biasa diakuinya. Kini banyak sumber yang 
memperlihatkan bahwa dia tidak mungkin orang Afghan, tetapi lahir dan mendapat 
pendidikan Syiah di Iran

67 Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Shafwan Nawawi, Jamaluddin 
al-Afghaniy Pelopor Pan Islamisme: Kerangka Politik Islam Ideal,  ( Jakarta: Pustaka 
Tarbiatuna, 2003), Cet. 1, 21; lihat juga dalam Abdul Razaq al-Baithar, Hilyah al-
Basyar fi Tarikh al-Qarn al-Tsalits ‘Asyr, Vol. 1, (t.t.p.: t.p. t.t.),  205.
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di Afghanistan.68 Di tahun 1864 ia menjadi penasihat Sher Ali 
Khan. Beberapa tahun kemudian dia diangkat oleh Muhammad 
A’zam Khan menjadi perdana menteri. Ketika itu Inggris sudah 
ikut campur dalam urusan negeri Afghanistan, maka Jamaludin 
termasuk salah satu orang yang menentangnya. Karena kalah 
melawan Ingggris ia lebih baik meninggalkan negerinya dan pergi 
menuju India pada tahun 1869. Di negeri jiran inipun ia tidak 
tenang karena negeri itu dikuasai oleh Inggris, maka ia pindah 
ke Mesir pada tahun 1871. Ia menetap di Kairo dan menjauhkan 
urusan politik untuk berkonsentrasi ke bidang ilmiah dan sastra 
Arab. Ruag tempat tinggalnya menjadi pusat pertemuan bagi 
para mahasiswa, diantarnya adalah Muhammad Abduh.

Di Mesir al-Afghani dapat mempengaruhi massa intelektual 
dengan pikiran-pikiran barat antara lain mengenai ide trias politika 
melalui terjemahan bahasa Arab yang berasal dari bahasa Prancis 
yang dilakukan oleh At-Tahtawy. Ia berhasil membentuk Partai 
Nasional (al-Hizbu al-Watani) disana dan mendengungkan Mesir 
untuk bangsa Mesir, memperjuangkan pendidikan universal, 
kemerdekaan pers, dan memasukkan unsur-unsur Mesir dalam 
bidang militer. Al Afghani berusaha menumbangkan penguasa 
Mesir, Khadewi Ismail dan menggantikannya dengan putera 
mahkota, tawfiq yang ingin mengadakan pembaharuan di Mesir. 
Tetapi setelah Tawfiq berkuasa, ia tidak dapat melaksanakan 
programnya, bahkan penguasa baru yang didukung oleh Al-
Afghani itu mengusirnya karena tekanan dari pihak Inggris pada 
tahun 1879.

Jamaluddin al-Afghani meninggalkan Mesir menuju Paris 
dan mendirikan perkumpulan al-Urwatul Wustqa, sesuai dengan 
majalah yang diterbitkan oleh kelompok itu, yang pengaruhnya 
tersebar di dunia sampai ke Indonesia. Majalah ini terbit hanaya 
18 nomor saja selama 8 bulan dari tanggal 13 Maret 1884 – 17 
Oktober 1884. Tujuan diterbitkannya majalah itu antara lain 
untuk medorong bangsa-bangsa timur dalam memperbaiki 
keadaan, mencapai kemenangan dan menghilangkan rasa putus 

68 Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan 
Gerakan,…, 97
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asa, mengajak berpegang pada ajaran yang telah diwariskan oleh 
nenek moyangnya, dan menolak anggapan yang dituduhkan 
kepada umat Islam bahwa mereka tidak akan maju bila masih 
berpegang teguh pada agamanya, menyebarkan informasi 
tentang peristiwa politik dan untuk memperkokoh persahabatan 
di antara umat Islam. Akhirnya majalah tersebut dilarangberedar 
di dunia Islam yang berada di bawah pengaruh barat. 

Pada tahun 1892, undangan dari penguasa Turki, Sultan 
Abdul Hamid, untuk kepentingan politik Islam Istambul dalam 
mengahadapi kekuatan Eropa. Menurut Afghani, sebelum 
menangani politik luar negeri harus dibenahi dulu sistem politik 
dalam negerinya. Rupanya, pandangan politik Afghani yang 
sangat demokratis tidak bertemu dengan kepentingan politik 
Sultan yang otokratis. Sejak itu sampai akhir hayatnya, 9 Maret 
1897, Afghani dicabut izin keluar negerinya. Kelihatannya 
Jamaluddin Al-Afghani menjadi tamu terhormat kerajaan Turki 
Usmani tetapi hakikatnya ia menjadi tawanan sultan Abdul 
Hamid II yang berdiam di “sangkar emas” istananya.

Al-Afghani seorang refornis dan modernis, dikenal pula 
sebagai seorang yang pernah aktif  dalam dunia politik. Berbagai 
ide pembaruan yang dimunculkannya, maka ia sering mendapat 
tekanan bahkan dipenjara oleh para pengusaha yang tidak setuju 
terhadap ide yang diperjuangkannya. Hal itu menimbulkan 
adanya mitos di seputar kematiannya, bahwa ia meninggal akbat 
diracuni oleh Sultan. Namun bukti yang terdokumentasi dengan 
baik menyatakan bahwa Al-fghani meninggal akibat penyakit 
kanker di dagunya dan pernah dioperasi.69

2. Karya

Di antara tulisan Al-Afghani dalam majalah al-‘Urwah 
al’Wusqa70 adalah membahas tentang beberapa ayat Al-

69 Ali Rahnema, Pioneer of… 28
70 Tahun 1883 di Paris, Al-Afghani mendirikan suatu perkumpulan yang 

diberi nama al-‘Urwah al-Wusqa (Ikatan Yang Kuat) yang anggotanya terdiri atas 
orang-orang Islam dari India, Mesir, Suriah, Afrika Utara dan lain-lain. Perkumpulan 
bertujuan, antara lain memperkuat rasa persaudaraan Islam. membela Islam dan 
membawa umat Islam kepada kemajuan. Sebagai sarana untuk menyampaikan ide-
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Qur’an yang berhubungan tema-tema pembaruan yang 
diperjuangkannya, antara lain tentang: 

1) Berpegang dengan agama Allah dan tidak bercerai berai (Ali 
Imran:103 dan 105). 

2) Jangan mengambil orang di luar Islam untuk menjadi teman 
kepercayaan sendiri. (Ali Imran: 118) 

3) Jangan takut mati karena kematian pasti ditemui (Al-
Nisa:78) 

4) Taatlah kepada llah dan jangan bercerai berai (Al-Anfal :46)
5) Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka 

berusaha merubahnya(al-Ra’d:11) 
6) Orang yang beriman akan mendapat ujian keimanan(al-

Ankabut:2). 
7) Sunnatullah berlaku pada umat terdahulu dan sunnatullah 

tidak berubah (AlAhzab:62). 
8) Umat Islam harus saling memperingati karena peringatan 

bermanfaat bagi orang-orang beriman (al-Zariyat:55). 
9) Bertawakal dan bertobat hanya kepada Allah (al-

Mumtahanah:4). 
10) Allah tidak akan menzhalimi manusia, kecuali mereka 

menzhalimi diri sendiri (al-Baqarah:57).
Adapaun beberapa buku yang ditulis oleh Afghani antara 

lain:71

a) Haqiqah al-Insan wa Haqiqah al-Wathan  (Hakikat Manusia 

ide dan kegiatannya, Al-Afghani bersama Muhammad Abduh menerbitkan majalah 
berkala, yang diberi nama al-‘Urwah al-Wusqa sama dengan nama organisasi 
persaudaraan Islam (Ikatan Yang Kuat). umur surat kabar tersebut tidak panjang 
dan hanya menerbitkan 18 edisi. Atas permintaan Inggris dan perancis surat kabar 
Al- ‘urwat Al-wutqa dilarang terbit lagi. Yusran Asmuni, Pengantar Studi Pemikiran Dan 
Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam, 80

71 Karya tulis dan buku Jamaludin al Afghani yang telah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia antara lain; Pembahasan Tentang Sesuatu yang Melemahkan 
Orang-Orang Islam, Tipu Muslihat Orientalis Risalah untuk Menjawab Golongan Kristen, 
Hilangnya Timur dan Barat, Hakikat Manusia, dan Hakikat Tanah Air. Selanjutnya 
lihatHerry Mohammad, et.al, Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20, 216 Lihat 
juga Hamka, Sayid Djamaluddin Al-Afghani, ( Jakarta: Bulan Bintang,1996), 89
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dan Hakikat Tanah Air;1878)
b) Tatimmat al-Bayan (Cairo, 1879). Buku sejarah politik, sosial 

dan budaya Afghanistan.
c) Bab ma Ya’uiu Ilaihi Amr al-Muslimin (Pembahasan tentang 

sesuatu yang melemahkan Orang-orang Islam)
d) Makidah al-Syarqiyah (Tipu Muslihat Orientalis)
e) Hakikati Madhhabi Naychari wa Bayani Hali Naychariyan. 

Pertama kali diterbitkan di Haydarabad-Deccan (1298 
H/1881 M), ini adalah karya intelektual Afghani paling utama 
yang diterbitkan selama hidupnya. Merupakan suatu kritik 
pedas dan penolakan total terhadap materialisme. Buku 
ini telah diterjemahkan ke dalam Arab oleh Muhammad 
Abduh dengan judul Al-Radd ‘ala al-Dahriyyin (Bantahan 
terhadap Materialisme). 72Refutation of  the Materialists yang 
memaparkan pembelaan terhadap agama karena agama 
mampu meningkatkan stabilitas sosial, kejujuran dalam 
hubungan internasional, dan perdamaian antara kelas-kelas 
sosial.

f) Diya’ al-Khafiqain (Hilangnya Timur dan Barat;1892)
g) Al-Ta’liqat ‘ala sharh al-Dawwani li’l-’aqa’id al-

’adudiyyah (Cairo, 1968). Berupa catatan Afghani atas 
komentar Dawwani terhadap buku kalam yang terkenal dari 
Adud al-Din al-’Iji yang berjudul Al-‘Aqa’id al-‘Adudiyyah. 

h) Risalat al-Waridat fi Sirr al-Tajalliyat (Cairo, 1968). Suatu 
tulisan yang didiktekan oleh Afghani kepada siswanya 
Muhammad ‘Abduh ketika ia di Mesir. 

i) Khatirat Jamal al-Din al-Afghani al-Husayni (Beirut, 1931). 
Suatu buku hasil kompilasi oleh Muhammad Pasya al-
Mahzumi wartawan Libanon. Mahzumi hadir dalam 
kebanyakan forum pembicaraan Afghani pada bagian akhir 
dari hidupnya Buku berisi informasi yang penting tentang 
gagasan dan hidup Afghani.

72 Muhammad Sa’id Mursi, Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang 
Sejarah, Penerjemah; Khoirul Amru Harahap dan Achmad Faozan, ( Jakarta: 
Pustaka Al-Kautsar, 2007),  302
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3. Pembaharuan

Al-Afghani dikenal sebagai seorang pengembara. Dari 
Teheran ia pindah ke al-Najd di Irak, pusat studi keagamaan 
Syi’ah, disitulah ia menghabiskan waktunya selama 40 tahun 
sebagai murid Murtadha alAnshari, seorang teologi dan sarjana 
yang terkenal. Pada tahun 1853 ia melawat ke India, dimana ia 
diperkenalkan dengan studi-studi ilmu-ilmu Eropa. Ada waktu 
selanjutnya ia melakukan perlawatan ke berbagai negara di 
dunia, seperti Hijaz, Mesir, Yaman, Turki, Russia, Inggris, dan 
Perancis. Salah satu yang paling berkesan dari perjalanannya ini 
adalah kunjungan ke Mesir pada tahun 1869 dan di negeri ini ia 
memulai memunculkan pemikiran pembaruan.73

Beberapa kontribusi al-Afghani yang lain adalah perlawanan 
terhadap kolonial Barat yang menjajah negeri-negeri Islam 
(terutama penjajah Inggris). Kemudian upaya melawan 
pemikiran naturalisme India, yang mengingkari adanya hakikat 
ketuhanan. Menutrutnya dasar aliran ini merupakan hawa 
nafsu yang menggelora dan hanya sebatas egoisme sesaat 
yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kepentingan umat 
manusia secara keseluruhan.Afghani  juga mengembangkan 
pemikiran salafiyah, yakni aliran keagamaan yang berpendirian 
bahwa untuk dapat memulihkan kejayaannya, umat Islam harus 
kembali kepada ajaran Islam yang masih murni seperti yang 
dahulu diamalkan oleh generasi pertama Islam, yang juga biasa 
disebut salaf (pendahulu) yang saleh.74

Menurut Al-Afghani ada beberapa faktor yang menyebabkan 
kemunduran umat Islam, diantaranya adalah faham statis dan 
fatalis. Hal ini menyebabkan lemahnya pendidikan dan kurangnya 
pengetahuan umum tentang dasar-dasar ajaran agama, lemahnya 
persaudaraan, perpecahan umat Islam yang diikuti pemerintah 
yang absolut, mempercayakan kepemimpinan kepada yang tidak 
amanah, dan kurangnya pertahanan militer.

73 Majid Fakhry, A. History of  Islamic Philosophy, Terj. Mulyadi Kartanegara, 
Sejarah Dan Pemikiran, Filsafat Islam,  Cet V, ( Jakarta, Dunia Pustaka Jaya, 1997), 456

74 Saiful Hadi, 125 Ilmuwan Muslim Pengukir Sejarah, ( Jakarta : Insan 
Cemerlang, 2006), 56
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a).  Kritik terhadap Teologi dan Tasawuf
Al Afghani berpendapat bahwa dalil naqli (Al-Qur’an 

dan hadis) tidak bertentangan dengan akal apabila terjadi 
pertentangan maka dilakukan reinterprestasi terhadap 
interprestasi lama, dengan tidak menghilangkan subtansi 
yang terkandung dalam dalil naqli. Sehubungan dengan itu 
menyatakan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. Untuk mencapai 
kemajuan dalam segala bidang, umat Islam harus kembali 
kepada Al-Qur’an dan Hadis. Ia berpendapat bahwa iman 
terhadap takdir adalah salah satu elemen dasar dalam teologi 
yang tidak perlu ditinggalkan, namun harus dipahami dengan 
pemahaman yang benar yang memberikan dorongan positif  
untuk mencapai kebahagiaan kehidupan manusia baik di dunia 
dan akhirat. Pemikiran kalam modern al-Afghani menyorot 
dan merekonstruksikan pemahaman qadha dan qadar (takdir) 
yang fatalistis dan statis menjadi bentuk pemahaman yang 
dinamis dan bersemangat modernis. Ia juga melakukan hal yang 
sama terhadap pemahaman fana dan baqa dalam sufisme yang 
diaktualisasikan dengan arti pasti bahkan menjauhi kenyataan 
kehidupan dunia (uzlah) menjadi pemahaman yang berisi 
semangat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, bergaul 
dan berjuang bersama masyarakat.75

b).  Pan Islamisme
Dalam rangka usaha pemurnian akidah dan ajaran Islam, 

serta pengembalian keutuhan umat Islam, Afghani menganjurkan 
pembentukan suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh 
umat Islam (Jami’ah Islamiyah) atau Pan-Islamisme. Tema paling 
konsisten dalam hidup Jamaluddin al-Afgani ialah memusuhi 
pemerintahan orang Inggris di bumi kaum Muslim, dan atau 
membebaskan diri kaum Muslim dari dominasi Barat. Inilah 
latar belakang pemikiran politiknya yang dijelaskannya dalam 
salah satu tema majalah al-‘Urwah al-Wutsqa, yaitu PanIslamisme. 
Paling tidak terdapat dua substansi Pan-Islamisme itu, yaitu al-
wihdah al-Islamiyyah (kesatuan yang islami) dan al-wihdah 

75 Hamka, Sayid Djamaluddin Al-Afghani…, 29
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al-siyadah (kesatuan kepemimpinan). Di samping itu, Pan-
Islamisme ini juga didasarkan pada pengalaman Al Afghani, 
pemikiran dan gerakannya, terlebih ketika melihat dominasi 
Barat (Kristen) di India dan Mesir, di mana hal ini tidak terlepas 
dari semangat perang salib yang masih tetap berkobar.76

Menurut Afghani, asosiasi politik itu harus meliputi 
seluruh umat islam dari segala penjuru dunia Islam, baik yang 
hidup dalam negara-negara yang merdeka, termasuk Persia, 
maupun mereka yang masih merupakan rakyat jajahan. Ikatan 
tersebut, yang didasarkan atas solidaritas akidah Islam, bertujuan 
membina kesetiakawanan dan persatuan umat Islam dalam 
perjuangan, pertama, menentang tiap sistem pemerintahan yang 
dispotik atau sewenang-wenang, dan menggantikannya dengan 
sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah seperti 
yang diajarkan Islam, hal mana juga berarti menentang sistem 
pemerintah Utsmaniyah yang absolut itu. Kedua, menentang 
kolonialisme dan dominasi Barat.77Menuirut Afghani, dalam 
ikatan tersebut ekstensi dan kemandirian masing-masing negara 
anggota tetap diakui dan dihormati, sedangkan kedudukan para 
kepala negaranya, apapun gelarnya, tetap sama dan sederajat 
antara satu dengan yang lainnya, tanpa ada satu pun dari mereka 
yang lebih ditinggikan.  

c).  Nasionalisme dan Sistem Pemerintahan
 Selain ingin membangkitkan semangat Islam universal, 

ia juga berusaha membangkitkan semangat lokal, yang pada 
akhirnya memunculkan ide nasionalisme. Selain Pan-Islamisme, 
Al-Afghani juga mengajukan konsep negara republik yang 
demokratis, dan meninggalkan sistem lama yang bersifat 
otokratis. Dengannya konsep musyawarah dan kebebasan 

76 Pan-Islamisme adalah gagasan, yang menyatakan bahwa seluruh umat 
Islam harus bersatu menghadapi dominasi Barat. Istilah diberikan oleh penulis 
Barat (Western writers) terhadap gagasan yang dimunculkan oleh Jamaluddin al-
Afghani. Lih. H.A.R. Gibb, Modern Trends in Islam, (Alih Bahasa: Machnun Husein, 
dari Judul Asli ), Aliran-aliran Modern dalam Islam  ( Jakarta: Rajawali, 1991), Cet. 2, 
49

77 Imam Munawir, Mengenal Pribadi Pendekar dan Pemikir Islam Dari Masa Ke 
Masa, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2006), 53
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mengeluarkan pendapat dapat diberlakukan, dan adanya 
kewajiban kepada negara untuk tunduk pada undang-undang 
dasar.78

Di dalam pemerintahan absolut dan otokrasi tidak ada 
kebebasan berpendapat. Kebebasan hanya pada raja atau kepala 
negara untuk bertindak yang tidak diatur oleh undang-undang. 
Dengan demikian, corak  pemerintahan absolut dan otokrasi 
diganti dengan corak pemeritahan demokrasi. Pemerintahan 
otokrasi yang cenderung  meniadakan hak-hak individu tidak 
sesuai dengan ajaran Islam yang sangat  menghargai hak-hak 
individu. Pemerintahan otokrasi yang mewujud dalam institusi 
khilafah saat itu harus diganti dengan pemerintahan yang 
bercorak demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak individu.

E. Mohammad Abduh (1849–1905) 

1. Biografi	Intelektual

 Muhammad Abduh adalah salah satu 
intelektual muslim dan tokoh pembaharu 
terkemuka dalam fiqh Islam di zaman 
modern. Seorang da`i yang menyerukan 
perubahan serta kebangkitan dunia Arab dan 
Islam modern.79Tokoh besar dunia Islam, 
pembaharu Islam ini yang dilahirkan pada 
tahun 1266 H/1849 M di desa Mahallat Nasr, 

provinsi Al-Buhairah Mesir. Wafat di kota Iskandariyah 
(Alexandria) pada tanggal 8 Jumàdil Ùlà 1322 H/11 Juli 1905 M, 
usia 56 tahun. Ayahnya Abduh Hasan Khairullàh berasal dari 
Turki. Dan ibunya bernama Junainah, seorang janda, seorang 
perempuan Mesir dari kabilah Arab Bani `Udai yang 

78 Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, ( Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 1997), 281.

79 Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, Tarikh Al-Ustadz Al-Imam Muhammad 
Abduh, Juz 1, (Al-Manar, Mesir, 1913), 14. Muhammad Jàbir al-AnËari, Muhammad 
`Abduh wa as-Ëahwah al-Islàmiyah al-Mujhaýah, dalam al-`Arabi (Kuwait: Kuwait 
Foundation, edisi 559, Juni 2005), 76, Lihat Juga Muhammad Abduh, Risalah Tauhid, 
( Jakartan: Bulan Bintang, 1989), V. Diterjemahkan oleh K.H.Firdaus A.N.
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mempunyai silsilah keturunan sampai kepada Umar bin 
alKhaííàb, khalifah kedua dari al-Khulàfa` ar-Rasyidìn80

Pendidikan Abduh dimulai semenjak kecil. Di usia tujuh 
tahun Abduh mulai menghafalkan al-Quran dan ia mampu 
menghafalnya dalam beberapa tahun kemudian. Pada 1862 
M., orang tuanya menyerahkan pendidikan agamanya kepada 
Sheykh Mujâhid yang masih terhitung saudara ayahnya di Tantâ, 
di sana ia memperbaiki bacaan al-Qurannya di Masjid al-Ahmadì.
Sedangkan ilmu-ilmu dasar keislaman didapatkannya pada tahun 
1281 H/1864 M. Karena kecewa dengan metode pengajaran 
yang disampaikan oleh gurunya, dia pun meninggalkan tempat 
studinya untuk kemudian kembali ke Mahallat Nasr. Selanjutnya 
Abduh bertemu dengan salah satu kerabat ayahnya Sheykh 
Darwìs. Abduh diajari tentang hal-hal yang eksploratif  mengenai 
pembacaannya terhadap teks-teks keagamaan di mana hal 
ini justru menggugahnya untuk senantiasa belajar. Atas saran 
pamannya juga, ia didorong untuk melanjutkan studinya ke al-
Azhar.

Setelah beberapa tahun belajar di Al-Azhar pada tahun 1871 
M, Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir dalam perjalanan 
ke Istambul. Pada usia ke 23 tahun Muhammad Abduh untuk 
pertama kalinya berjumpa dengan Al-Afghani yang menjadi 
Guru sekaligus sahabatnya.81

Setelah lulus dari Al-Azhar, ia juga mengajar dirumahnya, 
di sana ia mengajar kitab Tahdzib Al-Akhlaq karangan Ibnu 
Miskawaih, mengajarkan sejarah peradaban kerajaan-kerajaan 
Eropa karangan Guizot yang diterjemahkan oleh Al-Tahtawi 
ke dalam bahasan Arab di tahun 1877 M dan Mukaddimah Ibn 
Khaldun. Pada tahun 1878 M atas usaha Perdana Mentri Mesir 
Riadl Pasya, ia diangkat menjadi dosen pada Universitas “Darul 
Ulum”, di samping itu ia juga menjadi dosen di Al-Azhar, untuk 
pertama kalinya ia mengajar di Al-Azhar dengan mengajar 

80 Harun Nasution, Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu`tazilah 
( Jakarta: UI Pres, 1987), 11

81 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran 
( Jakarta: Universitas Indonesia ( Jakarta: UI Press), 1990), 120
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manthiq (logika) dan ilmu Al-kalam (teologi). Serta mengajar 
ilmu-ilmu bahasa Arab di Madrasah Al-Idarah wal-Alsun (sekolah 
administrasi dan bahasa-bahasa).82

Selain mengajar, Mohammad Abduh juga aktif  di medan 
politik untuk menentang kebijakan Khedive Ismail (1830-1895 
M) yang lebih berpihak terhadap orang asing daripada pribumi 
sehingga muncul slogan Misr li al-Misriyyìn (Mesir untuk rakyat 
Mesir). Implikasi dari protes tersebut, ia dikenakan hukuman 
tahanan kota di Mahallat Nasr, kampung halamannya sendiri. 
Dan atas usaha perdana menteri Riad Pasha (1834-1911 M), 
setahun kemudian Abduh diizinkan untuk kembali ke Kairo.83

Beberapa tahun setelah itu, dengan adanya transformasi 
politik dan sosial dalam skala besar di Mesir, Mohammad 
Abduh terpilih untuk duduk di Dewan Syura, yang berperan 
sebagai lembaga penasehat raja. Posisinya sebagai ulama yang 
dipandang, mendorong Mohammad Abduh untuk mewakafkan 
sisa umurnya demi melakukan reformasi pemikiran Islam dan 
kegiatan amal. Tahun 1889, penguasa Mesir menobatkannya 
sebagai mufti. Jabatan sebagai Muftì Mesir pun dipegangnya 
sampai dia wafat pada hari Selasa tanggal 11 Juli 1905 pada usia 
57 tahun.

1. Karya

a) Risalatut Tauhid Syarh Nahjil Balaghah  Al-Islam
b) Al-Islàm Dìn al-`Ilm wa al-Madaniyah (Islam adalah Agama 

Ilmu Pengetahuan dan Peradaban) 
c) Al-Islàm wa an-NaËràniyyah ma`a al-`Ilmi al-Madaniyyah 

(Ilmu dan Perbadan Menurut Islam dan Kristen) 
d) Al-Fikru as-Siyasi (Pemikiran dan Politik) 
e) DurÙs min al-Qur´an (Beberapa Pelajaran dari al-Qur´àn) 
f) Tafsìr al-Qur´an al-Karìm Juz `Amm (Tafsir al-Qur´àn al-

Karìm Juz `Amma) 

82 Muhammad Abduh, Risalah Tauhid,… 
83 Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939, (Cambridge 

University Press, 1983), 133
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g) Hàsyiyah `ala Syarh ad-Dawàni li al-Aqa`id al-`Adudiyah 
(Penjelasan Syarah Ad-Dawani tentang Beberapa Akidah 
yang Meleset).

h) Al-Kitàbah wa al-Qalam (tulisan dan pena), 
i) al-Mudabbiru al-Insàni wa al-Mdabbiru al- `Aqli wa ar-RÙhàni 

(Pengontrol manusia, akal dan rohani) 
j) al-`UlÙm al- ̀ Aqliyyah wa ad-Da`wah ilà al-`UlÙm al-`AËriyyah 

(Ilmu Logika dan Seruan Menuju Ilmu Modern).84

2. Pembaharuan

Mohammad Abduh adalah murid Sayid Jamaluddin 
Asadabadi (Afghani). Meski demikian, keduanya memiliki 
pemikiran dan cara berjuang yang berbeda. Setelah Sayid 
Jamaluddin diasingkan dari Mesir, Mohammad Abduh 
memanfaatkan surat kabar di Mesir untuk menyampaikan 
pemikiran reformasinya. Dalam mengusung ide revolusionernya, 
Abduh sangat berhati-hati. Ia lebih banyak memberikan 
perhatian pada upaya pembaruan pemikiran dan pendidikan.  
Walaupun terlibat dalam kehidupan berpolitik, namun Sheikh 
Mohammad Abduh menghindari sikap frontal dalam politik dan 
lebih memberikan perhatian pada masalah reformasi pemikiran.  
Bagi Abduh reformasi pemikiran dan budaya umat Islam lebih 
penting dari segalanya. Sheikh Mohammad Abduh meyakini 
prinsip kaderisasi dan peningkatan kemampuan sumber daya 
manusia. Kebanyakan orang yang ada di sekeliling Abduh, 
adalah para ulama, santri dan kalangan kampus. Merekalah yang 
meramaikan kuliah agama yang disampaikan Syeikh Mohammad 
Abduh. Abduh meyakini bahwa melakukan gerakan reformasi 
terhadap masyarakat hanya bisa dilakukan dengan memperbaiki 
individunya.85 Meski demikian, ia tidak pernah lalai atau acuh 

84  M. Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir Al-manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 
1994), 11

85 Gibb sebagaimana dikutip Mukti Ali menyebutkan salah satu karya 
terkenalnya, Modern Trends in Islam, menyebutkan empat agenda pembaharuan 
Muhammad Abduh. Keempat agenda itu adalah Purifikasi, Reformasi, Pembelaan 
islam dan Reformulasi. Lihat A. Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern di Timur 
Tengah,. ( Jakarta: Djambatan, 1995), 365   
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terhadap kondisi sosial yang ada. 
Mohammad Abduh yang pernah diasingkan ke luar 

negeri, mulai dari Beirut hingga menyusul gurunya Sayid 
Jamaluddin di Eropa, sekembalinya ke Mesir berhasil mendekati 
gubernur Mesir kala itu. Kedekatan itu dimanfaatkannya untuk  
menjalakan ide-idenya termasuk reformasi di Universitas Al-
Azhar antara lain memperbaiki sistem pendidikan,memberikan 
ijazah resmi pendidikan, memberikan layanan kesehatan bagi 
para pelajar agama, memperbaiki gaji bagi para tenaga pengajar, 
dan meningkatkan layanan asrama bagi para pelajar agama.
Beliau juga membenahi sistem waqaf  dan melakukan reformasi 
pada sistem pengadilan syariat. Berikut beberapa pemikiran 
pembaharuan Muhammad Abduh.

a) Pintu Ijtihad Terbuka
Peran akal dalam pandangan Abduh sangat penting sekali, 

sehingga tidak mungkin seseorang memiliki keimanan yang 
sempurna tanpa menggunakan akal dan rasionya. Karena 
menurutnya akal adalah media untuk mencapai keimanan yang 
sempurna. Oleh sebab itu, perkataan berpikirlah agar engkau 
beriman (i‘qil kay tu’min) adalah suatu keharusan bagi Abduh 
terhadap permasalahan Iman.86

Mohammad Abduh meyakini bahwa untuk melawan 
kejumudan (kebekuan berpikir) dan pola pikir kebarat-baratan 
serta taqlid buta adalah dengan kembali kepada ajaran murni 
Islam. Sama seperti gurunya, Sayid Jamaluddin, Mohammad 
Abduh menolak kepercayaan bahwa pintu ijtihad telah ditutup. 
Beliau mencetuskan pemikiran untuk membuka pintu ijtihad 
serta pengembangan pemikiran dan penelitian Islam. Meski 
harus berhadapan secara pemikiran dengan para ulama Al-
Azhar, namun Muhammad Abduh tetap memegang teguh 
keyakinannya dalam masalah ijtihad. Beliau meyakini bahwa 
ijtihad harus dilakukan oleh mereka yang memang layak untuk 
berfatwa.Muhammad Abduh mengajukan prakarsa yang berisi 

86 Abd. al-Rahman Muhammad Badawi, al-Imâm Muhammad ‘Abduh wa al-
Qadâyâ alIslâmìyah (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misrìyah), 7
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dua metodologi ijtihad. Pertama adalah kaedah maslahah yang 
sering digunakan oleh aliran Maliki dan Hanafi. Kaedah ini 
menurutnya penting untuk menyelesaikan masalah-masalah 
kontemporer. Kedua adalah kaedah talfiq, yaitu menggunakan 
pendekatan sintesis, dengan memilih yang terbaik setelah 
mengadakan perbandingan antara ijtihad para ulama` dari 
pelbagai aliran. Ijtihad bagi Abduh merupakan jalan terbaik 
untuk memecahkan kebekuan dan kejumudan pemikiran umat 
yang tidak berupaya menghadapi perubahan masyarakat dan 
zaman.

Muhammad Abduh menjelaskan dalam karyanya Al-Urwah 
Al-wusqa, bahwa faham qadla dan qadar telah diselewengkan 
menjadi fatalism, sedangkan faham qadla dan qadar sebenarnya 
mengandung unsur dinamis yang membuat umat Islam di 
zaman klasik dapat membawa Islam sampai ke Spanyol dan 
dapat menciptakan peradaban. Sikap fatalism yang terdapat 
dikalangan umat Islam perlu diubah dengan faham kebebasan 
manusia dalam kemauan dan perbuatan yang membawa mereka 
pada kemajuan dan kehidupan yang lebih baik. Inilah yang akan 
menimbulkan dinamika umat Islam kembali, di mana ketika itu 
umat Islam akan berusaha merubah nasibnya dengan usahanya 
sendiri.87

Tentang taklid kepada ulama lama tidak perlu dipertahankan 
bahkan mesti diperangi, karena taklid inilah yang membuat 
umat Islam berada dalam kemunduran dan tidak dapat maju. 
Muhammad Abduh dengan keras mengkritik ulama-ulama yang 
menimbulkan faham taklid. Kata Muhammad Abduh, sikap 
ulama ini membuat umat Islam berhenti berpikir dan membuat 
akal umat Islam berkarat. Taklid ini menghambat perkembangan 
bahasa Arab, perkembangan susunan masyarakat Islam, syariat, 
sistem pendidikan dan lain sebagainya.88

b) Pan-Islamisme
Muhammad Abduh mempunyai dua cita-cita. Pertama adalah 

87 Harun Nasution, Pembaharuan,… 66.
88  Saefudin, Pemikiran Modern,… 22
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persatuan dan kesatuan umat Islam. Kedua persatuan rakyat Mesir 
sebagai bagian dari dunia Islam. Meskipun antara kedua cita-cita 
itu tidak banyak kaitannya, namun beliau selalu menghindari 
pembahasan yang menyebutkan agama terpisah dari politik, 
sebab beliau memang tidak memiliki keyakinan yang demikian. 
Muhammad Abduh menyukai sebuah pemerintahan yang 
melibatkan rakyat sebagai pihak yang memberikan nasehat dan 
masukan. Karena itu, para penguasa muslim seharusnya mengikuti 
ajaran syariat Islam dan tidak lupa untuk bermusyawarah dengan 
para ahli dalam menjalankan roda pemerintahan.

Tak berbeda dengan Sayid Jamaluddin, Sheikh Muhammad 
Abduh mencurahkan perhatian yang besar dalam masalah 
persatuan dunia Islam. Beliau menolak fanatisme golongan. Buku 
Syarh (penjelasan) Nahjil Balaghah yang ia tulis adalah langkah nyata 
Muhammad Abduh dalam melakukan pendekatan antar mazhab 
Islam. Dalam kitab itu, ia berulang kali menyatakan kecintaannya 
yang dalam kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya dalam 
tubuh internal Islam, Muhammad Abduh juga melakukan upaya 
pendekatan dengan para pemeluk agama Kristen dan Yahudi. 
Langkahnya dalam hal ini ditunjukkan dengan membentuk 
sebuah perkumpulan dengan nama ‘Jam’iyyah al-Taqrib Baina 
Ahl Al-Islam wa Ahl Al-Kitab’. Mengenai hubungan antar berbagai 
mazhab Islam Sheikh Mohammad Abduh meyakini pendekatan 
antar mazhab. Kaedah talfiq yang ia kemukakan menunjukkan hal 
itu. Sheikh Muhammad Abduh juga membentuk perkumpulan 
‘Jam’iyyah Dar Al-Taqrib’, yang merupakan langkah nyata beliau 
dalam upaya pendekatan antar mazhab Islam. Ulama besar ini 
dikenal tegas dalam menolak pertikaian dan perselisihan antar 
para pengikut mazhab yang berbeda.

Dalam usahanya untuk mengadakan pembaharuan itu 
Muhammad Abduh mempunyai program atas tiga dasar:

1) Kembali pada dasar dasar ajaran islam yang murni dan 
memberikan kesempatan berfikir dan berijtihad

2) Pembinaan dan pengembangan bahasa arab secara baik 
dan benar
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3) Menghormati hak hak bangsa dan membebaskan dari 
segala macam penidasan dan kesewanang wenangan 
pihak penguasa.

 Adapun sasaran dari tiga dasar program tersebut adalah

1) Memerangi segala bentuk ke jumudan

2) Menyesuaikan ajaran-ajaran Islam dengan kebudayaan 
Barat dengan berpegang teguh kepada dasar dasar 
ajaran Islam 

3) Menjunjung tinggi kebebasan berpikir dan berijtihad 
di dalam agama

4) Menolak pemikiran barat yang tidak dapat memahami 
ajaran islam sesuai dengan sumber sumber yang asli 
dan benar

5) Tidak mengakui cabang cabang imu fikih secara 
khayali

6) Membrantas terhadap kemusyirikan dan bid’ah

7) Menyesuaikan akal dan agama

8) Mengajak toleransi agama antara bangsa-bangsa.

c) Sosial Politik dan Keagamaan
Dalam bidang sosial keagamaan, Muhammad Abduh 

mempunyai banyak ide pembaharuan diantaranya:

a. Kemajuan agama Islam itu tertutup oleh umat Islam 
sendiri,dimana umat Islam beku dalam memahami 
ajaran Islam,dihapalkan maksudnya tapi tidak 
berusaha mengamalkan isi kandungannya. Dalam 
hal ini ungkapan Muhammad Abduh yang terkenal 
didunia Islam “Islam itu tertutup oleh pengikut-pengikut 
Islam itu sendiri”. 

االسالم حمجوب باالسلمي 
b. Akal mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam 
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agama Islam. Dalam pernyataan ̀ Abduh menyebutkan 
bahwa:

 Agama adalah sejalan dengan akal dan tidak ada 
agama bagi orang yang tidak menggunakan akal”. 

الدين هوالعقل الدين لن العقل له
c. Ajaran Islam sesuai dengan pengetahuan modern 

begitu pula Ilmu Pengetahuan modern pasti sesuai 
dengan ajaran Islam.

Dalam bidang politik, Muhammad Abduh berpandangan 
bahwa Islam tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan. 
Jika bentuk khalifah masih tetap menjadi pilihan sebagai model 
pemerintahan maka bentuk demikian pun harus mengikuti 
perkembangan masyarakat. Ini mengandung makna bahwa apa 
pun bentuk pemerintahan, Muahmmad Abduh menghendaki 
suatu pemerintahan yang dinamis. Dengan demikian, ia 
mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Namun 
pendapat ini adalah konsekwensi dari pendapatnya tentang 
kehendak kebebasan manusia. Muhammad Abduh berpendirian 
bahwa pemerintahan itu tidak berdasarkan agama, akan 
tetapi pemerintahan harus memiliki tugas keagamaan untuk 
memelihara nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam pada umumnya.
Bagi Abduh kekuasaan politik yang ada di samping mengurus 
dunia, juga harus melaksanakan prinsip-prinsip Islam. 

d) Bidang Pendidikan
Reformasi pendidikan tinggi Islam difokuskan Muhammad 

Abduh pada universitas almamaternya, Al-Azhar. Muhammad 
Abduh menyatakan bahwa kewajiban belajar itu tidak hanya 
mempelajari buku-buku klasik berbahasa Arab yang berisi dogma 
ilmu kalam untuk membela Islam. Akan tetapi, kewajiban belajar 
juga terletak pada mempelajari sain-sain modern, serta sejarah 
dan agama Eropa, agar diketahui sebab-sebab kemajuan yang 
telah mereka capai. Usaha awal reformasi Muhammad Abduh 
adalah memperjuangan mata kuliah filsafat agar diajarkan di Al-
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Azhar. Dengan belajar filsafat, semangat intelektualisme Islam 
yang padam diharapkan dapat dihiduipkan kembali.89

Pembaharuan lainnya dalam pendidikan ini adalah pada 
segi metodologi dimana Abduh juga menghidupkan metode 
munàzarah (discussion) dalam memahami pengetahuan yang 
sebelumnya banyak mengarah kepada taqlìd semata terhadap 
pendapat ulama-ulama tertentu yang dianggap mempunyai 
berpengaruh. Hal tersebut diubahnya dengan jalan pengembangan 
kebebasan intelektual di kalangan mahasiswa al-Azhar. Demikian 
juga halnya dengan sikap ilmiah, terutama dalam memahami 
sumber-sumber ilmu agama yang selama ini memiliki landasan 
yang tidak dapat diganggu gugat oleh pemikiran dan kemajuan 
zaman. Adapun pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan 
Muhammad `Abduh untuk kemajuan al-Azhar adalah: 

1) Menaikan gaji guru-guru atau dosen-dosen yang miskin. 
2) Membangun Ruwaq al-Azhar yaitu kebutuhan pemondokan 

bagi dosen-dosen dan mahasiswanya. 
3) Mendirikan Dewan Administrasi al-Azhar (Idàrah al-

Azhar). 
4) Memperbaiki kondisi perpustakaan yang sangat 

menyedihkan. 
5) Mengangkat beberapa orang sekretaris untuk membantu 

kelancaran tugas Syekh al-Azhar. 
6) Mengatur hari libur, dimana libur lebih pendek dan masa 

belajar lebih panjang. 
7) Uraian pelajaran yang bertele-tele yang dikenal Syarah al-

Hawàsyi diusahakan dihilangkan dan digantikan dengan 
metode pengajaran yang sesuai dengan perkembangan 
zaman. 

8) Menambahkan mata pelajaran berhitung, aljabar, sejarah 
islam, bahasa dan sastra, prinsip-prinsip geometri dan 
geografi ke dalam kurikulum al-Azhar. 

89 Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, ( Jakarta: Paramadina 
1992), 311
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F. Rasyid Ridho (1865–1935)

1.	 Biografi	Intelektual

 Muhammad Rasyid Ridha dilahirkan di Qalmun 
wilayah pemerintahan Tarablus pada  tahun 
1282-1354 H/1865-1935 M. Qalamun adalah 
sebuah desa yang terletak di pantai Laut Tengah, 
sekitar tiga mil dari Kota Libanon. Saat itu 
Libanon merupakan bagian dari wilayah 
Kerajaan Turki Utsmani. Dia adalah Muhammad 

Rasyid Ibn Ali Ridha Ibn Muhammad 
Syamsuddin Ibn Muhammad Bahauddin Ibn Manla Ali Khalifah. 
Keluarganya dari keturunan yang terhormat berhijrah dari 
Baghdad dan menetap di Qalmun. Kelahirannya tepat pada 27 
Jumad al-Tsanil tahun 1282 H/ 18 Oktober tahun 1865 M.90

Rashid Ridha belajar dari kedua orang tuanya sendiri, 
Rasyid Ridha juga belajar kepada sekian banyak guru. Semasa 
kecilnya Rasyid Ridha di masukkan oleh orang tuanya di 
madrasah tradisional di kampungnya Qalamun untuk belajar 
menulis, berhitung dan belajar mengenal huruf  serta membaca 
al-Quran. Setelah tamat sekolah di madrasah al-Rasyidiyah, pada 
tahun 1882 M Rasyid Ridha dikirim oleh orang tuanya untuk 
meneruskan pelajaran ke al-Madrasah al-Wataniah al-Islamiah 
(Sekolah Nasional Islam) di Tripoli, Libanon. Di sini, ia belajar 
ilmu mantiq, matematika, filsafat dan ilmu-ilmu agama dengan 
gurunya Syekh Husein al-Jisr.

Husein al-Jisr yang membangun madrasah ini, telah banyak 
melontarkan ide-ide pembaruan bagi murid-muridnya. Di 
antara pemikiran pembaruannya itu, antara lain: (1) Satu-satu 
solusi yang harus ditempuh oleh umat Islam untuk mencapai 
kemajuan adalah memadukan pendidikan agama dan pendidikan 
umum dengan menggunakan metode Eropa, karena Islam tidak 
pernah mendikotomikan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah 

90 Yusran  Asmuni, “Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan 
dalam dunia Islam”, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995),  82. 
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di madrasah ini, diajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, 
metode dan sistemnya sudah mulai mengarah kepada sistem 
sekolah di Barat. (2) Sekolah-sekolah yang didirikan bangsa 
Eropa dan Amerika di Suriah saat itu banyak diminati anak-anak 
pribumi. Keadaan ini, justru mengkhawatirkan al-Jisr karena di 
sekolah-sekolah itu tidak disajikan materi pelajaran agama.91

Rasyid Ridha juga seorang aktivis politik, ia pernah 
menjabat sebagai ketua presiden Kongres di Suria pada tahun 
1920 M, anggota delegasi Suria-Palestina di Jenewa pada tahun 
1921 M, anggota Komite Politik Mesir di Kairo selama masa 
pemberontakan Suria tahun 1925-1926 M dan menghadiri 
Konferensi Islam di Makkah tahun 1926 M.

Setelah mendarmabaktikan hidupnya selama puluhan 
tahun demi tercerahkannya kaum muslimin, Rasyid 
Ridha92akhirnya  wafat pada tahun 1354 H/ 1935, secara 
mendadak dan dengan penyebab yang misterius di dalam mobil 
yang membawanya pulang dari Suez ke Kairo.93 Ia dimakamkan 
di ibukota Mesir ini bersebelahan dengan makam gurunya, 
Muhammad Abduh.

2. Karya

Karya-karya yang dihasilkan semasa hidup Rasyid Ridho 
pun cukup banyak. Antara lain:

a) Tarikh Al-Ustadz Al-Imama As-Syaikh’ Abduh (sejarah 
hidup Imam Syaikh Muhammad Abduh)

b) Nida’Li Al-jins Al-Latif  (panggilan terhadap kaum wanita)
c) Al-Wahyu Muhammad (wahyu Allah yang diturunkan 

kepada Muhammad SAW)
d) Yusr Al-Islam wa Usul At-tasyri’ al-‘Am (kemudahan agama 

islam dan dasar-dasar umum penetapan hokum islam)
e) Khilafah wa Al-Imamah Al-Uzma (kekhalifahan dan imam-

91 Van Hoeve, Ensiklopedi Islam, jilid IV, ( Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 2000), 161
92 Yusran Asmuni, Dirasah Islamiah III: Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan 

Pembaharuan dalam dunia Islam”, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 88.
93 Ali Mufrodi, “Islam di Kawasan Kebudayaan Arab”, ( Jakarta:  Logos, 1997), 164. 
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imam besar)
f ) Muhawarah Al-Muslih wa Al-Muqqallid (dialog antara 

kaum pembaharudan konservatif )
g) Zikra Al-Maulid An Nabawiy (peringatan kelahiran nabi 

Muhammad SAW)
h) Haquq Al-Mar’ah As-Solihah (hak-hak wanita muslim).
i) Tafsir Al-Manar terdiri dari 12 jilid. Tafsir Al-Qur’an karya 

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha itu berjudul Tafsir 
al-Qur’an al Hakim (Tafsir Al-Manar)bagian pertamanya, 
yaitu surat al-Fatihah sampai dengan surat an-Nisa ayat 
125 merupakan hasil kerjasama dengan gurunya, Syekh 
Muhammad Abduh. Sedangkan bagian keduanya, yaitu dari 
surat al-Nisa ayat 126 sampai dengan surat Yusuf  ayat 110 
adalah hasil karyanya secara mandiri.94

3. Pembaharuan

Ide pembaharuan Rasyid Ridha mendapat perhatian dan 
mempengaruhi dunia Islam. Setelah pembukaan Dar al-Da’wah 
wa al-Irsyad di Kairo, Rasyid mendapat undangan dari kalangan 
tokoh Islam India untuk membuka lembaga pendidikan semacam 
itu di India. Hal ini membuktikan bahwa idenya mendapat 
perhatian dan mempengaruhi umat Islam India. Ide-idenya yang 
terkandung dalam majalah al-Manar kuat sekali mempengaruhi 
umat Islam Indonesia. Idenya yang sangat terasa di Indonesia 
adalah pemberantasan bid’ah dan khurafat, serta perumusan 
kembali keyakinan dan pengamalan Islam disesuaikan dengan 
pemikiran dan peradaban modern.

Pada tahun 1898 Rasyid Ridha hijrah ke Kairo dengan maksud 
berguru dan bergabung dengan Muhammad Abduh. Langkah 
pertama yang dilakukan Rasyid di Mesir adalah mendesak 
Abduh untuk menerbitkan sebuah majalah sebagai corong 
mereka. Menurut Rasyid, hal ini penting karena cara yang tepat 
untuk menyembuhkan penyakit umat ialah pendidikan serta 

94 Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Pengantar Ilmu al-Quran /Tafsir, ( Jakarta: 
Bulan Bintang, 1994), 280
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menyiarkan ide-ide yang pantas untuk menentang kebodohan 
dan pikiran-pikiran yang mengendap dalam diri umat seperti 
fatalistik dan khurafat.  Abduh menyetujui saran muridnya itu, 
kemudian terbitlah sebuah majalah yang diberi nama al-Manar. 
Nama yang diusulkan Rasyid dan disetujui Abduh. Dalam 
terbitan perdananya dijelaskan bahwa tujuan al-Manar sama 
dengan al-‘Urwah al-Wusqa, yakni sebagai media pembaharuan 
dalam bidang agama, sosial, ekonomi, menghilangkan faham-
faham yang menyimpang dari agama Islam, peningkatan mutu 
pendidikan, dan  membela umat Islam dari kebuasan politik 
Barat.95

a) Bidang Pendidikan
Rasyid menganjurkan umat Islam memiliki satu  kekuatan 

untuk menghadapi beratnya tantangan dunia modern. Kekuatan 
itu hanya dapat dimiliki jika umat Islam bersedia menerima 
peradaban Barat. Jalan untuk memperoleh peradaban Barat 
itu ialah berusaha memperoleh ilmu pengetahuan dan 
teknologi Barat itu sendiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi 
tidak berlawanan dengan Islam,96bahkan umat Islam wajib 
mempelajari dan menerima ilmu pengetahuan dan teknologi itu 
bila mereka ingin maju.97

Dalam berbagai tulisannya, Rasyid mendorong umat 
Islam untuk menggunakan  kekayaannya dalam  pembangunan 
lembaga-lembaga pendidikan. Menurut Rasyid,  membangun 
lembaga pendidikan lebih baik dari membangun masjid. Baginya 
masjid tidaklah besar nilainya apabila orang-orang yang shalat di 
dalamnya hanyalah orang-orang bodoh. Dengan  membangun 
lembaga pendidikan, kebodohan dapat dihapuskan dan dengan 
demikian pekerjaan duniawi dan ukhrawi akan menjadi baik. 
Satu-satunya jalan menuju kemakmuran adalah perluasan 
pendidikan secara umum. 

95 Kurnia Ilahi, “Perkembangan Modern dalam Islam”, (Riau: Lembaga 
Penelitian dan Perkembangan Fakultas Usuluddin UIN SUSKA dan Yayasan Pusaka 
Riau, 2002), 58

96 Harun Nasution, “Pembaharuan dalam Islam”, …, 71.
97 Kurnia Ilahi, Perkembangan Modern dalam Islam… 64
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Di bidang pendidikan ia mendirikan sekolah sebagai misi 
Islam dengan  nama Madrasah al-dakwah Wa al-Irsyad di Kairo 
pada tahun 1912 M. Para alumni madrasah ini disebarkan 
keberbagai dunia Islam. Muhammad Rasyid Ridha sebagai 
penggerak pembaharuan Islam yang masih condong pada 
ajaran-Ibnu Taimiyah. 

 Rasyid Ridha juga merasa perlunya dilaksanakan ide 
pembaharuan dalam bidang pendidikan, terutama kurikulumnya. 
Untuk itu, ia melihat perlu ditambahkan ke dalam kurikulum 
berbagai macam mata pelajaran, antara lain: Teologi, Pendidikan 
Moral, Sosiologi, Ilmu Bumi, Sejarah, Ekonomi, Ilmu Hitung, 
Ilmu Kesehatan, Bahasa Asing, Ilmu Kesejahtraan Keluarga, 
di samping ilmu Fiqh, Tafsir, Hadits dan lain-lainnya yang bisa 
diberikan di madrasah-madrasah tradisional.

b) Bidang Teologi
Dalam masalah teologi, Rasyid Ridha banyak dipengaruhi 

oleh pemikiran para tokoh gerakan salafiyah. Dalam bukunya, 
ada beberapa konsep pembaharuan yang dikemukakannya, 
yaitu masalah akal dan wahyu, sifat Tuhan, perbuatan manusia 
(af ’al al-Ibad) dan konsep iman.

Rasyid Ridha  mengatakan bahwa salah satu dari sebab-
sebab yang membawa kepada kemunduran umat Islam ialah 
faham fatalisme (‘aqidah aljabr). Islam sebenarnya mengandung 
ajaran dinamis. Orang Islam disuruh bersikap aktif. Dinamis 
dan sikap aktif  itu terkandung dalam kata jihad; jihad dalam arti 
berusaha keras, dan sedia memberi pengorbanan, harta bahkan 
juga jiwa. Faham jihad inilah yang menyebabkan umat Islam di 
zaman klasik dapat menguasai dunia

Menurut Rasyid Ridha, umat Islam dapat mengejar 
ketinggalannya dari bangsa Eropa, jika mereka kembali kepada 
ajaran Islam sebenarnya sebagaimana telah diajarkan  Nabi 
Muhammad saw dan dipraktekkan oleh sahabat.98Dengan 

98 Kurnia Ilahi, “Perkembangan Modern dalam Islam”, (Riau: Lembaga 
Penelitian dan Perkembangan Fakultas Usuluddin UIN SUSKA dan Yayasan Pusaka 
Riau, 2002), 60
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demikian, Rasyid menganjurkan untuk menggali kembali teks 
al-Qur’an. 

Ijtihad adalah modal awal demi keberlangsungan syariat 
Islam yang memenuhi seluruh kebutuhan pembaruan “karena 
syariat Islam adalah syariat penutup dari Tuhan, dan hikmah dari 
semua itu adalah bahwasanya Allah swt,  telah menyempurnakan 
agama ini dan menjadikannya agama yang universal antara ruh 
dan jasad, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada 
umatnya untuk berijtihad yang benar dan dalam mengambil 
istinbat. Kedua sisi ini sangat sesuai dengan kemaslahatan 
manusia di setiap tempat dan waktu.

c). Bidang Politik dan Hukum
Rasyid Ridha memang mengakui kemajuan peradaban 

Barat, namun dia tidak setuju dengan ide kebangsaan yang dibawa 
bangsa Barat. Menurut Rasyid, umat Islam tidak perlu meniru 
ide kebangsaan Barat, karena dalam Islam rasa kebangsaan itu 
dibangun  atas dasar keagamaan.99

Tentang gagasan politik, Ridha banyak melontarkan ide-
ide “ Ukhwah Islamiyah“.Untuk itu, ia mengajak umat Islam agar 
bersatu kembali di bawah satu keyakinan, satu sistem moral, satu 
sistem pendidikan, dan tunduk kepada satu sistem hukum dalam 
satu kekuasaan yang berbentuk Negara, yaitu khilafah seperti 
pada masa al-Khulafa`u al-Rasyidun. Khalifah mesti seorang 
mujtahid dan dalam menjalankan roda pemerintahannya, ia 
dibantu oleh ulama. Khalifah bertanggung jawab atas segala 
tindakannya di bawah pengawasan “ahl al-Hall wa al-‘Aqd” yang 
anggotanya pastilah mencakup para ahli-ahli dibidang hukum, 
politik, sosial, peradilan, tata kota, dan keuangan. Selain itu 
tercakup juga para ahli dalam bidang keadilan, pemikiran, dan 
hikmah. Hanya sistem khalifahlah, “ukhwah Islamiyah” dapat 

99 Faith and Power: The Politics of  Islam, karangan Edward Mortimer”, (Bandung: 
Mizan, 1984), 230, Lihat juga Albert Hourani, “Pemikiran Liberal di Dunia Arab”, 
(Bandung: Mizan, 2001), 367, Esposito, John L. III. Husein, Makhnun, “Islam dan 
Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah”, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
1994), 94.  
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diwujudkan.100

Untuk melaksanakan “proyek” menghidupkan kembali 
lembaga kekhalifahan itu Rasyid Ridha mengusulkan 
diselenggarakannya suatu muktamar raya Islam di Kairo, 
Mesir, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari semua negara Islam 
dan seluruh umat Islam. Dengan menambahkan bahwa Mesir 
adalah satu-satunya negara yang layak menjadi penyelenggara 
pertemuan akbar Islam seperti itu, tanpa memberikan uraian 
lebih lanjut tentang alasannya. Muktamar tersebut berlangsung 
pada tahun 1926 M, tetapi muktamar tersebut berakhir dengan 
kegagalan. Karena banyak dan kuatnya pertentangan di antara 
para peserta muktamar dan akhirnya tidak dapat tercapai 
kesepakatan.101

Konsep kekhalifahan yang diajukan Rasyid sebagai yang 
termuat dalam buku al-Khalifah, kelihatannya semata-mata 
hasil renungan dan pandangannya terhadap sejarah perjalanan 
khalifah al-Rasyidin. Dia hanya melihat pada fungsi negara 
dengan mengenyampingkan persepsi negara ditinjau dari sudut 
pertumbuhan penduduk. Dengan kata lain, Rasyid kurang 
menghayati dinamika sejarah pemerintahan Islam pada zaman 
klasik dan pertengahan. Secara administrasi, sistem kekhalifahan 
itu memancing instabilitas dan perebutan kekuasaan karena 
secara langsung menutup kreativitas dan aspirasi rakyat. 
Tampaknya sistem kekhalifahan sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan zaman.102

100 Lihat Muhammad Rasyid Ridha, al-Khilafah, (Kairo: Madinah Nasr, 1922), 
66 baca juga Kurnia Ilahi, “Perkembangan Modern,… 62. 

101 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara,… 134.
102 A. Munir dan Sudarsono, Aliran Modern dalam Islam, ( Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1994).  163
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G. Qasim Amin (1863–1908) 

1.		 Biografi	Intelektual

  Qasim Amin yang bernama lengkap Qasim 
Amin Bey dilahirkan di kota Iskandariyah 
(Mesir) pada bulan Desember 1863. Ayahnya 
bernama Muhamad Beik Amin berasal dari 
Turki (Suku Kurdi), seorang pengusaha yang 
kaya. Dia hidup di Sulaimaniyah hanya 8 
tahun dan kemudian kembali ke kota tempat 
kelahirannya yaitu Iskandariyah. Qasim Amin 

memulai pendidikannya dari sekolah dasar pada 
umur 8 tahun. Setelah menamatkan Madrasah Ibtidaiyah di 
Ra’su at Tin di Alexandria, keluarganya hijrah ke Kairo kemudian 
ia melanjutkan pendidikannnya di madrasah  Tajhiziyah al-
Khedewiyah. Pada tahun 1881, ia mencapai gelar licance (Lc) dari 
Fakultas Hukum dan Administrasi dari sebuah akademi. Pada 
waktu itu, Qasim Amin masih berumur 20 tahun. Pada masa 
kuliahnya itu, ia mulai kenal dengan sosok Jamaluddin Al-
Afghani dan aliran-aliran pemikirannya yang memang 
berkembang di Mesir pada saat itu.Pertemuan Amin dengan 
dua tokoh pembaru, Jamaluddin al-Afgani dan Abduh, di Paris, 
turut membentuk pola pikirnya.103

Dengan bekal gelar licance-nya ia bekerja sebagai pengacara 
pada sebuah kantor milik Musthafa Fahmi Basya, seorang 
pengacara besar pada saat itu yang memang sudah memiliki 
hubungan baik dengan orang tua Qasim. Melalui perantara 
kantornya, Qasim berkesempatan untuk melanjutkan studi 
di Perancis atas sponsor dari Musthafa Fahmi Basya. Dalam 
masa perantauannya di Paris, di Mesir sendiri pada saat itu 
terjadi Revolusi Arab yang dipimpin murid-murid Jamaluddin 
al-Afghani.Revolusi ini berakhir dengan penjajahan Mesir oleh 
tentara Inggris dan tokoh tokoh revolusi tersebut dihadapkan ke 
Meja Hijau. Jamaluddin al-Afghani dan muridnya, Muhammad 

103  Biografi lengkap Qasim Amin, silahkan baca Muhammad Imarah (ed.), 
Qasim Amin; al-A‘mal al-Kamilah, cet. Ke-2 (Beirut: Dar asy-Syuruq, 1989), 20 
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Abduh diasingkan dari Mesir, dan pada akhirnya keduanya 
menetap di Paris. Di sinilah Qasim kembali menjalin hubungan 
dengan Al-Afghani dan juga menjadi penerjemah pribadi bagi 
Muhammad Abduhh.104

Qasim Amin ialah sosok intelektual Mesir yang memiliki basis 
pendidikan dan pergaulan yang luas, perjalanannya pun mulai dari 
Dunia Arab khas Timur Tengah hingga dunia Eropa dan Amerika 
yang metropolis. Qasim Amin bisa diandaikan sebagai “ikon” yang 
begitu getol memperjuangkan terciptanya peradaban baru islam 
yang berbingkai keadilan, kesetaraan dan kemuliaan bagi laki-laki 
dan perempuan sekaligus.

Pendidikan awal diperoleh Amin di Madrasah Ra’sul Altin 
di Iskandariyah, kemudian pendidikan menengah diperoleh 
di Madrasah Tajhziyah di Cairo dan pendidikan tingginya ia 
mengambil jurusan hukum di Madrasah al Huquq al-Hudawiyah dan 
memperolah gelar Lience pada tahun 1881 di samping itu  juga  Ia 
rajin membaca buku-buku barat, sehingga cakrawala berpikirnya 
jauh ke depan dan dapat mengetahui mana tulisan obyektif  dan 
tidak, namun ia tidak menutup mata kenyataan bahwa umat Islam 
terdapat banyak kejelekan-kejelekannya  itu di sebabkan  oleh silih 
bergantinya penjajah menduduki Mesir. Oleh sebab itu  ia berusaha 
mengadakan pembaharuan dalam masyarakat, dalam segala bidang 
dan tampaknya memperbaiki nasib wanita lebih diutamakan. 
Kepeduliaanya yang demikian tinggi terhadap masalah perempuan 
dan masyarakat. Wanita yang terbelakang dan jumlahnya sekitar 
seperdua dari jumlah penduduk Mesir, merupakan hambatan  dalam 
pelaksanaan  pembaharuan, karena itu kebebasan  dan pendidikan 
wanita  perlu mendapat perhatian.

Tahun 1887, Amin mampu menyelesaikan studinya di Fakultas 
Hukum Universitas Montpellier. Pada tahun 1887 Amin diangkat 
menjadi hakim dan karirnya meningkat pesat, sehingga pada tahun 
1889, Amin diangkat menjadi Walikota di Bani Saef. Amin sendiri 
wafat pada 23 April tahun 1908, bertepatan dengan 1326 H.

104  Qasim Amin, Tahrir al-Mar’ah, (Kairo: 1899),.7
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2.  Karya

Ide-ide kebebasan wanita tersebut  di atas, tentu ada 
yang setuju dan ada pula yang tidak setuju, akan tetapi  usaha 
meningkatkan  peran wanita itu kini dirasakan hasilnya.

Adapun karya yang di hasilkan Amin diantaranya, Mishr wa 
al-Misriyyum wa al-Nataij wa akhlaq al-Waiz, Tarbiyyat al-Mar’at 
wa al-Hijab dan Mar’at al-Muslimat. Dari sekian karyanya, terlihat 
betapa Amin termotivasi dan mencoba mengembangkan gagasan 
Abduh tentang kemakmuran masyarakat dan kepentingan 
bersama.

Pada tahun 1894 ia mulai aktif  dalam kegiatan tulis menulis, 
karya pertamanya lahir, “Al-Mashriyyûn” (Les Egyptiens) 
dengan menggunakan bahasa Perancis. Buku ini adalah counter 
terhadap tulisan seorang tokoh Perancis, Duc D’harcouri, yang 
mengecam realitas sosio-kultural masyarakat Mesir. Karya 
perdana ini rupanya bisa menggenjot kreatifitas Qasim Amin 
dalam dunia tulis-menulis. Selanjutnya lahir karya-karya Qasim 
Amin yang menjadi magnum opus-nya, yaitu, “Tahrìr al-Mar’ah’” 
(Pembebasan Perempuan) terbit pada tahun 1899 dan “Al-Mar’ah 
Al-Jadìdah” (Perempuan Modern) yang terbit tahun 1900.105

Kitab tahrìr al-mar’ah membahas empat tema utama yakni: 
pendidikan perempuan (tarbiyah al-mar’ah), hijab (hijab an-nisa’), 
perempuan dan umat (al-mar’ah wa al-ummah), dan erakhir masalah 
keluarga (al-‘ailah). Selain itu beberapa karya lainnya adalah Kalimat, 
Asbab wa Nataij, Akhlaq wa Mawaiz, Insya ’ al-Jami’ah, al-Imam 
Muhammad Abduh: Akhlaquhu wa Fadailuhu wa Imamatuhu.

3.  Pemikiran dan Pembaharuan Islam

Tema utama pembaharuan Qasim Amin adalah “Tahrir 

105 Dua karya terakhir Amin memang kontroversial di masanya. Hal inilah 
yang membuat Muhammad Tol’at Harb menulis karya yang secara spesifik menolak 
semua gagasan Amin, khususnya yang ada dalam buku pertamanya, tah}rir al-
Mar’ah. Karya tersebut berjudul ‘Tarbiyatul Mar’ah wa al-Hijab fi ar-Raddi ‘ala Kitabi 
Tahrir al-Mar’ah li Qasim Amin’, lihat selanjutnya Syaiful Bahri Kontribusi Pemikiran 
Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 6, 
No. 1, 2013 M/1434 H, 22
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al-Mar’ah”yang  dikenal  dengan  istilah  “emansipasi  wanita”,  
merupakan  sebuah  gagasan  yang  berlandaskan  pada semangat 
pembebasan dan pemberdayaan kaum wanita dari tradisi  
masyarakat  Mesir, dimana wanita dijadikan sebagai budak dan 
pemuas nafsu kaum pria serta  selalu  dipingit  di  dalam  rumah. 
Gagasan  ini muncul sebagai refleksi dan wujud kepedulian 
intelektualisme Qasim Amin terhadap realitas wanita Mesir,  
yang menurutnya sudah benar-benar melewati  batas  toleransi. 
Dia melihat wanita  Mesir tidak saja terpinggirkan  dalam  relasi  
laki-laki  dan  wanita  serta  struktur sosiologis, tetapi juga hak-hak 
mereka sebagai individu merdeka telah terenggut  oleh  keyakinan 
tradisional  dan  berbagai  praktek  patriarki mengatasnamakan  
agama yang  dianggap  sudah  mapan.Amin menekankan bahwa 
proses reformasi sosial hanya akan berhasil jika hukum keluarga 
yang ada diperbarui dan diselaraskan dengan tuntutan zaman 
Amin melihat pentingnya untuk segera mereformasi tema-tema 
krusial yang berhubungan dengan masalah keluarga, yaitu: 
perkawinan, poligami, dan perceraian.106

1) Pemikiran Qasim Amin Tentang Emansipasi Wanita
Usaha Amin memberdayakan dan mengangkat martabat 

perempuan, di mata Amin, adalah usaha untuk menegakkan apa 
yang di pandangnya  sebagai prinsip  ideal Islam vis avis realitas 
sosial perempuan Mesir, dan juga demi sebuah kemajuan bangsa. 
Gagasan ini muncul sebagai refleksi dan wujud kepedulisn 
intelektual Amin terhadap realitas perempuan Mesir. Ia juga 
melihat perempuan di Mesir telah dipinggirkan dalam relasi laki-
laki.Ide emansipasi wanita yang dicetuskan oleh Qasim Amin 
timbul karena sentakan tulisan wanita prancis  Duc. D’ Haorcourt 
yang mengkritik  struktur sosial masyarakat Mesir, terutama 
keadaan perempuan di sana. Lalu ia mengkaji status wanita di 
Barat dan di Timur, dan akhirnya ia berkesimpulan bahwa.

a. Merasa perhatian atas nasib kaum wanita, di Barat yang 
sangat bebas pergaulannya sehingga merendahkan 
martabat itu sendiri dan di Mesir sangat terkengkang 

106 Qasim Amin, Tahrir al-Mar’ah, cet. Ke-1 (Kairo: Maktabah al-Adab, 1899), 114.
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sehingga menghilingkan kebebasan wanita.

b. Kaum wanita mencapai setengah penduduk di setiap 
negeri dan tidak mungkin memajukan negara (umat 
islam) tanpa mengikuti sertakan wanita.

c. Masyarakat menganggap bahwa pendidikan wanita 
tidak peting. Bahkan masih ada yang mempertanyakan 
apakah boleh menurut syara’ mendidik wanita.

d. Masyarakat (arab) waktu itu memandang wanita 
hanya sebagai objek seksual dan menjadi   pengganggu 
kaum pria. Untuk itu mereka harus di pingit jika akan 
keluar dari rumah, dan mereka juga harus menutup 
seluruh tubuhnya.

e. Para ulama berpendapat bahwa aurat kaum wanita 
adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua 
telapak tangan.

f. Pandangan masyarakat terhadap wanitapun menjadi 
rendah, boleh di madu semau hati, dan bila sudah 
tidak suka dengan mudah bisa di ceraikan.

Selanjutnya ada beberapa pendapat Qasim Amin di 
antaranya adalah:

a. Wanita memegang posisi penting dalam 
mempersiapkan generasi penerus yang baik melalui, 
pendididkan anak-anak di rumah tangga sebagai 
pendamping suami dan berperan akan kehidupan 
sosial yang kesemuanya itu dapat dilakukan  dengan 
baik jika wanita di beri pendidikan. Dan wanita juga 
bisa seperti pria yang mempunyai potensi  yang 
besar dalam menempu pendidikan dan mempunyai 
kesempatan mengembangkan kemampuan atau 
kreatifitas yang di milikinya.

b. Hijab untuk menutup muka dan telapak tangan dan 
dilarangnya wanita keluar rumah, itu sudah menjadi 
tradisi masyarakat yang menghalangi kebebasan 
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bergerak bagi wanita. Tetapi dalam Al-Quran dan 
hadist tidak melarang wanita menampakan muka dan 
telapak tangan di depan umum.

c. Pengertian para ulama tentang akad nikah adalah 
kurang tepat. Sebab definisi itu lebih mengarah kepada 
meletakkan wanita dalam perkawinan sebagai objek 
sosial.

d. Asas perkawinan dalam islam adalah poligami hanya 
di izinkan dalam keadaan khusus yang di benarkan 
dalam syara’  bukan dengan alasan untuk maemberi  
kesempatan kepada pria untuk melampiaskan nafsu 
syahwat.107

Adapun perubahan yang di lakukan Qasim Amin pada 
masa itu diantaranya:

1.      Pendidikan Perempuan
Qasim Amin begitu menaruh harapan kepada kaum 

perempuan untuk dapat menempuh pendidikan. Karena terdapat 
hubungan yang positif  antara pendidikan perempuan dengan 
kemajuan perempuan. Pendidikan untuk perempuan di yakini 
sebagai salah satu cara untuk melepaskan kaum perempuan 
Mesir dari perlakuan diskriminatif. 

Baginya, Wanita tidak mungkin mengurus rumah tangga 
dengan baik, kecuali dengan bekal ilmu pengetahuan, setidak-
tidaknya mesti mengetahui pengetahuan dasar yang sama 
diberikan kepada pria. Dengan bekal pengetahuan dasar ini 
dapat memilih sesuatu yang sesuai dengan perasaannya dan 
dapat berbuat dengan penuh keyakinan.108 Dengan  pendidikan 
mental maupun intelektual diharapkan pula akan dibentuk 
wanita yang berakhlak baik. Sebab wanita yang berakhlak baik 
akan lebih berguna dikalangannya, daripada laki-laki yang tidak 
berakhlak.109

107 Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan 
Gerakan, …, 44

108 Qasim Amin, Tahrir Al-Mar’ah, (Cairo, Dar al-Maarif, tt, ), 42
109 Qasim Amin, Al-Mar’ah Al-Jadidah, (Cairo, Dar al-Maarif, tt,), 159
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Untuk itu, Amin memcoba  merumuskan beberapa strategi 
dan prinsip pendidikan yang di tawarkan Amin adalah:

a. Perempuan harus di beri pendidikan dasar yang 
setara dengan laki-laki, tujuanya untuk mendapat 
generasi yang tanggap dan selektif  dalam menerima 
pendapat yang datang dari luar, maka perlu di berikan 
pengetahuan yang layak yang diberikan di sekolah 
menengah. 

b. Selanjutnya harus diberikan pendidikan intelektual 
yaitu studi tentang ilmu pengetahuan dan seni. Ini 
untuk menjamin seseorang agar terbiasa dengan 
esensi kehidupan dan tempat didalamnya, agar ia 
bisa menunjukkan tingkah lakunya terhadap segala 
sesuatu yang bermanfaat dan dapat menikmati faedah 
dari ilmu pengetahuan dan hidup dengan bahagia.

c. Pendidikan Akhlaq dan budi pekerti juga harus 
di berikan sedini mungkin perempuan dapat 
menanamkan jiwa kemanusiaanya,pergaulan dalam 
keluarga dan kerabat  menjadi lebih sempurna

d. Pendidikan yang ideal menurut Amin adalah 
pendidikan yang berlangsung seumur hidup, karena 
pada hakikatnya pendidikan adalah proses belajar 
yang tidak boleh berhenti.

2.   Hijab 
Tradisi Mesir pada waktu itu, dimaknai sebagai keharusan 

perempuan untuk menutup seluruh tubuh termasuk muka dan 
telapak tangan dan pakaian khas, dan harus berada dalam rumah.
Dalam pandangan Qasim Amin, hijab yang di kenal masyarakat 
Mesir ini, jelas-jelas tidak sesuai dengan syariat islam.

Oleh karena itu memurut Qasim Amin perlu di lakukan 
pengkajian ulang dalam masalah hijab ini, selain itu Amin 
mencoba melihat hijab dalam aspek ajaran agama dan aspek 
sosial. Amin mencoba menggugat tradisi hijab di kalangan 
masyarakat Mesir yang di gugat yang pertama adalah kebiasaan 
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menutup seluruh anggota tubuh, termasuk muka dan kedua 
telapak tangan. Kedua, tradisi hijab yang di kaitkannya  dengan 
kebiasaan mengurung perempuan di rumah.

Cara berpakaian kaum wanita yang menutup seluruh tubuh 
menurut Qasim Amin adalah adat istiadat yang menghambat 
kemajuan wanita. Cara berpakaian yang demikian mereka 
namakan hijab. Ia berpendapat bahwa menutup muka bagi 
wanita tidak berdasarkan dalil agama, al-Quran dan hadis. Dalam 
al-Quran dan hadis tidak terdapat ajaran yang mengatakan bahwa 
wajah wanita merupakan aurat dan oleh karena itu harus ditutup. 
Penutup wajah (cadar) adalah kebiasaan yang kemudian dianggap 
ajaran Islam. Demikian juga soal pemisahan wanita dalam 
pergaulan, tidak terdapat di dalam al-Quran dan hadis. Penutupan 
wajah dan pemisahan wanita membawa kepada kedudukan 
rendah dan menghambat kebebasan dan pengembangan daya-
daya mereka untuk mencapai kesempurnaan.110

3.  Perempuan dan Bangsa
Menurut Amin bangsa mesir perlu menghimpun kekuatan 

untuk mengimbangi kekuatan asing terutama kekuatan non 
materi, berupa landasan dari segala kekuatan. Untuk menjelaskan 
hal ini, Amin mencoba meminjam kerangka Darwin, dengan 
menyebutkan bahwa survei masyarakat  tidak hanya terkait tinggi 
rendahnya nilai keagamaan dan akhlaq yang mereka punyai, 
tetapi juga sejauh mana kesiapan masyarakat  dalam menerima 
tingkah laku perkembangan itu sendiri.

Jika ilmuan beranggapan bahwa agama merupakan 
penyebab kemunduran umat islam, maka amin dengan tegas 
menolak pendapat ini. Karena tubuh umat islam telah di 
rasuki berbagai bid’ah itu saja tidak cukup untuk menjelaskan 
ketertinggalan umat islam. Penyebab paling mendasar menurut 
Amin adalah meluaskan kebodohan di kalangan mereka yang di 
sebut Amin sebagai penyakit sosial yang berbahaya dalam sebuah 
masyarakat. Untuk itu perlu mempersiapkan generasi yang lebih 
baik.

110 Ris‘an Rusli, Pembaharuan Pemikiran Modern Dalam Islam…, 138-139
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4.  Pernikahan
Gagasan ini berasal dari kondisi umum tata perkawinan 

yang di jumpai pada masyarakat Mesir yang menempatkan 
perempuan  pada posisi yang tidak sesuai dan menganggap 
perempuan tidak mempunyai harga diri. Tradisi memandang 
rendah terhadap kedudukan perempuan tidak hanya mengakar 
pada masyarakat bawah, akan tetapi juga berkembang di 
kalangan berpendidikan dan ulama fiqih. Selain itu juga praktek 
poligami liar juga berkembang di Mesir, itu juga tidak lepas dari 
kritik Amin, menurut Amin itu sebagai penyebab kemerosotan 
harkat dan martabat perempuan, karena semakin tinggi harkat 
dan martabat seorang perempuan maka semakin menurun pula 
praktek poligami.

Amin menganalisis berbagai definisi ‘nikah’ dalam seluruh 
kitab fiqih klasik dan ternyata seluruh definisi mengatakan dan 
berorientasi pada fisik syahwat-jasadiyah semata; bahwa nikah 
adalah akad yang (menyebabkan) laki-laki memiliki (kebolehan) 
menyetubuhi perempuan, dan tidak ada satu katapun yang 
menunjukkan bahwa antara suami dan istri ada sesuatu yang 
lain (moral), selain bersenang-senang menunaikan syahwat 
jasmani. Dalam tahrir al-mar’ah, Amin mengatakan:

رايت ىف كتب الفقهاء انم يعرفون الزواج بانه عقد يملك 
فيها كلمة واحدة تشري  الراة وما وجدت  الرجل بضع  به 
بقضاء  التمتع  غري  اخر  شيا  والزوجة  الزوج  بي  ان  ال 
الشهوة اجلسادية, وكلها خالية عن  االشارة ال الواجبات 
االدية التى هى اعظم يطلبه شخصان مهذبان كل منهم من 

االخار.....111
Inilah kritik Amin terhadap para ulama yang telah 

111 Qasim Amin, Tahrir al-Mar’ah… 73
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berkontribusi merendahkan derajat wanita dalam hubungan 
antara suami dan istri dalamsuatu masyarakat. Padahal kalau 
kembali ke ayat al-Qur’an al-Rum (30) ayat 21, justru Allah 
menggambarkan pernikahan tersebut sebagai tanda-tandaNya, 
kasih sayang (al-mawaddah warohmah) dan deskripsi moral 
lainnya: Allah swt berfirman

لحَِتْسُكُنوا  َأْزَواًجا  ُكْم  َأْنُفسحِ ْن  محِ َلُكْم  َخَلَق  َأْن  آَياتحِهحِ  ْن  َومحِ
لحَِقْوٍم  َلَياٍت  َذلحَِك  يفحِ  إحِنَّ  ًة  َوَرْحَ ًة  َمَودَّ َبْيَنُكْم  َوَجَعَل  إحَِلْيَها 

ُروَن  َيَتَفكَّ
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (al-Rum,21)

5.  Perceraian
Pandangan Amin tentang hal ini  berawal dari meluasnya 

praktek perceraian bebas di kalangan masyarakat Mesir.  Amin 
menyebutkan bahwa hukum asal dari mengakhiri perkawinan 
(talak) itu adalah haram. Pandangan ini juga di kuatkan Amin 
dengan sejumlah dalil. Amin tidak berhenti sampai di situ  
tetapi dia juga memberi kan jalan berupa RRU perceraian yang 
terdiri dari lima pasal yang di lihatnya bertentangan dengan al-
Quran. Amin juga berharap hak-hak dan perlindungan hukum 
terhadap kaum perempuan dan terhindar dari perlakuan talak 
bebas kaum laki-laki. Prinsip ideal Islam yang menunjang 
tinggi lembaga perkawinan  yang berkeadilan dan menjunjung 
kebersamaan,serta perlindungan terhadap Amin, dalam hal ini 
adalah sebagaimana laki-laki, perempuan juga diberi hak cerai.
Amin mengatakan:
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...وهو ان الطالق حمظور ىف نفسه, مباح للرضورة...112
Pendapat Qasim Amin di atas bahwa jelas Ia lebih mengarah 

pada terlarangnya cerai (thalaq) dengan mempersulit pada proses 
dan keputusan cerai tersebut.

Ide, Gagasan dan pembaharuan Qasim Amin tentang 
emansipasi perempuan mendapat respon pro dan kontra; ada 
kecaman dari kalangan ulama Islam tradisional Mesir, dan 
beberapa tokoh Nasional Mesir. Disisi lain ternyata ada juga 
pihak yang mendukung,oleh sebab itulah, Qasim Amin dengan 
lantang menjawab kecaman dan kritikan itu dengan menulis 
buku al-Mar’ah al-Jadidah (perempuan Modern). Di dalam buku 
keduanya inilah, beliau mengemukakan contoh-contoh konkrit 
perbandingan antara perempuan Mesir, perempuan Eropa dan 
juga perempuan Amerika

112 Qasim Amin,..84. Lihat buku-buku Qasim Amin sudah terjemah, 
misalnya Qasim Amin, Sejarah Penindasan Perempuan, Menggugat Islam Laki-Laki, 
Menggurat Perempuan Baru, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003) 
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BAB III

PEMBAHARUAN DI TURKI

Negara Turki113 adalah negara di dua benua, luas wilayah 
sekitar 814.578 km2, 97% wilayahnya terletak di Benua Asia dan 
sisanya sekitar 3% (24.378 km persegi) terletak di Benua Eropa. 
Posisi geografi yang strategis itu menjadikan Turki jembatan 
antara timur dan Barat. 

Dalam catatan sejarah, wilayah Turki dikuasai oleh 
kerajaan Bizantium, sebuah kerajaan pada awal abad Masehi. 
Kerajaan Bizantium ini dikuasai oleh kerajaan Romawi selama 
kurang lebih 4 abad. Pada tahun 395 kerajaan Romawi terpecah 
dua. Romawi Barat dan Romawi Timur. Kemudian di tangan 
kerajaan Romawi timur, Bizantium kemudian dirubah namanya 
menjadi Konstantinopel dan dijadikan ibukota. Kemudian pada 
abad XII, wilayah konstantinopel dikuasai oleh Kesultanan/
kekhalifahan Ottoman..

Pasca runtuhnya Abbasiah, tidak ada lagi Kerajaan Islam 
yang besar dan dapat menjadi tumpuan harapan Dunia Islam. 
Munculnya Kerajaan Ustmaniyah, Islam kembali menunjukkan 
kegagahperkasaan yang luar biasa sehingga dapat meneruskan 
kejayaan Kerajaan sebelumnya.Seratus tahun yang lalu, negeri-
negeri Eropa Timur (Balkan) adalah Kerajaan-Kerajaan yang 
bernaung di bawah pemerintahan Kerajaan Turki Ustmani.
Kekuasaannya meluas bak menara-menara menjulang langit di 

113 Nama Turki atau Trkiye dalam bahasa Turki terdiri dari dua komponen, 
yaitu: etnonim Trk dan akhiran abstrak -iye yang berarti “pemilik”, “tanah” (berasal 
dari akhiran dalam bahasa Arab- iyya yang serupa dengan akhiran --ia dalam bahasa 
Yunani dan Latin), baca juga A Syafiq Mugny, Sejarah kebudayaan Islam di Turki, 
( Jakarta Logos Wanan Ilmu, 1997)



 90  |    Dr. Abdul Quddus. MA  

bekas kekuasaan Kerajaan Byzantium (Constantinopel), setelah 
negeri besar itu ditaklukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih 
pada pertengahan abad ke-15 (1453). Negeri-negeri Islam seperti 
Mesir, Hejaz (Mekah-Madinah), Yaman, Irak, Palestina, Tunisia, 
Maroko, Al-Jazair dan Tripoli adalah wilayah dari Kerajaan Turki 
Ustmani.114

Kesultanan Turki menjadi pusat interaksi antar Barat dan 
Timur selama enam abad. Dipuncak kekuasaannya, kesultanan 
Turki terbagi menjadi 29 provinsi. DenganKonstantinopel 
(sekarang Istambul) sebagai ibukotanya, kesultanan ini 
dianggap sebagai penerusdari kerajaan kerajaan sebelumnya, 
seperti Kekaisaran Romawidan Bizantium. Pada abad ke-16 
dan ke-17, kesultanan Usmaniyah menjadi salah satu kekuatan 
utama dunia dengan angkatan lautnya yang kuat.115

Kesultanan Turki Usmani mampu menguasai hampir 
seluruh wilayah di tiga benua, yaitu:Asia, Afrika dan Eropa.116 

114 Musyifah Sunanto, Sejarah Islam Klasik,  ( Jakarta: Kencana, 2003), Cet. 
Ke 1, 240

115 Dalam masa kurang lebih 6 abad (1294-1924) berkuasa, kerajaan Turki 
Usmani mempunyai raja sebanyak 38 orang yang silih berganti. Phillip K. Hitti 
menyebutkan silsilah para penguasa Turki ‘Utsmani sebgaia berikut;  ‘Utsman 
I (1299),  Urkhan (1326),  Murad I (1359),  Bayazid I (1389-1401),  Muhammad 
I (1403),  Murad I (1421),  Muhammad II (1451), Bayazid II (1481), Salim I 
(1512), Sulaiman I (1520), Salim II (1566), Murad II (1574), Muhammad III 
(1595), Ahmad I (1603),  Musthafa’i, (1617,1622),  Utsman II(1618), Murad IV 
(1623), Ibrahim (1640), Muhammad IV (1648),  Sulaiman II(1687),  Ahmad 
II (1691),  Musthafa’ II (1695),  Ahmad III (1703),  Mahmud I(1730),  Utsman III 
(1754), Mustaffa’ III (1757), Abd al Hamid I (1774), Salim III (1789),  Musthafa’ IV 
(1807),  Mahmud II (1808),  Abd al Majid I (1839),  Abd al-Aziz (1861),  Murad V 
(1876),  Abd alHamid II (1876),  Muhammad VRasyad (1909),  Muhammad VI Wahid 
al Din (1918-1922),  dan Abdul Majid II(1922-1924), Philip K. Hitti, History of  the 
Arabs (London: The Mac Millan Press, 1974), 710

116 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya…, 82. Lima faktor 
yang menyebabkan kesuksesan Dinasti Usmani dalam perluasan wilayahIslam, 
diantaranya ;pertama; Kemampuan orang-orang Turki dalam strategi perang 
terkombinasi dengan cita-cita memperoleh Ghonimah (harta rampasan perang), 
kedua, Sifat dan karakter orang Turki yang selalu ingin maju dan tidak pernah 
diam serta gayahidupnya yang sederhana, sehingga memudahkan untuk tujuan 
penyerangan. Ketiga; Semangat jihad dan ingin mengembangkan Islam. Keempat: 
Letak Istanbul yang sangat strategis sebagai Ibukota kerajaan juga sangat menunjang 
kesuksesan perluasan wilayah ke Eropa dan Asia. Kelima; Kondisi kerajaan-kerajaan 
di sekitarnya yang kacau memudahkan Dinasti Usmani mengalahkannya. Lihat Siti 
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Namun kekuasaan Usmani yang dimulai sejak tahun 1300 M, 
dan berakhir tahun 1924 M ini tidak selamanya mulus. Berbagai 
usaha untuk menghancurkan kekuatan Turki Usmani dilakukan 
oleh lawan-lawan mereka terutama dari bangsa-bangsa Eropa 
yang beragama Kristen. 

Kerajaan Turki Usmani mulai memasuki fase 
kemundurannya. Selama rentang dua abad lebih setelah 
Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat (1566 M) tidak ada tanda-
tanda membaik sampai pertengahan abad ke-19. Satu per satu 
negeri-negeri di Eropa yang dulu dikuasainya memisahkan diri 
bahkan beberapa daerah di Timur Tengah mencoba bangkit dan 
memberontak.117Di Mesir, Dinasti Mamluk bangkit kembali di 
bawah Ali Bey tahun 1770 M. Di Libanon dan Syria, Fakhru Al-
Din, berhasil menguasai Palestina dan pada 1610 M merampas 
Ba’albak danmengancam Damaskus. Di Persia, Kerajaan Safawi 
selalu menang melawan Turki Usmani. Di Arabia bangkit 
kekuatan baru yaitu aliansi antara pemimpin agama Muhammad 
ibn Abd Al-Wahab yang dikenal dengan gerakan Wahhabiyah 
dengan penguasa lokal Ibn Sa’ud. Mereka berhasil menguasai 
beberapa daerah Arab dan sekitarnya di awal paroh kedua abad 
ke-18 M.118

Pembaharuan di Turki Usmani pertama kali dilakukan oleh 
Sultan Salim III (1789M-1807 M) melalui program pembaharuan 
yang memiliki nama resmi Nizam-i Cedid (New Order). Program ini 
bertujuan untuk meningkatkan kekuatan negara untuk melawan 
musuh-musuh eksternal (terutama Rusia) dan internal. Salim III 
mencoba untuk memperkuat aparatur negara khususnya korps 

Maryam, Sejarah Peradaban Islam, (Yogyakarta: LESFI, 2004), 131
117 Selama abad ke-18 M barat menyerang ujung garis medan pertempuran 

Islam di Eropa Timur, wilayah kekuasaan kerajaan Turki Usmani. Akhir dari 
serangan-serangan itu adalah ditandatanganinya perjanjian San Stefano (Maret 
1878 M) dan perjanjian Berlin ( Juni-Juli 1878 M) antara kerajaan Turki Usmani 
dan Rusia. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Turki di Eropa. Sementara 
kebanyakan daerah berpenduduk mayoritas Muslim di Timur Tengah pada abad 
berikutnya mulai diduduki bangsa Eropa. Osman Latif, Ringkasan Sejarah Islam 
( Jakarta:Wijaya, 2000), 98.

118 Hasan Ibrahum Hasan, Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Yogyakarta: Kota 
Kembang, 1989), 339
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militer dan sistem perpajakan. Ia membuat sebuah korps militer 
baru di luar struktur yang telah ada. Rencana pembaharuan 
ini tidak mendapatkan dukungan para ulama dan kelompok 
militer Janissary. Mayoritas ulama tidak menyukai pengaruh 
orang-orang Perancis dalam elit militer baru tersebut. Pada Mei 
1807 pasukan Yennisserimelakukan pemberontakan menuntut 
dihapuskannya korps Nizam-i Cedid dan di hari yang sama Salim 
III dilengserkan.119

Diantara beberapa tokoh pembaharuan di Turki selain 
Sultan Salim III adalah Sultan Mahmud II (1808 -1839), Tanzimat 
(1839-1880), Kelompok Usmani Muda (1865-1883), Turki muda 
(1908), dan Mustafa Kemal (1881-1938))

Usaha pembaharuan pada abad ke-17 dan ke-18 di Turki 
mendapat tantangan keras dari dua golongan yang berpengaruh 
dalam masyarakat. Dari satu pihak, tantangan dilancarkan oleh 
tentara tetap yang dikenal dengan nama Yennisseri (pasukan baru). 
Mereka mempunyai hubungan erat dengan tarekat Bektasyi yang 
besar pengaruhnya dalam masyarakat. Yenisseri dibentuk di abad 
ke-14, dan sejak abad ke-17 Yenisseri menguasai suasana politik di 
kerajaan ini. Sultan-sultan yang tidak dikuasai mereka jatuhkan 
dan bunuh. Tantangan lain datang dari pihak kaum ulama. Ide-
ide baru yang didatangkan dari Eropa itu bertentangan dengan 
faham tradisional yang terdapat di kalangan umat Islam dan 
pembaharuan akan membawa perubahan-perubahan yang tidak 
menguntungkan bagi kaum ulama. Dalam menentang usaha-
usaha pembaharuan ini, kaum ulama dan Yenisseri menjalin 
kerjasama yang baik.

Usaha pembaharuan kedua dimulai di Periode modern 
(abad ke-19), setelah Yenisseri berhasil dihancurkan oleh Sultan 
Mahmud II pada tahun 1826. Pembaharuan inilah yang pada 
akhirnya membawa perubahan-perubahan di Turki. 

Pasca keruntuhan Utsmaniyah yang diteruskan oleh 
Republik Turki pada 1923, Islam menjadi sedikit mundur karena 
perubahan Turki dari kesultanan menjadi negera sekuler. 

119 Erik. J. Zurcher, Turkey: A Modern History (London: Tauris, 2004 ), 21
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Ataturk melarang simbol Islam dan memberi keleluasaan pada 
agama non-Islam. Efek lainnya adalah dimulainya penggunaan 
Kalender Masehi seperti di negara-negara Barat ketimbang 
Kalender Hijriyah, dan penggunaan kata Tanri ketimbang 
Allah. Kemudian Hagia Sophia yang diubah lagi menjadi 
museum, pelarangan pengajaran agama Islam, dan pembatasan 
jumlah masjid. Utsmani Berkuasa Sekitar 625 tahun. Masa 
pemerintahannya dibagi menjadi lima periode

1) 1299-1402: periode pertumbuhan &ekspansi wilayah 
sampai ke Eropa

2) 1403-1566, periode transisi
3) 1566-1793, periode bertahan dari serangan luar 
4) 1703-1839,periode kemunduran kerajaan utsmani, 
5) 1839-1924, periode pembaharuan politik, administrasi & 

kebudayaan

A. Sultan Mahmud II (1808 -1839)

1.	 Biografi	Sultan	Mahmud	II

  Mahmud bin Salim atau Sultan Mahmud II 
adalah sultan ke-30 dari 38 Kesultanan 
Utsmaniyah (berkuasa1808 -1839). Mahmud II 
lahir di Istanbul tanggal 13 Ramadhan 1199 
bertepatan dengan tanggal 20 Juli 1785 dan 
meninggal pada tanggal 1 Juli 1839. Sejak kecil 
ia memperoleh pendidikan tradisional di 
bidang agama dan juga pendidikan di bidang 

pemerintahan dan sastra (Sastra Arab, Turki dan Persia). 
Diangkat menjadi Sultan pada tanggal 28 Juli 1808 M 
menggantikan kakaknya Mustafa IV. Ayahnya bernama Sultan 
Abdul Hamid. Dalam suatu pemberontakan tentara Yenisseri 
pada masa pemerintahan Mustafa IV, semua anggota keluarga 
kerajaan Usmani terbunuh, kecuali Mahmud II.120

Situasi Kerajaan Usmani di awal pemerintahannya 

120 Ensiklopedi Islam ( Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 113.
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digambarkan sebagai kondisi yang melahirkan keputusasaan, 
karena wilayahnya yang sangat luas itu tidak mampu lagi 
secara efektif  diawasi oleh pemerintah pusat. Selain itu, pada 
awal pemerintahannya pula Mahmud II disibukkan dengan 
peperangan melawan Rusia untuk menundukkan daerah-
daerah yang mempunyai otonomi besar. Peperangan dengan 
Rusia selesai pada tahun 1812 M dan kekuasaan otonomi daerah 
akhirnya dapat ia perkecil kecuali kekuasaan Muhammad Ali 
Pasya di Mesir dan satu daerah otonomi lain di Eropa. Setelah 
kekuasaanya sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Turki Usmani 
bertambah kuat, Sultan Mahmud II melihat bahwa telah tiba 
masanya untuk memulai usaha-usaha pembaharuan yang telah 
lama ada dalampemikirannya.121

Sultan Mahmud II memusatkan perhatiannya pada 
berbagai perubahan internal diantaranya dalam organisasi 
pemerintahan dan hukum. Sultan Mahmud II juga dikenal 
sebagai Sultan yang pertama kali dengan tegas mengadakan 
perbedaan antara urusan agama dan urusan dunia. Urusan 
agama diatur oleh syari’at Islam (tasyr’ al-dini) dan urusan dunia 
diatur oleh hukum yang bukan syari’at (tasyri’ madani). Hukum 
syari’at terletak di bawah kekuasaan syaikh al-Islam, sedangkan 
hukum non syari’at diserahkan kepada dewan perancang hukum 
untuk mengaturnya, hukum yang non syari’at ini diadopsi dari 
Eropa, Perancis dan negeri asing lainnya. Diantaranya adalah al-
Nizham al-Qadha al-Madani (Undang-undang Peradilan Perdata). 
Dengan penerapan al-Nizham al-Qadha al-madani (Undang-
undang Peradilan Perdata) dalam peradilan muncul Mahkamah 
al-Nizhamiyah yang terdiri dari Qadha al-Madani (Peradilan 
Perdata) dan Qadha-Syar’i (Peradilan Agama). Dikotomi lembaga 
peradilan pada masa Sultan Mahmud II memberikan indikasi 
sudah adanya pemisahan urusan agama dan urusan dunia. 

2. Ide dan Pembaharuan

Dalam konteks pembaharuan, Turki dan Mesir pada abad 

121 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan 
Gerakan…, 90
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19 relatif  memiliki kesamaan dari segi pelopornya. Di Mesir 
Muhammad Ali Pasya (1805-1849) adalah raja yang mempelopori 
pembaharuan, sedangkan di Kesultanan Utsmani Turki, raja 
yang menjadi pelopor pembaharuan adalah Sultan Mahmud II. 
Usaha-usaha pembaharuan pada abad ke-17 dan ke-18 di Turki 
mendapat tantangan keras dari dua golongan yang berpengaruh 
dalam masyarakat. 

a) Dari satu pihak, tantangan dilancarkan oleh tentara tetap 
yang dikenal dengan nama Yennisseri (pasukan baru). Mereka 
mempunyai hubungan erat dengan tarekat Bektasyi yang 
besar pengaruhnya dalam masyarakat. Yenisseri dibentuk 
di abad ke-14, dan sejak abad ke-17 Yenisseri menguasai 
suasana politik di kerajaan ini. Sultan-sultan yang tidak 
dikuasai mereka jatuhkan dan bunuh. 

b) Tantangan lain datang dari pihak kaum ulama. Ide-ide 
baru yang didatangkan dari Eropa itu bertentangan dengan 
faham tradisional yang terdapat di kalangan umat Islam 
dan pembaharuan akan membawa perubahan-perubahan 
yang tidak menguntungkan bagi kaum ulama. Dalam 
menentang usaha-usaha pembaharuan ini, kaum ulama 
dan Yenisseri menjalin kerjasama yang baik.
Kegagalan Sultan Salim III tidak menyulutkan penggantinya  

Sultan Mahmud II untuk mengadakan pembaharuan. Pada 
tahun 1826 Sultan Mahmud II membentuk korp tentara baru 
di luar Yenisseri dan menggunakan instruktur dari Mesir  tidak 
berasal dari Eropa agar tidak direspon negatif  oleh ulama dan 
segera membubarkan Yenisseri serta melarang Tarekat Bektasy, 
mengadakan penghapusan wazir agung diganti dengan perdana 
menteri, wazir agung pada saat itu dipegang oleh syaikh al-
Islam, pembaharuan sistem hukum yang memberlakukan 
hukum sekuler di samping hukum syari’ah, peradilan syariah 
diserahkan kepada syaikh al-Islam sedangkan peradilan sekuler 
diserahkan kepada Majlich-i Ahkam-i Adliye, dan pembaharuan di 
bidang pendidikan dengan membentuk sekolah umum ( Mekteb-i 
Ma’arif) dan sekolah sastra ( mekteb-i ‘Ulum-u Edebiye).
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Setelah kekuasaannya sebagai pusat pemerintahan kerajaan 
Usmani bertambah kuat, Sultan Mahmud II melihat bahwa 
telah tiba waktunya untuk memulai usaha-usaha pembaharuan 
yang telah lama ada dalam pikirannya. Dan pembaharuan yang 
dilakukannya secara sungguh-sungguh, seperti dalam bidang 
militer, tradisi,pendidikan, hukum, dan ekonomi. Berikut akan 
dijelaskan secara terinci pembaharuan yang dilakukan oleh 
Sultan Mahmud II.

1)  Pembaharuan Bidang Militer
Ketika Sultan Mahmud naik tahta dan menjadi Sultan di 

Turki, Mahmud II memusatkan perhatiannya pada berbagai 
perubahan internal. Perbaikan internal tersebut dipusatkan pada 
rekonstruksi kekuatan angkatan bersenjata kerajaan sehingga 
menjadi kekuatan yang tangguh dalam menghadapi berbagai 
tantangan.122

Kebijaksanaan ini menjadikan dirinya sebagai musuh 
kelompok militer lama yang dikenal dengan Yennisseri setelah 
kekuasaanya semakin kuat, Sultan Mahmud II membentuk 
suatu korps tentara baru sejumlah 40.000 muslim yang disebut 
Mu’allim Iskinji (pasukan terlatih). Tentara baru ini dilatih oleh 
tokoh-tokoh militer yang dikirim oleh Muhammad Ali Pasya dari 
Mesir. Sultan Mahmud II menjauhi pemakaian pelatih-pelatih 
Barat atau Kristen yang di masa lampau mendapat tantangan 
dari pihak yang tidak setuju dengan pembaharuan.

Pada awalnya para perwira tinggi Yenisseri menyetujui 
pembentukan korps baru itu, sementara perwira menengah 
ke bawah mengambil sikap menolak. Beberapa hari sebelum 
korps baru itu mengadakan parade, Yenisseri berontak. Dengan 
mendapat restu dari mufti besar kerajaan Usmani, Sultan 
memerintahkan untuk mengepung Yenisseri yang sedang 
berontak dan memukuli garnisun dengan meriam. Sehingga 
korps yang berusia sekitar lima abad itu hancur seketika. Tarekat 
Bektasyi yang selama inidikenal banyak mempunyai anggota dari 

122 A. Syafiq Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Turki. ( Jakarta: Logos 
Press, 1997), 122
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kalangan Yenisseri  sendiri juga dihapuskan.123

Usaha untuk membubarkan Bektasyi serta menghapuskan 
korps Yenisseri merupakan strategi yang tepat, karena dengan 
habisnya dua kekuatan tersebut, kelompok masyarakat yang anti 
pembaharuan menjadi lemah. Disamping itu kerajaan Usmani 
telah memiliki pasukan elit baru yang sudah jelas mendukung 
segala kebijaksanaan dan pembaharuan yang dilakukan oleh 
Sultan Mahmud II.

Pada tahun 1830, Sultan Mahmud II mendirikan sekolah 
militer dengan mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari Eropa 
dan Rusia. Kemudian Sultan Mendirikan Akademi Militer 
di tahun 1840. Pengembangan pendidikan kemiliteran ini di 
samping didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang dikirim 
oleh Muhammad Ali Pasya dari Mesir, Sultan Mahmud II juga 
mengirim pelajar-pelajar ke Eropa untuk mendalami ilmu 
kemiliteran.

2) Pembaharuan Bidang Tradisi 
Sultan Mahmud II, dikenal sebagai Sultan yang tidak 

mau terikat pada tradisi dan tidak segan-segan melanggar adat 
kebiasaan lama. Sultan-sultan sebelumnya menganggap diri 
mereka tinggi dan tidak pantas bergaul dengan rakyat. Oleh 
karena itumereka selalu mengasingkan diri dan menyerahkan 
soal mengurus rakyat pada bawahan-bawahan mereka. Timbullah 
anggapan mereka bukan manusia biasa dan pembesar-pembesar 
Negara pun tidak berani duduk ketika menghadap Sultan.Tradisi 
aristokrasi ini dilanggar oleh Mahmud II. 

Tradisi-tradisi yang bersifat aristokratif  ini dirombak oleh 
Sultan Mahmud II dengan mengambil sifat demokratis, dan 
ia selalu tampil dalam upacara-upacara resmi kerajaan.Sultan 
Mahmud II mengambil sikap demokratis dan selalu muncul di 
muka umum untuk bicara atau menggunting pita pada upacara-
upacara resmi. Menteri dan pembesar-pembesar negara lainnya 
ia biasakan uduk bersama jika datang menghadap. Pakaian yang 
ditentukan untuk Sultan dan pakaian kebesaran yang biasa 

123
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dipakai menteri dan pembesar-pembesar lain ia tukar dengan 
pakaian yang lebih sederhana. Tanda-tanda kebesaran hilang, 
rakyat biasa dianjurkan pula supaya meniggalkan pakaian 
tradisional dan menukarnya dengan pakaian barat. Perubahan 
pakaian ini menghilangkan perbedaan status sosial yang nyata 
kelihatan pada pakaian tradisional.

Kekuasaan-kekuasaan luar biasa yang menurut tradisi 
dimiliki oleh penguasa-penguasa Usmani ia batasi. Kekuasaan 
Pasya atau gubenur untuk menjatuhkan hukuman mati dengan 
isyarat tangan dihapuskan. Hukuman mati untuk selanjutnya 
hanya dapat dikeluarkan oleh hakim. Penyitaan negara terhadap 
harta orang yang dibuang atau dihukum mati juga dihapuskan. 
Kekuasaan kepala-kepala feodal (karakteristik hidup suatu 
masyarakat dengan corak dipengaruhi oleh sifat kebangsawanan) 
untuk mengangkat pengganti dengan sekehendak hati juga 
dihilangkan.

3) Pembaharuan Bidang Organisasi Pemerintahan
Aspek terpenting yang dilaksanakan Mahmud II dalam 

bidang pemerintahan adalam merombak sistem kekuasaan di 
tingkat penguasa puncak. Menurut tradisi kerajaan Usmani, 
raja-raja Turki bergelar sultan dan  khalifah sekaligus. Sultan 
menguasai kekuasaan duniawi dan khalifah berkuasa di bidang 
agama atau spiritual. 

Dalam melaksanakan kedua kekuasaan tersebut, Sultan 
dibantu oleh dua pegawai tinggi yaitu sadrazam yang bertugas 
menangani urusan pemerintahan dan syaikh al-Islam yang 
bertugas menangani urusan keagamaan. Keduanya tidak 
mempunyai hak yang sama dalam soal pemerintahan dan hanya 
melaksanakan perintah sultan. Jika Sultan berhalangan atau 
bepergian, ia diganti oleh sadrazam dalam menjalankan tugas 
pemerintahan. Sebagai wakil Sultan, sadrazam mempunyai 
kekuasaan yang sangat besar.124Oleh Sultan Mahmud II 
kedudukan sadrazam sebagai pelaksana tunggal dihapuskan, dan 
sebagai penggantinya ia membentuk Perdana Menteri (Baskevi) 

124 Harun Nasution, …  93 
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yang membawahi para menteri untuk urusan dalam negeri, luar 
negeri, keuangan, dan pendidikan. Departemen yang mereka 
kepalai mempunyai kedudukan semi otonom. Perdana Menteri 
merupakan penghubung antara menteri dan Sultan.

Kekuasaan yudikatif   yang semula berada di tangan 
sadrazam berpindah ke syaikh al-Islam. Dalam sistem baru ini 
Sultan Mahmud II membentuk lembaga hukum sekuler di 
samping hukum syari’at. Kekuasaan syeikh al-Islam menjadi 
sedikit karena hanya menangani masalah syari’at, sedangkan 
hukum sekuler diserahkan kepada Dewan Perancang Hukum 
untuk mengaturnya. Sepanjang sejarah kerajaan Usmani, Sultan 
Mahmud II lah yang pertama kali secara tegas mengadakan 
perbedaan antara hukum agama dan hukum dunia. Hal ini 
pada masa-masa selanjutnya akan membawa hukum sekuler 
disamping hukum syari’at di kerajaan Usmani.

Sistem kementrian model Eropa diperkenalkan dan 
seluruh menteri bertanggung jawab kepada seorang perdana 
menteri. Beberapa kementerian telah dibentuk, antara lain 
Kementerian Agama (1826), Kementerian Dalam Negeri (1836), 
Kementerian Luar Negeri (1836), Kementerian Ekonomi (1838), 
Kementerian Perdagangan (1839), Kementerian Layanan Pos 
(1840), Kementerian Pendidikan (1857) dan Kementerian 
peradilan (1868). Pada tahun 1838, untuk membantu dalam 
meletakan dasar strategi jangka panjang ia mendirikan sebuah 
lembaga legislative yang dikenal dengan Meclis-i Ahkam-i Adliye 
(The Supreme Council for Judicial Ordinances).125                 

4) Pembaharuan Di Bidang Pendidikan
Sebelum abad modern, pendidikan di Kerajaan Usmani 

tidak menjadi tanggung jawab kerajaan, melainkan ditangani 
para ulama yang berorientasi hanya pada pendidikan agama tanpa 
ada pengetahuan umum.  Menurut Sultan Mahmud II, sistem 
pendidikan seperti ini tidak mampu menjawab problematika 
umat di abad modern.  Sementara itu untuk mengubah 

125 Gabor Agoston and Bruce Masters .ed, Encyclopedia of  Ottoman Empire 
(New York: Fact On File, 2009),13.
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kurikulum-ketika itu-merupakan suatu hal yang sangat sulit. 
Oleh sebab itu, Mahmud II mencari terobosan dengan tetap 
membiarkan sekolah tradisional berjalan dan mendirikan dua 
sekolah umum, yakni Mekteb-i Ma’arif  (Sekolah Pengetahuan 
Umum) dan Mekteb-i Ulum-u Edebiye Tibbiye-i (Sekolah Sastra) 
yang siswanya adalah lulusan terbaik dari madrasah-madrasah 
tradisional

Kemudian pada tahun 1838, Sultan Mahmud II mendirikan 
Dar al-Ulum-u Hikemiye Ve Mekteb-i Tibbiye-i Sahane, yaitu sekolah 
kedokteran dan sekolah pembedahan yang digabungkan menjadi 
satu.  Bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Prancis.

Selain dari mendirikan Sekolah Sultan Mahmud II juga 
mengirim siswa-siswa ke Eropa yang setelah kembali ke tanah 
air juga mempunyai pengaruh dalam penyebaran ide-ide baru di 
Kerajaan Usmani. Pembaharuan-pembaharuan yang diadakan 
Sultan Mahmud II di ataslah yang menjadi dasar bagi pemikiran 
dan usaha pembaharuan selanjutnya di Kerajaan Usmani abad 
ke-19 dan Turki abad ke-20.126

5) Pembaharuan Bidang Publikasi
Pada tahun 1831 Sultan Mahmud II menginstruksikan 

berdirinya surat kabar resmi pemerintah Takvim-I Vekayi 
(Calendar of  Events). Surat kabar ini bukan hanya memuat 
berita dan pengumuman resmi pemerintah, melainkan juga 
memuat artikel-artikel mengenai gagasan-gagasan progresif  
di Eropa. Oleh sebab itu, Takvim-I Vikayi dinilai mempunyai 
pengaruh besar dalam memperkenalkan ide-ide modern kepada 
masyarakat Turki.Selanjutnya pada tahun 1834 dikembangkan 
sistem Pos dan sistem transportasi yang menghubungkan Turki 
dan Eropa, dan pada akhirnya berdirnya surat kabar ini menjadi 
benih tumbuh suburnyadunia pers. 127

Di samping penerbitan surat kabar resmi, banyak beredar 
buku-buku karya para intelektual dalam bahasa Turki yang 

126 Harun Nasution. Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan 
Gerakan…, 95

127 A. Syafiq Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki ..., 125
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memuat tentang ide-ide modern barat. Banyaknya buku dan 
majalah yang beredar sangat menguntungkan pembaharuan 
yang sedang dilakukan oleh Sultan Mahmud II, karena para 
pembacanya dapat menerima informasi lebih banyak.

6) Pembaharuan Bidang Ekonomi 
Perekonomian merupakan sumber penting bagi pembiayaan 

dan penyelenggaraan suatu negara.Kerajaan Turki Usmani 
mengalami kemerosotan ekonomi, karena tidak berkembangnya 
ilmu pengetahuan dan karena beralihnya jalur perdagangan dari 
Laut Tengah ke Tanjung Harapan pada tahun 1498, ditambah 
lagi dengan banyaknya daerah-daerah yang melepaskan diri dari 
pemerintah pusat sehingga membawa dampak pada kelesuan 
kas negara.

Kemerosotan ekonomi kerajaan Turki Usmani ini, menurut 
Syalabi digambarkan karena hal-hal sebagai berikut:128

a) Tidak ada perdamaian dalam negeri
b) Penyerahan wilayah-wilayah yang  tentunya mengurangi 

pemasukan pajak
c) Tidak ada keberanian untuk melakukan usaha-usaha 

ekonomi oleh kalangan menengah orang Turki asli
d) Adanya saudagar-saudagar asing yang memperoleh 

pendidikan diplomatik dan militer
e) Tekanan dari kaum tradisional yang tidak mempunyai 

wawasan ke depan
Mengingat sebagian besar wilayah Kerajaan Turki Usmani 

adalah daerah agraris yang cukup luas, Sultan Mahmud II 
berusaha untuk mengatasi kelesuan perekonomian kerajaannya 
dengan mencoba mengadakan perbaikan pada sumber-sumber 
perekonomian di sektor pertanian. Kemudian ia mengaktifkan 
kembali sumber perekonomian dengan menghapus segala 
bentuk peraturan yang dibuat oleh tuan tanah dan tuan feodal. 
Sebagai gantinya  Sultan Mahmud II mengambil alih kontrol atas 

128 Ahmad Syalabi, Mausu’al al-Tarikh al-islami wa al-Hadlarah al-Islamiyah. 
(Cairo:Al-Nahdlah al-Misriyyah 1972), 279
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pengawasan pajak dan merencanakan serta mengatur system 
wakaf, juga membatasi penguasaan daerah atas hak kepemilikan 
dan penggunaan tanah. Dengan demikian pemerintah pusat 
akan mendapatkan dana yang cukup besar. 

B. Tanzimat (1839-1880)

Tanzimat adalah gerakan pembaharuan sebagai kelanjutan 
dari kemajuan yang telah dilakukan oleh Sultan Sulaiman 
(1520-1566 M) yang termasyhur dengan nama al-Qanuni. 
Namun pembaharuan yang sebenarnya lebih membekas 
dan berpengaruh pada masa Sultan Mahmud II (1808-1839 
M).Pembaharuan Tanzimat ini adalah pembaharuan gelombang 
kedua yang berlangsung di Turki:

Tanzimat was thus the second phase of  the Ottoman Reforms. During 
the Tanzimat period from 1839 to 1877, the Ottoman reformers 
attempted serious reforms on western model but within the Ottoman 
framework. In fact, it meant the accommodation of  western changes in 
the “whole Ottoman culture” or the introduction of  western changes 
without negating the “Ottoman particularity”. In this way, the Ottoman 
reformers represented “a mixture of  East and West”. In the spirit of  
the liberal tradition, they introduced modem schools. Western literary 
and theatrical adaptation, scientific books, and magazines and new 
concepts like individual freedom and participation in the government. 
They had to build up a legal system to ensure the equality and security 
of  all the peoples, and emphasized, by implication, the improvement in 
all fields, particularly military, financial, and judicial.129

Tanzimat(تنظيمت), atau dalam bahasa Turki dikenal dengan 
Tanzimat-i Khairiye adalah gerakan pembaharuan di Turki yang 
diperkenalkan ke dalam sistem birokrasi dan pemerintahan Turki 
Usmani sejak pemerintahan Sultan Abd al-Majid (1839-1861), 
putra Mahmud II dan Sultan Abd al-Aziz (1861-1876). Pembahruan 
tersebut dimulai dengan diumumkannya deklarasi Gulkhane, 
Khatt-i Syerif  Gulkhane pada 3 nopember 1839. Tanzimat berakhir 
pada awal pemerintahan Abd al-Hamid II pada tahun 1880.

129 Baca beberapa referensi terkait seperti: Halide Adib Adivar, Conflict of  
East and West in Turkey, (New Delhi, 1935), 56 dan William R. Polk and Chambers, 
Richard L. (eds.), Beginning of  Modernization in the Middle East, (Chicago, 1968), 3.
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Dari segi etimologi tanzimat(تنظيمات)130 berasal dari kata 
nazhzhama-yunazhzhimu-tanzhimat, yang berarti mengatur, 
menyusun, dan memperbaiki. Term ini dimaksudkan untuk 
menggambarkan seluruh gerakan pembaharuan yang terjadi di 
Turki Usmani pada pertengahan abad ke-19. Gerakan ini ditandai 
dengan munculnya sejumlah tokoh pembaharuan Turki Usmani 
yang belajar dari Barat yaitu bidang pemerintahan, hukum, 
administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan dan sebagainya. 

Adapun kemunculan tanzimatdilatarbelakangi oleh beberapa 
faktor berikut ini:

a) Desakan Eropa kepada kerajaan Usmani untuk mengayomi 
warga Eropa (non muslim) ysng ada dibawah kekuasaan Turki 
Usmani.

b) Diberlakukannya hukum fikih yang menetapkan hukuman 
mati bagi orang Eropa yang murtad dan berada di dalam 
kekuasaan Turki Usmani.

c) Para tokoh Tanzimat ingin membatasi kekuasaan sultan 
yang absolut karena tokoh-tokoh tersebut telah terpengaruhi 
gerakan revolusi ketika belajar di Barat.
Selain ketiga faktor di atas yang merupakan faktor timbulnya 

Tanzimat adalah diadakannya pembaruan yang dilakukan oleh 
Sultan Mahmud II yang menjadi dasar pemikiran dan usaha 
pembaruan di kerajaa Turki Usmani pada abad ke-19 dan abad ke-20. 
Dengan demikian, Tanzimat dapat dipahami sebagai lanjutan dari 
usaha-usaha pembaharuan yang dijalankan oleh Sultan Mahmud 
II.

130 Era reformasi Tanzimât ditandai dengan adanya berbagai upaya untuk 
memodernisasi Kesultanan Utsmaniyah dan mengamankan integritas teritorialnya 
terhadap gerakan-gerakan nasionalis dari dalam dan kekuatan agresif  dari luar 
negara tersebut. Reformasi ini mendorong paham Ottomanisme di antara 
berbagai kelompok etnis yang beragam di Kesultanan Utsmaniyah dan berupaya 
untuk membendung gelombang gerakan-gerakan nasionalis di dalam Kesultanan 
Utsmaniyah. Reformasi ini berusaha untuk memberikan emansipasi terhadap 
subjek-subjek non-Muslim di Kesultanan Utsmaniyah dan mengintegrasikan orang 
non-Turki secara lebih menyeluruh ke dalam masyarakat Cleveland, William L & 
Martin Bunton, A History of  the Modern Middle East: 4th Edition, Westview Press: 
2009,82.Edward Shepherd Creasy, History of  Ottoman Turks; From the Beginning of  
Their Empire to the Present Time, (London: Richard Bentley).
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Periode Tanzimat mengakibatkan terakumulasinya 
sebagian besar kekuasaan di tangan Sultan. Sepeninggal Perdana 
menteri Ali Pasya, Sultan Abd Aziz (1861-1876) menjadi semakin 
otoriter dan berakhir membawa krisis berkepanjangan selama 
tahun 1875-1878. Selain itu Tanzimat melahirkan perkembangan 
politik yang unik dengan munculnya tiga kelompok masyarakat 
yang memandang program Tanzimat secar kriris yaitu:

a) Kelompok oposisi dan kalangan tradisional.
b) Kelompok intelektual yang memberikan kritik secar lebih 

baik dari kelompo pertama. Kelompok ini didominasi oleh 
mereka yang pernah mengenyam berbagai pengalaman 
birokrasi dan menguasai berbagai ide barat.

c) Mereka yang berkepentingan menghapuskan keduduka 
sultan sebagai sebuah kekuatan politik.
Kelompok kedua atau kelompok intelektual kemudian 

dikenal dengan young ottoman. Kelompok ini merupakan 
komunitas rahasia yang didirikan pada tahun 1865 dengan nama 
aliansi patriotik. Dengan tujuan mengubah pemerintahan absolut 
kerajaan Usmani menjadi pemerintahan konstitusional.131

Berikut beberapa tokoh utama pada periode Tanzimat :132

1) Mustafa Pasya. 
 Ia adalah anak seorang Yenissary yang menetap di kota 

Ruschuk. Pada tahun 1805 ia ikut dalam pemberontakan 
Janissary melawan Nizam-i Cedid dan sejak itu ia menjadi 
pembesar militer di Rumelia. Reformasi yang ia lakukan 
selama menjadi perdana menteri adalah melakukan 
pembaharuan pada lembaga militer. Ia membentuk tentara 
nizam dan membentuk suatu lembaga kerajaan yang besar. 
Lembaga tersebut terdiri dari para pejabat tinggi, gubernur, 
pasya yang berasal dari seluruh penjuru negeri. Selain itu ia 
juga merombak organisasi Yenissaridengan memberi hak-
hak yang lebih memuaskan kepada para derebey dan ayan, 

131 Eka Martini, Pemikiran Modern dalam Islam (Palembang: IAIN Raden 
Fatah, 2011). 137

132 A. Syafiq Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki…, 127



Islam Modernis : Sejarah, Ide & Gerakan Pembaharuan Di Dunia Islam     |    105

kelompok elit yang ada di provinsi.
2) Mustafa Rasyid Pasya 
 Mustafa Rasyid Pasya adalah arsitek pembaharuan abad 

19 di Turki. Perkenalannya dengan dunia Barat dimulai 
sejak ia diangkat sebagai duta besar di Paris pada tahun 
1834 dan kemudian menjadi duta besar di Italia. Hal ini 
memungkinkannya untuk melihat kemajuan peradaban 
yang ada di Eropa. Sekembalinya dari London untuk sebuah 
misi khusus, ia mengambil inisiatif  untuk mengumumkan 
suatu perubahan yang dikenal dalam sejarah Turki dengan 
nama Tanzimat.

3) Mehmed Sadik Rifat Pasya. 
 Untuk menjadikan Turki menjadi sebuah kerajaan yang 

maju, Sadik Rifat Pasya mengajukan beberapa gagasan. 
Pertama, Turki hanya dapat mencapai peradaban modern 
barat apabila dapat menciptakan suasana damai dan 
menjalin hubungan baik dengan negara-negara Barat. 
Kedua, untuk menjadikan Turki sebagai negara yang 
makmur maka tidak ada pilihan lain kecuali menjadikan 
rakyat Turki sebagai rakyat yang makmur, sedangkan 
kemakmuran rakyat hanya dapat diperoleh dengan 
menghilangkan pemerintahan yang absolut.
Diantara beberapa peraturan perundang-undangan yang 

dihasilkan pada masa Tanzimat antara lain:

a) Piagam Hatt-i Sherif  Gulhane tahun 1839 sebagai dasar 
pembaharuan di bidang administrasi, perpajakan, hukum, 
pendidikan, kau minoritas dan militer yang menyebabkan 
perang di Crimea akibat penolakan kaum ulama akibat 
dari  reduksi  peran ulama.

b) Piagam Hatt-i Humayun (1856 M) yang mengakomodir 
hak-hak minoritas. Piagam ini mendapat reaksi keras dari 
ulama dan kelompok penduduk yang berpendidikan Barat 
yang tergabung dalam Usmani Muda.
Piagam Hatt-i Humayun yang mengakomodir hak-hak 

minoritas seperti penghapusan perbedaan agama, bahasa dan 
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bangsa, rakyat non muslim diperbolehkan masuk dinas militer,  
dan penghapusan perbedaan pajak yang bagi rakyat non muslim, 
penghapusan hukum bunuh terhadap orang yang murtad dari 
Islam  dan pemasukan anggota-anggota bukan Islam ke dalam 
dewan hukum. Setelah piagam Hatt-i Humayun ini, maka 
diadakan penyempurnaan hukum pidana, hukum dagang 
dan hukum maritim dengan menggunakan hukum Prancis, 
didirikan Mahkamah Agung, serta dalam bidang pendidikan 
didirikan Sekolah Galatasaray tahun 1868 yang siswanya 
Islam dan non  muslim dapat duduk berdampingan. Padahal 
sebelumnya masing-masing  golongan agama mempunyai 
sekolah tersendiri.

Kedua piagam yang dihasilkan kelompok Tanzimat ini 
mendapat kritikan keras terutama dari kalangan Intelektual 
Turki Usmani. Piagam ini mengandung sekularasisasi dalam 
berbagai institusi kemasyarakatan seperti lembaga hukum baru 
yang dipengaruhi sistem hukum Barat, menimbulkan pro-Barat 
yang mengakibatkan campur tangan negara-negara Barat dalam 
soal intern kerajaan Usmani yang pada akhirnya  jatuhnya 
perekonomian negara, serta menyebabkan semakin absolutnya 
kekuasaan Sultan dan menteri-menterinya karena tidak adanya 
oposisi dari Yeniserikarena sudah dibubarkan pada masa Sultan 
Mahmud II. Pasukan Yeniseri ini ditakuti bukan hanya karena 
memiliki senjata akan tetapi karena memiliki dukungan kuat 
dan erat dari Tarekat Bektasyi yang mempunyai pengikut yang 
besar di kalangan masyarakat.

Pembaharuan Tanzimat di bidang hukum memiliki dua 
tujuan utama. Pertama, untuk menjadikan hukum Usmani 
diterima oleh masyarakat Eropa. Selain itu dan ini merupakan 
tujuan kedua, yaitu untuk memodernisasi sistem hukum Islam 
tradisional.

C.   Usmani Muda (Young Ottomans 1865-1883)

Pembaharuan Tanzimatmelahirkan tiga kelompok 
masyarakat yang memandang program tersebut secara kritis. 
Pertama, kelompok oposisi dari kalangan tradisionalis. Kedua, 
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kelompok intelektual yang didominasi oleh mereka yang 
mengenyam berbagai pelatihan birokrasi dan menguasai ide-
ide Barat. Sedangkan kelompok ketiga adalah mereka yang 
berkeinginan untuk menghapuskan Sultan sebagai sebuah 
kekuatan politik

Kematian Perdana Menteri Ali Pasya ( 1871 M)  menandai 
berakhirnya Tanzimat, gerakan pembaharuan diganti oleh 
kelompok Usmani Muda yang berhasil menurunkan secara 
paksa Sultan Abdul Aziz pada tahun 1876 melalui fatwa Syaikh 
al-Islam dan diganti oleh Murad V yang mendapat dukungan 
Usmani Muda. Akan tetapi karena Murad V dianggap tidak 
berhasil memimpin Turki Usmani dan dianggap sakit mental 
oleh Syaikh al-Islam, maka diganti oleh Sultan Abdul Hamid 
(31 Agustus 1876) dan perdana menterinya Mihdat Pasya salah 
seorang tokoh Usmani Muda.

Pada awalnya, Usmani Muda merupakan suatu perkumpulan 
rahasia yang didirikan pada tahun 1865 yang bertujuan untuk 
merubah pemerintahan absolut kerajaan Usmani menjadi 
pemerintahan konstitusional. Setelah rahasianya terbuka 
pemuka-pemukanya lari ke Eropa di tahun 1867. Di Eropa inilah 
mereka memperoleh nama Usmani Muda. Anggota Usmani 
Muda ini berkisar 246 orang yang sebagian besarnya adalah 
orang-orang terpandang dan berpengaruh dalam masyarakat. 
Diantara mereka terdapat pemikirr-pemikir liberal, para birokrat 
yang kecewa atas Tanzimat, dan anggota keluarga penguasa 
Mesir, bahkan dua pangeran yang nantinya bertahta sebagia 
sultan, yakni Murad V (1976) dan Abdul Hamid II (1976-1909), 
termasuk diantara mereka yang terlibat dalam diskusi Usmani 
Muda. Penggerak utama perkumpulan ini adalah Namik Kemal 
(1840- 1888).133

 Tokoh Usmani Muda adalah Ibrahim Sinasi (1824-1871), 
Ziya Pasya (1825-1880), Namik Kemal (1840-1888), dan Midhat 
Pasya (1822-1883).134

133 Niyazi Berkes. The Development of  Secularism in Turkey, (Montreal: Mc 
Gill University press, 1964), 205

134 Uraian detil dan lengkap tokoh-tokoh ini lihat Stanford J. Shaw dan 
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1) Ibrahim Sinasi (1824-1871)

Ibrahim Sinasi adalah pemula gerakan baru di dalam literatur 
Usman diasuh oleh ibunya sampai dekade terakhir pemerintahan 
Sultan Mahmud II.Setelah mendapatkan pendidikan tradisional 
mekteb Sinasi memasuki salah satu jurusan sastra klasik oleh 
salah seorang koleganya yang lebih tua. Pada waktu yang sama 
dia mempelajari Barat dari beberapa pegawai asing yang bekerja 
di Arsenal dan mulai mempelajari bahasa Perancis. Pada tahun 
1849 dia dikirim ke Eropa oleh direktur Arsenal dan Mustafa 
Resit Pasya untuk menyempurnakan bahasa Perancisnya.Dia 
juga mengikuti kajian- kajian sastra dari para penulis seperti 
Lamartine dan Ernest Renan dan mengadakan kontak dengan 
para oreantelis Perancis. 

Sinasi menerbitkan koleksi pribadinya Divan tentang 
syair. Atas bantuan dari pangeran Murad dan pangeran Mutafa 
Fazil dari Mesir Sinasi menerbitkan surat kabat Tasvir-i Efkar 
(deskripsi ide-ide) tahun 1861-1870 yang menjadi forum terkenal 
untuk mengekpresikan bentuk-bentuk sastra baru dan ide-ide 
politik. Pemikiran pemaharuan Sinasi banyak tersebar dalam 
karya sastra dan majalah serta surat kabar, idenya banyak 
mengungkap hak-hak rakyat pendapat umum, kesadaran 
nasional, pemerintahan konstitusional, dan sebagainya. Beberapa 
literatur pembaharuan tentang Turki menjelaskan kontribusi 
Sinasi dengan mengatakan:

Ibrahim Sinasi (1824-71) was the first modem Turkish writer. His 
journalistic contribution did not stop with creating a public taste for 
reading. He also opened a new phase in the history of  Turkish prose. 
He not only established a new style of  prose that was grammatically 
revolutionary, but also a new mode of  thinking, and new words to 
express it, such as citizens’ rights, freedom of  expression, public opinion, 
liberal ideas, national consciousness, constitutional government, 
liberty, natural rights of  the people, etc. The Turkish language owes to 

Ezelkural Shaw, History of  Ottoman Empire and Modern Turkey, (Cambridge-London-
New York-New Rochelle-Melbourne-Sydney: Cambridge University Press, 1985), 
Vol. 11.
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him the first use of  the word millet in the sense of  “nation’135

Meskipun pada masanya Sinasi tidak berhasil banyak dalam 
merubah kondisi pemerintahan Usmani, akan tetapi tulisan-
tulisanya banyak memberikan inspirasi kepada penerusnya dari 
Usmani Muda untuk mewujudkan cita-cita pembaharuan di 
Turki.136

2) Ziya Pasya (1825-1880)

Ziya Pasya adalah anak seorang pegawai kantor cukai 
di Istambul. Setelah tamat dari sekolah Suleymaniye yang 
didirikan oleh sultan Mahmud II, Ziya diangkat menjadi 
pegawai pemerintah pada usia yang masih muda. Tahun 1854 
Ziya diterima menjadi salah satu sekretaris Sultan atas usaha 
Mustafa Rasyid Pasya. Untuk menunjang tugas barunya ini 
Ziya mempelajairi bahasa Perancis sampai menguasainya dan 
mampu menerjemahkan buku-buku bahasa Perancis kedalam 
bahasa Turki. Karena permusuhannya dengan Ali Pasya, Ziya 
terpaksa pergi ke Eropa 1867 dan menetap di Eropa selama lima 
tahun.

Ziya Pasya mengatakan untuk menjadi negara maju, 
kerajaan Usmani harus memakai sistem pemerintahan 
konstitusional sebagaimana yang berlaku di negara-negara Eropa 
lainnya. Dalam sistem pemerintahan konstitusional harus ada 
Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk alasan ini Ziya mengajukan 
hadis Nabi “perbedaan pendapat dikalangan umatku merupakan 
rahmat dari tuhan”. Perbedaan pendapat yang terjadi di tengah-
tengah rakyat serta kritik terhadap pemerintah ditampung 
dalam DPR kemudian dijadikan pedoman untuk menghasilkan 
kebijakan pemerintah untuk kepentingan seluruh rakyat. Ziya 
juga berpendapat bahwa di dalam mengadakan pembaharuan 
tidak harus meniru barat dalam segala-galanya. Ziya menentang 
pendapat yang mengatakan bahwa Islam merupakan penghalang 
bagi kemajuan. Ziya tampak meminjam model lembaga 

135 Roderic H. Davidson, Reform in the Ottoman Empire 1856-1876, (USA: 
Princeton Legacy Library, 1963)

136 Harun Nasution..., 107
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konstitusional barat, dan menjastifikasinya dengan pesan al-
Quran dan hadis

3)  Namik Kemal (1840-1888)137

Namik Kemalberasal dari keluarga golongan atas dan 
memperoleh pendidikan khusus di rumah. Ia mendapat pelajaran 
bahasa  Arab, Persia, dan Perancis. Pada tahun 1857 dalam usia 
yang masih muda, Namik  sudah menjadi pegawai di kantor 
penerjemahan (Tercűme Odasi) dan kemudian dipindahkan 
menjadi pegawai di istanaSultan. Tahun 1864 Namik diserahi 
Sinasi untuk memimpin surat kabar Tasyir-i Efkar sebelum 
Sinasi lari ke Paris. Tetapi kemudian Namik juga terpaksa lari 
ke  Eropa tahun 1867  karena tulisan-tulisannya dan tahun 1870 
ia dibolehkan kembali ke Istambul. Akibat naskah dramanya 
yang berjudul Watan, sekali lagi Namik harus berurusan 
dengan Penguasa. Tahun 1874 Namik dideportasi ke Siprus dan 
kemudian meninggal disana  tahun 1888 dalam usia 48tahun.

Namik melancarkan kritik keras terhadap pembaharuan 
Tanzimat. Ia melihat bahwa dalam pembaharuan Tanzimat itu 
ajaran-ajaran Islam kurang diperhatikan, bahkan dianggap telah 
banyak memakai institusi-institusi sosial Barat yang belum tentu 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat Timur. Namik Kemal 
melihat bahwa mundurnya kerajaan Utsmani disebabkan oleh 
ketidakberesan pada sektor ekonomi dan politik. Ia mengajukan 
solusi, bahwa langkah pertama yang harus ditempuh untuk 
mengatasi persoalan tersebut adalah dengan merubah sistem 
pemerintahan yang berlaku dikerajaan Utsmanai yang absolute 
dengan sistem pemerintahan konstitusional. 

Tentang politik, Namik Kemal memandang pemerintahan 
demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, karena dalam Islam 
terdapat prinsip kemaslahatan umum (al-maslahat al ‘ammah) 
merupakan dasar demokrasi. Sistem demokrasi ini, menurutnya 
telah dipraktekkan oleh empat Khalifah besar. Namik menilai 
sistem baihah dalam pemerintahan khalifah sebagai wujud 

137 Sayyid Fayyaz Mahmud,  A short History of  Islam,  (Karachi-London-
Dacca: Oxford University Press, 1960), 614.



Islam Modernis : Sejarah, Ide & Gerakan Pembaharuan Di Dunia Islam     |    111

kedaulatan rakyat. Untuk menunjang kelancaran di dalam 
mengurus Negara, khalifah tidak boleh melanggar syariat, 
karena syariat sebenarnya merupakan konstitusi yang harus 
dipatuhi oleh Negara. Sistem demokrasi dalam pemerintahan 
Islam harus diperkuat dengan dasar musyawarah.

Di antara konstitusi-konstitusi yang ada di Eropa, Namik 
ebih condong kepada model konstitusi Perancis. Oleh karena 
itu ia menganjurkan untuk segera dibentuk tiga majlis dalam 
pemerintahan konstitusional Kerajaan Utsmani, yaituMajlis 
Negara (Sura-yi Deylet), Majlis Nasional (Sura-yi Ummet), dan 
Senat (Meclis-I Ayan). Institusi pertama bertugas merancang 
undang-undang. Institusi kedua membuat undang-undang atas 
dasar rancangan yang diajukan oleh Majlis Negara sedangkan 
senat bertugas menjadi perantara antara kekuasaan legislative 
dan kekuasaan eksekutif  dengan berpedoman kepada undang- 
undang dasar dan prinsip kebebasan rakyat.Kalau dibandingkan 
dengan pemikir-pemikir Utsmani muda lainnya, maka Namik 
Kemal membawa ide-ide yang lebih lengkap mengenai 
ketatalaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu dalam menyusun 
Undang-undang dasar 1876 kerajaan Utsmani berpedoman pada 
ide-ide yang dibawa oleh Nmaik Kemaltersebut.

4) Midhat Pasya (1822-1883)

Midhat berasal dari keluarga religius, bapaknya Muhammad 
Ashraf  adalah seorang hakim agama. Seperti orang tuanya, 
Midhat yang nama aslinya Ahmad syafiq, sejak belia sudah hafal 
al-Quran, sehingga sesuai dengan tradisi Turki ia diberi gelar 
al-hafizh.23 Midhat memiliki karir politik yang paling cemerlang 
jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh Utsmani muda yang lain. 
Antara tahun 1872-1877 ia sempat dua kali menjabat sebagai 
perdana menteri kerajaan Utsmani. Ia juga beberapa kali diangkat 
menjadi gubernur di daerah.24 Tahun 1872 ia diangkat menjadi 
pedana  menteri oleh Sultan Abdul Aziz. Namun beberapa bulan 
kemudian ia dipecatkarena sering berselisih pendapat dengan 
Sultan AbdulAziz.

Midhat Pasya, sebagaimana Ziya dan Namik Kemal 
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menginginkan Kerajaan Utsmani menjadi Negara Konstitusional-
demokratis seperti Inggris dan Perancis. Jadi, Midhat juga 
merujuk kepada model konstitusi barat dalam rangka menyusun 
konstitusi Kerajaan Utsmani. Ia menegaskan bahwa kemajuan 
Kerajaan Utsmani tidak akan tercapai kecuali jika mau belajar 
dari demokrasi bangsa-bangsa Eropa dan memilih sesuatu 
yang bermanfaat dari peradaban barat serta membentuk suatu 
konstitusi. Untuk berakomodasi dengan tradisi setempat, 
Midhat menganjurkan agar digunakan term-term Islam, seperti 
musyawarah, untuk perwakilan rakyat, Syari’at untuk konstitusi, 
dan bai’ah untuk kedaulatan rakyat.138

Setelah pembubaran parlemen, ruang gerak kelompok 
Utsmani Muda dalam berpolitik praktis tertutup. Tokoh-
tokohnya kemudian bergerak di bawah tanah dan berusaha 
menggulingkan Sultan Abdul Hamid. Usaha mereka untuk 
menggulingkan Sultan ini mengalami kegagalan, bahkan 
seorang tokohnya Ali Suavi ditangkap dan dihukumbunuh.

Kegagalan Utsmani Muda dalam menancapkan sistem 
konstitusional dalam pemerintahan Kerajaan Utsmani membuat 
mereka bukan hanya dianggap gagal dalam usaha pembaharuan, 
akan tetapi lebih dari itu membuat mereka hilang dari arena 
pembaharuan di Kerajaan Utsmani pada abad ke-19. Kegagalan 
Utsmani Muda ini segera disusul dengan munculnya kelompok 
baru yang kemudian menamakan diri Turki Muda (Young 
Turk).

Adapun sebab-sebab kegagalan Utsmani Muda ini antara 
lain:

1. Konstitusi yang diundangkan bukanlah merupakan desakan 
rakyat, melainkan desakan kaum intelektual Utsmani 
Muda. Sehingga ketika parlemen dibubarkan dan tokoh-
tokoh Utsmani Muda ditangkapi rakyat tidak bisa bergerak 
samasekali.

2. Ide-ide mereka tentang konstitusi masih sulit dipahami oleh 
rakyat yang tingkat pendidikannya rata-rata masih rendah, 

138 Harun Nasution…, 112
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oleh karena itu dukungan rakyat terhadap perjuangan 
mereka praktis tidakada.

3. Masih besarnya kekuasaan Sultan sehingga sulit untuk 
diganggu-gugat. Karena ide-ide mereka dianggap 
membahayakan kedudukan Sultan maka sangat sulit ide-
ide tersebutterlaksana.

4. Kaburnya ide konstitusi yang diperjuangkan Utsmani Muda 
dengan mengangkat term-term Islam untuk mengganti 
nama term-term Barat ternayata tidak membuat mulusnya 
ide-ide tersebut dipahami akan tetapi malah membuat 
semakin sulit dipahami.
Pada akhirnya, keinginan Utsmani Muda untuk 

memberlakukan sistem konstitusional di Kerajaan Utsmani 
dan meruntuhkan dominasi Sultan yang absolut baru terwujud 
kemudian atas usaha Mustafa Kemal. Mustafa Kemal berhasil 
menggulingkan dominasi Sultan dan berhasil mendirikan 
Negara Turki Modern yang konstitusional.

D.  Turki Muda (Young Turk 1908))

Setelah dibubarkannya parlemen dan dihancurkannya 
gerakan Usmani Muda,139 maka Sultan Abdul Hamid memerintah 
dengan kekuasaan yang lebih absolut. Kebebasan berbicara 
dan menulis tidak ada. Dalam suasana yang demikian timbul 
gerakan oposisi terhadap pemerintah yang obsolut Sultan 
Abdul Hamid sebagaimana halnya di zaman yang lalu dengan 
Sultan Abdul Aziz. Gerakan oposisi dikalangan perguruan 
tinggi, mengambil bentuk perkumpulan rahasia, dikalangan 
cendekiawan dan pemimpin-pemimpinnya lari ke luar negeri 
dan disana melanjutkan oposisi mereka dan gerakan di kalangan 

Nama Turki Muda diciptakan di Prancis, untuk ko -  13٩
 sumsi Eropa, menggambarkan perjuangan Usmani Muda tahun
 1860-an. Menjelang tahun 1908, nama Turki Muda digunakan untuk
 menyebut kelompok-kelompok para penentang kekuasaan Abdul
 Hamid. Edward Mortimer, Islam dan Kekuasaan, terj. Enna Hadi dan
 (Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1984
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militer menjelma dalam bentuk komite-komite rahasia. Oposisi 
berbagai kelompok inilah yang kemudian dikenal dengan nama 
Turki Muda.

Kelompok Turki muda adalah kelompok pembaharu 
yang merencanakan industrialisasi untuk pertama kalinya 
dengan disahkannya undang-undang tentang industri Law for 
Encouragement of  Industry, pada tahun 1909 yang kemudian 
diperbaharui pada tahun 1915. Kaum wanita pada masa Turki 
Muda juga mendapatkan perhatian yang besar. Di bidang 
pendidikan, kesempatan bagi kaum wanita untuk memperoleh 
pendidikan juga dibuka lebar.

Tokoh-tokoh Turki Muda, antara lain adalah Ahmad 
Riza (1859-1930), Mehmed Murad (1853-1912) dan Pangeran 
Sahabuddin (1887-1948).

a. Ahmad Riza
Ahmad Riza adalah anak seorang bekas anggota parlemen 

bernama Injilis Ali. Dalam pendidikannya ia sekolah di pertanian 
untuk kelak dapat bekerja dan berusaha mengubah nasib petani 
yang malang dan studinya ini diteruskan di Perancis sekembalinya 
ia dari perancis ia bekerja di kementerian pertanian, tapi ternyata 
hubungan pemerintah dengan petani yang miskin sedikit sekali, 
karena kementerian itu lebih disibukkan dengan birokrasi. 
Kemudia ia pindah ke kementerian pendidikan namun disini 
juga disibukkan dengan birokrasi tapi kurang disibukkan dengan 
pendidikan.Pembaharuan yang dilakukan oleh Ahmad Riza 
antara lain adalah ingin mengubah pemerintahan yang absolut 
kepada pemerintahan konstitusional. Karena menurutnya akan 
menyeleamatkan Kerajaan Usmani dari keruntuhan adalah 
melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan positif  dan bukan 
dengan teologi atau metafisika.

b. Mehmed Murad (1853-1912)
Mehmed Murad berasal dari Kaukasus dan lari ke Istanbul 

pada tahun 1873 yakni setelah gagalnya pemberontakan Syekh 
Syamil di daerah itu. Ia belajar di Rusia dan disanalahia berjumpa 
dengan ide-ide barat, namun pemikiran Islam berpengaruh pada 
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dirinya, Ia berpendapat bahwa bukanlah Islam yang menjadi 
penyebab mundurnya Kerajaan Usmani, dan bukanlah pula 
rakyatnya, namun sebab kemunduran ituterletak pada Sultan 
yang memerintah secara absolut. Oleh karena itu, menurutnya 
kekuasaan Sultan harus dibatasi. Dalam hal ini dia berpendapat 
bahwa musyawarah dalam Islam sama dengan konstitusional 
di dunia Barat. Ia mengusulkan didirikan satu Badan Pengawas 
yangtugasnya mengawasi jalannya undang-undang agar tidak 
dilanggar oleh pemerintah. Disamping itu diadakan pula dewan 
syariat agung yang anggotanya tersusun dari wakil-wakil negara 
Islam di Afrika dan Asia dan ketuanya Syekh Al-Islam Kerajaan 
Usmani.

c. Pangeran Sahabuddin (1887-1948)
Pangeran Sahabuddin adalah keponakan Sultan Hamid dari 

pihak ibunya, sedang dari pihak bapaknya adalah cucu dari Sultan 
Mahmud II, oleh karena itu ia adalah keturunan raja. Namun 
ibu dan bapaknya lari ke Eropa menjauhkan diri dari kekuasaan 
Abdul Hamid, maka dengan demikian kehidupan Sahabuddin 
lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran Barat.Menurutnya 
yang pokok adalah perubahan sosial, bukan penggantian Sultan. 
Masyarakat Turki sebagaimana masyarakat Timur lainnya 
mempunyai corak kolektif, dan masyarakat kolektif  tidak mudah 
berubah dalam menuju kemajuan. Dalam masyarakat kolektif  
orang tidak percaya diri sendiri, oleh karena itu ia tergantung 
pada kelompok atau suku sedangkan masyarakat yang dapat 
maju menurutnya adalah masyarakat yang tidak banyak 
bergantung kepada orang lain tetapi sanggup berdiri sendiri dan 
berusaha sendiri untuk mengubah keadaannya.

E.  Sekulerisasi Mustafa Kemal Ataturk (1881-1938)

Turki adalah negara Islam pertama yang sebelum Perang 
Dunia II, yang menggunakan konsep negara sekuler. Doktrin 
sekulerisme diterapkan sebagai satu kebijakan politik, konstitusi, 
pendidikan, agama dan budaya. Kebijakan ini tidak sepenuhnya 
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mendapat persetujuan dari semua masyarakat Muslim.140 Terkait 
hal ini dikatakan:

In 1924 the Caliphate and the Ministry of  Religious Affairs~were. 
abolished. In 192 religious orders (tarikats) were prohibited. A 
CiviI Code in the western Style was introduced in1926. In 1928 the 
Constitution was amended and the Artielestating that” the state’s 
religion is Islam “was, deleted. Finally, the principle Of  secularism 
Was formally introduced into the Turkish Conitltution by the amend 
ment carried out in1937. Along with the selegal changes came many 
other reforms secularizing social  And cultur allife. Religious teachings 
inpublic schools were suspended.’The public demean or of  women was 
changed (especialİy in big cities like Istanbul, Ankara and Izmir). The 
language of  prayers in mosques was –ehanged to Turkish in stead of  
Arabic.141

Mustafa Kemal lahir pada 1881 di suatu daerah di Salonika.142 
Sering dikenal dengan nama Mustafa Kemal Pasya, dikenal juga 
dengan Mustafa Kemal Attaturk (Bapak Bangsa Turki). Ia juga 

140 Istilah Sekuler berawal dari pertengahan abad ke 19, istilah tersebut telah 
digunakan di dunia Barat yang merujuk pada kebijakan khusus terhadap adanya 
pemisahan gereja dari negara. Kata tersebut diturunkan dari bahasa latin Saeculum 
yang memiliki dua konotasi, yaitu time (masa) dan location (tempat). ‘Masa’ 
menunjukkan now atau present (sekarang) sedangkan location (tempat) dinisbatkan 
kepada world (dunia).Sedangkan secularism terkait dengan keduniaan dan menolak 
nilai-nilai spiritual. Adapun secularize adalah proses penduniaan, proses untuk 
menuju sekuler: perpindahan dari kesakralan menuju kesekuleran. Akan tetapi 
pengertian secular juga diterjemahkan oleh orang Barat Kristen menjadi ‘almany, 
yang memiliki arti laysa min arbab al-fann aw a-lhirfah dan kata-kata secularity 
diterjemahkan menjadi al-ihtimam bi umur al-dunya atau al-ihtimam bi al-’alamiyat, 
sedangkan secularize diartikan menjadi hawwal ila gharad ‘alamy ay dunyawiy. Harvey 
Cox, berpendapat bahwa sekularisasi adalah pembebasan manusia dari proteksi 
agama dan metafisika, pengalihan dari alam lain kepada dunia ini.Harvey Cox juga 
membedakan antara makna sekularisasi dan sekularisme, menurutnya sekularisme 
adalah nama sebuah ideologi (isme) yang tertutup. Sedangkan sekularisasi 
membebaskan masyarakat dari kontrol agama dan pandangan alam metafisik yang 
tertutup (closed methaphisical worldviews). M. Arfan Mu’ammar, Kritik Terhadap 
Sekularisasi Turki Telaah Historis Transformasi Turki Usmani, Jurnal Epistemé, Vol. 
11, No. 1, Juni 2016

141 Bulent Daveer. Secularidm in Turkey…; 22 
142 Salonika sebuah daerah yang sekarang merupakan daerah Yunani 

dipengaruhi oleh tokoh-tokoh filsafat, Salonika merupakan pusat keagamaan dan 
kultural Yahudi sekaligus merupakan merupakan komunitas Yahudi yang paling 
maju di seluruh wilayah Turki Usmani
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mendapat julukan Ghazi, artinya sang pembela keyakinan. 
Julukan ini diberikan ketika Mustafa Kemal gemilang membawa 
Turki kepada kemenangan dalam perang kemerdekaan melawan 
Yunani. Mustafa Kemaldipuji dan dipanggil dengan gelar 
kehormatan Ghazi. Ayahnya bernama Ali Riza, seorang juru 
tulis rendahan di salah satu kantor pemerintahan di kota itu. 
Sedangkan Ibunya bernama Zubayde, seorang wanita sholihah. 
Ali Riza meninggal saat Mustafa Kemal berusia tujuh tahun 
sehingga ia kemudian diasuh oleh ibunya.

Sejak kecil, Mustafa Kemal memiliki bakat untuk selalu 
memberontak terhadap segala keadaan yang tidak berkenan di 
hatinya. Ia secara brutal menentang peraturan apapun. Bahkan, 
tanpa malu-malu ia sering memaki-maki gurunya saat bersekolah. 
Sehingga suatu hari pernah ditampar salah satu gurunya karena 
sang guru sudah kehilangan kesabaran menghadapi perilaku 
Mustafa Kemal. Akibatnya, Mustafa Kemal kecil lari dan tidak 
mau masuk sekolah lagi.Mustafa kecil juga terkenal arogan 
dalam bergaul. Ia tidak mau sembarangan dalam memilih kawan. 
Akhirnya, ibunya mengirim dia ke sekolah militer, sehingga 
riwayat pendidikan Mustafa Kemal dimulai tahun 1893 ketika ia 
memasuki sekolah Rushdiye (Sekolah Menengah Militer Turki). 
Tahun 1895 ia masuk ke akademi militer di Kota Monastir dan 
pada tanggal 13 maret 1899 ia masuk ke sekolah ilmu militer di 
Istambul. Tahun 1902 ia ditunjuk sebagai salah satu staf  pengajar 
dan pada bulan Januari 1905 ia lulus dengan pangkat Kapten. 
Perjuangan Mustafa Kemal mewujudkan pembaharuan untuk 
kemajuan Turki penuh liku, dan mencapai klimaksnya ketika 
ia menjadi Presiden Republik Turki. Bangsa Eropa mengakui 
Republik Turki yang ditandai oleh Perjanjian Lausanne pada 
tahun 1923. 143

143 Sejarah Keluarga dan pendidikan Mustafa Kemal dapat dibaca beberapa 
Referenasi: Harun Nasution. Pembaharu Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan. 
143, Dhabith Tarki Sabiq. Kamal Attaturk: Pengusung Sekularisme dan Penghancur 
Khilafah Islamiyah. terj. Abdullah Abdurrahman Ja’far Shadiq, ( Jakarta. Senayan 
Publishing. 2008), 26, Maryam Jameela. Islam dan Modernis (Kritik Terhadap Berbagai 
Usaha Sekularisme Duni ). Penj. A. Jaenuri dkk. (Surabaya: Usaha Nasional. 1982), 
161, Muhammad Iqbal. Amin Husein Nasution. Pemikiran Politik Islam; Dari Masa 
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Setelah perang dunia I, Mustafa Kemal diangkat menjadi 
panglima militer di Turki Selatan untuk merebut Izmir dari 
tentara sekutu dan berhasil memukul mundur tentara sekutu 
dan menyelamatkan Turki dari penjajahan  Barat. Pada saat itu 
Sultan  di Istanbul berada di bawah kekuasaan sekutu yang harus 
menyesuaikan diri dengan mereka, Kemudian ia mendirikan 
pemerintahan tandingan di Anatolia dengan mengatakan 
kemerdekaan negara dalam keadaan bahaya, rakyat Turki harus 
berusaha sendiri membebaskan tanah air dari kekuatan asing, 
Sultan tidak menjalankan pemerintahan dan segera mengadakan 
kongres.

Kemudian ia mendeklarasikan diri sebagai berikut:

a) Kemerdekaan tanah air dalam keadaan bahaya
b) Sultan tidak dapat menjalankan pemerintahan karena 

berada di bawah kekuasaan sekutu.
c) Rakyat Turki harus berusaha sendiri untuk membebaskan 

tanah air dari kekuasaan asing.
d) Gerakan pembela tanah air harus dikoordinir oleh panitia 

nasional.
e) Untuk merealisasikan hal-hal tersebut, perlu diadakan 

kongres.144

Dengan pernyataan tersebut Mustafa Kemal dipecat dari 
jabatan panglima oleh Sultan. Kemudian ia berkiprah di dunia 
politik menjadi ketua perwakilan rakyat yang menganamanatkan 
Turki harus merdeka dari kungkungan asing, dan pada tahun 
1920 terpilih menjadi ketua Majlis Nasional Agung (MNA) di 
Ankara.Mustafa Kemal memproklamirkan Republik Turki 
pada 29 Oktober 1923 dengan membentuk negara  modern 
didasarkan kepada kekecewaan yang amat mendalam terhadap 
sistem kekhalifahan sebelumnya yang dianggap gila dan 
dibangun atas sendi-sendi keagamaan yang rapuh.Peraturan 
dan pengadilan agama kuno segera digantikan dengan hukum 
perdata yang modern dan ilmiah, begitu juga sokolah agama 

Klasik Hingga Indonesia Kontemporer… 108
144 Harun Nasution. Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya…,. 146
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harus diserahkan kepada pemerintah sekuler. Arnold Toynbee 
menyebutkan  Ataturk memimpin rakyat Turki bukan 
hanya untuk  memenangkan perang demi mempertahankan 
kelangsungan hidup mereka, tetapi juga untuk melakukan 
westernisasi yang revolusioner guna melanjutkan apa  yang telah 
dirintis oleh Mahmud II. Lebih Jauh Arnold membandingkan 
Ataturk seperti Lenin di Rusia sebagai intelegensia yang 
menumbangkan rezim yang membentuk kelas ini di negaranya, 
terutama dalam menggunakan kekerasan untuk menuntaskan 
pekerjaan penting ini.

Pembaruan Kemal Atatürk dilaksanakan di atas enam 
prinsip dasar yang menjadi filsafat politik dan dasar Republik 
Turki. Keenam prinsip dasar atau sering disebut “Nilai Kemalis” 
adalah: pertama, Republikanisme, bahwa negara Turki modern 
menerapkan sistem demokrasi parlementer yang dipimpin 
oleh seorang persiden, bukan kesultanan ataupun khilafah. 
Kedua, Nasionalisme, tidak berdasarkan agama dan ras tetapi 
berdasarkan kewarganegaraan yang sama dan mengabdi 
kepada cita-cita nasional. Ketiga, Populisme, perlindungan 
hak asasi manusia dan kesetaraan dihadapan hukum. Keempat, 
Etatisme, pemerintah berkuasa penuh dalam pengelolaan 
ekonomi dan berhak intervensi demi kepentingan rakyat. 
Kelima, Sekularisme, menetapkan pemisahan agama dan negara. 
Keenam, Revolusionalisme, menerima transformasi secara 
permanen.Dari enam sila ini, sekularisme adalah yang paling 
berpengaruh.145

Rangkaian kebijakan pembaharuan Mustafa Kemal 
berperinci kepada:, nasionalisme, sekularisme, westernisme :

Pertama, unsur Nasionalisme. Ide Nasionalisme dalam 
pemikiran Mustafa Kemal ialah nasionalisme Turki yang terbatas 
daerah geografisnya dan bukan ide nasionalisme yang luas, 
yakni diilhami oleh Ziya Gokalp (1875-1924) yang menyerukan 
reformasi Islam untuk menjadikan Islam sebagai ekspresi dari 
etos Turki. Dalam pemahaman Mustafa Kemal, Islam yang 

145 Irfan Firdaus, Peradaban Islam Turki…, 161 
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berkembang di Turki adalah Islam yang telah disatukan dengan 
budaya Turki, sehingga ia berkeyakinan bahwa Islam dapat 
diselaraskan dengan dunia modern. Namun turut campurnya 
Islam dalam segala aspek kehidupan pada bangsa dan agama 
akan menghambat Turki untuk maju. Atas dasar itu, Mustafa 
Kemal berpendapat bahwa agama harus dipisahkan dari negara. 
Islam tidak perlu menghalangi Turki mengadopsi peradaban 
barat sepenuhnya, termasuk merubah bentuk negara. Pada 
permulaan di dirikannya Republik Turki, Mustafa Kemal 
berpendapat bahwa pemerintah nasional harus didasarkan pada 
prinsip pokok populisme (kerakyatan). Ini berarti, kedaulatan 
dan semua kekuatan administrasi harus langsung diberikan 
kepada rakyat. Konsekuensi logis dari prinsip tersebut adalah 
dihapusnya sistem kekhalifahan.

Kedua Sekulerisme, sekulerisasi yang dijalankan oleh 
Mustafa Kemal tidak serta merta menghilangkan agama dari 
rakyat Turki, namun hanya melakukan pembatasan kekuasaan 
golongan ulama dalam soal negara dan politik. Oleh karena 
itu, pembentukan partai yang berdasarkan agama dilarang, 
institusi-institusi negara, sosial, ekonomi, hukum, politik, dan 
pendidikan harus dibebaskan dari kekuasaan syari’ah. Menurut 
Mustafa Kemal, sekulerisme bukan saja memisahkan masalah 
bernegara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif ) dari pengaruh 
agama melainkan juga membatasi peranan agama dalam 
kehidupan orang Turki sebagai suatu bangsa, karena menurutnya 
bahwa indikasi ketinggian suatu peradaban terletak pada 
keseluruhannya, bukan secara parsial. Peradaban Barat dapat 
mengalahkan peradaban-peradaban lain bukan hanya karena 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya, tetapi karena 
keseluruhan unsurnya. Dan sekulerisasilah yang menimbulkan 
peradaban yang tinggi itu. Sehingga, Mustafa Kemal berpendapat 
jika rakyat Turki ingin mempunyai peradaban tinggi harus 
melakukan sekulerisasi.

Ketiga, Westernisme, dalam hal ini Mustafa Kemal 
berpendapat bahwa Turki harus berorientasi ke Barat. Ia 
melihat bahwa dengan meniru barat Negara Turki akan maju. 
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Ungkapan yang digunakan oleh Mustafa Kemal, “Kita (bangsa 
Turki) harus bergerak bersama zaman.” Oleh karena itu, satu-
satunya jalan untuk memajukan rakyat Turki adalah dengan 
melakukan reformasi berupa modernisasi yakni suatu upaya 
untuk mengubah wajah Turki secara total dengan menerapkan 
nilai-nilai modern yang progresif  dan meninggalkan segala hal 
yang dipandang kaku, kolot, tradisional dan berbau Utsmaniyah. 
Kemal berkeyakinan hanya dengan jalan itu rakyat Turki akan 
makmur dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain.

Secara bertahap namun pasti, Mustafa Kemal melakukan 
pembaharuan atau reformasi. Kebijakan-kebijakan Mustafa 
Kemal diantaranya:

a) Undang-undang tentang unifikasi dan sekulerisasi  
pendidikan tanggal 3 maret 1924

b) Undang-Undang tentang kopiah tanggal 25 November 
1925

c) Undang-undang tentang pemberhentian petugas jamaah 
dan makam, penghapusan lembaga pemakaman tanggal 
30 November 1925.

d) Perturan sipil tentang perkawinan tanggal 17 Februari 
1926.

e) Undang-undang penggunaan huruf  latin untuk bajad Turki 
dan penghapusan tulisan Arab tanggal 1 November 1928.

f ) Undang-undang tentang larangan penggunaan pakaian asli 
tanggal 13 Desember 1934.
Mustafa Kemal juga membuat sejumlah kebijakan yang 

intinya adalah berupaya meningkatkan masyarakat Turki kepada 
satu tingkat peradaban kontemporer dan untuk memelihara 
karakter sekular Republik Turki. Di antara kebijakan itu adalah 

a) Undang-undang tentang unfikasi dan sekularisasi 
pendidikan, tanggal 3 Maret 1924;

b) Undang-undang tentang kopiyah, tanggal 25 November 
1925;

c) Undang-undang tentang pemberhentian petugas jamaah 
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dan makam, penghapusan lembaga pemakaman, tanggal 
30 November 1925;

d) Peraturan sipil tentang perkawinan, tanggal 17 Februari 
1926;

e) Undang-undang penggunaan huruf  latin untuk abjad Turki 
dan penghapusan tulisan Arab, tanggal 1 November 1928; 
dan

f ) Undang-undang tentang larangan menggunakan pakaian 
asli, tanggal 13 Desember 1934.
Ide sekulerisasi Mustafa Kemal menuai pro-kontra. Bryan 

S. Turner mengatakan bahwa Ide sekularisasi dan modernisasi 
tersebut merupakan suatu bentuk pemaksaan dari pemerintah 
rezim, bukan sekularisasi yang tumbuh sebagai suatu 
konsekuensi dari proses modernisasi seperti di negara-negara 
Eropa. Selain itu sekularisasi di Turki pada saat itu merupakan 
peniruan secara sadar pola tingkah laku masyarakat Eropa yang 
dianggap modern dan lebih maju.146

Sejarah mencatat, Mustofa Kemal jelas-jelas anti-Kesultanan 
Usmani. Tapi ada yang melihat dari sisi lain, kalau waktu itu tak 
ada gerakan republikanisme di bawah Mustofa Kemal mungkin 
sekali Istanbul hari ini sudah menjadi wilayahnya Eropa. Kritik 
yang sering dialamatkan kepada Kemal Attaturk adalah terlalu 
drastis melakukan de-Arabisasi yang pada urutannya menggusur 
tradisi dan khasanah intelektual Islam, mengingat kala itu Islam 
dan budaya Arab sulit dipisahkan. Gerakan modernisasi dan 
westernisasi di Turki yang dilakukan Mustafa Kemal menurut 
Komarudin Hidayat pada dasarnya bukanlah anti Islam, akan 
tetapi mengadakan rasionalisasi agama agar agama menjadi 
kekuatan penopang bagi kemajuan Turki.147

Gerakan sekulerisasi Turki oleh Mustafa Kemal berakhir 
seiring dengan meninggalnya. Proses sekulerisasi sempat 
dilanjutkan oleh Ismet Inonu, seorang Presiden pengganti 

146 Bryan S. Turner, Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi 
Weber ( Jakarta: Rajawali Pers, 1984)

147 Baca lebih lanjut, Komarudin Hidayat, Sekulerisme Turki, Sindo, 20 Mei 2016
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Mustafa Kemal. Sungguhpun demikian, rakyat Turki tetaplah 
rakyat Turki, yang tidak bisa menggoyahkan akar Islam yang 
sudah terpatri dalam hati mereka. Memang secara politis, Negara 
Turki mempunyai pandangan bahwa mereka adalah bagian 
yang tak terpisahkan dari peradaban barat, tapi secara kultural, 
mereka tetap mempertahankan jati diri mereka yang tak bisa 
terlepas dari Islam. Walaupun Turki dinyatakan sebagai negara 
sekuler, Islam tetap berakar kuat di hati masyarakat Turki. Ini 
terbukti para petani yang hidup di pedesaan yang merupakan 
tiga perempat dari seluruh penduduk Turki tetap merupakan 
orang-orang muslim yang shaleh. Pengaruh Islam juga masih 
terlihat pada kaum buruh dan pedagang-pedagang kecil. Hal 
ini membuktikan bahwa sekulerisasi tidak tumbuh subur di 
masyarakat Turki yang punya akar keIslaman yang kuat.148

Awal tahun 1937 Mustafa Kemal telah menderita penyakit 
Cyrhosis Liveryang amat parah. Namun penyakitnya baru dapat 
didiagnosa sekitar awal tahun 1938 dan sejak itu sekitar bulan 
Maret kesehatannya semakin menurun drastis, banyak penyakit 
yang ia alami namun dirahasiakan dari public.149

148 Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak 
Akar-akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam. ( Jakarta : PT RajaGrafindo 
Persada, 2004).

149 Erik Zucher. Sejarah Moodern Turki. Penj. Karisdi Diningrat R. ( Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama. 2003), 238
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BAB IV

INDIA PAKISTAN

Sejarah India dimulai pada sekitar tahun 3200 SM, dengan 
ditemukannya perkampungan penduduk di lembah Indus dan 
Sarasvati yang merupakan dua sungai terbesar di India yang 
mengalir dari Himalaya ke Asia selatan dan bermuara di Laut 
Arab.150 sejarah India dapat dibagi kepada beberapa periode, 
yaitu: Pertama, peradaban di Lembah Indus (Indus Valley 
Civilization) yang dipelopori oleh agama Hindu. Kedua, zaman 
kegemilangan Asoka yang dipelopori oleh agama Budha. Ketiga, 
di bawah kerajaan Islam, dimulai dari dinasti Lodhis sehingga 
dinasti Mughal.151

Islam menduduki negeri Sind dan bahagian Selatan Punjab, 
India pada tahun 712 M dipimpin oleh Muhammad bin Qasim 
al-Thaqafi panglima perang Bani Umayyah di masa Khalifah 
Walid bin ‘Abd Malik (388-421 H) dan berhasil mendirikan 
sebuah kerajaan yang kuat (di sekitar wilayah Pakistan hari) dan 
bertahan sampai kesultanan Delhi pada abad ke 13.152

150 John McLeod, The History of  India, (London: Greenwood Press, 2002), 
11. Baca juga Ajid Thohir, Islam di Asia Selatan “Melacak Perkembangan Sosial, Politik 
Islam di India, Pakistan dan Bangladesh, (Bandung, Humaniora, 2006), 148.

151 Saidul Amin, Pembaharuan Pemikiran Islam di India, Jurnal Ushuluddin 
Vol. XVIII No. 1, Januari 2012, 85. Lebih lanjut baca Rama Shankar Tripathi, History 
of  Ancient India, (Delhi: Motial Banarsidas, 1960)

152 Pada Masa khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 633- 637 M telah 
ada ekspedisi laut untuk menaklukkan India. Usman Sakifi Gubernur Bahrain 
dan Oman mengirimkan tentera menyeberangi laut Tana. Pada tahun yang sama 
ekspedisi dilanjutkan menuju Broaach dan Dabul. Kemudian dilanjutkan pada 
tahun 644 M. Pada masa Khalifah Usman juga ada ekspedisi ke India di bawah 
Komander ‘Abdullah bin ‘Amar. Namun ekspedisi ke benua India baru berjaya pada 
tahun 699 di bawah kepemimpinan al-Haris dan al-Muhabbab. Dan  fakta sejarah 
membuktikan bahwa yang paling berjasa mengembangkan Islam ke seluruh India 
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Islam di India mencapai puncak kejayaan pada masa 
kerajaan Mughal yang berkuasa selama kurang lebih tiga abad 
(1526-1857), berikut para raja yang memerintah selama dinasti 
Mughal berkuasa di India, yaitu: 153

Daftar Raja Dinasti Mughal (1526-1857 M)
No Nama Tahun Berkuasa
1. Babur 1526-1530 M
2. Muhammad Humayun 1530-1556 M
3. Jalaludin Muhammad Akbar 1556-1605 M
4. Jahangir 1605-1627 M
5. Shah Jahan 1627-1658 M
6. Muhammad Aurangzeb 1658-1707 M
7 Bahadur Shah II 1837-1857 M

Sejak awal abad XVIII kekuasaan Islam Mongol yang 
berpusat di Delhi semakin merosot. Menurut Badri Yatim, Ada 
empat faktor penyebab kemerosotannya pertama; Kehadiran 
dan kekuatan Inggris tidak dapat terkontrol, kedua Kemerosotan 
moral dikalangan Istana sehingga menimbulkan kecemburuan 
dikalangan politisi dan rakyat bawahan Ketiga; Ide-ide Aurangzeb 
yang menjadi bomerang bagi sultan-sultan yang lemah 
sesudahnya, yang melahirkan kembali fanatisme nonmuslim, 
terutama Hindu. Keempat; Semua sultan pada periode terakhir 
mengalami krisis kepemimpinan.154 

Awal abad XVII Bangsa Inggris telah datang sebagai pedagang 
dengan angkatannya yang bernama “the East India Company.” 
Mengetahui pertentangan-pertentangan antara sesama wilayah 
bawahan kesultanan Islam di satu pihak, dan antara Kesultanan 
Islam dan bekas kerajaan Hindu sebagai taklukannya di pihak 
lain, akhirnya bangsa Inggris melaksanakan politik mengail di air 
keruh. Dengan politik adu domba yang lihai, mereka berhasil. 
Madras dikuasai pada tahun 1639, Bombay tahun 1660. 

Terjadinya kesenjangan antara Islam dan Hindu dan 

adalah bangsa Turki pada akhir abad ke 10 Masehi. Saidul Amin, Pembaharuan 
Pemikiran Islam di India,…86

153 Dudung Abdurrahman, Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga 
Modern, (Yogjakarta, Lesfi, 2002), 183.

154 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, ( Jakarta, Rajawali Press, 1999), 165



Islam Modernis : Sejarah, Ide & Gerakan Pembaharuan Di Dunia Islam     |    127

kesewenangan Inggris terhadap masyarakat memunculkan 
gerakan pembaharuan dari umat Islam diantaranya gerakan 
Mujahidin dan lahirlah tokoh-tokoh pembaharuan seperti: Syah 
Waliullah, Abdul Azis (1746-1823), Sayid Ahmad Syahid (1786-
1831), Sayid Ahmad Khan (1817-1898), Syah Ahmad Sirhindi, 
secara umum mereka meyuarakan persamaan  derajat antara 
umat Muslim dan umat Hindu di dalam pemerintahan kolonial 
Inggris.

Pembaharuan di India-Pakistan sebagaimana yang 
dilakukan oleh Syah Waliullah dan tokoh penerusnya telah 
memberikan kontribusi yang berpengaruh bagi perkembangan 
di India Pakistan. Pemikiran pertama yang kembali ke sejarah 
lama untuk membawa bukti bahwa agama Islam adalah agama 
rasional dan agama kemajuan. 

A. Syah Waliyullah (1703-1762), Syah ‘Abd al-‘Aziz (1746-
1823) dan Gerakan Mujahidin Sayyid Ahmad Syahid 
(1786-1831)

1) Syah Waliyullah (1703-1762)

Syah Waliyullah lahir di Delhi dan mendapat pendidikan 
dari orang tuanya Syah Abdurrahim seorang sufi dan ulama yang 
memiliki madrasah. Setelah dewasa, ia mengajar dimadrasah itu. 
Selanjutnya, ia pergi haji dan selama setahun di Hijaz ia sempat 
belajar pada ulama-ulama yang ada di Makkah dan Madinah. Ia 
kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan pekerjaannya 
yang lama sebagai guru. Disamping itu ia gemar menulis, 
diantaranya buku Hujjatullah Al-Balighah. Dalam karangan-
karangan tersebut dituangkan pemikiran-pemikirannya tentang 
ide-ide pembaharuannya. Ide-ide yang dicetuskan oleh Syekh 
Waliyullah pada abad 18 tentang pembaharuan diteruskan oleh 
anaknya Syekh Abdul Aziz dan beberapa tokoh lainnya yang 
terpengaruh oleh ide-ide yang dicetuskan oleh Syekh Waliyullah 
melalui karya-karyanya

Menurut Syah Waliyullah, dari aspek akidah, ajaran Islam 
di India sudah sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur agama 
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Hindu sehingga melahirkan berbagai perbuatan bid’ah. Dari 
aspek politik, pemerintahan Islam sudah sangat lemah, sehingga 
sesungguhnya kini kekuasaan berada di tangan orang Hindu. 
Untuk itu Syah Waliullah menulis surat kepada Raja Afghanistan, 
Sultan Ahmad Shah agar turun tangan menyelamatkan 
masyarakat Islam di India. Selain itu dia juga melihat aspek-aspek 
lain yang telah merusak ajaran Islam seperti, pergantian sistem 
pemerintahan dari kekhalifahan menjadi sistem monarki yang 
absolute, perpecahan di kalangan internal umat Islam dan taklid 
kepada penafsiran para ulama terdahulu. Untuk itu solusi terbaik 
menuntaskan permasalahan di atas adalah, membuka kembali 
pintu ijtihad agar umat Islam hidup dinamik dan maju.155

2)  Syah Abdul Aziz (1746 – 1823)

Ide-ide pembaharuan yang dicetuskan Syah Waliyullah 
diabad XVIII diteruskan oleh anaknya Syah Abdul Aziz (1746 
– 1823) ke generasi selanjutnya. Syah Abdul Aziz merupakan 
ulama terkemuka dizamannya. Menurutnya, pengaruh Inggeris 
sudah tidak dapat dilawan dengan senjata. Umat Islam harus 
belajar kemajauan penjajah tersebut dengan mempelajari 
bahasanya terlebih dahulu. Pada saat yang sama ulamaIndia 
telah berfatwa bahwa belajar bahasa Inggeris hukumnya haram, 
sebab itu merupakan bahasa penjajah kafir. Syah ‘Abd al-‘Aziz 
menolak fatwa tersebut dan menyuruh pemuda India belajar 
bahasa Inggris agar dapat mempelajari kemajuan Bangsa 
Inggris. Selain itu dia juga beralasan bahwa masyarakat Hindu 
telah banyak menguasai bahasa tersebut sehingga mereka lebih 
banyak berperan dalam bidang administrasi dan pemerintahan 
negara dibandingkan dengan umat Islam.

3)  Sayyid Ahmad Brelvi Syahid (1786-1831)

Gerakan pembaharuan berikutnya dilanjutkan oleh Sayyid 
Ahmad Brelvi Syahid (1786-1831) yang lahir di Rai Bareli. Pada 
awalnya dia adalah seorang tentera kaveleri yang handal di masa 

155 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, ( Jakarta: UI Press, 
1986), 106
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Nawab Amir Khan. Setelah Nawab bergabung dengan Inggris, 
Sayyid Ahmad keluar dari dunia meliter dan berguru dengan 
Shah Abd Aziz di New Delhi. Ia dianggap sebagai penganut 
aliran keras dan militan serta menjadikan jihad sebagai alat 
pembaharuan. Sayyid Ahmad menemui syahidnya di dalam 
peperangan melawan Sikh pada tahun 1831 di Balekot, kota 
kecil di kawasan Mansera dalam daerah Hazara

Inti pembaharuannya meliputi dua aspek, politik dan 
akidah. Dari aspek politik dia ingin mengembalikan daerah 
kekuasaan Islam yang telah jatuh ke tangan umat Hindu dan 
Sikh. Sementara pemikiran akidahnya berintikan pada konsep 
tauhid, antara lain: Pertama, Allah harus disembah secara 
langsung tanpa perantara. Kedua, Permasalahan tawassul dan 
wasilah yang berintikan bahawa kedudukan manusia di hadapan 
Allah adalah sama, sehingga tidak dibenarkan manusia meminta 
pertolongan kepada manusia dalam masalah ibadah. Ketiga, 
menolak semua bentuk tradisi bidaah yang bertentangan dengan 
ajaran Islam. Untuk itu pintu ijtihad harus senantiasa terbuka 
sebab dia menjadi jawaban bagi semua permasalahan di atas.

Sayyid Ahmad Syahid kemudian mendirikan 
Gerakan Mujahidin sebagai wadah untuk melakukan misi 
pembaharuannya. Pertubuhan ini lebih menekankan pendekatan 
meliter sehingga aktif  berperang membebaskan tanah kekuasaan 
Islam dari kelompok Sikh dan Hindu. Baginya hanya ada dua 
tanah kekuasaan yaitu dar al-Islam dan dar al-harb. Maka status 
dar al-harb harus dirubah menjadi dar al-Islam dengan cara 
peperangan atau jihad.

Sesudah kematiannya, maka kelompok al-Mujahidin 
terbagi kepada dua, 

a) Kelompok yang kembali melanjutkan jihad dan kelompok 
lain beralih dari jihad peperangan kepada jihad pemikiran. 
Kelompok pertama diteruskan oleh dua orang bersaudara, 
Maulvi Wilayat Ali (1852) dan Maulvi ‘Inayat Ali (1858). 
Setelah kedua bersaudara ini wafat maka perjuangan 
melalui jalur bersenjata ini diteruskan oleh Maulvi Abdullah 
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(w. 1902). 
b) Kelompok yang dipelopori oleh beberapa tokoh penting 

di antaranya: Muhammad Qasim, Muhammad Iqbal 
dan Muhammad Ishaq. Ketiganya berhasil mendirikan 
madrasah Dar al ‘Ulum di Deoband pada tahun 1878 yang 
kedudukannya setara dengan al-Azhar di Mesir sebagai 
pusat pendidikan teologi Islam terkemuka di dunia.
Walaupun gerakan Mujahidin sudah terbagi kepada dua, 

namun inti ajarannya tetap sama, yaitu pemurnian tauhid, 
menentang penjajahan Inggris, menolak berbagai bid’ah 
dan lainnya. Hanya saja metode perjuangan yang berbeda, 
satu kelompok menggunakan senjata dan kelompok lain 
memperioritaskan dunia pendidikan.

B.  Gerakan Aligarh Sayid Ahmad Khan (1817-1898))

Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1817, ia berasal 
dari keturunan Husein, cucu Nabi Muhammad melalui Fatimah 
dan Ali. Neneknya Sayyid Hadi adalah Pembesar Istana di zaman 
Alamghir II (1754- 1759). Ia mendapat didikan tradisional dalam 
pengetahuan agama dan di samping Bahasa Arab ia juga belajar 
Bahasa Persia. Sayyid Ahmad Khan adalah orang yang rajin 
membaca. Ketika usianya 18 tahun ia bekerja pada Serikat India 
Timur, kemudian bekerja pula sebagai hakim, tetapi pada tahun 
1846 ia pulang kembali ke Delhi untuk meneruskan studi. 

Beberapa hasil karya Sayyid Ahmad Khan adalah Atsar 
al-Sanadid (1874) yang merupakan hasil penelitiannya tentang 
arkeologi di Delhi dan sekitarnya, Essay on life of  Muhammad 
(1870), Tafsir al-Qur’an sebanyak 6 jilid, Ibthal al-Ghulami (1890) 
dan Tabyin al-Kalam (1860). Selain itu juga menulis dua buku 
Tarikh Sarkhasi Bignaur (1858) dan Asbab Baghawad Hind (1858). 
Dari hasil karyanya ini terihat pula bahwa Sayyid Ahmad Khan 
termasuk penulis yang produktif.

Untuk mendapatkan kemajuan, ummat Islam harus 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu. 
Jalan yang harus ditempuh ummat Islam memperoleh ilmu 
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pengetahuan dan teknologi yang diperlukan itu bukanlah 
bekerja sama dengan Hindu dalam menentang Inggris tetapi 
memperbaiki dan memperkuat hubungan baik dengan Inggris.156

Untuk mewujudkan cita-citanya, ia menerbitkan majalah 
“Tahzib al-Akhlak”. Pada tahun 1875, ia mendirikan lembaga 
pendidikan Muhammedan Anglo Oriental College (MAOC) yang 
kemudian berkembang menjadi Universitas Aligarh. Untuk 
mengukuhkan ide-idenya ia mendirikan All India Muhammadan 
Education Conference (1886). Ia juga tercatat sebagai anggota 
parlemen di Legislatif  Council selama empat tahun (1878 – 1882). 
Ahmad Khan wafat pada tanggal 27 Maret 1898 setelah menderita 
sakit beberapa lama dalam usia 81 tahun, dan dimakamkan di 
Aligarh. Berikut beberapa Ide dan Pembaharuan Sayyid Ahmad 
Khan:

1)  Bidang Keagamaan

Salah satu warisan keagamaan yang ditinjau dan 
diperbaharui kembali, dan sangat fundamental serta mencakup 
seluruh aspek Islam, adalah tafsir al-Qur’an. Untuk kegiatan ini, 
anak benua Indo-Pakistan dapat berbangga diri, karena amat 
produktif  dalam menelorkan mufassir liberal dan radikal semisal 
Sayyid Ahmad Khan ini.

Pembaharuan penafsiran al-Qur’an yang dilakukan adalah 
berusaha mengadaptasikan ajaran-ajaran al-Qur’an dengan 
tuntutan-tuntutan zaman modern. Ini terwujud dengan terbitnya 
volume pertama dari enam jilid tafsir karya Ahmad Khan pada 
tahun 1880.

Sayyid Ahmad Khan berpendapat bahwa al-Qur’an dan 
hadis merupakan sumber hukum Islam. Ia sangat selektif  
dalam menerima hadis. Dengan munculnya hadis-hadis palsu, 
ia berpandangan bahwa tugas kaum muslimin sekarang dalam 
memelihara hadis adalah merumuskan “standar penilaian 
modern terhadap hadis-hadis” ia tidak menjelaskan standar 
tersebut. Oleh karena itu, ia hanya menerima hadis yang sesuai 

156 Ira. M. Lapidus, A History of  Islamic Societies. terj. Ghufran A. Mas’adi 
Sejarah Sosial Umat Islam. ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999).
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dengan nash dan ruh al-Qur’an, yang sesuai dengan akal dan 
pengalaman manusia, dan yang tidak bertentangan dengan 
hakikat-hakikat sejarah. Berkaitan dengan pembagian hadis 
kepada Mutawatir, Masyhur dan Ahad, ia berpendapat bahwa 
hadis Mutawatir dapat diterima, hadis Masyhur tidak dapat 
diterima kecuali setelah diadakan penelitian, sedangkan hadis 
Ahad tidak dapat diterima sama sekali. Berkaitan dengan 
permasalahan fiqh, Sayyid Khan mempunyai pandangan 
tersendiri yang mendekatkan antara perkara-perkara dan dengan 
pemahaman peradaban barat, antara lain dalam masalah jihad, 
bunga bank, poligami dan had.

2).  Bidang Pendidikan

Salah satu jalan yang efektif  untuk merobah sikap mental 
suatu bangsa menurut Sir Sayyid haruslah melalui pendidikan. 
Pada tahun 1861 Sayyid Ahmad Khan mendirikan Sekolah 
Inggris di Muradabad. Di tahun 1876 ia mengundurkan diri 
sebagai pegawai Pemerintah Inggeris dan sampai akhir hayatnya 
di tahun 1898, ia mementingkan pendidikan ummat Islam 
India. Di tahun 1878, ia mendirikan sekolah Muhammedan Anglo 
Oriental College (MAOC) di Aligarh yang merupakan karyanya 
yang bersejarah dan berpengaruh dalam upaya memajukan 
ummat Islam India. Sekolah itu mempunyai peranan penting 
dalam kebangkitan ummat Islam India, dan sekiranya tidak 
karena lembaga pendidikan tersebut ummat Islam India di 
Pakistan sekarang akan lebih jauh lagi ketinggalan dari ummat-
ummat lain.

MAOC dibentuk sesuai dengan model sekolah di Inggeris 
dan bahasa yang dipakai di dalamnya ialah Bahasa Inggeris. 
Direkturnya berbangsa Inggeris sedang guru dan staffnya 
banyak terdiri atas orang Inggeris. Ilmu pengetahuan modern 
merupakan sebahagian besar dari mata pelajaran yang diberikan 
dengan tidak mengabaikan pendidikan agama. Sedangkan pada 
sekolah Inggeris yang diasuh Pemerintah pendidikan agama 
tidak diajarkan. Dalam sistem pendidikan di MAOC pendidikan 
agama Islam dan ketaatan siswa menjalankan ajaran agama 
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mendapat prioritas yang utama. Keistimewaan lainnya, sekolah 
tersebut terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, baik Hindu, 
Parsi dan Kristen, bukan hanya bagi orang Islam.

Sebelumnya pada tahun 1869/1870 Sayyid Ahmad Khan 
telah berkunjung ke Inggeris, untuk mempelajari sistem 
pendidikan Barat. Sekembalinya dari kunjungan itulah ia 
membentuk Panitia Peningkatan Pendidikan Ummat Islam. 
Salah satu tujuan panitia tersebut adalah menyelidiki sebab-
sebab ummat Islam India sedikit sekali memasuki sekolah 
sekolah Pemerintah. Di samping itu dibentuk pula Panitia Dana 
Pembentukan Perguruan Tinggi Islam.

Di tahun 1886 ia juga membentuk Muhammedan Educational 
Conference dalam usaha mewujudkan pendidikan nasional yang 
seragam bagi ummat Islam India. Program dari lembaga ini yakni 
menyebarluaskan pendidikan Barat di kalangan ummat Islam, 
menyelidiki pendidikan agama yang diberikan di sekolah sekolah 
Inggeris yang didirikan oleh kalangan Islam serta menunjang 
pendidikan agama yang diberikan di sekolah sekolah swasta. 
Pada tahun itu juga diterbitkan pula jurnal mingguan “Aligarh 
Institut” yang menyebarluaskan informasi dan problematika 
mengenai seputar pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan, 
serta lembaga ini juga melakukan kegiatan penterjemahan buku 
Inggeris ke Bahasa India.

Pada tahun 1920 MAOC ini berkembang menjadi Universitas 
Aligarh yang secara berlanjut meneruskan tradisi sebagai 
pusat gerakan pembaharuan Islam India. Universitas inilah 
yang menjadi penggerak utama terwujudnya pembaharuan di 
kalangan umat Islam India.157

157 Harun Naution, …73. Gerakan ini berpusat di sekolah Muslim Anglo 
Oriental College (MAOC) yang didirikannya pada tahun 1878. Pusat pendidikan ini 
mengajarkan ilmu-ilmu keislaman (Islamic studies) dengan menggunakan metode 
barat. Bahkan ada sebagian orang beranggapan bahwa gerakan ini adalah kelompok 
orang yang menyokong imprealis Barat. Maka wajar jika sekolah ini mendapat 
banyak fasilitas dari Inggeris sehingga pada tahun 1920 sekolah ini berubah menjadi 
Universitas Islam Aligarh dan berperan sebagai pusat gerakan pembaharuan Islam 
di India
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3)  Bidang Sosial Politik

Dalam bidang politik ide Sayyid Ahmad Khan ini merupakan 
refleksi dari gejolak sosial politik yang terjadi antara umat 
Islam dan Inggris pada tahun 1857. Pemikirannya inilah yang 
dituangkan dalam buku karangannya Asbab Baghawat Hind yang 
berisi tentang usaha Sayyid Ahmad Khan untuk meyakinkan 
pihak Inggris, bahwa umat Islam tidak terlibat pemberontakan 
itu.158

Dalam ide politik yang ditimbulkan Sayyid Ahmad Khan di 
atas telah kelihatan pengertian bahwa ummat Islam merupakan 
satu ummat yang tidak dapat membentuk suatu negara dengan 
ummat Hindu. Umat Islam harus mempunyai negara tersendiri. 
Bersatu dengan ummat Hindu dalam satu negara akan membuat 
minoritas Islam yang rendah kemajuannya, akan lenyap dalam 
mayoritas Hindu yang lebih tinggi kemajuannya. Di sini telah 
dapat dilihat bibit dari ide Pakistan yang muncul kemudian di 
abad ke-20.

Dari usaha-usaha pembaharuan Sayyid Ahmad Khan terlihat 
yang paling menonjol adalah dalam bidang pendidikan. Terlihat 
sikapnya terhadap pendidikan ummat Islam memang terlihat 
sangat mengagumkan, namun pengaruh tersebut tidak terbatas 
dalam bidang pendidikan saja. Melalui buku karangannya dan 
tulisan-tulisannya Tahzib al-Akhlaq ide ide pembaharuan yang 
dicetuskannya menarik perhatian golongan terpelajar Islam 
India. Penafsiran penafsiran baru yang diberikannya terhadap 
ajaran-ajaran Islam lebih dapat diterima golongan terpelajar ini 
dari pada tafsiran tafsiran lama. Pemikirannya dalam keagamaan 
itu antara lain:

a) Perkawinan menganut asas monogami, poligami 
bertentangan dengan semangat Islam dan hal ini tidak akan 
diizinkan kecuali dalam keadaan memaksa.

b) Islam dengan tegas melarang perbudakan, termasuk 
perbudakan dari tawanan perang, meskipun syariat 

158 Murray Thurston Titus, Islam in India and Pakistan, University of  
California Press (1990)
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memperkanankannya.
c) Bank Modern, transaksi perdagangan, pinjaman serta 

perdagangan internasional yang meliputi ekonomi modern, 
meskipun semua itu mencakup pembayaran bunga, 
tidaklah dianggap riba, karena hal itu tidak bertentangan 
dengan hukum Al-Qur’an.

d) Hukum potong tangan yang didasarkan pada Al-Qur’an dan 
Sunnah bagi pencuri, lemparan batu serta cambukan 100 
kali bagi pezina hanya sesuai dengan masyarakat primitif  
yang kekurangan tempat penjara atau tidak mempunyai 
penjara.

e) Jihad itu dilarang kecuali dalam keadaan memaksa untuk 
mempertahankan diri.159

Setelah Sir Sayyid wafat pada tanggal 24 Maret tahun 1898, 
ide ide pembaharuan yang dicetuskan Sir Sayyid Ahmad Khan 
dianut dan disebarkan selanjutnya oleh pengikut dan pada 
akhirnya lahirlah sebuah gerakan yang disebut Gerakan Aligarh 
yang berpusat MAOC sendiri.

Ada beberapa tokoh Aligarh yang berpengaruh dan 
melanjutkan ide-ide pembaharuan yang dicetuskan Sayyid 
Ahmad Khan, di antaranya:Nawab Muhsin al-Muluk160Gerakan 
Aligarh inilah yang menjadi penggerak utama bagi terwujudnya 
pembaruan dikalangan ummat Islam India. Dengan adanya 
gerakan ini, ide-ide pembaruan selanjutnya bermunculan 
seperti yang dicetuskan oleh Amir Ali, Muhammad Iqbal, 
Maulana Abdul Kalam Azad, dan sebagainya. Gerakan ini 
pula yang yang meningkatkan umat Islam India untuk bangkit 
menuju kemajuan. Pengaruhnya telah dirasakan pada golongan 
intelektual Islam India.161

159 Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan, (Bandung: 
Mizan, 1993).

160 Farhan, Al-Islam Pusat Kumunikasi dan Informasi Islam Indonesia, (PT. 
Mutiara Bandung: 1986).

161 Syarif  Hidayatullah, Ensiklopedi Islam, ( Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 
2005), Jilid 8, 5
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Pemikiran Ahmad Khan menuai pro dan kontra162 dari 
berbagai pihak. Kelompok pro Barat sangat mengaguminya dan 
menganggapnya sebagai seorang modernis Muslim. Apalagi 
Ahmad Khan memang dikenal dekat dengan kalangan orientalis 
Barat seperti Thomas Arnold (1795-1842) seorang ilmuan 
Inggeris yang terkenal. Sebagian intelektual muslim menolak 
pemikirannya kerana dianggap terlalu rasional dan dipengaruhi 
pemikiran Barat. Ini dapat dilihat dari pandangan politiknya 
yang seringkali berpihak kepada kepentingan penjajah Inggris. 
Sementara dari aspek epistimologi, dia berpendapat bahwa 
kebenaran harus berdasarkan fakta-fakta ilmu pengetahuan dan 
hukum alam. Baginya Islam agama ciptaan Tuhan. Alam ini juga 
ciptaan Tuhan dan diatur dengan ketentuan-ketentuan yang 
disebut dengan hukum alam. Maka Islam tidak akan mungkin 
bertentangan dengan ilmu pengetahuan, karena keduanya 
berasal dari Tuhan. Penemuan sains di barat adalah benar sebab 
berdasarkan hukum alam. Ini yang dikatakannya dengan: There 
can be no contradiction between “word of  God and the work of  God”. 
Ahmad Khan berpendapat bahwa ilmu alam adalah bentuk 
lain dari wahyu tuhan. Bahkan lebih jauh dikatakannya “Islam 
is nature and nature is Islam“. Jika Islam tidak mengambil sikap 
seperti ini maka agama ini tidak akan punya masa depan.163

162 Tentang perbandingan agama, Akhmad Khan memadukan aspek-aspek 
persamaan antara ajaran Islam dalam al-Qur’an dan Ajaran Kristen dalam Bibel 
dengan mengatakan bahwa keduanya sejalan. Pikiran ini dikritik Jamal al-Din al-
Afghani dalam majalah al-‘Urwah al-Wuthqa serta menolak ide tersebut dengan 
menulis buku al-Rad ‘ala al-Dahriyin yang intinya menjelaskan bahawa ajaran Islam 
itu berbeda dan memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh agama lain. Lihat 
juga pendapat Harun Nasution yang mendukug Akhmad Khan dan menyamakan 
kedudukannya dengan Abduh di Mesir, sebab keduanya sama-sama cenderung 
kepada Qadariah, menolak taklid dan menjunjung tinggi kemampuan akal manusia. 
Harun Nasution (1996), …., 177; Harun Nasution dan Azyumardi Azra (eds.) (1985), 
Perkembangan Modern dalam Islam, ( Jakarta: yayasan Obor,), 15

163 Saidul Amin, Pembaharuan Pemikiran Islam di India,…89
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C.  Sayyid Amir Ali (1849- 1928)

1.		 Biografi	intelektual

  Sayyid Amir Ali lahir pada 6 April 1849 di 
Cuttack, India. Sayyid Amir Ali merupakan 
seorang ahli hukum dan pemikir modern di 
india. Ia berasal dari keluarga Syi’ah pada 
zaman Nadir Syah (1736-1748) yang pindah 
dari Khurasan, Persia, dan menetap di Mohan, 
Oudh, India pada abad pertengahan ke-18. 
Sayyid Amir Ali meninggal saat usia 79  tahun 
pada 3 Agustus 1928 di Sussex, Inggris.164 

Sayyid Amir Ali memulai pendidikannya di kampung 
halamannya, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di 
Perguruan Tinggi Mushiniyyah, disinilah ia mempelajari Bahasa 
Arab dan juga belajar Bahasa Inggris, Sastra dan juga Hukum 
Inggris di Hooghly dekat dengan Kalkutta.165Pada  tahun 1869 Ia 
pergi ke Inggris untuk melanjutkan pendidikannya dan selesai 
pada tahun 1873 dengan meraih gelar kesarjanaan dalam bidang 
hukum. 

Pada tahun 1904 Amir Ali menetap di London bersama 
istrinya yang berbangsa Inggris. Seperti halnya Sir Ahmad Khan, 
Sayyid Amir Ali juga merupakan seorang pemimpin Muslim 
yang mempunyai hubungan yang dekat dengan pemerintahan 
Inggris di India. Dia melihat pemerintahan Inggris adalah suatu 
alternatif  untuk menghindari pengaruh dan dominasi orang 
Hindu setelah memperoleh kemerdekaan dari kerajaan Inggris. 
Setelah bermukim di London ia mendirikan cabang Liga Muslim 
pada 1906.166

164 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, 
… h. 174. Lihat juga Aziz Ahmad, Studies in Islamic Culture in the Indian Environment, 
(Oxford : Clarendon Press, (1969), 86

165 Hassan Shadily, Ensiklopedia  ( Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1980), 199.
166 Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern, …,143.
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2.  Kiprah dan Karya

a) Tahun 1869 ia pergi ke Inggris untuk meneruskan studi 
dan selesai di tahun 1873 dengan memperoleh kesarjanaan 
dalam bidang hukum dengan menerbitkan karyanya 
dengan judul A Critical Examination of  the Life and Teaching 
of  Mohammed, buku pertama yang merupakan interpretasi 
kaum modernis Muslim tentang Islam, yang menjadikannya 
terkenal baik di Barat maupun di Timur. 

b) Tahun 1883 ia diangkat menjadi salah satu dari ketiga anggota 
Dewan Raja Muda Inggris (The Viceroy’s Council) di India. Ia 
adalah satu-satunya anggota Islam dalam majelis itu

c) Selanjutnya ia kembali ke India dan pernah bekerja sebagai 
pegawai Pemerintah Inggris, pengacara, dan guru besar 
dalam hukum Islam. Yang membuat ia lebih terkenal ialah 
aktivitasnya dalam bidang politik dan buku karangannya The 
Spirit of  Islam dan A Short Story of  the Saracens. 167 Dalam 
buku ini, Ia menjelaskan Islam sebagai agama kemajuan 
berdasarkan bukti sejarah dan tamaddunnya di masa 
lampau. Kemunduran Islam hari ini disebabkan perhatian 
lebih ditujukan pada ibadah dan kehidupan di hari akhirat. 
Maka kunci kemajuan Islam di masa akan datang adalah 
membuka pintu ijtihad dan memaksimalkan peranan 
akal yang sesungguhnya memiliki posisi penting di dalam 
Islam.168Pemikiran Amir Ali sangat dipengaruhi oleh filsafat 
dan teologi Shi’ahkhususnya dalam masalah perbuatan 
manusia (af ’al al- ‘ibad) yang cenderung kepada Mu‘tazilah. 
Dia berpendapat bahwa kemajuan Islam ada kaitan dengan 
pemahaman teologi atau ilmu kalam. Islam pernah berhasil 
di masa al-Mutawakkil yang menjadikan Mu’tazilah sebagai 
mazhab resmi Negara. Sementara kemunduran Islam 
terjadi setelah menganut mazhab Asy‘ariyah. Teologi ini 
menentang rasional dan lebih bertumpu kepada kepasrahan 
yang jumud bukan sikap dinamis. Agar umat Islam maju 

167 Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern ...., 142
168 Syed Amir Ali, The Spirit of  Islam, (London : Christophers, 1955),  183
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harus kembali kepada pemikiran rasional dalam Islam, 
Mu‘tazilah.169

d) Tahun 1877 ia membentuk National Muhammaden 
Association (NMA) yang merupakan wadah persatuan 
umat Islam India, dan tujuannya adalah untuk membela 
kepentingan umat Islam dan untuk melatih mereka dalam 
bidang politik. Perkumpulan ini mempunyai 34 cabang di 
berbagai wilayah di India.

3.  Pemikiran Sayyid Amir Ali (1849- 1928)

a)  Ajaran Tentang Akhirat
Dalam bukunya The Spirit of  Islam, Sayyid Amir Ali 

menjelaskan tentang akhirat bahwa bangsa yang pertama kali 
menimbulkan kepercayaan pada kehidupan akhirat adalah bangsa 
Mesir kuno. Agama Yahudi pada mulanya tidak mengakui adanya 
hidup selain hidup di dunia, namun dengan adanya pekembangan 
dalam ajaran-ajaran Yahudi yang timbul kemudian baru 
dijumpai adanya hidup yang kedua. Agama-agama yang datang 
sebelum Islam pada umumnya menggambarkan bahwa di hidup 
kedua itu manusia akan memperoleh upah dan balasan dalam 
bentuk jasmani dan bukan dalam bentuk rohani. Selanjutnya 
ia menjelaskan bahwa ajaran mengenai akhirat itu amat besar 
pengaruhnya dalam mendorong manusia untuk berbuat baik 
dan menjauhi perbuatan jahat. Menurutnya ajaran ini membawa 
kepada peningkatan moral golongan awam, apabila ganjaran 
dan balasan di akhirat digambarkan dalam bentuk yang dapat 
ditangkap oleh panca indera.170

b)  Perbudakan
Dalam soal perbudakan, Sayyid Amir Ali menerangkan 

bahwa sistem perbudakan dalam sejarah peradaban manusia 
telah ada semenjak zaman purba.Yunani, Romawi, dan Jerman 
di masa lampau mengakui dan memakai sistem perbudakan 
dan agama Kristen tidak membawa ajaran untuk menghapus 

169 Syed Amir Ali, The Spirit of  Islam …, 422 dan Harun Nasution ... 164
170 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, 

…, 178.
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sistem perbudakan. Sementara agama Islam berbeda dengan 
agama-agama sebelumnya, Islam datang dengan menghapus 
sistem perbudakan. Dosa-dosa tertentu dapat ditebus dengan 
memerdekakan budak, budak harus diberi kebebasan untuk 
membeli kemerdekaannya dengan upah yang ia peroleh. Budak 
harus diperlakuakan dengan baik dan tidak boleh dibedakan 
dengan manusia lain. Oleh karena itu, dalam sejarah peradaban 
Islam, tercatat bahwa ada di antara budak-budak yang akhirnya 
menjadi perdana menteri. 171

c) Poligami
Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki 

dengan beberapa orang wanita. Di masa Rasulullah poligami 
dilakukan agar kedudukan wanita setara dengan kedudukan 
para pria. Usaha Rasul ini dilakukan dengan cara penghapusan 
kawin kontrak (mut’ah). Rasul memberikan hak-hak kepada 
wanita yang sebelumnya tidak mereka miliki dan menempatkan 
wanita pada posisi yang persis sama dengan pria dalam 
menjalankan semua kewenangan dan semua hukum. Rasul juga 
membatasi jumlah maksimal istri-istri yang boleh dinikahi yaitu 
sampai emapt orang saja. Ini bararti agama Islam tidak pernah 
mengajarakan poligami melainkan monogami. Jika seseorang 
tidak dapat berbuat adil terhadap semuanya, maka wajib untuk 
menikah seorang istri saja. Persyaratan adil di sini sangat penting 
karena keadilan mutlak dalam hal-hal yang berkaitan dengan 
rasa (cinta kasih) tidak mungkin terwujud, maka pernyataan 
yang ada dalam al-Qur’an itu pada hakikatnya adalah larangan.172

Meskipun Islam menekankan monogami, Amir Ali juga 
tidak memungkiri poligami. Di mana poligami itu dilakukan pada 
saat-saat tertentu dan dalam keadaan bahwa poligami itu benar-
benar dilakukan agar kaum wanita terhindar dari kemelaratan 
dan kemiskinan. Seorang istri juga biasa mengajukan gugat 
cerai pada suaminya ini menunjukkan penghargaan terhadap 
martabat wanita.  

171 Ma’shum, Pemikiran Teologi Islam Modern, (Surabaya:2012),  65.
172 H.A.R. Gibb, Aliran-Aliran Modern dalam Islam, ( Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,1996), 159.
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d) Kemunduran Umat Islam
Sayyid Amir Ali berpedapat bahwa penyebabnya terletak 

pada keadaan umat Islam di zaman modern menganggap bahwa 
pintu ijtihad telah tertutup dan tidak boleh lagi melakukan ijtihad, 
bahkan itu adalah dosa. Orang harus tunduk kepada pendapat 
ulama abad ke-9 Masehi, yang tidak dapat mengetahui kebutuhan 
abad ke-20. pendapat ulama yang disusun pada beberapa abad 
yang lalu masih tetap diyakini sesuai dan dapat dipakai untuk 
zaman modern.173Selain itu, penyebab kemunduran umat ini, 
umat Islam di zaman modern tidak percaya pada kekuatan akal, 
sedangkan nabi Muhammad memberi penghargaan tinggi dan 
mulia terhadap akal manusia. Ulama kita sekarang, menurut 
Amir Ali, menjadikan berpikir dan menggunakan akal sebagai 
dosa dan kejahatan. Dan penyebab lain adalah tidak adanya 
perhatian yang serius terhadap ilmu pengetahuan, baik sains 
maupun perkembangan teknologi, dan ini sangat berbeda pada 
zaman klasik Islam yang puncaknya pada priode Abbasiyah.

Kemajuan ilmu pengetahuan ini dapat dicapai oleh umat 
Islam di zaman klasik, karena mereka kuat berpegang pada ajaran 
nabi Muhammad dan berusaha keras untuk melaksanakannya. 
Eropa pada waktu yang bersamaan masih dalam kemunduran 
intelektual dan kebebasan berpikir belum ada karena dunia 
Eropa berada di bawah kekuasaan gereja. Sementara Islamlah 
yang pertama membuka pintu berpikir untuk menggali potensi 
akal. Dan inilah, menurut Sayyid Amir Ali, membuat umat Islam 
menjadi promotor ilmu pengetahuan dan peradaban, sedangkan 
ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari kebebasan berpikir. 
Setelah kebebasan berpikir menjadi kabur di kalangan umat 
Islam, mereka menjadi ketinggalan dalam perlombaan menuju 
kemajuan.174

e) Konsep  Ketuhanan
Sayyid Amir Ali lebih banyak memberi perhatian tentang 

keadilan Tuhan dan hubungannya dengan kebajikan manusia. 

173 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, 
( Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 180.

174 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam...181.
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Keadilan merupakan hal prinsipil dari perbuatan manusia dan 
sesungguhnya Tuhan mengontrol alam ini dengan keadilan. 
Lebih dari itu, Sayyid Amir Ali berpegang teguh terhadap adanya 
kekuatan hukum yang berlaku di alam ini, ia memaparkan 
bahwa dalam al-Qur’an telah banyak dijumpai tentang 
keputusan Tuhan yang secara jelas menerangkan tentang 
hukum-hukum alam (Laws of  Nature). Bintang-bintang dan 
planet masing-masing mempunyai peran tujuan tertentu dalam 
penciptaannya.  Gerakan benda-benda angkasa, fenomena alam, 
hidup dan mati,semuanya dikendalikan oleh hukum. Kebajikan 
manusia, keadilan dan hukum, semua ini merupakan kategori 
yang mendasar dalam pandangan Sayyid Amir Ali tentang 
konsep ketuhanan.175

f ) Konsepsi antara Kenabian dan Akal
Konsepsi Sayyid Amir Ali terhadap kenabian benar-benar 

sangat naturalistik, dengan pandangan bahwa kekuatan akal 
dan kapasitas intelektual seorang nabi tumbuh dan berkembang 
bersama dengan manusia yang lain. Selanjutnya Amir Ali 
memberikan sebuah ilustrasi, bahwa beberapa surah yang terdapat 
dalam al-Qur’an telah mendeskripsikan tentang kenikmatan 
syurga, baik secara figuratif  atau lisan yang diwahyukan kepada 
nabi tidak serta merta diturunkan secara keseluruhan, akan 
tetapi melalui beberapa tahapan. Hal ini menunjukkan bahwa 
kapasitas akal dan intelektual mengalami perkembagan untuk 
memahami surah demi surah yang diturunkan. Demikian pula 
perkembangan akal seorang guru tidak hanya berkembang 
sejalan dengan perjalanan waktu dan kesadaran keagamaannya, 
namun juga berkembang sesuai dengan kepercayaannya dalam 
memahami konsepsi spiritual.

g) Konsepsi tentang Free Will and Free Act
Sayyid Amir Ali menjelaskan bahwa jiwa yang terdapat 

dalam al-Qur’an bukanlah jiwa fatalisme, tetapi adalah jiwa 
kebebasan manusia dalam berbuat. Jiwa manusia bertanggung 
jawab atas perbuatannya. Nabi Muhammad, berkeyakinan 

175 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam…
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bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan 
keinginan. Islam bukanlah dijiwai oleh paham qada’ dan qadr atau 
jabariah, tetapi oleh paham Qadariah, yaitu kebebasan manusia 
dalam kehendak dan perbuatan. Paham qadariah inilah yang 
selanjutnya menimbulkan rasionalisme dalam Islam, semetara 
paham qadariah dan rasionalisme itu sendiri menimbulkan 
peradaban yang kuat pada zaman klasik Islam.176

Hal yang sangat menonjol yang ada pada Sayyid Amil 
Ali, terutama dalam tulisan-tulisannya, adalah pembelaannya 
terhadap Islam dari serangan-serangan, baik dari luar maupun 
dari dalam. Tulisannya tentang Islam memberikan nuansa baru 
baik di Timur maupun di Barat. Inti buku The Spirit of  Islam 
sesungguhnya membela ajaran Islam dengan pendekatan Barat. 
Di kalangan Orientalis barat, Amir Ali terkenal sebagai apolog 
terbesar di antara penulis-penulis Muslim, atau lebih dikenal 
sebagai apologis modern dalam bidang kebudayaan Islam. Sayyid 
Amir Ali berusaha untuk membuktikan pada dirinya atau orang 
lain bahwa Islam adalah baik. Apologi merupakan suatu hal yang 
harus diketahui oleh orang yang ingin memahami pemikiran–
pemikiran modern dunia Islam, karena sebagian besar pemikiran 
kaum modernis masuk pada kategori ini. Para apologi Muslim 
ini berusaha untuk melawan pandangan-pandangan yang salah 
tentang Islam lebih daripada menerangkan Islam itu sendiri, dan 
mereka ingin menjadi pembela Islam yang lebih daripada usaha 
untuk memahami Islam terutama untuk menjawab langsung 
serangan barat terhadap Islam, khususnya sebelum perang 
dunia pertama hingga perang dunia kedua berakhir yang sangat 
merugikan umatIslam, karena serangan tersebut mengatas 
namakan agama (Kristen). Dalam hal ini para pemikir Muslim 
modern harus berusaha memikirkan pertahanan terhadap Islam 
lebih daripada Islam itu sendiri. Sayyid Amir Ali, menurut H.A. 
Mukti Ali, adalah contoh yang paling tepat tentang apologi Islam, 
karena tulisan dan karya-karyanya sangat jelas mempertahankan 

176 Ahmad Amin, Islam dari Masa ke Masa, ( Jakarta: Remaja Rosdakarya, 
1995), 234.
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dan membela ajaran-ajaran Islam di hadapan pengadilan opini 
Barat.177

D.  Muhammad Iqbal (1877-1938)

1.	 Biografi	Intelektual

Muhammad Iqbal dilahirkan di kota Sialkot 
Propinsi Punjab Barat pada tanggal 9 
November 1877.178  Dari keluarga yang tidak 
begitu kaya, Ayahnya adalah seorang saleh 
yang pada mulanya bekerja pada dinas 
pemerintahan, dan kemudian beralih menjadi 
pedagang. Nenek moyangnya berasal dari 
Lembah Kasymir. Iqbal berasal dari keluarga 

miskin, dengan mendapatkan beasiswa dia 
mendapat pendidikan bagus. Iqbal menerima pendidikan 
awalnya di sebuah madrasah (maktab) dan kemudian di Scottish 
Mission School. Iqbal banyak menghafal ayat-ayat Al-Qur’an yang 
selanjutnya menjadi rujukan dalam pengembangan gagasannya 
pada  pembaharuan Islam. Leluhur Iqbal berasal dari keluarga 
Brahmana Kashmir yang telah memeluk agama Islam sejak tiga 
abad sebelum kelahiran Iqbal, dan menjadi penganut agama 
Islam yang taat.179

 Selanjutnya dia meneruskan pendidikannya ke Scottish 
Mission School, Sialkot. Disini dia bertemu guru ternama 
sekaligus teman karib ayahnya, Sayid Mir Hasan. Pengaruh 
Sayyid Mir Hasan ini sangat kuat pada dirinya, ini dibuktikannya 
dengan menolak pemberian gelar Sir oleh pemerintah 

177 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam…
178 Ada perbedaan mengenai tahun kelahiran Iqbal, W. C. Smith menyebutkan 

bahwa kelahiran Iqbal tahun 1876, tapi Smith dalam catatan kaki menyebutkan 
bahwa tahun 1873 adalah yang paling banyak diyakini. Adapun tanggal 22 Februari 
tahun 1873 adalah hasil penelitian S.A. Vahid dalam bukunya Iqbal: His Art and 
Thought. Berdasarkan catatan Hafess Malik dan Lynda H. L. M, Danusuri dijelaskan 
bahwa tanggal kelahiran Iqbal adalah tanggal 9 Novemper 1877, akan tetapi Iqbal 
sendiri mengaku bahwa tanggal kelahiranya adalah 2 Dzul al-Qa’dah 1294. Lihat 
Danusuri, Epistemologi dalam Tasawuf  Iqbal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 3.  

179  Nasution, Harun. Pembaharuan Dalam Islam….



Islam Modernis : Sejarah, Ide & Gerakan Pembaharuan Di Dunia Islam     |    145

Inggris pada tahun 1922, sebelum gurunya mendapat gelar 
kehormatan pula, yaitu Syams al- ‘Ulama. Pada tahun 1895 
Iqbal menyelesaikan pelajarannya di Scottish dan pergi ke 
Lahore. Disini ia melanjutkan studi Government College gurunya 
adalah Sir Thomas Arnold. Disini dia mendapatkan dua kali 
medali emas karena karena kemahran kejeniusannya pula dia 
menjadi mahasiswa kesayangan Sir Thomas Arnold. Arnoldlah 
yang mendorongnya agar melanjutkan pendidikannya ke 
Inggris karena melihat kejeniusan Iqbal. Setelah selesai di 
Government College Iqbal belajar ke Eropa pada tahun 1905. Dari 
sini pengembangan intelektual Iqbal dimulai. Iqbal memilih 
melanjutkan di Cambridge University, Inggris, ia belajar filsafat 
dengan Mc.Taggart, kemudian mengambil gelar doktor (Ph.D) 
di Munich, Jerman dan lulus pada tahun1908 dengan disertasi 
berjudul The development of  Methapysics of  Persia. 180Selama di 
Eropa ia banyak bertemu dengan pikiranpikiran filosof  seperti 
Niezsche, Whithehead dan Bergson.

 Kedua pengaruh ini, yaitu pengaruh Sayid Mir Hasan dan 
Thomas Arnold, telah membentuk pemikiranpemikiran Iqbal. 
Tahun 1908 dia kembali ke Lahore bekerja sebagai seorang 
lawyer dan dosen filsafat di beberapa universitas. Hasil dari 
kuliah filsafatnya pada akhirnya menjadi buku sangat terkenal 
“The Recontruction of  Religious Thought in Islam” yang membahas 
masalah keagamaan seperti Tuhan, kenabian, hukum, filsafat, 
tasawuf  dan lainnya dengan pendekatan modern dan sangat 
sistematik.181 Kemudian ia memasuki bidang politik dan di tahun 
1930 dipilih menjadi presiden Liga Muslimin. Muhammad Iqbal 
meninggal dunia di Lahore  21 April  1938 dan dimakamkan 
dekat pintu gerbang Masjid Shahi di Lahore.

2. Karya

Iqbal dikenal sebagai Shair-e-Mushriq (Urdu: شاعرمرشق) yang 
berarti «Penyair dari Timur». Ia juga disebut sebagai Muffakir-e-
Pakistan (The Inceptor of  Pakistan) dan Hakeem-ul-Ummat (The Sage 

180  A. Mukti Ali, Ijtihad alam Pikiran Islam Modern…. 174
181 Aziz Ahmad,….147 
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of  the Ummah). Di Iran dan Afganistan ia terkenal sebagai Iqbàl-e 
Làhorì. Diantara karyanya adalah:

a) The Roconstruction of  religion Thught in Islam (Rekonstruksi 
Pemikiran Keagamaan dalam Islam), Karya ini merupakan 
karya terbesar dalam sistem pemikiran filsafatnya. Karya ini 
pertama kali diterbitkan di London pada tahun 1934. Dalam 
karya ini mencakup tujuh bagian pembahasan, yaitu: 1) 
Pengalaman dan Pengetahuan Keagamaan. 2) Pembuktian 
secara filosofis mengenai pengalaman keagamaan. 3) 
Konsepsi tentan Tuhan dan Sholat. 4) Tentang Ego-Insani, 
kemerdekaan dan keabadiannya. 5) Jiwa Kebudayaan Islam. 
6) Prinsip gerakan dalam struktur Islam. 7) Penjelasan bahwa 
agama itu bukan sekedar mungkin, tetapi ada sebuah kritik 
terhadap Hegel yang merupakan seorang filsuf  asal Jerman 
yang beraliran Idealisme.  Dalam disertasi inilah Iqbal 
mengkritik tajam ajaran tasawwuf  dengan mengatakan 
tidak mempunyai dasar yang kukuh dan historis dalam 
ajaran Islam yang murni. Iqbal melihat ada nilai-nilai baik 
yang transendental yang tak dimiliki oleh Eropa-Barat. 
Menurut Iqbal, Eropa-Barat kehilangan semangat spritual 
dan terlalu menumpukan pada rasio dalam menjawab 
setiap problematika. Meskipun ia mengakui Eropa baik, 
tapi ia yakin Islam lebih baik . Dia kembali dari Eropa 
sebagai Pan-Islamis bahkan bisa dikatakan sebagai puritan. 
Perubahan spritual dan ideologis Iqbal makin dalam dari 
nasionalis menjadi kampiun kebangsaan Muslim. Dia 
merasa yakin bahwa antara Hindu dan Islam harus punya 
negara masing-masing secara terpisah dan tindakannya 
sendiri sudah jelas.

b) The Development of  Metaphysic in Persia (Perkembangan 
Metafisika di Persia), merupakan karya disertasi 
doktoralnya yang terbit di London pada tahun 1908. 
Disertasi ini berisi deskripsi mengenai sejarah pemikiran 
keagamaan di Persia sejak Zoroaster hingga Sufisme Mulla 
Hadi dan Sabwazar yang hidup pada abad 18. Pemikiran 
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keagamaan sejak paling kuno di Persia hingga yang terakhir 
merupakan kesinambungan pemikiran Islami. Bagian 
kedua menjelaskan munculnya Islam hingga peran Turki 
dalam peperangan dan kemenangan Turki dalam perang 
kemerdekaan.

c)  Asrar-I-Khudi. Karya ini diterbitkan pada tahun 1915 dan 
karya ini adalah ekspresi puisi yang menggunakan bahasa 
Persia dan menjelaskan bagaimana seorang manusia bisa 
mendapatkan predikat Insan Kamil. 

d) Rumuz I Bikhudi. Karya ini diterbitkan pada tahun 1918 di 
Lahore. Karya ini merupakan kelanjutan dari pemikiran 
Insan Kamil di mana Insan Kamil harus bekerja sama dengan 
pribadi-pribadi lain untuk mewujudkan kerajaan Tuhan di 
bumi. Jika Insan Kamil hidup menyendiri, tenaganya suatu 
waktu akan sirna

e) Payam-I-Masyriq (Pesan dari Timur) merupakan sebuah 
karya yang terbit pada tahun 1923 di Lahore. Karya ini 
menjelaskan cara berfikir timur dalam hal ini Islam dan 
cara berfikir barat yang dianggap keliru. 

f) Bang In Dara (Genta Lonceng) merupakan karya Iqbal yang 
terbit pada tahun 1924 di Lahore. Karya ini dibagi menjadi 
tiga bagian. 

g) Javid Nama diterbitkan pada tahun 1923di Lahore. Karya 
ini menjelaskan tentang petualangan rohani ke berbagai 
planet, pengarang buku ini mengadakan dialog dengan 
para sufi, filsuf, politikus maupun pahlawan. 

h) Musafir (Orang yang dalam Perjalanan). Karya ini terbit 
pada tahun 1936 di Lahore, inspirasi dalam karangan ini 
didapatkannya ketika beliau mengadakan perjalanan ke 
Turki dan Afghanistan. Dalam karya ini menggambarkan 
pengalamannya ketika mengunjungi makam Sultan Mahmud 
al-Gaznawi Yamin ad-Dawlat putra Subutikin, dan Ahmad 
Syah Baba yang bergelar Durani. Buku ini mengandung 
pesan kepada suku bangsa Afghanistan mengenai bagaimana 
baiknya menjalani hidup berbangsa dan beragama. 
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i) Bal I Jibril (Sayap Jibril), terbit pada tahun 1938 di Lahore. 
Tema-tema buku ini antara lain: Doa di Masjid Cardova, 
Muhtaid Ibn „Ibad dalam penjara, pohon kurma yang 
pertama ditanam oleh Abd al-Rahman alDakhil di Andalusia 
Spanyol. Doa Thariq bin Ziyad, ucapan selamat malaikat 
kepada Adam ketika orang ini keluar dari surga, dan di 
makam Napoleon Bonaparte maupun Musolini.

3. Pemikiran

Harun Nasution berpendapat bahwa pengaruh terbesar dari 
Iqbal adalah lahirnya sikap dinamis di kalangan umat Islam India 
dan menunjukkan mereka jalan untuk menempuh kehidupan 
yang terbaik sebagai masyarakat minoritas. Iqbal dianggap 
sebagai intelektual muslim yang mampu menyatukan dua kutub 
pemikiran, Timur dan Barat, dua dunia pemikiran, Filsafat dan 
Tasawuf.

Jika dilihat posisi Iqbal diantara pemikiran tokoh pembaharu 
India sebelumnya, maka sebenarnya Iqbal juga tidak jauh berbeda.182 
Iqbal banyak merespon kondisi masyarakat muslim yang mundur, 
jumud dan tertinggal. Selain itu dia juga menolak pemahaman 
dan pengamalan yang salah tentang konsep zuhud dalam ajaran 
tasawuf  yang menjadi satu penyebab kemunduran umat Islam. 
Menurut Iqbal, Islam adalah agama dinamis dan menyerukan agar 
umat bangkit dan membangun dunia baru. Maka perkataannya 
yang terkenal adalah “kafir aktif  lebih baik dari pada muslim tidur”.

Muhammad Iqbal mengajukan tiga hipotesa tentang sebab 
kemunduran Islam. Pertama, pertentangan antara golongan 

182 Perbedaan Iqbal dengan dua kelompok umat Islam di India, yaitu, 
Mujahidin dan reformis. Iqbal tidak setuju dengan kelompok Mujahidin yang terlalu 
eksterm menolak Barat. Pada sisi lain dia juga tidak sependapat dengan kelompok 
reformist sebagai peniru barat. Baginya sebahagian filsafat barat seperti pemikiran 
kapitalisme dan imprealisme mutlak harus ditolak, apalagi filsafat sekularisme dan 
atheisme. Namun Iqbal menganggap ilmu pengetahuan barat dapat digunakan 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Iqbal juga berbeda 
dengan tokoh India muslim sebelumnya, Ahmad Khan, khususnya dalam masalah 
perbandingan agama dan hukum. Iqbal menolak konsep pluralisme, sementara 
pemikiran Ahmad Khan justeru ke arah itu Lihat Saidul Amin, Pembaharuan 
Pemikiran Islam di India…93
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rasionalis dengan kaum konservatif  yang akhirnya dimenangkan 
oleh kelompok konservatif. Kedua, berkembangnya kebiasaan 
sufi yang berangsur-angsur membawa kebiasaan non-Islam. 
Ketiga, jatuhnya Bagdad sebagai pusat pemikiran dan kebudayaan 
Islam.183

Karya monumental Iqbal lainnya adalah ide tentang negara 
Pakistan yang disampaikannya dalam Muktamar tahunan Liga 
Muslim tahun 1930. Pada pertemuam inilah pertama kali 
konsep negara Islam Pakistan dicanangkan dan juga rencana 
pemisahan Pakistan dari India.184Pemikiran dan aktifitas Iqbal 
untuk mewujudkan Negara Islam ia tunjukkan sejak terpilih 
menjadi Presiden Liga Muslim tahun 1930. Ia memandang bahwa 
tidaklah mungkin umat Islam dapat bersatu dengan penuh 
persaudaraan dengan warga India yang memiliki keyakinan 
berbeda. Oleh karenanya ia berpikir bahwa kaum Muslim harus 
mendirikan Negara sendiri. Ide ini ia lontarkan ke berbagai pihak 
melalui Liga Muslim dan mendapat dukungan kuat dari seorang 
politikus Muslim yang sangat berpengaruh, yaitu Muhammad 
Ali Jinnah.

Berikut uraian detil tentang pemikiran Iqbal Seumber 
hukum Islam, al-Quran, Hadis dan Ijtihad185

a) Pemikiran Iqbal Tentang Sumber Hukum Islam
Iqbal mengatakan: “ The Qur’an is a book which emphazhise 

‘deed’ rather than ‘idea’ “ (Al-Qur’an adalah kitab yang lebih 
mengutamakan amal daripada cita-cita). Sebagai seorang muslim 
yang dididik dengan cara kesufian, Iqbal percaya kalau Al-
Qur’an itu memang benar diturunkan oleh Allah kepada Nabi 
Muhammad saw. dengan perantara Malaikat Jibril dengan 

183 Fazlur Rahman, Membuka Pintu Ijatihad, terj, Anas Mahjudin, (Bandung: 
Pustaka, 1995), 227

184 Tentang tema ini silahkan baca Golam W. Choudhury, Islam and The 
Modern Muslim World, Kuala Lumpur: WHS Publication, 1993) 91,  dan Philip H. 
Stoddard et.al (eds.), Change and the Muslim World, (New York : Syracuse University 
Press), 59

185 Lebih detil silahkan baca Hendri K, Pemikiran Muhammad Iqbal Dan 
Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 
2015, 611 
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sebenar-benar percaya, kedudukannya adalah sebagai sumber 
hukum yang utama dengan pernyataannya.186

Tujuan sebenarnya Al-Qur’an adalah membangkitkan 
kesadaran manusia yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan 
Tuhan dan alam semesta, Al-Qur’an tidak memuatnya secara detail 
sehingga manusialah yang dituntut dalam pengembangannya. 
Di dalam rumusan fiqh dikembangkan dalam prinsip ijtihad, 
oleh Iqbal disebut prinsip gerak dalam struktur Islam. Disamping 
itu al-Qur’an memandang bahwa kehidupan adalah satu proses 
cipta yang kreatif  dan progresif. Oleh karenanya, walaupun al–
Qur’an tidak melarang untuk mempertimbangkan karya besar 
ulama terdahulu, namun masyarakat juga harus berani mencari 
rumusan baru secara kreatif  dan inovatif  untuk menyelesaikan 
persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Menurutnya para 
mullah dan sufi telah membawa umat Islam jauh dari maksud 
Al-Qur’an yang sebenarnya. Pendekatan mereka tentang hidup 
menjadi negatif  dan fatalis. Iqbal mengeluh ketidakmampuan 
umat Islam India dalam mamahami Al-Qur’an disebabkan 
ketidakmampuan ummat Islam dalam mahami bahasa Arab 
dan telah salah impor ide-ide India (Hindu) dan Yunani ke dalam 
Islam. Dia begitu terobsesi untuk menyadarkan umat Islam 
untuk lebih progresif  dan dinamis dari keadaan statis dan stagnan 
dalam menjalani kehidupan duniawi. Karena berdasarkan 
pengalaman, agama Yahudi dan Kristen telah gagal menuntun 
umat manusia menjalani kehidupan yang sejahtera.187

Kegagalan Yahudi disebabkan terlalu mementingkan segi-
segi legalitas dan kehidupan duniawi. Sedangkan Kristen gagal 
dalam memberikan nilai-nilai kepada pemeliharaan negara, 
undang-undang dan organisasi, karena lebih mementingkan 
segi-segi ritual dan spritual saja. Dalam kegagalan kedua agama 
tersebut Al-Qur’an berada di tengah-tengah dan sama-sama 
mementingkan kehidupan individual, sosial spritual dan moral. 

186 Syaikh Muhammad Sa’id Mursi, Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang 
Sejarah, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2007, 312-315 

187 Lebih lanjut silahkan baca Muhammad Iqbal, The Reconstruction of  
Religious Thought in Islam, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), 172
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Al-Qur’an mengajarkan keseimbangan kedua sisi kehidupan 
tersebut, tanpa membeda-bedakannya. Baginya antara politik 
pemerintahan dan agama tidak ada pemisahan sama sekali, inilah 
yang dikembangkannya dalam merumuskan ide berdirinya 
negara Pakistan yang memisahkan diri dari India yang mayoritas 
Hindu.

Pandangan Iqbal tentang kehidupan yang equilibrium antara 
moral dan agama; etik dan politik; ritual dan duniawi, sebenarnya 
bukanlah hal yang baru dalam pemikiran Islam. Namun, dalam 
perjalanan sejarah, pemikiran demikian terkubur bersama 
arus kehidupan politik umat Islam yang semakin memburuk, 
terutama sejak keruntuhan dan kehancuran Bagdad, 1258 M 
sehingga masyarakat Islam tidak mampu lagi menangkap visi 
dinamis dalam doktrin Islam (Al-Qur’an). Akhirnya walaupun 
tidak ditegaskan kedalam konsep oleh para mullah lahirlah 
pandangan pemisahan antara kehidupan dunia dan agama 
yang menyeret umat untuk meninggalkan kehidupan duniawi, 
akibatnya, hukum pun menjadi statis dan Al-Qur’an tidak 
mampu dijadikan sebagai referensi utama dalam hal menjawab 
setiap problematika keduniawian.188

b) Pemikiran tentang hadis
Kajian Iqbal terhadap Hadis didasarkan pada situasi 

dan kondisi masyarakat yang berkembang pada waktu itu. 
Pandangan ini, di tengah tarik ulur kedudukan Hadis sebagai 
sumber hukum antara umat Islam di suatu pihak, dan kaum 
orientalis di lain pihak yang sampai hari ini masih terus 
berlangsung. Tentu saja maksud dan pemahamannya berangkat 
dari kajian tersebut berbeda pula. Umat Islam didasarkan pada 
rasa tanggung jawab yang begitu besar terhadap ajaran Islam. 
Sedangkan orientalis mengkajinya hanya untuk kepentingan 
ilmiah, bahkan terkadang hanya untuk mencari kelemahan 
ajaran Islam. Kalangan orientalis yang pertama melakukan studi 
tentang Hadis adalah Ignaz Goldziher. Menurutnya, sejak masa 
awal Islam (masa sahabat) dan masa-masa berikutnya Hadis 

188 Rusjdi Ali Muhammad, Politik Islam; Sebuah Pengantar, (Pustaka Pelajar 
Anggota IKAPI, Yogyakarta, 2000), 41.
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mengalami proses evolusi, mulai dari sahabat dan seterusnya 
sehingga berkembang menjadi mazhab-mazhab fikih. Iqbal 
berkesimpulan bahwa tidak semua koleksi dari para ahli Hadis 
dapat dibenarkan. 

Iqbal setuju dengan pendapat Syah Waliyullah tentang 
hadis, yaitu cara Nabi dalam menyampaikan Da’wah Islamiyah 
adalah memperhatikan kebiasaan, cara-cara dan keganjilan 
yang dihadapinya ketika itu. Selain itu juga Nabi sangat 
memperhatikan sekali adat istiadat penduduk setempat. Dalam 
penyampaiannya Nabi lebih menekankan pada prinsip-prinsip 
dasar kehidupan sosial bagi seluruh umat manusia, tanpa terikat 
oleh ruang dan waktu. Jadi peraturan-peraturan tersebut khusus 
untuk umat yang dihadapi Nabi. Untuk generasi selanjutnya, 
pelaksanaannya mengacu pada prinsip kemaslahatan. Dari 
pandangan ini Iqbal menganggap wajar saja kalau Abu Hanifah 
lebih banyak mempergunakan konsep istihsan dari pada hadist 
yang masih meragukan kualitasnya. Ini bukan berarti hadist-
hadist pada zamannya belum dikumpulkan, karena Abdul Malik 
dan Al-Zuhri telah membuat koleksi hadist tiga puluh tahun 
sebelum Abu Hanifah wafat. Sikap ini diambil Abu Hanifah 
karena ia memandang tujuan-tujuan universal hadist dari pada 
koleksi belaka.189

 Oleh karenanya, Iqbal memandang perlu umat Islam 
melakukan studi mendalam terhadap literatur hadis dengan 
berpedoman langsung kepada Nabi sendiri selaku orang yang 
mempunyai otoritas untuk menafsirkan wahyu-Nya. Hal ini 
sangat besar faedahnya dalam memahami nilai hidup dari 
prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang dikemukakan 
al-Qur’an.

c) Pemikiran tentang Ijtihad
 Dalam menggali pesan teks keagamaan yang universal, 

tentu dibutuhkan upaya maksimal yang sering disebut dengan 
ijtihad. Ijtihad itu sendiri mengalami pasang surut bahkan ijtihad 

189 Human Rights in Islam, (terjemahan A. Mashir Budiman), (Bandung: 
Pustaka, 1985), 15 
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mengalami stagnansi selama lima ratus tahun. Hal ini menjadi 
sejarah gelap umat Muslim yang disebabkan kekhawatiran 
terjadinya disintegrasi umat pasca jatuhnya Baghdad ke tangan 
Mongol. Iqbal merasa bahwa ijtihad merupakan kebutuhan 
urgen dalam mengembangkan hukum Islam yang mengacu 
kepada kepentingan umat dan kemajuan umum. Maka perlu 
segera mengalihkan kekuasaan ijtihad individual kepada ijtihad 
kolektif  atau ijma’. Menurutnya peralihan ijtihad individual 
yang mewakil mazhab tertentu kepada lembaga legislatif  Islam 
adalah satu-satunya bentuk yang paling tepat bagi ijma’. Hanya 
cara inilah yang dapat menggerakkan spirit dalam sistem hukum 
Islam yang hilang.190

Menurut Iqbal, kesalahan terbesar umat Islam terletak pada 
terbelenggunya pikiran untuk menentukan pilihan nasib mereka 
sendiri. Iqbal melihat umat Islam sudah terkena sindrom jumud, 
beku, statis dan tidak ada perubahan. Karena dipengaruhi paham 
jumud, umat Islam tidak menghendaki perubahan dan tidak 
mau menerima perubahan. Mereka hanya melakukan sesuatu 
hal yang berpegang teguh pada tradisi.191

Iqbal menyerukan semangat ijtihad, sebab baginya pintu 
ijtihad tetap terbuka dan menjadi lambang kedinamisan hukum 
Islam. Untuk itu Iqbal membagi Ijtihad kepada tiga tingkatan, 
yaitu: Ijtihad Mutlak (complete authority), Ijtihad Relatif  (relative 
authorithy) dan Ijtihad Khusus (special authorithy). Ketiga 
peringkat ijtihad tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi 
modern dan mencela anggapan bahwa ijtihad, khususnya pada 
peringkat pertama seakan hanya dapat dilakukan oleh generasi 
awal Islam saja.192

190 Muhammad Iqbal, The Reconstruction of  Religious Thought in Islam,. ..174
191 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, 

…, 62. 
192 Muhammad Iqbal, The Reconstruction of  Religious Thought in Islam,… 148
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E.  Muhamad Ali Jinnah (1876-1948)

1.	 Biografi	Intelektual	Muhammad	Ali	Jinnah

Muhammad Ali Jinnah lahir pada tanggal 25 
Desember 1876 di Karachi, orang tuanya 
adalah seorang saudagar yang bernama 
Jinnahbhai Poonja.193 
Muhammad Ali Jinnah adalah 
s e o r a n g  p e n g a c a r a ,  p o l i t i k u s  d a n 
pendiri Pakistan. Jinnah merupakan 
pemimpin Liga Muslim India dari 1913 

sampai kemerdekaan Pakistan pada 14 Agustus 1947, dan 
menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pakistan pertama sampai 
kematiannya. Di Pakistan, ia dipanggil Quaid-i-Azam (Pemimpin 
Besar) dan Baba-i-Qaum (Bapak Bangsa). Ulang tahunnya 
diperingati sebagai libur nasional di Pakistan. 

Pada usia sepuluh tahun, ia dikirim orang tuanya belajar 
di Bombai selama satu tahun kemudian pulang ke Karachi dan 
melanjutkan pelajarannya di Sind Madrasatul Islam, Setingkat 
dengan sekolah menengah pertama, dan setelah itu melanjutkan 
pendidikan menengah atas di Mission High School. Atas nasehat 
Frederick leigh Croft, Meneger Graham Shipping and Trading 
Company, ia di kirim ke London oleh orang tuanya untuk belajar 
bisnis pada kantor pusat Graham Shipping and Trading Company 
dan waktu itu ia berusia 16 tahun.194

Pada tahun 1896, ia memperoleh gelar Sarjana dalam 
bidang hukum di London. Pada tahun itu juga ia kembali ke India 
dan bekerja sebagai pengacara di Bombay. Ali Jinnah memulai 
kariernya dengan menjadi seorang advokat di Bombay. 

Karir politik Jinnah dimulai pada tahun 1906 dengan 
ikut sertanya ia pada sidang kongres kalkuta (Calcutta congress 
Seassio) sebagai sekertaris presiden, Dhabai Naoradji. Ia 

193 Ahmad Syaukani, Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam, 
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 91

194 Albiruni, Maker of  Pakistan And modern Muslim India Lahore, (Lahore 
Muhammad Ashraf, 1950), 193.
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memilih bergabung dengan kongres Nasional karena menurut 
pendapatnya perjuangan yang paling utama bagi rakyat India 
adalah kemerdekaan India dan itu hanya dapat dicapai melaui 
usaha bersama kelompok Islam dan Hindu. Jinnah berkenyakinan 
bahwa persatuan umat Islam dan umat Hindu India merupakan 
syarat untuk tercapainya kemerdekaan India. Atas Keyakinan, 
sikap dan upaya untuk menyatukan umat Islam dan umat 
Hindu ini demi kepentingan nasional dan kemerdekaan India. Ia 
dijuluki sebagai Ambassador of  Hindu Muslim unity.8

Tetapi lama kelamaan ia melihat bahwa untuk memperoleh 
pandangan yang sama antara golongan Islam dengan umat Hindu 
sangat sulit. Ghandi mengeluarkan konsep Nasionalisme India 
yang didalammnya Umat Islam tergabung menjadi satu bangsa. 
Konsep Ghandi ini dan politik nonkooperasinya ia tentang dan 
akhirnya, ia meningglakan partai kongres.195

Setelah ia mengikuti Konferensi Meja Bundar di London 
ia memutuskan untuk keluar dari arena politik dan menetap 
di inggris. Di sana ia menjadi advokat, tetapi pada tahun 1934 
atas permintaan teman-temannya termasuk Iqbal ia kembali ke 
India, dan pada tahun itu juga ia terpilih sebagai ketua tetap liga 
Muslimin.196

2. Pemikiran Politik Muhammad Ali Jinnah

Ide tentang negara Islam Pakistan sudah mulai didengungkan 
oleh Shah Waliullah, lalu dimunculkan oleh Ahmad Khan, dan 
dikumandangkan oleh Iqbal, akan tetapi Jinnah sesesungguhnya 
orang yang merealisasikannya. Pada hakikatnya pendirian negara 
Islam Pakistan yang merdeka tanggal 15 Agustus 1947 adalah 
klimaks dari perjuangan umat Islam di India untuk memiliki 
negara sendiri yang didasari keyakinan bahwa Hindu dan Muslim 

195 Harun Nasution,…195. Some scholars call Jinnah as an ambassador of  Hindu 
- Muslim unity. It is said that it was due to efforts of  Jinnah only that Congress and Muslim 
League started conducting their sessions together. Lihat detilnya Kavita Sharma, Role of  
Jinnah in Partition of  India- Pakistan, International Journal of  New Technology and 
Research (IJNTR) ISSN: 2454-4116, Vol-4, Issue-8, August 2018, 05

196 Yusran Asmuni, Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan 
dalam Dunia Islam…., 112



 156  |    Dr. Abdul Quddus. MA  

di India sesungguhnya tidak mungkin dapat bersatu. 
Pemikiran pembaharuan Ali Jinnah sebenarnya lebih pada 

ranah politik, pada awalnya ia beranggapan dan menganjurkan 
adanya nasionalisme India, untuk melepaskan diri dari jajahan 
Inggris, akan tetapi dari hasil realitas dan pengalaman yang 
ia rasakan membuatnya merubah haluan politiknya sejak ia 
menemukan kekecewaan bersama partai kongres. sejak itulah ia 
beranggapan bahwa kepentingan umat Islam di India tidak bisa lagi 
dijamin melalui perundingan dan terbentuknya sebuah undang-
undang dasar India secara keseluruhan. Tetapi kepentingan 
umat Islam akan terjamin hanya melalui pembentukan negara 
tersendiri yang terpisah dari negara umat Hindu di India. Ali 
Jinnah mulai membahas masalah pembentukan negara Islam 
di rapat tahunan Liga Muslimin yang diadakan di Lahore pada 
tahun 1940, yang kemudian menghasilkan persetujuan bahwa 
pembentukan negara tersendiri bagi umat Islam sebagai 
tujuan perjuangan Liga Muslimin. Sejak itulah Jinnah mulai 
memperjelas tentang negara Islam yang akan dibentuk (Pakistan). 
Menurutnya negara tersebut ialah sebuah negara yang berada 
dibawah kekuasaan umat Islam, tetapi tidak melupakan peran 
serta non-muslim dalam pemerintahan dengan menyesuaikan 
jumlah mereka disetiap daerah.

Pembentukan negara Islam (Pakistan) Jinnah dan Liga 
Muslimin mendapatkan dukungan umat Islam India, hal itu 
terlihat dari hasil pemilihan 1946, dimana Liga Muslimin 
memperoleh kemenangan di daerah-daerah yang nantinya 
masuk Pakistan. Kedudukan Ali Jinnah dalam perundingan 
dengan Inggris dan Partai Kongres Nasional India mengenai 
masa depan Islam semakin kuat. Dan pada tahun 1947 Inggris 
mengeluarkan putusan untuk menyerahkan kedaulatan kepada 
dua dewan konstitusi, satu untuk Pakistan dan satu untuk 
India. Pada tanggal 14 Agustus 1947 dewan konstitusi Pakistan 
dibuka dan pada tanggal 15 Agustus 1947 diresmikan, Ali Jinnah 
diangkat menjadi Gubernur Jendral atau Pemimpin besar bagi 
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rakyat Pakistan, dan pada hari itulah Pakistan lahir sebagai 
sebuah Negara umat Islam yang merdeka baik dari inggris 
ataupun India.197

3. Perjuangan Politik Muhammad Ali Jinnah dalam 
Pembentukan Pakistan

Tahun 1934, Ali Jinnah kembali memimpin Liga Muslim atas 
permintaan teman-temannya. Liga Muslim dibawah pimpinan 
Ali Jinnah kali ini berubah menjadi gerakan rakyat yang kuat 
dari sebelumnya yang hanya beranggotakan para hartawan, 
pegawai tinggi, dan belum ada hubungan dengan orang awam 
Muslim. Namun kini dengan dukungan para ulama, mereka 
berhasil menarik para petani, pengrajin dan masyarakat bawah 
lainnya ke dalam perjuangan Liga Muslim yang berjuang demi 
kemerdekaan Negara Islam Pakistan, terpisah dari Negara 
Hindu India. 

Pada tahun 1940, Ali Jinnah mengemukakan Two Nations 
Theory (Teori Dua Bangsa), bahwa Islam dan Hindu adalah dua 
kultur yang sangat berbeda dan terpisah. Menurutnya, meskipun 
telah berabad-abad dua bangsa ini hidup dalam satu atap Negara, 
tetapi kenyataannya mereka tidak pernah bisa bersatu. 

Tahun 1944 Ali Jinnah mengadakan perundingan dengan 
Ghandi dari Partai Kongres untuk membicarakan tentang 
aksi bersama menghadapi Inggris.198 Tetapi perundingan tetap 
mengalami kegagalan. Tapi Ali Jinnah terus menyebarkan ide 
pembaharuannya. Ia menjelaskan bahwa Negara Pakistan 
nantinya akan mencakup enam daerah. Juga menjelaskan sistem 
pelaksanaan pemerintahan yang akan dipegang oleh orang 
Muslim tanpa melupakan nonmuslim. Sementara itu, suasana 

197 Bilgrami, Iqbal Sekilas Tentang Hidup dan Pikiran-Pikirannya (Bandung: 
Bulan Bintang, 1982), 81

198 Saat itu Jinnah menjelaskan apa yang dimaksud dengan Pakistan. Negara 
baru itu akan mencakup enam daerah. Daerah perbatasan barat laut, Balukhistan, 
Sindi dan Punjab disebelah barat serta Bengal dan Assam di sebelah timur penduduk 
Islam dari daerah ini, menurut Jinnah berjumlah 70 juta dan merupakan 70% dari 
seluruh penduduk. Pemerintah daerah daerah itu akan berada ditangan umat Islam, 
dengan tidak melupakan turut sertanya golongan non Islam dalam pemerintahan 
dan jumlahnya akan disesuaikan dengan persentase mereka di tiap - tiap daerah.
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India semakin tak terkendali akibat persaingan politik yang 
semakin memanas. Terjadi pertikaian yang melibatkan umat 
Islam dan Hindu yang menewaskan 5000 orang dari kedua pihak. 
Insiden kekerasan ini semakin menambah kuatnya tuntutan 
umat Islam untuk memisahkan diri dari India dan membentuk 
Negara sendiri.

Pemerintah Inggris tidak bisa mengendalikan situasi yang 
semakin meruncing ini. Hingga akhirnya satu tahun berikutnya 
Inggris menyerahkan kedaulatan kepada dua Dewan Konstitusi 
yaitu pihak Pakistan dan India 14 Agustus 1947 Dewan konstitusi 
Pakistan diresmikan, dan keesokan harinya 15 agustus 1947 
Pakistan resmi berdiri sebagai Negara umat Islam, terpisah dari 
India. Ali Jinnah diangkat sebagai Gubernur Jendral dengan 
gelar Qaid-Azam (pemimpin besar) rakyat Pakistan. Setahun 
setelah perjuangannya mendirikan Negara Pakistan, tepatnya 
11 September 1948, Muhammad Ali Jinnah, Presiden Pakistan 
pertama wafat di Karachi dalam usia 72 tahun.199

F. Abu Kalam Azad (1888-1958)

1.	 Biografi	Intelektual

 Maulana Abul Kalam Azad dilahirkan di 
Makkah, pada tanggal 11 Nop 1888. Orang tua 
Abul Kalam Azad adalah seorang ulama dan 
pemimpin yang pindah ke Makkah setelah 
gagalnya pemberontakan tahun 1857. Didikan 
pertama diperolehnya di Makkah dan didikan 
selanjutnya di Al-Azhar Kairo. Setelah orang 
tuanya meninggal ia pergi ke India dan 

menetap di sana untuk selama-lamanya. Akan tetapi ada 
pendapat lain yang mengatakan, bahwa sepuluh tahun sejak 
keberadaannya di Makkah, Khairuddin yang tidak lain adalah 
ayah Abul Kalam Azad, kembali ke calcuta India bersama 
seluruh keluarganya dan menetap disana.

199 Fattah Wibisono, Pemikiran Para Lokomotif  Pembaharuan di Dunia Islam, 
( Jakarta: Rabbani Press, 2009), 132
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Dari proses pendidikan yang dilaluinya di perguruan-
perguruan di Makkah dan Kairo-Mesir, Abul Kalam Azad hanya 
memperoleh pengetahuan bahasa Arab dan Agama. Setelah di 
India, ia menambah pengetahuannya tentang bahasa Inggris 
dan ilmu-ilmu pengetahuan modern barat dengan usaha sendiri. 
Sejak kecil Abul Kalam Azad bercita-cita menjadi pengarang 
dan politikus. Ia tidak ingin menjadi ulama seperti Ayahnya. 
Meskipun ada yang mencatat bahwa ketika di Mesir Abul Kalam 
Azad akrab dengan ide-ide reformis Syeikh Muhammad Abduh 
dan ide Nasionalisme dan anti Imperialisme Mustafa Kemal. 

Dalam usia masih muda, pada tahun 1912 Maulana Abul 
Kalam Azad membuat suatu majalah di calcuta yang bernama 
Al-Hilal. Padamulanya sirkulasi majalah itu berjumlah sebelas 
ribu tetapi kemudian meningkat menjadi 25.000. Di majalah 
inilah ia keluarkan ide-idenya mengenai Agama yang pada 
waktu itu mengejutkan bagi golongan Ulama. Al-Hilal juga 
mengandung ide-ide politik dan karena serangan dan kritiknya 
yang tajam terhadap pemerintah Inggris, majalah itu akhirnya 
dilarang terbit.

Dalam meniti karier politik, sejak muda ia telah 
menggabungkan diri dengan partai Kongres. Aktivitasnya dalam 
lapangan politik menyebabkan ia beberapa kali ditangkap dan 
dipenjarakan. Pada tahun 1923, dalam usia 35 tahun, ia dipilih 
sebagai presiden partai Kongres. 17 tahun kemudian, pada tahun 
1940, ia dipilih untuk kedua kalinya menjadi presiden. Selama 
hidupnya ia selalu memegang jabatan penting di Partai Kongres, 
dan setelah India merdeka, ia pernah menjadi menteri pendidikan 
India. Dari semenjak muda ia telah memasuki lapangan politik 
dan menggabungkan diri dengan partai Kongres. Aktivitasnya 
dalam lapangan politik membuat ia beberapa kali ditangkap 
dan dipenjarakan. di tahun 1923, dalam usia 35 tahun, ia dipilih 
menjadi presiden partai Kongres. 17 tahun kemudian, pada 
tahun 1940, ia dipilih untuk kedua kalinya menjadi presiden. 
Selama hidupnya ia selalu memegang jabatan penting di partai 
Kongres, dan setelah India merdeka ia pernah menjadi menteri 
pendidikan India. Abul Kalam Azad meninggal dunia di New 
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Delhi pada 22 Februari tahun 1958.

2. Karya

Dalam masalah pemikiran Islam Azad menulis beberapa 
karya, yang hampir semua tulisannya berisikan masalah 
pendidikan dan filsafat di antaranya : 

a) Jurnal al-Hilal (1912-1914), 
b) Al-Balaghah (1915- 1916), 
c) Tazkirah (1919), 
d) Tarjuman al-Quran (1931-1934), dan 
e) Ghubar –i-Kathir (1946). 

3. Pemikiran

Azad lebih menonjol di aspek politik. Bahkan dia dianggap 
orang yang mampu memberi pencerahan terhadap para ulama 
yang selama ini menjauhi dunia politik untuk ikut serta dalam 
dunia tersebut. Ini yang dikatakan oleh seorang ulama besar 
dari Deoband, Maulana Mahmud Hasan, bahwa kami para 
ulama tertidur, Azad telah membangunkan kami dari tidur yang 
nyenyak. Dialah yang telah memadukan di antara agama dan 
politik.104 Bahkan orang yang memisahkan agama dari politik 
adalah satu kesalahan

Pemikirannya dalam bidang agama tidak seliberal 
pemikiran Akhmad Khan. Sebagai murid Sibli, pembaharuannya 
terlihat bersifat moderat. Tujuannya seperti tersebut dalam Al-
Hilal ialah melepaskan umat Islam dari  pemikiran-pemikiran 
abad pertengahan dan taklid. Ia menganjurkan kembali kepada 
Al-Qur’an. Dan untuk keperluan ini ia terjemahkan Al-Qur’an 
kedalam bahasa urdu dengan diberi tafsiran. Al-Qur’an harus 
dipahami sebagaimana adanya, terlepas pengaruh dari pemikiran 
ahli hukum, sufi, teolog, filosof, dan sebagainya.

Menurut Abul Kalam Azad, kemunduran umat Islam 
disebabkan oleh dogmatisme dan sikap taklid, juga karena umat 
Islam tidak seluruhnya menjalankan ajaran-ajaran Islam secara 
utuh dan komprehensif. Kebangkitan umat Islam menurut 
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Azad dapat diwujudkan dengan melepaskan paham-paham 
asing, juga dengan melaksanakan ajaran Islam dalam segala 
bidang kehidupan umat Islam. Juga tidak lupa menurut azad 
kekuatan umat Islam akan timbul kembali dengan memperkuat 
tali persaudaraan dan persatuan umat Islam di seluruh dunia. 
Dalam hal ini Abul Kalam Azad sangat kagum kepada Jamaludin 
Al-Afghani.200

Menurut Abul Kalam Azad, rasa takut umat Islam terhadap 
mayoritas Hindu tidak mempunyai dasar. Karena menurutnya, 
jika umat Islam masih tetap ingin hidup dan tinggal di India, maka 
ia harus menjadikan umat Hindu sebagai tetangga dan saudara 
yang saling berdampingan. Tetapi jika umat Islam tetap khawatir 
jika India merdeka, mereka tidak aman dari orang-orang hindu, 
maka pilihannya adalah ia tetap berada dibawah jajahan Inggris. 
Sedangkan Azad berpendapat Islam tidak membolehkan untuk 
mengorbankan kemerdekaan.

Perjuangannya untuk kemerdekaan India ia Iakukan dengan 
kendaraan politiknya yaitu partai congress. Pasca meninggalnya 
tokoh partai congress, Abul Kalam Azad menjadi tokoh muslim 
paling berpengaruh di partai tersebut. Sehingga pada tahun 1939 
akhirnya Azad terpilih sebagai presiden partai Congress. Meski 
sempat mengalami pembuangan oleh penguasa Inggris karena 
Abul Kalam Azad dianggap akan membahayakan kedudukan 
mereka di India, tapi Azad tetap memimpin partai Congress 
hingga tahun 1946.

Menyusul kemerdekaan India, Abul Kalam Azad akhirnya 
menjabat sebagai menteri pendidikan selama sepuluh tahun. 
Walau bukan seorang administrator yang efektif, tetapi selama 
masa jabatannya sempat membuat beberapa kebijakan penting 
seperti mengadakan pendidikan teknis bagi perempuan dan 
orang dewasa, pendirian akademi sastra, menolak membuang 
bahasa Inggris sebagai bahasa Nasional.

200 Islamic Law and Constitution, Islamic Publications, LTD., (Lahore, Pakistan, 
1967), 263
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BAB V

PEMBAHARUAN DI INDONESIA

A. Harun Nasution

1.	 Biografi	Intelektual

Harun Nasution dilahirkan di 
Pematangsiantar, Tapanuli Selatan, 
Sumatra Utara, hari selasa, 23 
September 1919. Ia adalah putra ke 
empat dari lima bersaudara. 
Ayahnya bernama Abdul Jabbar 
Ahmad, seorang ulama kelahiran 
Mandailing yang berkecukupan 
serta pernah menduduki jabatan 

sebagai Qadi, penghulu, Kepala Agama, Hakim Agama dan 
Imam Masjid di Kabupaten Simalungun. Sedangkan ibunya 
yang berasal dari Tanah Bato adalah seorang putri ulama asal 
mandaling dan masa gadisnya pernah bermukim di Makkah 
dan pandai bahasa Arab. Kedua orang tua Harun Nasution yang 
berpendidikan agama yang demikian itu telah memberikan 
sumbangan dan peran yang amat besar dalam menanamkan 
pendidikan Agamanya. 

Harun Nasution memulai pendidikannya di sekolah 
Belanda, Hollandsch Inlandche School (HIS), pada waktu berumur 
tujuh tahun. Selama itu, Harun belajar bahasa Belanda dan 
ilmu pengetahuan umum di sekolah itu. Harun memulai 
pendidikan agama dari lingkungan keluarganya dengan belajar 
mengaji, shalat dan ibadah lainnya. Setelah tamat di HIS, Harun 
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mempunyai keinginan untuk meneruskan sekolah ke MULO, 
akan tetapi orang tuanya tidak merestui keinginannya karena 
menganggap pengetahuan umumnya sudah cukup dengan 
sekolah di HIS. Akhirnya, dia melanjutkan pendidikan ke sekolah 
agama yang bersemangat modern, yaitu Moderne Islamietische 
Kweek School (MIK), sederajat MULO di Bukit Tinggi.201

Setelah selesai di HIS lalu ia melanjutkan pendidikannya 
ke Modern Islàmietische Kweekschool (MIK), semacam MULO, di 
Bukit Tinggi, yakni sekolah guru menengah pertama swasta 
modern milik ‘Abd al-Ghaffàr Jambek, putera Syaikh JamÌl 
Jambek. Disana bernuansa modern. Ia memakai dasi, dan 
diajarkan di sekolah bahwa memelihara anjing tidak haram, 
tidak perlu berwudhu jika ingin memegang Alquràn, tidak perlu 
merisaukan pemakaian uËalli, dan sebagainya. Ia merasa sekolah 
ini sangat cocok dengan pemikirannya.202

Tapi, karena inilah di larang ia dilarang melanjutkan 
studinya di sekolah guru Muhammadiyah di Solo. Harun 
Nasution dipaksa orang tuanya untuk melanjutkan studinya 
di Mekah agar jadi lebih “lurus”. Namun, ia merasa Mekah 
bukanlah tempat yang tepat baginya untuk mengembagkan 
dunia keilmuan. Akhirnya pada tahun 1938, saat usianya baru 
21 tahun, ia hijrah ke Mesir dan melanjutkan studi ke al-Azhar 
University dan tamat pada tahun 1940.

Selepas dari al-Azhar, Harun Nasution melanjutkan studi 
di Universitas Amerika di Kairo dan menyelesaikan studi sosial 
dengan gelar sarjana muda pada tahun 1952. Pada tahun 1953, 
ia kembali ke Indonesia dan mendapat tugas di Departemen 
Luar Negeri di Timur Tengah. Sebelumnya ia bekerja di kantor 
delegasi, yang kemudian menjadi Perwakilan Republik Indonesia 
di Kairo. Tugas diplomatnya di luar negeri berlanjut kembali 
sejak ia bekerja di kedaulatan Republik Indonesia di Brussel 
mulai akhir Desember 1955. Selama tiga tahun, ia bekerja di sana 

201 Abuddin Nata, Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia, 
( Jakarta: Raja Grafifindo Persada, 2005), 168

202 Aqib Suminto, Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islàm: 70 tahun Harun 
Nasution. ( Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1989), 7.
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mewakili pimpinan ke berbagai pertemuan. Hal ini disebabkan 
karena kemampuannya berbahasa Belanda, Perancis, Arab, 
dan Inggris, serta penguasaannya terhadap masalah politik luar 
negeri Indonesia saat itu.203

Ajakan bergabung dari Partai Komunis Indonesia (PNI) 
pimpinan Soekarno yang beraliran komunis menjadi penyebab 
bagi Harun memutuskan keluar negeri untuk melanjutkan 
studinya. Kecintaannya pada dunia ilmu tetap membara, 
selanjutnya Harun Nasution memutuskan untuk kedua kalinya 
melanjutkan studi ke Mesir. Ia memilih belajar di lembaga Dirasat 
Islamiyyah. Studinya di Mesir tidak dapat dilanjutkan akibat 
kekurangan biaya. Ketika itulah, ia menerima tawaran beasiswa 
dari Institute of  Islami Studies MC Gill, Montreal Canada pada 
tahun 1965 oleh Prof. Rasyidi, orang yang kemudian menjadi 
partner polemiknya di bidang pemikiran dan pembaharuan 
Islam.204 

Harun Nasution memperoleh gelar magister dari Canada 
dengan tesis tentang sejarah Indonesia, The Islamic State in 
Indonesia: The Rise of  The Ideologi, The Movement for its Creation 
and the Theory of  the Masyumi pada tahun 1965. Tiga tahun 
berikutnya tepatnya pada tahun 1968, ia memperoleh gelar 
doktor (Ph.D) dalam bidang studi Islam pada universitas yang 
sama dengan desertasi: The Place of  Reason in ‘Abduh’s Theologi: 
Its Impact on His Theological System and Views. 

Pada tahun 1969, ia kembali ke Indonesia. Setelah kembali 
ke Indonesia, Harun Nasution melibatkan diri dalam bidang 
akademis dengan menjadi dosen di IAIN Syarif  Hidayatullah 
Jakarta, IKIP Jakarta, dan Universitas Nasional. Pada tahun 1973 
diangkat sebagai rektor. hingga meninggal di Jakarta tanggal 18 
September 1998205

203 Harun Nasution, Islam Rasional; Gagasan dan pemikiran,…, 157
204 Abdul Halim, Teologi Islam Rasional, Aprediasi terhadap Wacana dan Praksis, 

( Jakarta; Ciputat Press, 2001), 7 
205 Ris>an Rusli, Pemikiran Teologi Islam Modern … 240
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2. Karya-karya Harun Nasution

Prof. Dr. Harun Nasution di samping di kenal sebagai ahli 
filsafat Islam, juga di kenal sebagai penulis, semasa hidupnya 
Ia telah banyak menghasilkan tulisan, baik yang berupa buku, 
artikel, maupun jurnal ilmiah di dalam dan luar negeri, yang 
relatif  menjadi buku teks (wajib) terutama di lingkungan IAIN 
dan STAIN yang ada di Indonesia. Buku-buku yang telah di tulis 
Harun Nasutioan antara lain sebagai :206

a) Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (1974). Buku ini terdiri 
dari dua jilid, diterbitkan pertama kali oleh UI-Press. Intisari 
buku memperkenalkan Islam dari berbagai aspeknya. Buku 
ini menolak pemahaman bahwa Islam itu hanya berkisar 
pada ibadat, fikih, tauhid, tafsir, hadis, dan akhlak saja. Islam 
menurut buku Harun ini lebih luas dari itu, termasuk di 
dalamnya sejarah, peradaban, filsafat, mistisisme, teologi, 
hukum, lembaga- lembaga, dan politik.

b) Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa, dan 
Perbandingan (1972). Buku ini terdiri dari dua bagian. 
Pertama, mengandung uraian tentang aliran dan 
golongan-golongan teologi, bukan hanya yang masih ada 
tetapi juga yang pernah ada dalam Islam seperti Khawarij, 
Murji’ah, Qadariah, Jabariah, Mu’tazilah, dan Ahli Sunnah 
wal Jama’ah. Uraian diberikan sedemikian rupa, sehingga 
di dalamnya tercakup sejarah perkembangan dan ajaran-
ajaran terpenting dari masing-masing aliran atau golongan 
itu, Kedua mengandung analisa dan perbandingan dari 
aliran-aliran tersebut, sehingga dapat diketahui aliran yang 
bersifat liberal dan bersifat tradisional.

c) Filsafat Agama (1978). Buku ini menjelaskan tentang 
epistemologi dan wahyu, ketuhanan, argumen-argumen 
adanya Tuhan, ruh, dan kemutlakan Tuhan. 

d) Falsafat dan Mistisisme dalam Islam (1978). Buku ini juga 
merupakan kumpulan ceramah Harun di IKIP Jakarta. 

206 Muhammad Arifin Teologi Rasional (Studi analisis terhadap Pemikiran Teologi 
Harun Nasution), (Banda Aceh Ar Raniry Press, 2008) Cet.I. 20
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Buku ini terdiri dari dua bagian, yakni bagian falsafat 
Islam dan bagian mistisisme Islam (tasawuf ). Bagian 
falsafat Islam menguraikan bagaimana kontak pertama 
antara Islam dan ilmu pengetahuan serta falsafat Yunani 
yang kemudian melahirkan filosuf  muslim seperti al-
Kindi, al-Razi, al-Farabi, Ibn Sina, al-Ghazali, dan ibn 
Rusyd. Sedangkan, bagian mistisisme Islam menguraikan 
bagaimana kedudukan tasawuf  dalam Islam sebagai upaya 
mendekatkan diri pada Tuhan. Buku ini terbit perdana 
tahun 1973 oleh Bulan Bintang, Jakarta.

e) Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan 
(1978). Buku ini merupakan kumpulan ceramah dan kuliah 
Harun Nasution di berbagai tempat di Jakarta tentang 
Aliran-Aliran Modern dalam Islam. Membahas tentang 
pemikiran dan gerakan pembaruan dalam Islam, yang 
timbul di zaman yang lazim disebut periode modern dalam 
sejarah Islam. 

f) Akal dan Wahyu dalam Islam (1980). Buku ini menjelaskan 
pengertian akal dan wahyu dalam Islam, kedudukan 
akal dalam Al-Quran dan Hadits, perkembangan ilmu 
pengetahuan dalam Islam, dan peranan akal dalam pemikiran 
keagamaan Islam. Uraian tegas buku ini menyimpulkan 
bahwa dalam ajaran Islam, akal mempunyai kedudukan 
tinggi dan banyak dipakai, bukan dalam perkembangan 
ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, tetapi juga dalam 
perkembangan ajaran keagamaan sendiri. Akal tidak 
pernah membatalkan wahyu, akal tetap tunduk kepada 
teks wahyu.

g) Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu’tazilah (1987). 
Buku ini merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia 
dari tesis Ph.D. Harun Nasution yang berjudul “The Place 
of  Reason in Abduh’s Theology, Its Impact on his Theological 
System and Views”, diselesaikan bulan Maret 1968 di McGill, 
Montreal, Kanada. Buku ini berisi tentang riwayat hidup 
Muhammad Abduh, filsafat wujud, kekuatan akal, fungsi 
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wahyu, paham kebebasan manusia dan fatalisme, sifat-sifat 
Tuhan, perbuatan Tuhan, dan konsep Iman. Inti buku ini 
menjelaskan bahwa pemikiran teologi Muhammad Abduh 
banyak persamaannya dengan teologi kaum Mu’tazilah, 
bahkan dalam penggunaan kekuatan akal, Muhammad 
Abduh jauh melebihi pemikiran Mu’tazilah.

h) Islam Rasional (1995). Buku ini merekam hampir seluruh 
pemikiran keislaman Harun Nasution sejak tahun 1970 
sampai 1994 (diedit oleh Syaiful Muzani), terutama 
mengenai tuntutan modernisasi bagi umat Islam. Hal 
itu, menurut Harun, harus diubah dengan pandangan 
rasional yang sebenarnya telah dikembangkan oleh teologi 
Mu’tazilah. Karena itu, reaktualisasi dan sosialisasi teologi 
Mu’tazilah merupakan langkah strategis yang harus 
diambil, sehingga umat Islam secara kultural siap terlibat 
dalam pembangunan dan modernisasi dengan tetap 
berpijak pada tradisi sendiri.

3. Ide dan Pembaharuan

Latar pendidikan dan keilmuan Harun Nasution memberi 
orientasi pemahaman bahwa pada dirinya terakumulasi dua 
orientasi nilai-nilai keilmuan, yaitu nilai-nilai keilmuan yang 
digali dari Sekolah Belanda yang bercorak modernis (HIS dan 
MIK) dengan nilai-nilai keilmuan yang digali pada saat menuntut 
ilmu di negeri gurun pasir (Arab Saudi) serta di negeri sungai Nil 
(Mesir). Hal ini menunjukkan bahwa pada diri Harun Nasution 
bersinergi pemikiran modern dengan nilai-nilai spiritual 
keagamaan yang melahirkan pemikiran Islam rasional.207

Harun Nasution dikenal umum sebagai seorang cendikiawan 
muslim yang sangat rasional dan liberal. Dalam ceramahnya, 
Harun selalu menekankan agar kaum muslim Indonesia 
berfikir secara rasional. Harun menyatakan bahwa keadaan 
statis yang melanda di tubuh umat muslim saat ini ialah karena 
merasa terikat pada ajaran-ajaran bukan dasar yang dihasilkan 

207 Selanjutnya lihat Ibrahim, Pemikiran Islam Kontemporer; (Studi Kritis 
Terhadap Pemikiran Harun Nasution), Jurnal Aqidah-Ta Vol. II No. 2 Thn. 2016 
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oleh zaman silam (ijtihàd). Sebagai gantinya diperlukan ajaran 
bukan dasar (ijtihàd) baru dengan menimbulkan penafsiran 
baru dari ajaran dasar yang terdapat dalam Alquràn dan hadits 
yang disesuaikan dengan tuntutan zaman.208 Menurut Nasution 
untuk menghilangkan kesalahpahaman, perlu mengetahui 
Islàm dari segala aspeknya. Memang tidak mudah, tetapi yang 
dimaksudkan disini ialah hanya mengetahui secara garis-garis 
besarnya saja. Sebagai dasar, pengetahuan yang demikian 
sudah cukup. Kemudian barulah setiap orang boleh mengambil 
spesialisasi sesuai kesenangan atau bakatnya.209

Di dalam bukunya ia menjabarkan apa dan bagaimana 
agama itu, apa definisi Islàm dalam pengertian yang sebenarnya. 
Lalu mengklasifikasikan ajaran-ajaran Islàm ke dalam beberapa 
aspek seperti aspek ibàdah, latihan spiritual, moral, aspek 
sejarah dan kebudayaan, aspek politik, aspek perkembangan 
lembaga-lembaga kemasyarakatan, aspek hukum, aspek teologi, 
aspek filsafat, aspek mistisme, dan aspek pembaharuan dalam 
Islàm. Semua dijelaskan melalui pendekatan sejarah sejak awal 
tumbuhnya Islàm hingga zaman modern. 

Ada beberapa point penting pembaharuan yang dilakukan 
oleh Harun Nasuiton, antara lain:210

a) Pembaharu PTAI Indonesia
Pada awalnya perkuliahan di IAIN mengacu kepada metode 

Al-Azhar di MeËir, dengan titik berat tekanan kepada mazhab 
Syàfi’i. Pada masa itu mata kuliah perbandingan mazhab saja 
masih dirasakan asing bagi sementara mahasiswa. Setelah 
perkuliahan semacam ini berjalan belasan tahun, kemudian 
dipertanyakan mengapa lulusan IAIN berwawasan sempit, tidak 
berfikiran rasional dan pada umumnya hanya “berorientasi 
akhirat” semata. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Agama 

208 Harun Nasution, Islàm Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Vol. 2). ( Jakarta: 
UI Press. 2009), 114

209 Lihat Harun Nasution, Islàm Ditinjau dari Berbagai Aspeknya... Dan Harun 
Nasution Teologi Islàm: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan…. 28

210 M. Jiva Agung, Harun Nasution; Biografi Dan Pemikirannya, Makalah UPI 
Bandung 2015
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Mukti Ali dalam musyawarah Rektor IAIN di Ciumbuleuit 
tahun 1973. Untuk itu perlu –menurutnya- perlu dibentuk 
kemampuan berfikir rasional. Mahasiswa perlu dikenalkan 
dengan aspek ilmu kalam, taËawuf, filsafat Islàm, bahkan filsafat 
barat. Hasil dari musyawarah tersebut akhirnya merestui adanya 
mata kuliah “Pengantar Ilmu Agama” yang harus berikan kepada 
seluruh mahasiswa IAIN di Indonesia yang mempelajari Islàm 
dari segala aspeknya.211 Buku Harun Nasution yang berjudul 
Islàm ditinjau dari berbagai aspeknya dipilih menjadi buku wajib 
pada mata kuliah Pengantar Ilmu Agama. Dari sanalah akhirnya 
pemikiran IAIN sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih 
terbuka dan rasional.

Ide rasional Harun Nasution telah menimbulkan pro 
kontra. H.M Rasyidi termasuk tokoh yang banyak mengkritisi 
ide dan pendapat Harun Nasution. Rasyidi memandang Harun 
Nasution sebagai seseorang yang telah dipengaruhi oleh 
jalan pikiran dan pendekatan orientalis yang tidak selamanya 
simpatik pada Islàm, bahkan merugikan. Salah satunya ialah 
mempersamakan ilmu kalam dengan ilmu teologi. Juga dalam 
aspek filsafat ia terpengaruh  dengan konsep neo platonisme yang 
menganggap bahwa ruh dan daging manusia adalah berasal dari 
Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan (bersatu dengan Tuhan). 
Padahal dalam Islàm bukanlah begitu, melainkan kembali ke 
hadirat Tuhan (surga atau neraka), bukan ke sisi Tuhan seperti 
bersatu dengan-Nya.  Harun juga melakukan kesalahan terbesar 
ketika menjelaskan politik dalam Islàm, karena yang dijelaskan 
bukanlah prinsip-prisip politik atau hal-hal yang berkaitan dengan 
itu melainkan malah memaparkan sejarah kelam perebutan 
politik di kalangan umat Islàm. Rasyidi juga mengkritik Harun 
dengan menyatakan bahwa akal memang tidak bisa mengetahui 
kebenaran. Untuk memperkuat argumennya ia mencantumkan 
ayat

ُ َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُموَن )232( َواهللَّ
211 Aqib Suminto, Refleksi Pembaharuan Pemikiran …. x-xi
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Dan Allàh Yang Maha Mengetahui sedang kamu tidak 
mengetahui (QS. Al-Baqarah [2]: 232).  serta fakta yang 
terjadi di Barat mengenai kegagalannya mendapatkan 
kebenaran.212

b) Memadukan Wahyu dengan Akal
Akal sebagai daya berpikir yang ada pada diri manusia, 

berusaha keras untuk sampai pada diri tuhan. Dan wahyu sebagai 
pengkhabaran dari alam metafisika turun kepada manusia 
dengan keterangan-keterangan tentang tuhan dan kewajiban-
kewajiban manusia terhadap tuhan.213

Bagi Harun, mempergunakan akal adalah salah satu dasar 
dalam beragama Islam. Iman seseorang tidak akan sempurna 
jika tidak didasarkan pada akal. Dalam Islam-lah, menurutnya, 
agama dan akal pertama kali bisa berdampingan. Harun 
meyakini potensi akal harus dimanfaatkan untuk mencapai 
kemajuan umat Islam yang terwujud dalam perkembangan ilmu 
pengetahuan. Ilmu pengetahuan modern yang berdasar kepada 
sunatullah, tambahnya, tidak bertentangan dengan Islam. 
Kedua-duanya bersumber dari Allah. Islam mesti sesuai dengan 
ilmu pengetahuan, demikian pula sebaliknya. Dalam bukunya 
yang menjadi rujukan utama para mahasiswa IAIN, Teologi 
Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa, Perbandingan (1986), Harun 
menyatakan bahwa perpaduan pemikiran Abduh dan konsep 
mu’tazilah mampu membawa masyarakat menjauh dari 
kekacauan, bahkan tanpa turunnya wahyu sekalipun.214 

Asy’ariyah kerap dianggap sebagai aliran yang mewakili 

212 Kritik selengkapnya lihat dalam buku HM. Rasyidi, Koreksi Terhadap Harun 
Nasution Tentang “Islàm Ditinjau dari Berbagai Aspeknya”. ( Jakarta: Bulan Bintang, 
1973). Kritik lainnya disampaikan oleh Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.Phil. dalam 
acara tasyakkur dan pidato ilmiah atas gelar doktornya dalam bidang pemikiran 
Islam di International Institute of  Islamic Thought and civilization-International 
Islamic University Malaysia (ISTAC-IIUM). Hamid mengatakan: banyak persoalan 
yang perlu diklarifikasi seputar gagasan harun Nasution dalam mencanangkan 
gagasan rasionalisasi  

213 Harun Nasution, Teologi Islam : Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan, 
(UI press, 2010), 81

214  Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa, Perbandingan (1986), 47
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golongan Islam tradisional. Sebaliknya, mu’tazilah merupakan 
kelompok Islam rasional. Mu’tazilah inilah yang dipegang 
teguh Harun dan diperkenalkan kembali ke Indonesia. Harun 
mengatakan:  “Harapanku memang cuma satu. Pemikiran asy’ariyah 
mesti diganti oleh pemikiran rasional mu’tazilah, pemikiran para 
filosof  atau pemikiran rasional,” 215 

Harun sangat terinspirasi dengan pemikiran tokoh 
gerakan modernisme Islam dari Mesir, Muhammad Abduh 
(1849-1905), yang dianggapnya selaras dengan teologi rasional 
mu’tazilah. Disertasinya pun mengangkat tentang sosok ini, 
yakni berjudul “The Place of  Reason in Abduh’s Theology: Its 
Impact on His Theological System and Views.” Terkait ini, Harun 
menuangkan kecocokan pemikirannya dengan Muhammad 
Abduh melalui buku berjudul Pembaharuan dalam Islam: 
Sejarah Pemikiran dan Gerakan (1996). Salah satunya tentang 
sikap jumud yang oleh Abduh disebut sebagai penyebab utama 
kemunduran umat Islam.216 Menurutnya, yang juga menjadi 
penyebab kemunduran umat Islam di Indonesia tidak lain adalah 
kejumudan. Ia mengidentikkan ini dengan golongan asy’ariyah 
yang disebutnya bersifat sangat jabariah atau terlalu menyerah 
kepada takdir. Maka, Harun sangat tidak tertarik dengan ulama-
ulama yang menimbulkan paham taklid buta di kalangan umat 
dan menyebabkan orang Islam berhenti menggunakan akalnya. 
Sikap seperti itu bahkan dipandang Harun bertentangan dengan 
Alquran dan Hadis.

Harun Nasution sering mengatakan bahwa salah satu sebab 
kemunduran ummat Islam di Indonesia adalah karena terlalu 
dominannya Asy’ari yang bersifat Jabariyah. Karena itulah 
Harun menyoroti dan selalu menghubungkan antara peran akal 
dan wahyu. Akal menurutnya sangat penting dan bebas dalam 

215 Aqib Suminto Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islàm ,…61 
216 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan 

Gerakan …, 174 lihat juga Warkum Sumitro dkk,  Konfigurasi Fiqih Poligini 
Kontemporer: Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia (2014), 
3. Harun sependapat dengan Abduh bahwa sumber utama ajaran Islam juga dari 
akal manusia. Islam memandang akal mempunyai kedudukan tinggi sehingga Islam 
adalah agama yang rasional 
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pandangan al-Qur’an. Karena terlalu mengagungkan peran akal 
itulah, Harun pernah dijuluki sebagai tokoh neo-mu’tazilah 
Indonesia. Sebagai seorang intelektual lulusan Timur Tengah 
dan Amerika, Harun adalah tipe pemikir Islam ultramodern. 
Ia berusaha untuk menggabungkan dua kutub ilmu Barat dan 
Timur, dengan melakukan konsep pembaharuan Islam untuk 
membangun masyarakat Islam Indonesia.217 Menurut Harun 
pemikiran rasional Mu’tazilah ini pun sudah mulai timbul kembali 
oleh pemuka-pemuka pembaharu Islàm seperti Jamaludin 
Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan sebagainya dan pada 
akhirnya pandangan-pandangan negatif  terhadap mu’tazilah 
pun mulai berubah. Seperti mengenai paham fatalisme yang 
telah membuat umat Islàm mundur. Di dalam Al-’urwah al-
Wusqa ‘Abduh dan Al-Afghni menjelaskan bahwa paham Qada 
dan Qadar telah diselewengkan menjadi fatalisme, sedangkan 
paham itu sebenarnya mengandung unsur dinamis yang 
membuat umat Islàm maju. Untuk itu, paham fatalisme yang  
terdapat di kalangan umat Islàm saat ini perlu diubah dengan 
paham kebebasan manusia dalam kemauan dan perbuatan 
layaknya paham mu’tazilah. Menurut Harun, inilah yang akan 
menimbulkan kedinamisan kembali umat Islàm kembali.218

Pemikiran Muhammad Abduh, menurut Harun tak jauh 
berbeda dengan mu’tazilah. Dalam penelitiannya yang akhirnya 
menjadi disertasi dan dibukukan dengan judul Muhammad Abduh 
dan Teologi Mu’tazilah, Harun menemukan bahwa pemikiran 
teologi yang dianut oleh Muhammad Abduh banyak memiliki 
kesamaan dengan teologi mu’tazilah, bahkan ia mengatakan 
bahwa Abduh menggunakan kadar akal yang lebih banyak/
tinggi dibanding mu’tazilah. Akal, menurut Abduh bukan 

217 Inilah argumen yang menyebabkan Rasyidi mengalamatkan istilah Neo-
Mu>tazilah kepada Harun Nasution, lihat  Sholahuddin Hamid dan Iskandar Ahzab, 
100 Tokoh Islam yang Paling Berpengaruh di Indonesia, Intimedia Cipta Nusantar, 2003. 
Hlm 355 dan Nurhadi. (2013). Harun Nasution: Islàm Rasional dalam Gagasan dan 
Pemikiran. Jurnal Edukasi Vol.I No.I

218 Nasution, H. (2011). Pembaharuan dalam Islàm: Sejarah Pemikiran 
dan Pergerakan. Jakarta: Bulan Bintan, 57 bandingkan dengan Harun Nasution, 
Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu’tazilah, ( Jakarta: UI press, 1987), 84
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hanya dapat mengetahui empat hal pokok (mengetahui Tuhan, 
mengetahui kewajiban terhadap Tuhan, mengetahui kebajikan 
dan kejahatan, mengetahui kewajiban berbuat baik dan kewajiban 
menjauhi perbuatan jahat) seperti yang disebut kau mu’tazilah, 
tetapi di atas itu mempunyai dua kemampuan lain yakni, 
dapat mengetahui adanya kehidupan akhirat dan mengadakan 
hukum-hukum tentang apa-apa yang diketahui oleh akal itu dan 
mengajak manusia untuk tunduk kepada hukum itu. Abduh 
sepertinya ingin membebaskan akal pikiran dari belenggu-
belenggu taklid yang menghambat perkembangan pengetahuan 
agama sebagaimana halnya ulama terdahulu sebelum timbulnya 
perpecahan, yakni dengan memahami langsung dari sumber 
pokoknya al-Qur’an.

Al-Qur’an tidak menggunakan metode seperti yang 
digunakan oleh ajaran-ajaran agama lain, karena al-Qur’an 
tidak menuntut begitu saja apa yang telah disampaikan, 
tetapi memaparkan masalah dan membuktikannya dengan 
argumentasi-argumentasi, bahkan menguraikan pandangan-
pandangan penentangnya seraya membuktikan kekeliruan 
mereka. Muhammad Abduh  terlihat lebih meletakkan kadar 
keadilan Tuhan lebih besar dibanding kuasa Tuhan, menganggap 
Alquràn tidak qadÌm melainkan diciptakan, mengenai manusia 
yang tidak bisa melihat Tuhan di akhirat, semua pendapat itu 
sama halnya konsep kaum mu’tazilah.  Betapa pun, Abduh 
mengakui bahwa ada masalah keagamaan yang sukar dipahami 
dengan akal namun tidak bertentangan dengan akal. Ia tetap 
mengakui keterbatasan akal dan kebutuhan manusia akan 
bimbingan RasÙl (wahyu), khususnya dalam banyak persoalan 
metafisika atau permasalahan ‘ibàdah.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, latar belakang Harun 
melakukan rasionalisasi dalam Islàm dikarenakan minimnya 
produktivitas umat muslim. Untuk itu, ada beberapa saran yang 
dianjurkan olehnya219 untuk membawa umat muslim kembali 
jaya, diantaranya:

219 Harun Nasution, … 201
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1) umat Islàm harus kembali ke ajaran yang sebenarnya, 

2) setiap taklid kepada pendapat dan penafsiran lama juga 
harus ditinggalkan dan pintu ijtihàd dibuka. Ajaran-
ajaran dasar yang terdapat dalam Alquràn ëadÌš 
sebagai patokan terhadap perincian-perinciannya 
yang cara pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan 
perkembangan zaman, 

3) dinamika umat Islàm harus dibangkitkan lagi dengan 
menyuburkan pemikiran rasional mu’tazilah dan 
menjauhkan paham jabariyah. Umat muslim harus 
dirangsang untuk berfikir dan banyak berusaha lebih 
maksimal, 

4) pendidikan tradisional harus diubah dengan 
memasukkan mata pelajaran tentang ilmu pengetahuan 
modern ke dalam kurikulum madrasah, 

5) dalam bidang politik, pemerintahan absolut harus 
diubah menjadi pemerintahan demokratis. Kedalam 
dunia Islàm harus dimasukkan sistem pemerintahan 
konstitusional. 

c) Bidang Politik (Negara)
Jarang yang mengetahui bahwa Harun Nasution juga memiliki 

ketertarikan dengan masalah perpolitikan karena memang hampir 
semua karyanya lebih concern terhadap aspek teologi. Tetapi 
jika ditelusuri lebih dalam, ternyata thesis yang dikerjakannya 
mengenai politik Islàm di Indonesia terutama mengenai konsep 
politik Islàm menurut Masyumi. Dalam thesis itu ia berkesimpulan 
bahwa terjadi persinggungan antara golongan sekuler dengan 
golongan Islàmis dalam permasalahan penegakkan Negara Islàm 
di Indonesia tidaklah dimenangkan oleh salah satu pihak, karena 
ternyata akhirnya yang menang adalah konsep Pancasila. Dengan 
pancasila itu Indonesia tidak menjadi Negara agama tertentu dan 
juga bukan Negara sekuler tetapi menjadi Negara bertuhan dan 
Harun menyatakan bahwa pancasila dan UUD 1945 adalah sejalan 
dan tidak bertentangan dengan ajaran Islàm. 
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Menurut analisisnya bukan hanya seputar Negara Islàm, 
bahkan soal Negara saja tidak ada ayat atau hadits yang dengan 
secara tegas menyebutkan pembentukkan pemerintahan atau 
Negara di dalam Islàm. Kalaupun ada, itu hanya berdasarkan 
ijtihàd dari surat An-Nisa ayat 59. Tetapi ia mengatakan bahwa 
kepentingan Negara sejalan dengan kepentingan agama, karena 
itu mengadakan Negara atau pemerintahan dalam Islàm adalah 
fardu kifàyah.Untuk itu, menurutnya ajaran-ajaran Islàm yang 
original dalam lapangan kenegaraan hanyalah dalam prinsip-
prinsipnya saja dan prinsip-prinsip tersebut tidak menunjuk 
secara spesifik kepada sebuah model tertentu tentang bentuk 
Negara dan susunannya. Dalam sejarah telah terjadi berbagai 
macam perubahan dalam masalah kenegaraan. Di masa Nabi 
prinsip-prinsip itu dijelmakan ke dalam bentuk Negara teokratis 
dan berubah menjadi sebuah Negara republik demokratis di 
zaman Khulafà al-rasyiidah. Selanjutnya berubah lagi menjadi 
monarki absolut di zaman dinasti-dinasti, berubah lagi menjadi 
monarki konstitusional (kekuasaan raja yang absolut mulai 
dibatasi oleh konstitusi) dan pada era modern kontemporer 
ini kembali mengambil bentuk republik demokratis. Agaknya 
model itulah –menurutnya- yang lebih sejalan dengan Alquràn 
dan sunnah.220 

Adapun prinsip-prinsip yang harus ada dalam sebuah 
negara menurut Harun Nasution pertama-tama adalah tujuan 
yang hendak dicapai oleh Negara itu, yakni untuk mewujudkan 
masyarakat beragama dan berketuhanan Yang Maha Esa yang 
didalamnya terdapat persatuan, persaudaraan, persamaan, 
musyawarah, dam keadilan. Sedangkan prinsip-prinsip yang 
harus dijelmakan pada penyelenggaraan Negara adalah 
pemerintah haruslah bersifat adil dan demokratis. Organisasi 
pemerintahan bersifat dinamis, maksudnya apakah susunan 
pemerintah itu presidensial atau parlementer bukanlah suatu 
masalah. Sedangkan kedaulatan adalah ditangan rakyat di 
bawah bimbingan prinsip-prinsip Alquràn dan ëadÌš. Sumber 
hukum tertinggi dalam Negara adalah Alquràn dan sunnah yang 

220 Aqib Suminto, Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islàm…  
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penerapannya memerlukan ijtihàd. Negara mempunyai hak 
dan kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang dalam 
terminologiIslàm klasik disebut QànÙn untuk membedakannya 
dengan fikih yang dibentuk oleh para ulama.221Ketertarikannya 
kepada permasalahan negara itulah yang membuat ia meminta 
Munawir Syadzali untuk mengajar fikih as-siyàsii kepada 
mahasiswa S3 IAIN supaya mahasiswa Islàm Indonesia paham 
mengenai permasalahan ketatanegaraan.222 

d) Hak Asasi Manusia (HAM)
Harun juga memiliki perhatian terhadap isu-isu 

internasional seperti hak asasi manusia. Maka dari itu ia pernah 
memberikan kata pengantar dalam sebuah buku yang membahas 
mengenai hak asasi manusia dalam Islàm. Menurutnya HAM 
memang diajarkan oleh Islàm dalam konsep tauëidnya. Karena 
semua manusia hanyalah makhluk maka dari itu semua manusia 
adalah sama, bersaudara, dan bebas sehingga tidak boleh ada 
perbudakan di kalangan manusia. Ia mengutip ayat-ayat Alquràn 
seperti surat Al-A’raf  ayat 189, An-Nisa ayat 4, Al-Hujarat ayat 13 
dan ëadÌš untuk memperkuat alasannya itu. Tetapi kebebasan 
dalam Islàm ada batasnya dan memiliki kewajiban-kewajiban 
disamping memiliki hak. Kebebasan mengeluarkan pendapat 
tidak boleh melanggar kepentingan umum. Kebebasan 
mengumpulkan harta juga tidak boleh merugikan masyarakat. 
Kebebasan mengelola alam juga tidak boleh sampai merusak 
alam.223

Ia juga berpedapat bahwa terdapat perbedaan besar antara ke-

bebasan dan hak asasi yang dikembangkan di luar agama dengan ide 

kebebasan hak-hak asasi dalam Islàm karena paham hak asasi dan ke-

bebasan yang dibawa pemikir sekuler ke Indonesia mengutamakan 

kepentingan pribadi dan melupakan kepentingan umum.

221 Aqib Suminto, Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islàm…  
222 Munawir Syadzali, 2003,… ix
223 Harun Nasution & Bahtiar Effendy, Hak Asasi Manusia dalam Islàm. 

( Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), vi
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B. Nurcholis Madjid (1939-2005)

1.	 Biografi	Intelektual	

 Nurcholis Madjid, lahir di Mojoanyar, Jombang, 
Jawa Timur, 17 Maret 1939 M bertepatan 
dengan 26 Muharram 1358 H dari keluarga 
kalangan pesantren. Nurcholis dibesarkan 
dilingkungan keluarga kiai terpandang. 
Ayahnya bernama KH. Abdul Madjid, seorang 
ulama terkemuka di kalangan NU. Pendidikan 

yang ditempuh NM dimulai sejak Sekolah Rakyat dan Madrasah 
Ibtidaiyah, Pesantren Darul-ulum, Kulliyatul Mu’allimin (KM) 
Pondok pesantren modern Gontor Ponorogo. Setelah itu ia 
melanjutkan studinya ke IAIN Syarif  Hidayatullah Jakarta pada 
Fakultas Sastra dan Kebudayaan Islam Jurusan Sastra Arab dan 
tamat pada tahun 1968.

Minat Nurcholis Madjid terhadap kajian keislaman semakin 
mengkristal dengan keterlibatannya di HMI. Dia terpilih menjadi 
Ketua Umum Pengurus Besar HMI selama dua periode berturut-
turut dari tahun 1966-1969 hingga 1969-1971. Ia pun menjadi 
presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT) 
periode 1967-1969. Dan untuk masa bakti 1969-1971, Cak Nur 
menjadi Wakil Sekretaris Umum International Islamic Federation 
of  Students Organisation (IIFSO).224

Sejak 1978 ia melanjutkan studinya di University of  Chicago 
USA dan meraih gelar Doktor (Ph.D) pada tahun 1984 dengan 
disertasi berjudul Ibn Taimiyah on Kalam and Falsafah: Problem of  
Reason and Revelation in Islam. Setelah kembali ke tanah air pasca 
menyelesaikan studinya di AS, Nurcholis Madjid kemudian 
mendirikan Yayasan Wakaf  Paramadina. 

Dalam perkembangan karirnya, Nurcholish Madjid 
menduduki beberapa posisi sentral. Di antara beberapa karir 

224 Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia, Pemikiran Neo-Modernisme 
Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahid, dan Abdurrahman Wahid, terj., 
Nanang Tahqiq ( Jakarta: Paramadina, 1999), 78
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sentral yang dicapainya adalah; menjadi staf  pengajar di IAIN 
Syarif  Hidayatullah Ciputat Jakarta tahun 1972-1974, menjadi 
pemimpin umum majalah mimbar Jakarta tahun 1971-1974, 
dan juga menjadi pemimpin redaksi majalah Forum. Bersama 
teman-temannya, ia mendirikan dan memimpin LSIK (Lembaga 
Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan), pada tahun 1972-1976 dan 
LKIS (Lembaga Kebijakan Islam Samanhudi) tahun 1974-1977. 
Nurcholish Madjid bekerja di LEKNAS LIPI (Lembaga Peneliti 
Ekonomi dan Sosial) di Jakarta tahun 1978-1984, menjadi dosen 
di Fakultas Adab dan Pasca Sarjana IAIN Syarif  Hidayatullah 
Jakarta. Pada tahun 1986 Nurcholish Madjid mendirikan dan 
menjadi ketua Yayasan Wakaf  Paramadina Mulya, yang aktif  
dalam kajian keislaman dan menjadi penulis tetap harian pelita, 
Jakarta pada tahun 1988. Nurcholish Madjid menjadi anggota 
MPR RI, pada bulan Agustus 1991 dan menjadi dosen tamu di 
Institut of  Islamic Studies, Mc Gill University, Montreal, Canada. 
Sejak tahun 1988 Nurcholish Madjid dikukuhkan sebagai guru 
besar luar biasa dalam ilmu filsafat Islam sekaligus menjadi Rektor 
Paramadina Mulya, Jakarta. Tahun 1991 Nurcholish Madjid 
juga menjabat sebagai ketua Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan 
Muslim Se-Indonesia (ICMI). Menjadi anggota Komisi Nasional 
Hak-hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan pada tahun 1993 
tercatat sebagai salah seorang anggota MPR RI.225

Senin  29 Agustus 2005, bertepatan dengan 24 Rajab 1426, 
pukul 14.05 WIB, Nurcholish Madjid yang biasa dipanggil Cak 
Nur meninggal dunia dalam usia 66 tahun (17 Maret 1939-29 
Agustus 2005). Nurcholish Madjid meninggalkan seorang istri 
Omi Komariah dan dua orang anak, Nadia Madjid dan Ahmad 
Mikail.

2. Karya-karya 

Nurcholish Madjid adalah penulis yang produktif. Di 
samping sebagai peneliti LIPI sebagai profesi awalnya dan 
sekaligus sebagai Profesor Pemikiran Islam di IAIN (kini UIN 

225 Nurcholish Madjid, Biografi dalam Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-
Muhamad Roem, ( Jakarta: Djambatan, 2004), 211
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Syarif  Hidayatullah Jakarta). Dalam perjalanan hidupnya, ia 
telah menghasilkan banyak artikel ataupun makalah yang 
telah dibukukan. Beberapa karyanya antara lain adalah sebagai 
berikut:

a) Khazanah Intelektual Islam. Karya ini dimaksudkan untuk 
memperkenalkan salah satu aspek kekayaan Islam dalam 
bidang pemikiran, khususnya yang berkaitan dengan filsafat 
dan teologi. Dalam buku ini dibahas pemikiran al-Kindi, al-
Farabi, Ibn Sina, al-Ghazali, Ibn Rusyd, Ibn Taymiyah, Ibn 
Khaldun, Jamal al-Din al Afghani dan Muhammad Abduh.

b) Islam Kemodernan dan Keindonesiaan. Dalam buku ini, 
yang merupakan kumpulan tulisan selama dua dasawarsa 
melontarkan gagasan Nurcholish Madjid tentang korelasi 
kemodernan, keislaman dan keindonesiaan, sebagai respon 
terhadap berbagai persoalan dan isu-isu yang berkembang 
di saat itu.

c) Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang 
Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan. Buku ini 
merupakan karya monumentalnya pasca studi di Chicago. 
Dalam buku ini, Cak Nur berusaha mengungkapkan 
ajaran Islam yang menekankan sikap adil, inklusif  dan 
kosmopolit.

d) Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan: Pikiran-Pikiran 
Nurcholish Madjid “Muda”.(1994)

e) Pintu-Pintu Menuju Tuhan (1994). Buku ini merupakan 
kumpulan sebagian besar tulisan Cak Nur di harian Pelita 
dan Tempo. Menurut penulisnya, buku ini merupakan 
penjelasan lebih sederhana dan “ringan” (populer) dari 
gagasan Islam inklusif  dan Universal yang menjadi tema 
besar buku Islam Doktrin dan Peradaban.

f) Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi 
Doktrin Islam dalam Sejarah (1995). Dalam buku ini 
pemikiran Cak Nur lebih terarah pada makna dan implikasi 
penghayatan Iman terhadap perilaku sosial yang senantiasa 
mendatangkan dampak positif  bagi kemajuan peradaban 
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kemanusiaan.
g) Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi 

Baru Islam Indonesia (1995). Buku ini sama dengan karya 
monumentalnya, hanya saja, Cak Nur menyajikannya 
dengan wawasan yang lebih kosmopolit dan universal 
sekaligus mempertimbangkan aspek parsial dan kultural 
paham-paham keagamaan yang berkembang.

h) Masyarakat Religius (1997). Buku ini mengetengahkan 
konsep Islam tentang kemasyarakatan, antara komitmen 
pribadi dan komitmen sosial serta konsep tentang eskatologi 
dan kekuatan adi-alami.

i) Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam pembangunan di 
Indonesia (1997). Dalam buku ini Cak Nur mengetengahkan 
tentang peran dan fungsi Pancasila, organisasi politik, 
demokratisasi, demokrasi dan konsep oposisi loyal.

j) Kaki Langit Peradaban Islam (1997), mengetengahkan 
tentang wawasan peradaban Islam, kontribusi tokoh 
intelektual Islam semisal Al-Shafi’i dalam bidang hukum, 
al-Gazali dalam bidang tasawuf, ibn Rusyd dalam filsafat 
dan Ibn Khaldun dalam filsafat sejarah dan sosiologi.

k) Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah potret Perjalanan (1997), yang 
membahas tentang dinamika pesantren serta kontribusinya 
dalam peradaban Islam di Indonesia.

l) Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial 
Politik Kontemporer (1997). Buku yang merupakan transkrip 
wawancara yang pernah dilakukan oleh Cak Nur memiliki 
mainstream bagaimana nilai-nilai universal dan kosmopolit 
Islam diaktualisasikan dalam praktik politik kontemporer.

m) Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat: Kolom-Kolom di 
Tabloid “Tekad” (1999). Dalam buku ini Cak Nur berusaha 
menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keterkaitan 
antara dimensi keislaman dengan dimensi keindonesiaan 
dan kemodernan sekaligus. Buku ini merupakan kumpulan 
tulisan Cak Nur di Tabloid Tekad yang merupakan 
suplemen dalam harian Republika, sebuah koran harian 
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yang diterbitkan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim 
Indonesia).

n) Cita-cita Politik Islam di Era Reformasi (1999). Buku ini 
merupakan perjalanan panjang politik Nurcholish Madjid 
dalam wacana perpolitikan di Indonesia. Dalam buku 
ini prototype negara Madinah yang telah didirikan Nabi 
Muhammad sedemikian ditekankan oleh Cak Nur sebagai 
sesuatu yang sangat cocok untuk diterapkan kini, mengingat 
nilai-nilainya sedemikian modern bahkan terlalu modern 
untuk masanya sehingga tidak bertahan lama.

o) Indonesia Kita (2003). Dalam buku yang merupakan karya 
tulis terakhirnya, Nurcholish Madjid berusaha memahami 
secara lebih luas dan mendalam tentang hakikat dan 
persoalan bangsa dan negara Republik Indonesia sejak 
dari masa lampau sampai sekarang yang menantang. 
Dalam buku ini dimuatpokok pemikiran Cak Nur ketika 
mencalonkan diri sebagai Presiden RI yang meskipun 
kandas melalui konvensi Partai Golkar yang terkenal 
dengan Sepuluh Platform Membangun Kembali Indonesia.

3. Ide Pembaruan Nurcholis Madjid

Mencermati pemikiran Cak Nur, Budhy Munawar-
Rahman mencoba mengajukan hipotesis mengenai pemikiran 
Cak Nur. Rachman membagi pemikiranCak Nur menjadi dua 
periode, yaitu:226

1. Periode pertama adalah pemikiran keislaman keindonesiaan 
(1965-1978) ditandai dengan disahkannya Nilai-Nilai 
Dasar Perjuangan (NDP) HMI sebagai ideologi HMI, dan 
perdebatan tentang  sekularisasi dan pembaruan pemikiran 
Islam.

2. Periode kedua adalah pemikiran keislaman  kemodernan 
(1984-2005) ditandai dengan konsep pemikiran neo-
modernisme Islam atau yang kemudian lebih dikenal 

226 Budhy Munawar-Rachman dan Elza Peldi Taher, Satu Menit Pencerahan 
Nurcholish Madjid; BukuPertama A-C,(Bandung: Mizan, 2013), x.
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dengan Islam Liberal, paham Islam Inklusif  dan Pluralisme, 
pemikiran tentang humanisme Islam, pemikiran tentang 
reformasi (demokrasi dan civil society)
Fokus utama yang menjadi pemikiran Nurcholish Madjid, 

terkait dengan pembaharuan pemikiran Islam, ialah bagaimana 
memperlakukan ajaran Islam yang merupakan ajaran universal 
dan dalam hal ini dikaitkan sepenuhnya dengan konteks 
(lokalitas) Indonesia. Bagi Nurcholish Madjid, Islam hakikatnya 
sejalan dengan semangat kemanusiaan universal. Hanya 
saja, sekalipun nilai-nilai dan ajaran Islam bersifat universal, 
pelaksanaan tersebut harus disesuaikan dengan pengetahuan 
dan pemahaman tentang lingkungan sosio-kultural masyarakat 
yang bersangkutan. Dalam konteks Indonesia, maka harus 
juga dipahami kondisi riil masyarakat dan lingkungan secara 
keseluruhan termasuk lingkungan politik dalam kerangka 
konsep “negara bangsa.227

Nurchalish Madjid adalah salah seorang tokoh pembaharu 
yang banyak ditentang oleh kalangan tradisionalis. Gagasannya 
tentang sekularisasi dalam Islam, serta pernyataan tentang 
“Islam Yes, Partai Islam No” hingga kini  banyak diperbincangkan 
orang. Demikian pula kesadarannya untuk menggunakan 
institusi pendidikan untuk mensosialisasikan gagasan dan 
pemikirannya itu pula telah ia lakukan. Gagasannya tentang 
pembaharuan  pesantren adalah merupakan bagian dari cita-
cita modernisasinya.228

a) Teologi Inklusif
Nurcholis Madjid menyebut teologinya sebagai teologi 

inklusif. Teologi ini dipopulerkan pada saat beliau menyampaikan 
pidatonya di Taman Ismail Marzuki (TIM), 21 Oktober 1992, 
yang  berjudul “Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan 
di Indonesia”. Menurut Nurchalish Madjid, Islam bukanlah  proper-
name  yang menunjukkan sebuah apa yang beliau sebut organized 

227 Ahmad A. Sofyan dan Roychan Madjid, Gagasan Cak Nur tentang Negara 
dan Islam (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), 83

228 Nurchalish Madjid, Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan 
Masalah  Integrasi Umat,  (Bandung: Mizan, 1988), 204
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religion  yang dikenal pada saat ini. Islam, katanya, hanyalah 
sikap ketundukan dan penyerahan kepada Tuhan. Sikap ini 
bukanlah dominasi ajaran Islam. Ia juga menjadi intisari (core) 
semua ajaran agama yang ada di dunia ini.

Ide  utama  Cak  Nur  dalam  kerangka  perumusan  teologi 
inklusif  adalah  penekanannya  untuk  memahami  pesan Tuhan. 
Semua kitab suci (Injil, Taurat, Zabur, dan al-Qur’an) adalah 
pesan Tuhan.  Pesan  ini  bersifat  universal  dan  merupakan  
kesatuan esensial semua agama samawi, yang mewarisi 
Abrahamic Religion, yakni  Yahudi  (Nabi  Musa), Kristen (Nabi 
Isa),  dan Islam  (Nabi Muhammad).  Lewat  firman-Nya,  Tuhan  
menekankan  agar  kita berpegang teguh kepada agama itu, 
karena hakikat dasar agama-agama itu adalah satu dan sama. 
Kesemuanya akan bertumpu pada suatu “titik temu”, “common 
platform”, atau dalam istilah al-Qur’an kalimah  sawâ’  (QS: 3: 
64).229

Menurut Cak Nur, al-Islam memiliki dua makna, yaitu 
makna al-Islam secara generic (umum) dan al-Islam dalam arti 
khusus. Secara generik, al-Islam memiliki makna sikap pasrah 
kepada Tuhan. Sikap ini tidak hanya merupakan ajaran Tuhan 
kepada hamba-Nya, melainkan ia diajarkan oleh-Nya dengan 
dihubungkan kepada alam manusia itu sendiri. Adapun al-Islam 
dalam pengertiannya sebagai nama sebuah agama (proper name), 
menurut Cak Nur juga memiliki nilai-nilai universal. Hal ini erat 
kaitannya dengan fungsi al-Qur’an, al-Hadis dan realitas sejarah 
yang melingkupi keduanya. 

Dalam pandangan Nurcholis Madjid, sikap keberagamaan 
yang inklusif  dan toleran akan muncul jika setiap umat beragama 
memiliki paradigma teologis yang inklusif  pula. Dalam Islam, 
paradigma teologi inklusif  dan toleran nampak terlihat dari kata 
al-Islam itu sendiri. Sikap yang demikian adalah merupakan inti 
ajaran dari agama-agama Ibrahim Yahudi, Kristen dan Islam). 
Dalam hal ini, Cak Nur mengutip Q.S. Al-Ankabut (29): 36.

229 Sukidi, Teologi Inklusif  Cak Nur, ( Jakarta: Kompas, 2001), xxxiv.
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َواْرُجوا   َ اهللَّ اْعُبُدوا  َقْومحِ  َيا  َفَقاَل  ُشَعْيًبا  َأَخاُهْم  َمْدَيَن  َوإحَِل 
يَن   دحِ ْرضحِ ُمْفسحِ َر َواَل َتْعَثْوا يفحِ اْلَ اْلَيْوَم اْلخحِ

36. Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan, 
saudara mereka Syu>aib, Maka ia berkata: «Hai kaumku, 
sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan 
jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan».

Menurut Cak Nur, kata al-muslimun pada ayat tersebut 
harus diartikan sesuai makna generiknya, yaitu orang-orang 
yang pasrah kepada Tuhan. Dengan demikian para penganut 
kitab suci pada dasarnya termasuk dalam kategori al-muslimun 
, selama mereka memiliki sikap pasrah kepada Tuhan. Cak 
Nur juga menegaskan bahwa Tuhan tidak akan menerima 
seorang muslim (dalam pengertian organized religion), bila dalam 
beragama tidak dibarengi sikap pasrah kepada Tuhan. Hal ini 
mengacu pada Q.S. Ali Imran (3): 19230

b) Modernisasi
Menyikapi apakah Islam mampu beradaptasi dengan dunia 

modern, Cak Nur selalu memiliki pandangan optimis. Mengutip 
apa yang disampaikan oleh Ernest Gelner, Cak Nur mengatakan 
bahwa di antara tiga agama monoteist atau Abrahamic religion, 
yaitu Yahudi, Nasrani (Kristen) dan Islam, agama yang disebut 
terakhir (Islam) adalah yang paling dekat dengan modernitas. 
Ini disebabkan oleh kandungan ajaran Islam yang sarat dengan 
pesan universalisme, skripturalisme, egalitarianism spiritual, dan 
mengandung ajaran tentang sistematisasi rasional kehidupan 
sosial.231

Jika modernisasi merupakan produk perkembangan ilmu 
pengetahuan, maka Islam menurut Nurcholis, adalah agama yang 
sangat modern bahkan terlalu modern untuk zamannya, karena 

230 Nurcholis Madjid, Islam Agama Kemanusiaan ( Jakarta: Paramadina, 2003), 
x-xviii 

231 Nurcholis Madjid, Islam Agama Kemanusiaan … 486 Lihat Juga Agus 
Sunaryo, Teologi Inklusif  Nurcholis Madjid dan Pengaruhnya Terhadap Fikih Lintas 
Agama di Indonesia STAIN Purwokerto 
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Islam adalah agama yang secara sejati memiliki hubungan 
organik dengan ilmu pengetahuan dan mampu menjelaskan 
kedudukan ilmu pengetahuan tersebut dalam kerangka 
keimanan, maka kaum Muslim hendaknya yakin bahwa Islam 
bukan saja tidak menentang ilmu pengetahuan, tetapi justru 
menjadi pengembangannya  dan tidak melihat perpisahan antara 
iman dan ilmu.232

Sebagai seorang Muslim yang dengan sepenuhnya 
meyakini Islam sebagi Way of  Life, yang juga akan menganut 
cara berfikir Islami, menurut Nurcholis, pemaknaan terhadap 
substansi modernis harus berorintasi kepada nilai-nilai besar 
Islam. Dengan demikian akan memperkuat keyakinan kita 
bahwa modernisasi berarti rasionalisasi untuk memperoleh daya 
guna dalam berpikir dan bekerja secara maksimal merupakan 
perintah Tuhan yang imperatif  dan mendasar.233 Karena manusia 
para prinsipnya akan selalu mengalami perubahan dalam setiap 
kurun waktu, maka modernitas merupakan kelanjutan wajar 
dan logis dari sejarah perkembangan manusia yang lambat atau 
cepat pasti akan muncul.

Hakikat zaman modern menurut Nurcholis bukan 
karena kebaruannya yang seolah-olah tidak ada lagi tahap 
yang berikutnya, modern mengisyaratkan penilaian tertentu 
yang cenderung positif  (modern berarti maju dan baik). Bagi 
Nurcholis, menjadi modern juga berarti progresif  dan dinamis, 
jadi tidak dapat bertahan kepada sesuatu yang telah ada, karena 
itu bersifat merombak tradisi-tradisi yang tidak benar, tidak 
rasional, tidak ilmiah, tidak sesuai dengan hukum alam.

Zaman sekarang yang di sebut zaman modern bukanlah 
akhir dari perkembangan peradaban manusia, ataupun klimaks 
dari segala pemanfatan fungsi inderawi manusia terutama fungsi 
akal, karena boleh jadi setelah zaman modern ini akan ada 
zaman lain yang otoritas dan tingkatan ilmu pengetahuannya 
lebih berkembang dan canggih dari yang kita saksikan sekarang. 

232 Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan,( Bandung, Mizan; 
2008), 206

233 Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, 172-173
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Ini merupakan konsekuensi logis dinamika kehidupan manusia, 
sebab peradaban manusia telah beberapa kali mengalami (yang 
biasanya kita kenal) revolusi, dari revolusi Industri (teknologis) 
di Inggris Tahun 1793, revolusi Perancis (sosial-politik) 1798, dan 
juga revolusi Rusia 1917.

Meski demikian, kemodrenan kata Nurcholis adalah relatif  
sifatnya, sebab terikat oleh ruang dan waktu. Sesuatu yang 
dikatakan modern dapat dipastikan menjadi kolot (tidak modern 
lagi) di masa yang akan datang, sedangkan yang modern secara 
mutlak adalah yang benar secara mutlak, yakni Tuhan. Jadi 
modernitas berada dalam suatu proses penemuan kebenaran 
yang relatif  menuju penemuan kebenaran yang mutlak, yaitu 
Allah.234

Dalam perspektif  ini, kemodrenan dengan segala implikasi 
sosialnya merupakan usaha kritis manusia dalam memenuhi 
tuntutan hidupya. Karena ia merupakan usaha manusia maka 
dengan sendirinya ia menjadi relatif, sebab pada dasarnya 
kebenaran insani apapun bentuknya menjadi relatif, dan 
kebenaran mutlak adalah milik Allah. Tidak seorang manusiapun 
berhak mengatakan kebenaran insani sebagai kebenara mutlak, 
sebaliknya, karena menyadari kerelatifan manusia, setiap orang 
harus menerima dan mendengarkan kebenaran dari orang 
lain. Dengan demikian akan terjadi suatu proses kemajuan 
yang terus menerus dari kehidupan manusia sesuai dengan 
fitrah dan wataknya yang hanif yakni mencari dan merindukan 
kebenaran.

Modernisasi sering dikaitkan erat dengan dunia Barat, 
karena secara kebetulan momentum zaman modern dimulai 
oleh Eropa Barat, sehingga akan menjadi masalah bagi bangsa-
bangsa bukan Barat ketika memasuki atau tepatnya ingin 
melakukan usaha-usaha menuju proses modernisasi. Bangsa-
bangsa non-Barat akan diperhadapkan secara dilematis antara 
usaha mempertahankan keaslian budaya mereka dengan sistem 
modernisasi yang sepenuhnya dianggap telah menyatu dengan 

234 Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan….174



 188  |    Dr. Abdul Quddus. MA  

budaya Barat.
Masalahnya semakin kompleks ketika diperhadapkan 

dengan asumsi sosial bahwa karena modernisasi merupakan 
produk Barat, maka bangsa-bangsa (terutama bangsa non-Barat) 
yang ingin menjadi modern harus terlebih dulu ter-Barat-kan, 
menggantikan budaya lokal mereka dengan kebudayaan yang mirip 
Barat atau mengalami westernisasi, karena westernisasiadalah 
pintu menuju modernisasi, seperti misalnya yang di lakukan 
oleh Mustafa Kemal Attaturk (Kemalisme) yang menciptakan 
Turki Baru di atas puing-puing kekuasaan Turki Usmani dan 
melakukan upaya kearah Westernisasi dan modernisasi.

Dalam menaggapi hal ini, Nurcholis menolak anggapan 
diikutinya proses westernisasi dalam hal modernisasi. NM 
mengatakan:

Kita sepenuhnya berpendapat bahwa modernisasi ialah 
rasionalisasi yang ditopang oleh dimensi-dimensi moral, dengan 
berpijak pada prinsip iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Akan tetapi, kita juga sepenuhnya menolak pengertian yang 
mengatakan bahwa modernisasi ialah westernisasi, sebab kita 
menolak westernisme. Dan westernisme yang kita maksudkan 
itu ialah bahwa suatu keseluruhan paham yang membentuk 
suatu total way of  life, di mana faktor yang paling menonjol ialah 
sekularisme, dengan segala percabangannya.235

Modernisasi pendek kata tidak harus berarti Westernisasi. 
Masyarakat non-Barat dapat saja melakukan modernisasi 
sekaligus mengadopsi nilai-nilai, institusi-institusi dan praktik-
praktik Barat, tanpa meninggalkan budaya mereka sendiri. Dalam 
memposisikan Islam dengan moderitas yang oleh kebanyakan 
orang dinilai dikotomis, mestinya kita kembali melihat Islam 
dalam semangatnya yang lebih dalam. Islam adalah sebuah 
agama yang mempunyai watak, visi, dan pandangan yang ke arah 
kemajuan. Islam justru sangat membuka peluang dan memberi 
tempat pada modernitas. Dalam hal ini masyarakat Islam bisa 
saja hidup di alam kemodrenan dengan tetap mempertahankan 

235 Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan ... 187
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dan memegang teguh nilai-nilai agama yang di anut. Menjadi 
modern itu tidak harus menghalangi seseorang untuk tetap teguh 
dan kaffah dalam menjalankan ajaran agamanya. Fraseologinya 
seseorang bisa menjadi modern dengan tetap setia kepada 
Islam.

c) Sekularisasi
Membincangkan ide sekularisasi yang di lontarkan Nurchlis 

Madjid pada tiga dasawarsa yang lalu, pasti akan mengingatkan 
kita pada kencangnya diskusrus yang cukup ramai dengan 
polemik disaat itu. Seperti makna intrinsik terkandung dalam 
istilah sekularisasi itu, bahwa ada kesan profanitas yang 
berlebihan dan kecenderungan mengabaikan masalah yang 
bersifat transendental. Ide sekularisasi Nurcholis pertama kali 
mucul saat kesempatan memberikan ceramah dalam acara 
beberapa organisasi mahasiswa pada 3 Januari 1970. Nurcholis 
mengajurkan sekularisasi sebagai sebuah bentuk pembebasan 
dari segala pandangan-pandangan keliru yang dianggapnya telah 
mapan, namun Nurcholis sendiri tidak bermaksud menerima 
paham sekularsisme, bahkan secara tegas ia menolaknya. 
Memulai anjurannya, Nurcholis mengatakan;

Sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan 
sekularisme, sebab sekularisme adalah nama sebuah ideologi, 
sebuah pandangan dunia baru yang tertutup yang dipandang 
berfungsi sangat mirip dengan agama. Dalam hal ini, yang 
dimaksudkan ialah setiap bentuk perkembangan yang 
membebaskan. Proses pembebasan ini diperlukan karena umat 
Islam, akibat perjalanan sejarahnya sendiri, tidak sanggup lagi 
membedakan nilai-nilai yang di sangkanya Islami itu, mana yang 
transendental dan mana yang temporal. 

Dari penegasan tersebut, nampaknya NM ingin menjelaskan 
bahwa antara sekularisasi dan sekularisme merupakan dua 
hal yang berbeda. “Sekularisasi” cenderung kepada sebuah 
proses, dan “sekularisme” dengan isme-nya merupakan bentuk 
kepercayaan yang dianggap sebagai padanan agama, seperti 
yang ada pada dua ideologi besar dunia, sosialisme-komunis dan 
kapitalisme-sekuler yang dalam prosesnya berusaha melepaskan 
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ketergantungan manusia dari asuhan agama. Dengan mengutip 
pandapat Talcoot Parson, Nurcholis menunjukkan bahwa 
sekularisasi sebagai suatu proses sosiologis, lebih banyak 
mengisyaratkan pengertian pembebasan masyarakat dari 
belenggu takhayul dalam beberapa aspek kehidupannya, dan 
tidak berarti penghapusan orientasi keagamaan dalam norma 
dan nilai kemasyarakatan.

Penegasan lebih jelas tentang penggunaan istilah 
sekularisasi, Nurcholis mengatakan;

Jadi sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan 
sekularisme dan mengubah kaum Muslimin menjadi sekularis. 
Tetapi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang 
sudah semestinya duniawi, dan melepaskan umat Islam dari 
kecenderungan untuk meng-ukhrawi-kannya. Dengan demikian, 
kesediaan mental untuk selalu menguji dan menguji kembali 
kebenaran suatu nilai di hadapan kenyataan-kenyataan material, 
moral ataupun historis, menjadi sifat kaum Muslimin. Lebih 
lanjut, sekularisasi dimaksudkan untuk lebih memantapkan 
tugas dunawi manusia sebagai “khalifah Allah di bumi”. Fungsi 
sebagai khalifah Allah itu memberikan ruang bagi adanya 
kebebasan manusia untuk menetapkan dan memilih sendiri 
cara dan tindakan-tidakan dalam rangka perbaikan-perbaikan 
hidupnya di atas bumi ini.

Secara sosiologis, sekularisasi adalah manifestasi pandangan 
manusia sebagai khalifah Allah. Dunia dan alam diserahkan 
kepada kebebasan dan tanggungjawab manusia, untuk di 
manfaatkan. Maka seperti yang di katakan NM, sekularisasi 
adalah pembebasan dari asuhan agama, sebagai cara beragama 
secara dewasa, beragama dengan penuh kesadaran dan 
pengertian, tidak sekedar konfensional belaka.236

Dalam hal penggunaan istilah sekularisasi diatas, Nurcholis 
seakan ingin memberikan sebuah pemahaman tentang 
pentingnya membedakan agama dan paham keagamaan. 
Menurut Nurcholis, agama dan paham keagamaan adalah sesuatu 

236 Abdul Halim, Menembus Batas Tradisi Menuju Masa Depan Yang 
Membebaskan, ( Jakarta, Kompas; 2006), 124
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yang berbeda. Agama adalah sesuatu yang mutlak karena berasal 
dari Tuhan, yang maha mutlak, tetapi pemahaman keagamaan, 
cara manusia memahami agama tersebut terdapat unsur-unsur 
yang berbeda dalam lingkungan daya dan kemampuan manusia 
untuk melaksanakannya. Daya dan kemampuan manusia adalah 
bernilai manusiawi, karena ia berada pada diri manusia itu 
sendiri. 

Pemahaman keagamaan menurut Nurcholis lahir dari 
pada usaha-usaha keras (ijtihad) manusia terhadap pesan-pesan 
yang di sampaikan Tuhan, sehingga jelas mengisyaratkan 
adanya intervensi manusia dalam mamahami agama itu sendiri. 
Pemahaman terhadap agama itu sendiri, oleh Nurcholis tidak 
boleh disaklarkan, sehingga diperlukan secara kontinyu usaha-
usaha membangkitkan kembali ilmu pengetahuan yang telah 
hilang di masa-masa kejayaan masyarakat salaf  untuk memahami 
kembali pesan-pesan agama. Matinya ilmu pengetahuan 
dalam Islam menurut Nurcholis adalah akibat melemahnya 
kondisi sosial politik dan ekonomi dunia Islam, disebabkan 
percekcokan yang tidak habis-habisnya dikalangan mereka tidak 
dalam bidang-bidang pokok melainkan dalam bidang-bidang 
kecil seperti masalah fiqih dan peribadatan. Perdebatan itu 
justru diakhiri dengan menutup sama sekali pintu ijtihad, dan 
mewajibkan setiap orang taqlid kepada para pemimpin atau 
pemikir keagamaan yang telah ada, yang berakibat mematikan 
kreatifitas individual dan sosial kaum Muslim. 

C. Abdurrahman Wahid (1940-2009)

1.	 Biografi	Abdurrahman	Wahid	

   Gus Dur, atau nama kecilnya Abdurrahman 
ad-Dakhil, lahir di Jombang pada 4 Syahban 
atau 7 September 1940 di Denanyar dekat 
kota Jombang, Jawa Timur, di rumah 
pesantren milik kakeknya dari pihak ibunya, 
K.H. Bisri Syansuri. Dari garis ayah, ia adalah 
cucu Hadratusy Syekh K.H. Hasyim Asyhari, 
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sedangkan dari garis ibu, ia adalah cucu K.H. Bisri Syansuri. 
Dengan demikian, nasabnya baik dari garis bapak maupun ibu 
adalah keturunan para ulama besar dan sekaligus pendiri 
Nahdlatul Ulama (NU).237 Ayahnya, K.H. A. Wahid Hasyim 
Asyi’ari. Ayahnya adalah mantan Menteri Agama RI pertama 
yang berperan aktif  dalam Panitia Sembilan untuk merumuskan 
Piagam Jakarta.238

 Gus Dur berasal dari keluarga pesantren Tebuireng yang 
merupakan cikal bakal kelahiran sejumlah ulama terkemuka 
dan pemimpin-pemimpin pesantren terdepan di Jawa. Kakeknya 
K. H. Hasjim Asy’ari adalah pendiri organisasi NU (Nahdlatul 
Ulama, berdiri 1926). Silsilah keluarga Gus Dur juga terhubung 
dengan raja Brawijaya VI, penguasa Jawa pada abad ke-15 M.

Semenjak kecil Gus Dur sudah terbiasa hidup dalam 
lingkungan yang pluralis. Karena hubungan keluarga dan 
kativitas ayahnya, ia berinteraksi dengan berbagai kalangan 
dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Di antaranya 
para kiai NU dan politisi dari dalam dan luar negeri, termasuka 
kalangan non-Muslim. Ia menyelesaikan pendidikan Sekolah 
Dasar di jakarta pada tahun 1953. Sejak usia 12 tahun, Gus Dur 
ditinggal ayahnya yang wafat karena kecelakaan mobil. Sejak 
itu, ia lebih banyak dididik oleh ibunya. Tapi menjelang remaja, 
seperti anak-anak muda di lingkungannya, Gus Dur juga belajar 
di sejumlah pesantren. Dari thun 1953 sampai tahun 1957, ia 
belajar di SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama). Ketika 
sekolah di Yogyakarta ini ia tinggal di rumah K.H. Junaid, 
seorang pemimpin modernis dan ulama Muhammadiyah yang 
menjabat sebagai anggota Majlis Tarjih. Dari tahun 1957 sampai 
1959 ia belajar di Pesantren Tegalrejo, Magelang. Dari tahun 1959 

237 Greg Barton, Biografi Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2010), 19 dan Mujamil 
Qomar, NU “Liberal”: dari Tradisionalisme Ahlussunah ke Universalisme Islam (Bandung: 
Mizan, 2002), 164.

238 Abdul  Hamid & Yaya, Pemikiran Modern dalam Islam, (Bandung: CV. 
Pustaka Setia, 2010), 432 Baca juga Aboebakar Atjeh, K. H. A. Wahid Hasjim dan 
Karangan Tersiar, Panitia Hari Peringatan KH. A. Wahid Hasjim, Departemen 
Agama, 1957, 958. Lihat juga Dedi Junaidi, Beyond the Symbols: Jejak Antropologis 
Pemikiran dan Gerakan Gus Dur (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 4.
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sampai tahun 1963  ia mengajar di Muallimat Bahrul Madrasah di 
Pesantren  Tambak Beras, Jombang, kemudian ia juga pindah 
dan belajar di Pesantren Krapyak Yogyakarta.239Meski lahir 
dan tumbuh di lingkungan pesantren, bukan berarti seluruh 
pendidikannya semata-mata bersifat keagamaan. Terutama 
dalam hal pendidikan yang bersifatinformal, Gus Dur sejak 
kecil sudah banyak diperkenalkan dengan bacaan-bacaan di 
luar literatur tradisi pesantren: novel, biografi tokoh dunia, dan 
ideologi sosial-politik.Kesempatan yang luas ini bertemu dengan 
minat baca Gus Dur sendiri yang sangat tinggi. Jadilah dia 
seorang pembaca, pembelajar, dan pencari yang penuh gairah 
dan sampai tingkat tertentu membentuknya menjadi seorang 
otodidak sejati. Setelah menyelesaikan pendidikan pesantrennya, 
Gus Dur berangkat ke Timur Tengah, tepatnya ke Mesir untuk 
belajar di Universitas Al-Azhar Kairo. Gus Dur belajar di Al-Azhar 
dari tahun 1964 sampai 1966. Ia tidak puas belajar di Al-Azhar 
karena menemukan sempitnya wawasan disana. Ia lebih banyak 
menghabiskan waktunya di perpustakaan American University 
di Kairo, mengikuti berbagai seminar dan forum-forum diskusi.  
Ia juga menonton sepak bola dan film-film Prancis. Pendidikan 
Al-Azhar yang terlalu menekankan metode hapalan dan juga 
banyak mengulang pelajaran agamanya di tanah air, sangat 
tidak memuaskannya. Tapi di Mesir ini ia menyaksikan kejayaan 
‘sosialisme Arab’ Nasser dan tarik-ulur Kelompok Ikhwanul 
Muslimin dengan negara, yang mengajarkannya banyak hal 
berkaitan dengan eksperimintasi-eksperimintasi sebuah gagasan 
ideologi.

Pada tahun 1966 ia pindah ke Jurusan Sastra Arab pada 
Fakultas Adab di Universitas Baghdad. Di universitas ini belajar 
sastra Arab, filsafat, dan teori sosial. Tetapi kuliah formal ini 
hanya ia tempuh selama dua tahun. Setelah itu, ia sempat ke 
Eropa dan Kanada dengan harapan bisa meneruskan kuliah, 
tetapi kualifikasi alumni Timur Tengah rupanya tidak diakui di 
Eropa. Ia akhirnya memutuskan pulang ke Indonedia. Meski 
gagal dalam pendidikan formal, sebagai otodidak Gus Dur terus 

239 Abdul  Hamid & Yaya, Pemikiran Modern dalam Islam 
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belajar dan mengasah diri. 
Di Indonesia, Gus Dur memulai karirnya dari pesantren 

Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, yang didirikan kakeknya. 
Dari kota yang sepi yang jauh dari Jakarta ini, selain mengelola 
pesantren dan mengajar, ia menyiarkan pemikirannya melalui 
sejumlah tulisan populer di media massa. Ketika ia kemudian 
memutuskan pindah ke Jakarta, namanya sudah mulai berkibar 
sebagai intelektual muda yang menjanjikan dan brilian. 
Pemikirannnya yang terbuka dan sikapnya yang kosmopolit, 
membawanya ke lingkungan pergaulan elite intelektual, 
budayawan, aktivis sosial, dan politisi Jakarta. Bintang Gus Dur 
sebagai intelektual-aktivis pun jadi terang benderang. Dengan 
latar belakang keluarga pesantren, kakeknya yang menjadi 
pendiri Nahdhatul Ulama (NU), sebuah organisasi Islam besar 
di Indonesia, ayah yang menjadi salah seorang founding fathers 
Indonesia, moyang yang terhubung dengan raja-raja masa 
lalu di Jawa, serta bacaan-bacaan dan pergaulan-pergaulan 
modern, membentuk sosok Gus Dur yang kompleks dan penuh 
paradoks.

Pada tahun 1971 ia pulang ke Indonesia dan aktif  di dunia 
pesantren. Ia menduduki berbagai jabatan di sejumlah pesantren. 
Ia menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin, Universitas Hasyim 
Asy’ari Jombang dari tahun 1972-1974. Pada tahun 1974-1980 ia 
menjadi sekretaris umum Pesantren Tebuireng, Jombang. Sejak 
tahun 1978 ia memimpin Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan 
sampai sekarang (Maret 2005). Pada tahun 1979 menjadi Katib 
Am syuriah NU. Pada Muktamar NU ke-27, Desember 1984, 
Gus Dur terpilih sebagai ketua umum Tanfiziyah. Kemudian, 
ia terpilih lagi pada Muktamar NU ke-28 (Desember 1989) dan 
Muktamar NU ke-29 (Desember 1994). 

Hubungannya dengan pemerintah Orde Baru sangat 
kompleks. Ia kadang-kadang terkesan dekat dengan pemerintah, 
tetapi di sisi lain ia sering menjadi oposan. Hubungannya dengan 
kelompok-kelompok Islam di luar NU dan di dalam tubuh 
NU tidak terlalu mesra. Di luar NU, Gus Dur menjabat ketua 
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Kelompok Kerja (Pokja) Forum Demokrasi; menjadi salah satu 
Dewan Presidium WCRP (World Councilof  Religion andPeace); 
anggota Dewan Pembina dan Pendiri Pusat Simon Perez untuk 
perdamaian (Simon PerezPeace Centre) yang bermarkas di Tel 
Aviv, Israel; serta menjadi Penasihat  International Dialogue 
FoundationonPerspective Studies of  Syari’ah and Secular Law di Den 
Haag, Belanda.

Setelah tumbangnya rezim Orde Baru, Gus Dur bersama 
Amien Rais, Megawati Soekarno Putri, dan Sri Sultan 
Hamengkubuwono X (keempatnya terkenal sebagai kelompok 
Ciganjur) menyatakan sikap tekad mereka terhadap keharusan 
reformasi dan berbagai masalah menjelang Sidang Istimewa 
DPR/MPR. Pasca-Orde Baru, sepak terjang Gus Dur tetap 
kontroversial. Ia mengunjungi (sowan) mantan Presiden 
Soeharto, ketika sebagian besar tokoh reformis, mahasiswa, 
dam masyarakat indonesia menuntut diadilinya mantan   orang 
terkuat Indonesia itu. Ia juga membentuk Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) untuk warga NU dan terlibat mempromosikan 
partai itu. Ia dikecam oleh tokoh-tokoh NU lainnya yang 
kemudian mendirikan Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai 
Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI), dan Partai Nahdhatul 
Umat (PNU).

Setelah terjadinya proses reformasi di Indonesia, akhirnya 
pada tanggal 20 Oktober 1999 dengan dukungan dari aliansi partai 
yang menanamkan diri “Poros Tengah”, K.H. Abdurrahman 
Wahid (Gus Dur) dilantik menjadi Presiden RI yang ke-4. Gus 
Dur menduduki kursi kepresidenan RI lebih kurang 1 tahun 
karena pada akhir tahun 2000  ia diturunkan dari kursinya. Lalu, 
ia menjabat sebagai ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan 
Bangsa. 

2. Karya

Gus Dur membangun pemikirannya melalui paradigm 
kontekstualisasi khazanah pemikiran sunni klasik. Oleh karena 
itu wajar saja jika yang menjadi kepedulian utamanya minimal 
menyangkut tiga hal. Pertama, revitalisasi khazanah Islam 
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tradisional Ahl-As-Sunnah Wal Jama’ah. Kedua, ikut berkiprah 
dalam wacana modernitas; dan ketiga, berupaya melakukan 
pencarian jawaban atas persoalan konkret yang dihadapi umat 
Islam indonesia. Corak pemikiran Gus Dur yang liberal dan 
inklusif  sangat dipengaruhi oleh penelitiannya yang panjang 
terhadap khazanah pemikiran Islam tradisional yang kemudian 
menghasilkan reinterpretasi dan kontekstualisasi.240

 Beberapa Karya Gus Dur yang sudah dibukukan antara 
ain:

1) Islamku Islam Anda Islam Kita, Jakarta, Penerbit: Gramedia. 
2015

2) Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian, Penerbit: 
PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2010

3) Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi 
Kebudayaan Penerbit : Pt. The Wahid Institute. 2007

4) Tuhan tidak Perlu Dibela., Penerbit: Majalah Amanah. 2014
5) Sekedar Mendahului Bunga Rampai Kata Pengantar, Jakarta, 

Penerbit: Nuansa Cendikia. 2011
6) Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas,Reformasi 

Kultural,.
7) Kia Nyentrik Membela Pemerintah, Yogyakarta Penerbit: LkiS. 

2010.
8) Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan,Yogyakarta 

Penerbit: LkiS. 2010
9) Khasanah Kiai Bisri Syanuri: Pecinta Fokih Sepanjang Hayat. 

Jakarta, Penerbit PT PENSIL, 2010
10) GUS Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat,Penerbit: PT 

240 Dari segi kultural, melintasi tiga model lapisan budaya. Pertama, kultur 
dunia pesantren yang sangat hirarkis, penuh dengan etika yang serba formal, dan 
apreciate dengan budaya lokal. Kedua, budaya timur tengah yang terbuka dan keras; 
dan ketiga, lapisan budaya barat yang liberal, rasional dan sekuler. Selanjutnya lihat 
M. Bukhori Pahrroji, Membebaskan Agama Dari Negara; Pemikiran Abdurrahman Wahid 
Dan Ali Abd Ar-Raziq (Bantul: Pondok Sanusi. 2003), 4 dan Brebesy Mahmun Murod, 
Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais Tentang Negara .( Jakarta: Raja 
Grafindo.1999). 



Islam Modernis : Sejarah, Ide & Gerakan Pembaharuan Di Dunia Islam     |    197

KOMPAS. 2007.

3. Pembaharuan Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Pemikiran dan gerakan pembaruan dalam Islam muncul 
silih berganti dalam rentang abad ke-7 M hingga abad ke-20. 
Seperti banyaknya istilah yang merujuknya, ada banyak juga pola 
dan jenisnya. Namun dalam pembacaan dan evaluasi menyeluruh 
terhadap gerakan pembaruan ini, maka karakternya meliputi 
sejumlah kecenderungan berikut; seruan untuk kembali ke 
dasar Islam: Qur’an dan Hadits. Sebagai bagian dari usulan ini, 
dilakukan  permurnian dan pembersihan pemikiran dan ajaran 
Islam dari unsur-unsur yang dianggap non-Islam. Seruan penting 
lainnya adalah pembukaan pintu ijtihad, yang memungkinkan 
perumusan pemikiran baru dan tidak lagi taqlid, memungut 
semata pemikiran usang tanpa reserve. Tetapi ketika pintu 
ijtihad ini dibuka serentak itu juga ia sebenarnya ditutup, karena 
upaya merumuskan pemikiran baru itu kehilangan energi dan 
instrumennya ketika mereka menyingkirkan warisan intelektual 
Islam abad pertengahan yang mereka tuding biang taqlid dan 
pengaburan ajaran murni Quran. Pembacaan Quran dan Hadits 
secara langsung, tanpa didukung instrumen pengetahuan dan 
metodologi yang diwariskan dari generasi ke generasi itu, 
menjadi terbatas, harfiah, dan kering. Ijtihad hanya ditegaskan 
pentingnya, tapi tak pernah sungguh-sungguh bisa dilakukan. Ia 
hanya menjadi slogan. Watak antiintelektualisme dari gerakan 
pembaruan keagamaan ini membuat tubuh Islam menjadi kurus 
kering, dengan sikap yang kaku dan angkuh.

Kiprah Gus Dur dimulai sekitar awal 1980-an. Secara 
terbuka, Gus Dur menawarkan ide-ide pluralisme, demokrasi, 
hak-hak asasi manusia, dan lain-lain. Dengan kiprah dan perannya 
di berbagai bidang, kiai, politisi, intelektual, budayawan, dan 
mantan Presiden. Kiparah politiknya sendiri semakin menjulang 
ketika secara tegas ia terjun ke dunia politik praksis dengan 
mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hingga mencapai 
puncaknya pada 1999-2001, saat menjadi Presiden ke-4. Namun, 
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jabatan sebagai Presiden berakhir pada Sidang Istimewa MPR 
21 Juli 2001241

Sesungguhnya, menurut pandangan Gus Dur, tidak ada satu 
kelompok keagamaan pun (di Indonesia) yang tidak melakukan 
pembaruan (tajdid), hanya lingkup tajdid mereka tidak bersifat 
menyeluruh dan sebagian saja.  Kenyataan bahwa organisasi-
organisasi kecil seperti Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 
berdiri 1926) yang dianggap tradisional dan anti-tajdid, sebagai 
misal, bisa bertahan hingga saat ini menunjukkan bahwa ada daya 
adaptif, keinginan untuk berubah dan menyesuaikan diri pada 
perubahan, seminim apapun derajatnya, yang menunjukkan 
ada usaha-usaha tajdid di dalamnya. Kelompok-kelompok yang 
dianggap tradisional ini, diakui atau tidak, sadar atau tidak sadar, 
dan cepat maupun lambat, telah melakukan gerak pembaruan 
sendiri, yang bisa disebut sebagai ‘pembaruan terbatas.’ Istilah 
ini dipakai Gus Dur untuk menyebut adanya upaya pelestarian 
pemikiran keagamaan dengan melakukan pembaruan secara 
terbatas.

Bagi Gus Dur, pembaruan, akhirnya, bukan sekadar 
gagasan yang tinggi mengawang di atas langit, tapi juga sebuah 
tindakan. Sebuah praksis. Gagasan hanya akan membumi jika 
disertai dengan penerapannya. Ada dua proyek ‘pembaharuan’ 
Gus Dur, yaitu pribumisasi Islam dan penuntasan hubungan 
agama dan negara, dua yang sangat penting dan hingga kini 
masih relevan. 

Gus Dur mempunyai lima traktat dalam pemikiran, yakni: 
(1) dinamisasi dan modernisasi pesantren (1973) yang mengusung 
ide pendekatan ilmiah model Marxian terhadap situasi politik 
Indonesia, (2) pengenalan islam sebagai system kemasyarakatan 
(1978) yang berisi semangat mengembangkan Islam klasik serta 
bagaimana syari’ah diimplementasikan dalam menghadapi 
masalah-masalah mutakhir, (3) Islam dan militeralisme dalam 
lintasan sejarah (1980) yang berisi ide perlawanan kultural model 
Marxian terhadap kekerasan, (4) konsep kenegaraan dalam islam 

241 Munawar Ahmad, Ijtihad Pilitik Gus Dur Analisi Wacana Kritis, (Yogyakarta: 
LkiS. 2010),.2
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(1983) yang berisi ide sekuralistik dan integralistik pemikiran 
Gus Dur tentang hubungan Agama dan Negara, (5) Pribumisasi 
Islam (1983) yang berisi pendekatan humanisme dalam politik 
dan keagamaan.242

1) Pribumisasi Islam

Berbeda dengan arus gerakan pembaruan yang selama ini 
dipahami, yang kebanyakan jatuh pada gerakan purifikasi atau 
pemurnian, yang sebagian besar efeknya menjadi semacam 
‘Arabisasi,’ Gus Dur justru melakukan apa yang disebut sebagai 
pribumisasi atau indigenisasi. Secara khusus pokok ini termuat 
dalam salah satu tulisannya, tetapi secara umum semangat 
pribumisasi ini tercermin di hampir seluruh pemikirannya, 
terutama yang berkait dengan agama dan budaya. 

Dalam hal ini, pribumisasi bukan upaya menghindarkan 
timbulnya perlawanan dari kekuatan budaya-budaya setempat, 
akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Inti pribumisasi 
Islam adalah kebutuhan, bukan untuk menghindari polarisasi 
antara agama dan budaya, sebab polarisasi demikian memang 
tidak terhindarkan.243

Ide tentang perlunya pribumisasi ajaran Islam ini pernah 
memicu polemik di kalangan santri dan ilmuwan di Indonesia 
yang konon semakin melambungkan namanya di kalangan 
para cendekiawan di tanah air. Apa yang dimaksud dengan 
pribumisasi ajaran Islam? Pribumisasi ajaran Islam adalah 
pemahaman terhadap nash, baik yang bersumber dari Al-Qurhan 
maupun hadis, dikaitkan dengan masalah-masalah di negeri ini. 
Atau, dengan kata lain, pribumisasi Islam adalah bagaimana 
memahami dan memaknai pesan-pesan Islam dalam konteks 
budaya di Nusantara. Meskipun Islam datang dari Jazirah 
Arab yang tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan tradisinya, 
tetapi ketika sudah masuk ke Indonesia dan berdioalog dengan 

242 Mahfud MD. Islam, Politik, dan Kebangsaan, (Yogyakarta, PT. LkiS Printing 
Cemerlang. 2010), 85

243 Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan ( Jakarta: 
Desantara, 2001), 111.



 200  |    Dr. Abdul Quddus. MA  

kebudayaan Nusantara, bagaimana Islam bisa diterima dan 
dilaksanakan dengan tidak mengubah kebudayaan yang sudah 
ada.244

Mengutip pemetaan Charles Kuzman, pribumisasi Islam 
tampak lebih mendekati apa yang disebutnya sebagai ‘Islam 
adat’ (customary Islam), yang ditandai dengan percampuran 
praktik-praktik lokal dan ajaran-ajaran Islam universal. ‘Islam 
adat,’ boleh dikatakan, merupakan buah dari proses pribumisasi 
Islam yang panjang dan penuh tarik-ulur, sadar atau tidak sadar 
proses itu dijalankan. Tapi ‘Islam adat’ ini, setara dengan ‘Islam 
revivalis,’ menurut Charles Kuzman, tidak bisa diharapkan 
menjadi acuan Islam di masa depan, karena ia tidak bisa menjadi 
fenomena pemersatu umat Islam di berbagai kawasan. Setiap 
daerah, menurut Charles, pasti memiliki jenis dan pola Islam 
adatnya sendiri.10 Karena itu, ia tidak berharap pada jenis 
Islam ini.Pribumisasi Islam merupakan suatu proses yang tak 
terelakkan ketika agama bertemu dengan budaya lokal. Agama 
(Islam) diyakini bersumber pada wahyu Allah, sebaliknya 
budaya adalah produk dari pemikiran manusia. Agama bersifat 
permanen, sementara budaya berubah-ubah. Tetapi hubungan 
antara agama dan budaya tak mudah dilerai seperti minyak 
dan air. Keduanya memiliki hubungan yang kompleks, yang 
bisa saling bertumpang tindih dan bertukar. Suatu yang semula 
teologis, dalam jangka panjang bisa jadi suatu yang kultural. 
Sebaliknya, suatu yang semula kultural bisa bernilai ‘teologis’ 
dalam waktu yang lama.

Islam, menurut Gus Dur, harus mengakomodasi pola 
pertukaran dan perhubungan agama dan budaya yang sering 
bersifat alami ini. Akomodasi ini yang pada giliran berikutnya 
melahirkan pribumisasi. Gus Dur memberi banyak contoh kasus: 
misal dalam hal hukum Islam dirumuskannya apa yang disebut 
sebagai adat pamantangan sebagai mekanisme pembagian waris 

244 Abdurrahman Wahid, “Nahdlatul Ulama dan Khittah 1926”, dalam M. 
Mansyur Amin dan Ismail S. Ahmad (ed.), Dialog Pemikiran Islam dan Realitas Empirik 
(Yogyakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia – LKPM 
NU, 1993), 152.
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di kawasan Suku Banjar, Kalimantan Selatan, atau gono-gini, di 
kalangan orang Jawa. Mekanisme ini memang berbeda dengan 
aturan hukum waris Islam, tapi bukan berarti bertentangan.
Pribumisasi seperti ini terjadi ketika wahyu diinterpretasikan 
dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk 
kesadaran hukum dan rasa keadilannya.

Dalam ‘pertemuan’ yang panjang antara Islam sebagai 
ajaran yang universal dengan budaya sebagai ekspresi lokal, telah 
berkembang banyak bentuk dan produk pribumisasi ini. Baik 
itu berupa ajaran, pemikiran maupun karya-karya budaya yang 
bersifat fisik seperti arsitektur-arsitektur bangunan, makam, 
masjid, rumah, dan lainnya hingga festival-festival dan perayaan-
perayaan keagamaan. Tetapi gerakan-gerakan pembaruan sering 
menganulir produk-produk budaya ini dengan dalih bid’ah dan 
mencemari ajaran Islam yang murni.

Proses pribumisasi yaitu: Gus Dur menawarkan pola 
yang cukup sederhana, yaitu dengan mempergunakan variasi 
pemahaman nash dengan tetap memberikan peranan kepada 
ushul fiqh dan qaidah fiqhiyah. Qaidah fiqhiyah seperti al-
‘adah muhakkamah (adat istiadat bisa menjadi hukum) dan al-
muhafazatu bi qadimis ash-shalih wal-ahdzu bil jadid al-ashlah 
(memelihara hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang 
lebih baik) misalnya bisa menjadi petunjuk untuk mendorong, 
mengawal, dan sekaligus mengevaluasi gerak pribumisasi ini.

Dengan demikian, Islam tidak lagi dipandang secara 
tunggal, melainkan beraneka ragam. Tidak ada lagi anggapan 
Islam yang di Timur Tengah sebagai Islam yang murni dan paling 
benar, karena Islam sebagai agama mengalami historisitas yang 
terus berlanjut.245

2) Agama, Negara, Ideologi Nasional

Indonesia adalah negara-bangsa (nation-state) yang majemuk. 
Berbagai ras, suku, bahasa, kebudayaan, agama dan kepercayaan 
hidup di negeri ini. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” merupakan 

245 Khamami Zada dkk., “Islam Pribumi: Mencari Wajah Islam Indonesia”, 
dalam Jurnal Tashwirul Afkar, No. 14 ( Jakarta: Lakpesdam, 2003), 9
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ungkapan yang tepat untuk menjelaskan realitas sekaligus 
harapan bangsa ini. Menurut Blaise Pascal seperti dikutip Harold 
Coward, pluralisme yang tidak diintegrasikan dalam bentuk 
kesatuan (unity) adalah kekacauan (chaos), sedangkan kesatuan 
yang tidak menjaga pluralitas adalah tirani.246

Salah satu aspek lain yang penting dicatat dari Gus Dur 
adalah pemikirannya mengenai hubungan agama dan negara. Gus 
Dur, menurut saya, telah ikut ‘menuntaskan’ hubungan agama 
dan negara yang penuh dilema, ketegangan, dan kadang sering 
saling meniadakan satu sama lain. Ini termanifestasikan dalam 
sejarah konflik agama-negara di negara-negara (berpenduduk) 
muslim dalam masa-masa awal kemerdekaan mereka, termasuk 
di Indonesia.

Bagi Gus Dur, Islam dan negara adalah suatu entitas yang 
terpisah. Kehadiran negara merupakan suatu hukum, kebutuhan, 
tetapi manifestasinya bisa mengambil bentuk bermacam-
macam, dan tidak mesti ‘formal Islam.’ Apalagi kenyataannya, 
dalam pandangan Gus Dur, Islam sendiri tidak memiliki 
konsepsi negara dan sistem pemerintahan yang definitif. Dalam 
soal yang pokok, misal soal suksesi kekuasaan, Islam periode 
awal memiliki pengalaman yang bermacam-macam dan tidak 
konsisten. Terkadang memakai istikhlaf, bai’at, dan ahl halli wa 
aqdi (sistem formatur).

Meski tidak mempunyai konsepsi negara yang definitif, 
ia yakin Islam mempunyai norma dan prinsip-prinsip etiknya. 
Norma dan etik inilah –di antaranya al-mushawah (persamaan), al-
‘adalah (keadilan), dan syura’ (demokrasi) yang bisa dimasukkan 
ke dalam konsepsi sebuah negara modern, yang sekaligus bisa 
menjadi acuan umum  untuk mengawal dan mengevaluasi 
jalannya negara tersebut. Sekali lagi, ini tidak harus bersifat 
formal sebuah ‘negara Islam,’ lebih-lebih kenyataan sosial, baik 
di lingkungan internal umat Islam sendiri maupun masyarakat 
bangsa secara umum yang plural dan beragam, sama sekali tak 
memungkinnya. Pilihan negara yang ‘tidak formal Islam’ itu 

246 Harold Coward, Setting the Research For Canadian Religious Pluralism (TTP: 
ARC 25, 1997), 123
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bukan merupakan masalah selama masih diikuti dengan pola 
perilaku formal negara yang tidak bertentangan dengan agama. 
Agama yang dalam kasus ini terumuskan dalam beberapa 
pemikiran fiqih dah kaidah-kaidahnya lalu menjadi instrumen 
untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya pemerintahan. 
Pemerintahan sendiri tidak dilihat dari norma formal 
eksistensialnya, tetapi lebih dari fungsionalnya.

Tentu saja gagasan pemisahan agama dan negara bukan 
suatu yang baru. Jauh hari, Syeikh Ali Abdurraziq, ulama dari 
Mesir, pada tahun 1925 sudah memperkenalkan gagasan serupa 
dalam Al-Islam wal Ushul Hukm, sebuah gagasan kontroversial 
yang membuatnya terlempar dari kursi guru besar Univesitas 
Al-Azhar.

Hubungan ini makin dituntaskan ketika NU yang 
dipimpinnya menerima Pancasila sebagai asas tunggal dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, menurut Gus 
Dur, merupakan ideologi negara yang memiliki posisi netral, 
yang bisa memayungi dan mengayomi keberagaman masyarakat. 
Dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi nasional ini, 
Indonesia menjadi sebuah ‘negara damai’ (dar al-sulh), kategori 
terakhir dari tiga kategori negara yang dikemukakan Imam 
Syafi’i setelah dar al Islam (negara Islam) dan dar al-harb (negara 
perang). Sebagai ‘negara damai’ yang di dalamnya syari’ah 
–berupa hukum agama/fiqih dan etik masyarakat— masih 
dengan leluasa dan bebas dilaksanakan oleh kaum muslim, 
maka menjadi kewajiban umat Islamlah untuk juga membela 
dan mempertahankan negara tersebut, meski syari’ah di situ 
tidak diikuti dengan legislasi dalam bentuk undang-undang 
negara. Bila etik masyarakat Islam dijalankan, tak ada alasan lain 
bagi umat Islam selain mempertahankannya sebagai kewajiban 
agama.

Konsensus nasional, berupa penerimaan Pancasila 
sebagai asas ini, tidak berhenti sampai di sini. Langkah-langkah 
selanjutnya adalah menempatkan Islam dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, dengan pengintegrasian ‘perjuangan 
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Islam’ ke dalam ‘perjuangan nasional,’ dengan meletakkan 
perjuangan Islam itu ke dalam konteks demokratisasi berjangka 
panjang di berbagai bidang dan tingkatan masyarakat.

3)  Islam  Kultural

Gus Dur nampaknya tidak a priori terhadap keharusan 
adanya struktur sosial, namun juga sangat berhati-hati dengan 
kemungkinan idealisasi struktur Islam. Gus Dur mengatakan 
bahwa dilihat dari fungsi agama dalam kehidupan masyarakat, 
Islam bertugas melestarikan sejumlah nilai dan pola perilaku 
sosial yang mempertalikan pencapaian tujuan dengan kemuliaan 
cara yang digunakan untuk itu. Tata nilai atau pola perilaku itu 
disebut al-akhlak al-karimah atau tata nilai moral yang mulia.247

Islam berfungsi penuh dalam kehidupan sebuah masyarakat 
bangsa melalui pengembangan nilai-nilai dasarnya sebagai etika 
masyarakat bersangkutan. Islam berfungsi bagi kehidupan 
masyarakat bangsa tidak sebagai bentuk kenegaraan tertentu, 
melainkan sebagai etika sosial yang akan memandu jalannya 
kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar sesuai dengan 
martabat luhur dan kemuliaan derajat manusia. Bentuk negara 
bangsa (nation state) yang dipakai, bukan bentuk kemasyarakatan 
yang lain semata-mata karena ia lebih efektif  mencapai tujuan 
tersebut. Inilah yang dipandang sesuai dengan prinsip “tujuan 
dan cara pencapaiannya” (al-ghayah wa al-wasail)248

Pertemuan berbagai agama khususnya, dan faktor-faktor 
lain-seperti budaya, kepercayaan-di bumi indonesia ini menuntut 
para pemeluk agama memikirkan ulang pemahaman tentang 
agama masing-masing dan agama orang lain. Di samping itu, 
mereka harus memikirkan sistem pemerintahan yang dapat 
mengkomodasi pluralitas tersebut.

Islam (kaum Muslim) dapat berperan dalam kehidupan 

247 Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang 
Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

248 Greg Barton, “Liberalisme: Dasar-Dasar Progresivitas Pemikiran Abdurrahman 
Wahid” dalam Greg Fealy & Greg Barton, Ed., Tradisionalisme Radikal: Persinggungan 
NU-Negara, Terj. LkiS (Yogyakarta: LkiS, 1997), 167
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kenegaraan di Indonesia dengan duduk atau menempati posisi-
posisi kelembagaan, baik di lembaga legislatif  maupun lembaga 
eksekutif. Namun, warna Islam yang semakin politis ternyata  
juga mendapat tantangan dari umat Islam sendiri yang ingin 
tetap menampilkan  diri di luar dunia perpolitikan. Kelompok 
ini lebih senang memerankan Islam secara “moral dan sosial-
kultural”. Mereka tidak ingin mereduksi Islam ke dalam 
pelembagaan formal, seperti pembentukan organisasi-organisasi 
Islam, penguasa birokrat, dan lain-lain. 

Abdurrahman Wahid menggunakan pendekatan 
antropologi kultural dalam menganalisis aspek-aspek lokal 
yang ditampilkan dengan wajah yang ramah terhadap budaya 
lokal dan persoalan-persoalan keindonesiaan, khususnya 
problema pluralitas agama dan kepercayaan, yaitu dengan cara 
meneptapkan metode ushul fiqh dan al-qawa’id al-fiqhiyah  dalam 
memahami  teks dan konteks. Dalam memahami berbagai hal, 
padangan-pandangan Abdurrahman Wahid ini banyak dibentuk 
oleh tradisi fiqh mazhabSyafi’i  yang lebih toleran terhadap 
keragaman dibandingkan dengan mazhab-mazhab lainnya, serta 
oleh ajaran tasawuf  dan pemikiran sosial Al-Gazali.

D. TGKH M.Zainuddin Abdul Madjid (1908-1998)

1. Riwayat Hidup

 Tuan Guru249 Kyai Haji Muhammad Zainuddin 
Abdul Madjid yang nama kecilnya 
Muhammad Saggaf  dilahirkan pada hari 
Rabu, 17 Rabi’ul Awal 1316 H bertepatan 
dengan 19 April 1908/ 18 Rabiul Awal 1326 
H.250Nama Muhammad Zainuddin diambil 

249 Tuan Guru adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat 
Sasak kepada seseorang karena telah memenuhi kriteria tertentu. Selanjutnya lihat 
Jamaludin, Sejarah Sosial Islam Lombok 1740-1935 (Studi Kasus terhadap Tuan Guru), 
Disertasi UIN Syarif  Hidayatullah Jakarta, diterbitkan Badang Litbang dan Diklat 
Puslibang Lektur dan hazanah Keilmuan Kemenag RI, Oktober 2011

250 Afifuddin Adnan, Diktat Pelajaran Ke-NW-an untuk Madrasah dan Sekolah 
Menengah NW, (Pancor: Biro Dakwah Yayasan Pendidikan Hamzanwadi, 1983), 23. 
Terdapat perbedaan perihal tahun kelahiran ini di kalangan para penulis sejarah 
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dari nama seorang ulama besar, guru di masjidil haram, yang 
akhlak dan kepribadiannya sangat menarik hati sang ayah, yaitu 
Syeikh Muhammad Zainuddin Sarawak.251 Muhammad Saggaf  
dilahirkan di Kampung Bermi, Desa Pancor, Kecamatan Rarang 
Timur (sekarang Kecamatan Selong) Lombok Timur, Nusa 
Tenggara Barat.252

Orang tuanya bernama Abdul Madjid (w.1359 H/1940 M), 
populer dengan sebutan ‘Guru Mu’minah’. Beliau adalah seorang 
Mubaligh dan terkenal pemberani, pemimpin pertempuran 
melawan penjajahan Belanda. Ibu Zainuddin bernama Hajjah 
Halimatussa’diyah, wafat di Makkah dan dimakamkan di 
Mualla.2532Terdapat keunikan lain seputar kelahiran Zainudin, 
yaitu adanya cerita gembira yang dibawa oleh seorang wali, 
bernama Syaikh Ahmad Rifa’i yang juga berasal dari Maghribi. 
Ia menemui Tuan Guru Haji Abdul Madjid menjelang kelahiran 
putranya. Syaikh Ahmad Rifa’i berkata kepada Tuan Guru Haji 
Abdul Madjid, “Akan segera lahir dari istrimu seorang anak laki-
laki yang akan menjadi ulama besar”.254

 Pendidikan bagi rakyat di Lombok Timur pada saat itu 
hanya terdapat dua jenis sekolah yang sangat terbatas. Di tingkat 

Nahdlatul Wathan maupun sejarah hidup TGKH Muhammad Zainuddin Abdul 
Madjid. Abdul Hayyi Nu’man menulis dua angka tahun yang berbeda, yakni tahun 
1906 dan 1898 M. Agak sulit untuk memastikan tahun yang sebenarnya, karena 
perbedaan tidak hanya terjadi pada penulisan angka tahun Masehi saja, tatapi juga 
pada angka tahun Hijriyah. Lihat Muhammad Thohri dkk, Menyusuri Keagungan 
Cinta Maulana, (Mataram; Sanabil 2015), h. 30. Namun demikian, padanan 
tahun Hijriyah dan Masehi yang paling mendekati kebenaran menurut hitungan 
adalah tahun tahun 1908, dan data ini didukung oleh dokumen biografi anggota 
Konstituante RI yang diisi langsung oleh TGKH Zainuddin Abdul Madjid tahun 
1955

251 Abdul Hayyi Nukman, Nahdlatul Wathan Organisasi Pendidikan dan 
Dakwah Islamiyah(Pancor: Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Lombok Timur, 
1988), 148 

252 Dikutip dari H. Mazmur Sya’roni, <Ummi Rauhun, Tokoh Peremuan 
Kharimatis Selong, LombokTimur’, dalam M. Hamdar Arraiyyah dan H. Rosihan 
Anwar (Ed), Pemuka Agama Perempuan, Pemikiran dan Karyanya, ( Jakarta: Puslitbang 
Departemen Agalam RI, 2001), 5

253 
254 Abdul Hayyi Nu’man, Maulana Syaikh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad 

Zainuddin Abdul Madjid Riwayat Hidup dan Perjuangannya, (Lombok Timur: 
Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Wathan, 1999), 1
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desa terdapat sekolah desa (volkschool) sampai kelas III, sementara 
di tingkat kedistrikan terdapat Vervolkchool yang merupakan 
lanjutan sekolah desa sampai kelas V. Vervolkschool ini hanya 
terdapat di Selong, Masbagik, Sakra dan Pringgabaya.255Di 
samping dua bentuk sekolah di atas, terdapat juga sekolah dasar 
berbahasa Belanda yang dikelola oleh swasta, yakni oleh Yayasan 
“Anjah Sasak” di bawah asuhan Dokter Soejono, namun sekolah 
ini hanya diperuntukkan bagi golongan yang mampu.

 Menurut sejumlah kalangan bahwa asal usul Muhammad 
Zainuddin Abdul Madjid adalah dari keturunan orang–orang 
yang terpandang, yakni dari keturunan raja–raja Selaparang, 
sebuah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Pulau Lombok. 
Disebutkan, ia adalah keturunan Kerajaan Selaparang yang ke-
17.256TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid adalah anak 
bungsu dari lima bersaudara yaitu: Siti Sarbini, Siti Cilah, Hajjah 
Saudah, H. Ahmad Shabur, dan Hajjah Masyitah. Di samping 
itu, Hamzanwadi mempunyai beberapa orang saudara sebapak 
yaitu: (1) H. Faisal Abdul Majid, seorang pahlawan kemerdekaan 
RI, dan gugur sebagai kusuma bangsa, dan dimakamkan di 
taman makam pahlawan Rinjani Selong, (2) H. Ahmad Rifa’i, 
seorang veteran pejuang kemerdekaan, (3) Padhil, dibuang 
oleh pemerintahan Belanda dan hilang entah ke mana. (4) H. 
Maksum, dan  (5) Maksud.

Dari pernikahannya, TGKH Muhammad Zainuddin Abdul 
Madjid, hanya mendapatkan dua orang putri, yakni Siti Rauhun 
dari pernikahannya dengan Siti Jauhariyah dan Siti Raihanun 
dari pernikahannya dengan Hajah Siti Rahmatullah.257 Beliau 

255 Tim Dewan Harian Angkatan 45 Lombok Timur, Sejarah Pejuangan 
Angkatan 45…

256 Bandingkan dengan Ibrahim Husni, Draf  Penelitan tentang Sejarah 
Nahdlatul Wathan dan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, 
tahun 1982,. 12 (tidak dipublikasikan)

257  Mazmur Sya’roni, ‘Ummi Rauhun, Tokoh Perempuan Kharismatik di 
Selong, Lombok Timur’ dalam M. Hamdar Arraiyyah dan H. Rasehan Anwar (Ed), 
117. Namun demikian pernikahan ini juga tidak berlangsung lama, dan berakhir 
dengan perceraian. Akan tetapi Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin 
sangat memerhatikan mantan istrinya. Sehingga sampai meninggal dunia, Hajah 
Siti Jauhariyah tidak menikah lagi
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mengakui bahwa nama kedua putrinya diambil dari al-Quran 
Surat al-Wâqi’ah ayat 89 yang berbunyi “farauhun waraihânun 
wa jannatu na’ìm”, (maka dia memperoleh ketentraman danrizki 
serta surga kenikmatan).

Dari kedua putrinya. Ia mendapatkan banyak cucu dan 
keturunan. Dari Siti Rauhun ia memperoleh enam orang cucu, 
yaitu: 1) Siti Rahmi Jalilah; 2) Syamsul Lutfi; 3) M. Zainul Majdi; 
4) M. Jamaluddin; 5) Siti Suraya; dan 6) Siti Hidayati.258Sedangkan 
cucunya yang lahir dari Siti Raihanun, sebanyak tujuh orang 
putra dan putri, yaitu: 1) Lalu Gede Wiresakti Amir Murni; 2) 
Lale Laksmining Puji Jagat; 3) Lalu Gede Syamsul Mujahidin; 
4) Lale al-Yaqutunnafis; 5) Lale Syifa’un Nufus; 6) Lalu Gede 
Zainuddin ats-Tsani; dan, 7) Lalu Gede Muhammad Fatihin.

Pengembaraan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad 
Zainuddin Abdul Madjid menuntut ilmu pengetahuan berawal 
dari pendidikan di dalam keluarga, yakni dengan belajar mengaji 
(membaca Al-Quran) dan berbagai ilmu agama lainnya, lang-
sung dari ayahnya, Tuan Guru Haji Abdul Madjid. Pendidikan 
yang didapatkan dari ayahnya ini, dimulai sejak berusia lima 
tahun. Ketika berusia sembilan tahun, ia memasuki pendidikan 
formal pada sebuah sekolah umum yang dikenal dengan nama 
Sekolah Rakyat Negara (Sekolah Gubernemen) di Selong, 
Lombok Timur, yang waktu itu dipimpin oleh Moeljadi, asal 
Jawa. Di sekolah tersebut ia belajar selama empat tahun, hingga 
tahun 1919 M.

Setelah menamatkan pendidikan formalnya pada Sekolah 
Rakyat Negara pada tahun 1919 M, ia kemudian diserahkan oleh 
ayahnya untuk belajar ilmu pengetahuan agama yang lebih luas 
lagi pada beberapa kyai lokal saat itu, antara lain Tuan Guru 
Haji Syarafuddin dan Tuan Guru Haji Muhammad Sa’id dari 
Pancor serta Tuan Guru Abdullah Bin Amaq Dulaji dari Kelayu, 
Lombok Timur. Dari beberapa kyai lokal ini, Tuan Guru Kyai 
Haji Muhammad Zainuddin selain mempelajari ilmu–ilmu 

258  Siti Hidayati adalah hasil pernikahan Siti Rauhun dengan Haji Muhammad 
Syubli (almarhum), sedangkan yang lainnya merupakan hasil pernikahannya 
dengan Haji Jalaluddin. 
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agama dengan menggunakan kitab– kitab Arab Melayu, juga 
secara khusus mempelajari ilmu–ilmu gramatika bahasa Arab, 
seperti ilmu Nahwu dan Sharaf. Pola belajar pada kyai–kyai lokal 
ini masih sangat tradisional,- yang dikenal dengan pola belajar 
sorogan/halaqah, yaitu murid– murid duduk bersila di atas 
tikar dan mendengarkan gurunya membaca kitab yang sedang 
dipelajari. Kemudian masing–masing murid secara bergantian 
membaca.

Menjelang musim haji tahun 1341H (1923 M), Muhammad 
Saggaf  berangkat ke Tanah Suci Makkah dengan diantar 
langsung oleh ayah dan ibunya bersama tiga orang adiknya, 
yaitu H. Muhammad Faisal, H. Ahmad Rifa’i dan seorang 
keponakannya. Bahkan dalam rombongan tersebut ikut pula 
salah seorang gurunya, yaitu Tuan Guru Haji Syarafuddin dan 
beberapa anggota keluarga dekat lainnya.

Setelah ayahnya pulang ke Lombok, ia langsung berhenti 
belajar mengaji pada Syaikh Marzuki, karena ia merasa tidak 
banyak mengalami perkembangan yang berarti dalam menuntut 
ilmu selama ini. Namun, ia belum sempat memperoleh guru 
baru, terjadi perang saudara di Saudi Arabia antara faksi Wahabi45 
yang sudah menyebar ke seluruh Saudi melawan kekuasaan 
Syarif  Husein. Faksi Wahabi ingin memberantas praktek-
praktek ziarah kubur dengan menghancurkan makam para 
Sahabat termasuk juga akan menghancurkan makam Rasulullah 
di Madinah Selama pertempuran berlangsung, situasi Masjid 
al-Haram- dalam keadaan sepi tanpa ada aktivitas pengajian, 
sehingga tak seorang ulama pun memberikan bimbingannya. 
Melihat kondisi ini, ia merasa kebingungan sampai ada seorang 
teman yang mengajaknya untuk belajar ilmu mujarabat atau 
perdukunan kepada “guru–guru gelap” dengan kitab Mujârabat 
al-Dzairobì sebagai kitab pegangannya. Di samping itu, ia juga 
mempelajari ilmu–ilmu mandal (melihat seseorang dari cara 
memakai kuku yang dihitamkan), hurufal-istinthaq (meramal 
memakai huruf ) dan sebagainya.

Pada saat itu, ia juga mempelajari ilmu sastra dengan 
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spesifikasi syair–syair Arab kepada ahli syair terkenal di 
Makkah,- yakni Syaikh Muhammad Amin al-Quthbi. Pada 
saat itulah ia berkenalan dengan Sayyid Muhsin al-Palembani, 
seorang keturunan Arab kelahiran Palembang yang kemudian 
menjadi gurunya di Madrasah ash-Shaulatiyah. Sayyid Muhsin 
juga pendiri Madrasah Darul Ulum yang saat itu amat terkenal 
di Makkah dan sebagian besar muridnya berasal dari Indonesia. 
Dari Lombok, salah seorang murid madrasah itu adalah Tuan 
Guru Haji Zainal Abidin dari Sakra, termasuk mantan anggota 
Dewan Musytasyar Nahdlatul Wathan. 

Dua tahun setelah terjadinya huru-hara di Tanah Suci 
Makkah, stabilitas keamanan relatif  terkendali. Pada saat itu 
Muhammad Zainuddin berkenalan dengan seorang yang 
bernama- Haji Mawardi dari Jakarta. Dari perkenalan itu, 
Zainuddin- diajak untuk masuk belajar di sebuah madrasah 
legendaris di Tanah Suci, yakni Madrasah ash-Shaulatiyah. 
Madrasah ini didirikan pada tahun 1219 H., oleh seorang ulama 
besar imigran India, yaitu Syaikh Rahmatullah Ibnu Khalil al-
Hindi al-Dahlawi. Madrasah ini adalah madrasah pertama 
sebagai permulaan sejarah baru dalam dunia pendidikan di 
Saudi Arabia. Gaungnya telah menggema ke seluruh dunia dan 
telah menghasilkan banyak ulama–ulama besar dunia.

Madrasah al-Shaulatiyah adalah madrasah pertama 
sebagai permulaan sejarah baru dalam pendidikan di Arab 
Saudi. Madrasah ini sangat legendaris dan telah menghasilkan 
ulama-ulama besar dunia. KH. Hasyim Asyari (pendiri NU), 
KH. Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah),  dan TGKH.M. 
Zainuddin Abdul Madjid (pendiri NW). Kyai Hamzanwadi 
masuk Shaulatiyah  pada tahun 1345 H (1927 M) yang waktu 
dipimpin (Mudir/Direktur), Syaikh Salim Rahmatullah yang 
merupakan cucu pendiri Madrasah al-Shaulatiyah.

Shaulatiyyah  merupakan madrasah tradisional yang 
didirikan di tengah deru  pembaruan pendidikan di Hijaz 
yang dilancarkan Dinasti Usmani. Madrasah ini didirikan oleh 
Syeikh Muhammad Rahmat Allah yang berasal dari Delhi, 
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India. Meskipun Madrasah Shaulatiyyah sering diasosiakan 
dengan Muslimin Anak Benua India, keterlibatan murid-
murid Jawi (Indonesia) di dalamnya cukup signifikan. Seorang 
penulis anonim asal India, seperti dikutip Abdul Latif  Abd Allah 
Dohaish dalam History of  Education in the Hijaz up to 1925 (1978), 
mengungkapkan lebih jelas posisi murid-murid Jawi (Indonesia) 
pada Madrasah Shaulatiyyah. Ia memberikan angka-angka 
persis jumlah murid-murid  pada tahun 1912, salah satu priode 
puncak dalam sejarahmadrasah ini. Dari jumlah total  537 murid, 
komposisi mereka secara kasar diliaht dari negeri asal adalah 
sebagai berikut: Turki 13 orang, Hijaz 4, Yaman 6, Indonesia 
178, Irak 8, Syria 3, India 74, Afghanistan 4, dan Bukhara 22. 
Adapun laporan tahunan Shaulatiyyah (1913) mengemukakan 
data yang mungkin lebih akurat  Komposisi murid Hijaz 186 
orang, India 108, Indonesia 156, Bukhara 23, Afghanistan 18, 
Iraq 6, Iran 6, Yaman 8, dan Hadramaut 7 Orang. Melihat angka-
angka ini, bisa dipahami kalau Faisal Abd Allah al-Aqawi, dalam 
At Ta’lim al-Ahli li al-Banin Makkah al-Mukarramah (1404/1984), 
menyatakan bahwa Shaulatiyyah merupakan locus (kancah) 
murid-murid Jawi.259

Madrasah ash-Shaulatiyah berkembang pesat dan maju. 
Ketika Muhammad Zainuddin masuk madrasah ini, pada tahun 
1345 H (1927 M), Madrasah ash-Shaulatiyah dipimpin oleh cucu 
dari pendirinya yaitu Syaikh Salim Rahmatullah. Pertama kali 
masuk, Muhammad Zainuddin diantar oleh Haji Mawardi dan 
langsung menghadap kepada Syaikh Salim Rahmatullah selaku 
pimpinan (Mudir/Direktur). Pada hari itu, ia langsung bertemu 
dengan Syaikh Hasan Muhammad al-Masysyath yang nantinya 
akan menjadi gurunya paling dekat dengannya. Di sana juga 
ia bertemu Syaikh Sayyid Muhammad Amin al-Quthbi, yang 
ternyata juga sebagai salah seorang guru di madrasah ini.

Ketekunannya dalam belajar membuahkan hasil. Beberapa- 
orang gurunya mengakuinya sebagai murid yang tergolong 
cerdas-. Syaikh Salim Rahmatullah selalu mempercayakan 

259 Azyumardi Azra, Renaisanse Asia Islam Tenggara, (Bandung: Remaja 
Rosda Karya 1999), 155
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kepadanya- untuk menghadapi Penilik Madrasah pemerintah 
Saudi Arabia yang sering kali datang ke madrasah. Penilik 
madrasah adalah penganut paham Wahabi. Dan ia satu–satunya 
murid Madrasah ash-Shaulatiyah yang dianggap menguasai 
paham Wahabi. Pertanyaan penilik itu biasanya menyangkut soal-
soal hukum ziarah kubur, tawassul kepada anbiyâ’ dan auliyâ’, 
bernazar menyembelih kambing berbulu hitam atau putih dan 
sebagainya. Dan ia selalu berhasil menjawab pertanyaan penilik 
itu dengan memuaskan

Prestasi akademiknya sangat membanggakan. Ia berhasil 
meraih peringkat pertama dan juara umum. Di samping itu, 
dengan kecerdasan yang luar biasa, ia berhasil menyelesaikan 
studinya dalam kurun waktu 6 tahun. Padahal lama belajar 
normal adalah 9 tahun, yaitu mulai dari kelas I sampai dengan 
kelas IX. Dari kelas II, ia langsung ke IV. Tahun berikutnya ke 
kelas VI, dan kemudian pada tahun–tahun berikutnya secara 
berturut–turut naik kelas VII, VIII, dan IX

Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul 
Madjid berhasil menyelesaikan studinya di Madrasah ash-
Shaulatiyah Makkah pada tahun 1351 H. (1933 M), dengan 
predikat istimewa (mumtâz). Predikat istimewa tersebut disertai 
pula dengan perlakuan yang istimewa dari Madrasah ash-
Shaulatiyah. Ijazahnya ditulis tangan langsung oleh seorang 
ahli khath51 terkenal di Makkah saat itu, yaitu al-Khaththath 
asy-Syaikh Dawud ar-Rumani atas usul dari Direktur Madrasah 
ash-Shaulatiyah. Kemudian ijazah tersebut diserahterimakan 
kepadanya pada tanggal 22 Dzulhijjah 1353 H.

Setelah tamat di Madrasah ash-Shaulatiyah, ia tidak 
langsung- pulang ke Indonesia. Tetapi bermukim lagi di Makkah 
selama- dua tahun sambil menunggu adiknya yang masih belajar 
yaitu Haji Muhammad Faisal. Dua tahun ini dimanfaatkannya 
untuk belajar, antara lain belajar ilmu fiqh kepada Syaikh Abdul 
Hamid Abdullah al-Yamani.Dengan demikian, waktu belajar 
yang ditempuh di Tanah Suci Makkah adalah selama 13 kali 
musim haji atau kurang lebih 12 tahun. 
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2. Karya-karya TGKH.M.Zainuddin Abdul Madjid

Di sela-sela kesibukannya Tuan Guru Kyai Haji Muhammad 
Zainuddin Abdul Madjid dalam melakukan aktivitas di bidang 
pendidikan, sosial, dan dakwah, ia juga tidak lupa menulis 
berbagai kitab sebagai rujukan bagi para santri di madrasah 
NWDI dan NBDI. Karya-karyanya memang tidak berbentuk 
kitab-kitab yang besar, yang berisi kajian-kajian yang panjang 
lebar pembahasannya [muthawwalât], tetapi karyanya lebih 
merupakan kajian-kajian dasar dan biasanya dalam bentuk 
syair dan nazham-nazham berbahasa Arab. Di samping itu juga, 
terdapat kitab yang berisi nazham dalam dua bahasa, yaitu Bahasa 
Arab dan Melayu. Karyanya juga ada yang dalam bentuk syarah 
atau penjelasan lebih lanjut terhadap suatu kitab serta dalam 
bentuk saduran dari kitab-kitab lain.

Diantara judul-judul karya tulis yang telah dihasilkannya 
adalah sebagai berikut:

a) Buku dan Tulisan Bahasa Arab 
1. Risâlah at-Tauhìd dalam bentuk soal jawab [Ilmu 

Tauhid]

2. Sullam al-Hija Syarh Safinah an-Naja [Ilmu Fiqih]

3. Nahdhah az-Zaniyyah dalam bentuk nazham [Ilmu 
Faraidh]

4. At-Tuhfah al-Anfanâniyah Syarh Nahdhah az-Zainiyyah 
[IlmuFaraidh] 

5. Al-Fâwakih an-Nahdhiyah dalam bentuk soal jawab 
[IlmuFaraidh] 

6. Mi’râj ash-Shibyân Ila Samâ’ Ilm al-Bayân [Ilmu 
Balaghah]

7. An-Nafahât Ala at-Taqrìrah as-Saniyah [Ilmu Mushthalah 
al-Hadits] 

8. Nail al-Anfâl [Ilmu Tajwid]

9. Hizib Nahdlatul Wathan [Doa dan Wirid]
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10. Hizib Nahdlatul Banat [Doa dan Wirid Kaum Wanita]

11. Shalat an-Nahdhatain 

12. Tharìqah Hizib Nahdhah al-Wathan 

13. Ikhtishâr Hizib Nahdhah al-Wathan [Wirid Harian]

14. Shalat Nahdhah al-Wathan 

15. Shalat Miftâh Bâb Rahmah Allah [Wirid dan Doa]

16. Shalat al-Mab’ûts Rahmah li al-Alamìn [Wirid dan Doa]

17. Do’a Hisnul Malik

18. Fathu Rabbani bir Rinjani

b) Buku dalam Bahasa Indonesia dan Sasak 
Batu Ngompal (Ilmu Tajwid)
Anak Nunggal Taqrìrat Batu Ngompal (Ilmu Tajwid)
Wasiat Renungan Masa I dan II [nasihat dan petunjuk 

perjuangan untuk warga Nahdlatul Wathan) 

c) Nasyid/Lagu Perjuangan dan Dakwah Bahasa Arab, 

Indonesia dan Sasak 
 Ta’sìs NWDI [Anti Ya Pancor Biladi], Imâmunâ Syafi’I, Ya 

Fata Sasak, Ahlan bi Wafd Zairin, Tanawwar, Mars Nahdlatul 
Wathan, Bersatulah Haluan, Nahdlatain, Pacu Gama’ 
Tahun 1996, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 

harus menerima kenyataan, fisik beliau sangat lemah dan terpaksa 
harus duduk di kursi roda dan banyak berbaring. Selama 1 tahun 
lebih, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sakit, 
akhirnya pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1418 Hijriyah bertepatan 
dengan tanggal 21 Oktober 1997 Masehi, TGKH. Muhammad 
Zainuddin Abdul Madjid wafat di rumahnya, tepatnya di Desa 
Pancor. 

rat memerintahkan, agar di seluruh Provinsi Nusa Tenggara 
Barat dikibarkan bendera setengah tiang penghormatan kepada 
TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, semua warga 
tentu sangat mengharapkan kehadiran generasi penerus lainnya, 
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seperti TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. 

3.  Pembaharuan Religius kebangsaan 

a) Pondok Pesantren Al-Mujahidin (1934) Sebagai Benteng 
Pergerakan
Sekembalinya dari tanah suci Makkah, Kyai Hamzanwadi260 

tidak saja dikenal sebagai ulama, tetapi juga sebagai perintis 
kemerdekaan. Semangat, keberanian, dan keteguhan 
hati pribadinya tak tergoyahkan oleh kekuatan lain yang 
menghadangnya. Melalui gerakan al-Mujahidin yang dipimpinnya 
dan kemudian bergabung dengan gerakan perintis kemerdekaan, 
ia memimpin pertempuran merebut kemerdekaan RI di Nusa 
Tenggara Barat. Karena itu, oleh masyarakat Nusa Tenggara 
Barat dijuluki sebagai pahlawan perintis kemerdekaan.261

Setelah sampai di tanah kelahirannya, masyarakat langsung- 
memPercayainya sebagai imam dan khatib. Jabatan sebagai 
imam dan khatib pada saat itu merupakan posisi yang penting 
dalam masyarakat. Di samping dikenal sebagai imam dan khatib, 
masyarakat juga mengakuinya sebagai anak muda ‘alim yang 
memiliki integritas keilmuan, sehigga ia disebut “Tuan Guru 
Bajang.”262

Sebutan Tuan Guru Bajang diperoleh setelah melalui 
serangkaian proses uji di tengah–tengah masayarakat. Sekedar 
contoh, Tuan Guru Haji Mukhtar dari Mamben tidak serta 
merta mengamini sebutan tersebut. Ia melakukan verifikasi 
terlebih dahulu dengan sejumlah pertanyaan sebagai test 
case terhadap kepabilitas keilmuannya. Setelah memperoleh 
jawaban–jawaban, maka Tuan Guru Haji Mukhtar mengakui 

260 Hamzanwadi Adalah akronim dari H.Muhammad Zainuddin Abdul 
Majid Dinisyah Islamiyah

261 Harapandi Dahri, “Persepsi dan Sikap Keagamaan Masyarakat terhadap 
Keramat Para Wali di Lombok Nusa Tenggara Barat”, Disertasi Program Pascasarjana 
UIN Syarif  Hidayatullah Jakarta, Tahun 2003, 293. Lihat pula Nukman, Biografi…, 
24-26. Abdul Manan, Napak Tilas Perjuangan Mauanasyekh: Berawal dari Pesantren al-
Mijahidin I (Mataram: Suara Nusa, 14 November 1997).

262  Tuan Guru Bajang, adalah sebutan masyarakat Lombok bagi seorang 
ulama yang usianya relatifmasih muda.
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kemampuannya. Bahkan, ia bertekad untuk mengirim anggota 
keluarganya untuk menimba ilmu padanya.

Setelah mempunyai reputasi di masyarakat, ia kemudian 
mendirikan Pesantren al-Mujahidin pada tahun 1934 M. Secara 
etimologi, nama masjid ini berarti ‘pejuang’ dan ternyata kelak 
pada tahun 1946 ketika terjadi penyerbuan ke markas tentara 
NICA Belanda, nama masjid ini menjadi salah satu nama 
pasukan yang menggempur dan mengusir tentara Belanda dari 
Tanah Lombok. Nama ini juga mengingatkan akan pendiri 
Shaulatiyah tempat M. Zainuddin menuntut ilmu di Makkah 
dahulu. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah bahwa pendiri 
Shaulatiyah adalah Syeikh Rahmatullah al-Hindi, seorang 
revolusioner yang menentang penjajahan Inggris di India 
kala itu, bahkan dalam pergerakannya syeikh Rahmatullah 
mendirikan sebuah kelompok perjuangan yang ia sebut sebagai 
al-Mujahidin.263

Fungsi awalnya adalah sebagai tempat pembelajaran agama 
secara langsung bagi kaum muda. Pendirian ini dilatarbelakangi 
oleh keinginan untuk memberikan pelajaran agama yang lebih 
bermutu kepada masyarakat, karena pada saat itu umumnya para 
tuan guru dalam mengajarkan agama lebih banyak menggunakan 

263 Ia dilahirkan di India pada tahun 1818 M (1233 H). Exodus (pelarian)-nya 
dari India dilakukan untuk menghindari kekejaman Kolonial Inggris di India, yang 
hendak menangkap ulama–ulama yang dipandang berpotensi merintangi proses 
kolonialisasi. Di India, keulamaannya dikenal setelah ia berhasil memenangkan 
sebuah perdebatan dengan seorang pendeta bernama Fanther. Kemenangannya 
membuat resah pemerintah kolonial yang berujung pada perintah penangkapan 
atas dirinya. Kemenangannya pada perdebatan tersebut menyebabkannya terkenal 
hingga ia berada di Makkah. Suatu ketika Pemerintah Turki meminta kepada 
Mufti Makkah untuk mengirim tokoh-tokoh ulama untuk memenuhi tantangan 
debat dari Pendeta Nasrani. Syaikh Rahmatullah merupakan salah satu ulama yang 
ikut dikirim. Ternyata di Turki lewat debatnya tak lain adalah Pendeta Fanther 
yang pernah dikalahkannya. Karenanya ia tidak berani mengahadapi Syaikh 
Rahmatullah. Kabar ini didengar oleh Shaulah, seorang dermawati dari India yang 
juga bermukim di Makkah. Atas kontribusinyalah didirikan sebuah Madrasah yang 
oleh Syaikh Rahmatullah diberi nama Shaulatiyah, sebuah nama yang dinisbahkan 
kepada penyandang dananya. Lihat Dr. asy-Syaikh Hijazi as-Siqâ’, al-Madrasah ash-
Shaulatiyah al-LatìAnsya`ahâ asy-Syaikh Rahmatullah, Muallif  Izhâr al-Haq fi Makkah 
al-Mukarramah, (Mesir : Daral-Anshari, 1978), 25-32
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kitab–kitab Arab Melayu, seperti Bidâyah, Perukunan,dan Sabìl 
al-Muhtadìn.

Di samping itu, kualitas keberagaman masyarakat secara 
umum dalam kondisi yang terpuruk, sebagai akibat langsung 
dari kolonialisme Belanda dan invasi (pendudukan) kerajaan 
Hindu yang cukup lama. Animo masyarakat sangat antusias 
terhadap keberadaan pesantren ini, sehingga ia berinisiatif  untuk 
mengembangkannya lebih lanjut dalam bentuk pembelajaran 
yang lebih massif  dalam ruang–ruang kelas.

Pada awalnya Pesantren al-Mujahidin menerapkan sistem 
pembelajaran dengan metode halaqah. Namun kemudian sistem 
ini dipandang kurang efektif, karena sulitnya mengukur tingkat 
keberhasilan prestasi santri, tidak dapat mengawasi secara mak- 
simal proses pembelajaran yang efektif. Akan tetapi, untuk meng- 
gantinya dengan sistem klasikal murni, masih menghadapi 
kendala, terutama pada persoalan kategori usia santri. Untuk 
itulah makA ia memperkenalkan sistem semi klasikal. Masing-
masing- kelas dilengkapi dengan papan tulis sebagai sarana 
untuk- menjelaskan pelajaran, sementara para santri tetap 
duduk- di lantai dengan bersila. Pada awal pembentukan kelas, 
belum ada klasifikasi berdasarkan batas usia.

Sistem semi klasikal ini, ternyata menarik perhatian 
masyarakat setempat dan juga sangat disenangi oleh para santri. 
Hingga dalam waktu yang singkat telah terdaftar sekitar 200 
orang santri yang tidak hanya berasal dari Desa Pancor. Melihat 
fenomena itu, ayahnya langsung membuat lokal-lokal kelas 
darurat di serambi dan di belakang rumahnya.

Prosesi belajar mengajar di pesantren ini, berlangsung dari 
pukul 05.00–06.00 WIT, yang dikhususkan untuk masyarakat 
dari kalangan orang orang tua. Mereka juga disediakan waktu 
pada malam hari. Adapun untuk anak–anak muda pelajaran 
dimulai- dari jam 14.00–17.00 WIT.264

264 H. M. Yusi Muhsin Aminullah, Biografi Singkat Pembangunan Madrasah 
NWDI, [Pidato disampaikan pada acara perayaan peringatan 25 tahun berdirinya 
Madrasah NWDI di Pancor pada tanggal 23 November 1961],. 3
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Reputasinya semakin menjulang di kalangan masyarakat, 
sehingga- ia diminta untuk memberikan pengajian tetap di 
Masjid- Jami’ Pancor, Lombok Timur. Pengajian tersebut 
dimulai dari pukul 09.00-12.00 WIT (sampai tiba waktu zuhur). 
Pengajian tersebut dihadiri oleh masyarakat luas, dari kalangan 
tua, muda dan bahkan para tuan guru, seperti Tuan Guru Haji 
Abu Bakar Sakra, Abu Atikah, Tuan Guru Haji Azhar Rumbuk, 
Raden Tuan Guru H. Ibrahim Sakra. Bahkan hadir juga gurunya 
yang bernama Tuan Guru Haji Syarafuddin dari Pancor. Turut 
juga dalam pengajian tersebut Haji Ahmad Jemberana dari 
Bali.265

Kitab–kitab yang dikaji dalam pengajian tersebut adalah 
kitab Minhâj ath-Thâlibìn, Jam’ al-Jawâmi’, Qathr an-Nada’, Tafsìr 
al-Jalâlain serta kitab–kitab fiqih dan tafsir yang lain.

Dari pengajian umum yang diadakan di Masjid Jami’ Pancor, 
berkembang secara sigfinikan dengan banyaknya permohonan- 
untuk mengadakan pengajian–pengajian umum di berbagai 
pelosok daerah Lombok. Dalam catatan Haji Muhammad- Yusi 
Muhsin, terdapat 14 masjid sebagai tempat pengajian umum, 
antara lain, Masjid Jami’ Pancor, Masbagik, Sikur, Terara, Aikmel, 
Kalijaga, Wanasaba, Tanjung Teros, Sakra, Gerumus, Pringga 
Jurang, Kopang, Mantang dan Praya. Namun ada beberapa 
tempat yang tidak dapat diisi, karena keterbatasan waktu.

b) Madrasah NWDI (1937) dan NBDI (1943) Sebagai Motor 
Penggerak Kebangkitan Ummat.
Kyai Hamzanwadi telah menjadikan madrasah, yakni NWDI 

dan NBDI266 yang didirikannya sebagai basis awal perjuangan  

265 H. M. Yusi Muhsin Aminullah, Biografi...
266 TGH. Mukhtar dalam testimoni acara bedah buku “Visi Kebangsaan 

Religius” di auditorium IAIN Mataram, 22 Pebruari 2014, mengatakan bahwa 
kelahiran madrasah NWDI dan NBDI merupakan kekeramatan. Karena tanggal 
lahirnya madrasah NWDI,yakni 15 Jumadil Akhir 1356 H bertepatan dengan tanggal 
22 Agustus 1937 M, lalu keluarlah ijin dari pemerintah Hindia Belanda tanggal 17 
Agustus 1937 M, ternyata bertepatan dengan tanggal kemerdekaan RI. Sedangkan 
madrasah NBDI yang khusus untuk wanita didirikan tanggal 15 Jumadil Akhir 1362 
bertepatan dengan tanggal 21 April 1943 bertepatan dengan hari Kartini, yakni hari 
kebangkitan kaum wanita di Indonesia.
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melawan penjajah Jepang. Madrasah bagi beliau bukan hanya 
sekedar tempat persemaian ilmu pengetahuan. Di tengah kuatnya 
tekanan kolonial, Kyai Hamzanwadi memanfaatkan lembaga 
tersebut untuk menumbuhkembangkan jiwa dan semangat 
perjuangan, serta sikap patriotisme dan pantang mundur dalam 
menghadapi tindakan semena-mena kaum kolonial. 

Kaum penjajah melihat bahwa mata pelajaran bahasa Arab 
dan Inggris sebagai momen untuk mengetahui kelemahan pihak 
kolonial. Karena itu, pihak kolonial meminta agar kedua bahasa 
tersebut dihapuskan dari kurikulum madrasah. Selain itu, di 
madrasah ini juga dimanfaatkan sebagai tempat menyusun taktik 
dan strategi melawan pihak kolonial. Namun Kyai Hamzanwadi 
tetap mempertahankan dengan alasan bahwa bahasa Arab adalah 
bahasa al-Qur’an, bahasa Islam, dan bahasa umat Islam, bahkan 
bahasa yang dipakai dalam melaksanakan ibadah. Sedangkan 
bahasa inggris merupakan bahasa dunia. Itulah sebabnya kedua 
bahasa tersebut tetap diajarkan. Di madrasah ini juga dididik 
calon-calon penghulu dan imam yang berfungsi mengurus dan 
mengatur peribadatan dan perkawinan umat Islam di NTB 
khususnya. 267

Mendengar penjelasan tersebut, pemerintah kolonial 
Jepang mengirim laporan ke pihak atasannya di Singaraja Bali. 
Tidak lamakemudian terbitlah surat keputusan bahwa Madrasah 
NWDI dan NBDI dibenarkan untuk tetap dibuka dengan syarat 
agar nama madrasah diubah menjadi sekolah penghulu dan 
imam.268 Beberapa saat kemudian tentara NICA (Netherlands 
Indies Civil Administrations)269 mendarat di Pulau Lombok. Kyai 
Hamzanwadi bersama para santri dan guru NWDI dan NBDI 
membentuk organisasi yang disebut gerakan al-Mujahidin. 
Organisasi ini selanjutnya bergabung dengan gerakan Banteng 
Hitam, gerakan bambu Runcing, BKR, API di pulau Lombok 

267 Harapandi Dahri, “Persepsi…, 296. Lihat pula Afifudin Adnan, Pelajaran…, 12. 
268 Harapandi Dahri, “Persepsi..
269 NICA adalah pemerintah sipil Belanda yang tergabung dalam angkatan 

bersenjata negara-negara sekutu di masa perang dunia ke-II. Tentara NICA 
dikenal represif, sehingga memancing kemarahan rakyat Indonesia untuk bangkit 
melakukan perlawanan.
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untuk menyatukan langkah membela dan mempertahankan 
kemerdekaan dan keutuhan bangsa Indonesia.270

Dalam sidang resminya, NICA memutuskan untuk menutup 
Madrasah NWDI dan NBDI. Namun, sebelum keputusan itu 
dilaksanakan, terjadi peristiwa 8 Juli 1946, yaitu penyerbuan 
tanki militer NICA di Selong di bawah pimpinan adik kandung 
Kyai Hamzanwadi bernama TGH. Muhammad Faisal Abdul 
Majid. Dalam peristiwa ini Faisal beserta dua orang santrinya, 
Sayyid Muhammad Saleh dan Abdullah, gugur sebagai syuhada 
yang kini namanya menghiasi taman makam pahlawan Rinjani 
Selong Lombok Timur.271

Selain tantangan dari kolonial di atas, Rencana pendirian 
madrasah ternyata tidak berjalan sesuai harapan, sebab ada 
sebagian masyarakat yang kontra dan tidak setuju dengan rencana 
tersebut. Mereka yang kontra berasumsi, bahwa madrasah 
merupakan kepanjangan tangan dari sistem pembelajaran ala 
Barat dan akan menyebarkan ajaran Wahabi dan Mu’tazilah

Di samping itu, ada reaksi dan isu–isu negatif  yang disebarkan 
oleh orang–orang hasad yang merasa kehilangan pengaruh 
dan wibawanya di masyarakat, sehingga mereka menyebarkan 
berbagai macam fitnah untuk menjatuhkan reputasinya. Salah 
satu bentuk provokasi dan fitnah yang dilakukan adalah mencoba 
menghasut para pemilik tanah wakaf  dan para wali santri yang 
telah menitipkan anaknya di Pesantren al-Mujahidin. Ternyata 
provokasi ini berhasil, tanah–tanah wakaf  tersebut ditarik dan 
para santri hanya tersisa 50 orang saja. Itupun berasal dari luar 
Desa Pancor, seperti Sakra, dan Praya.

“Kami persilahkan kepada Tuan Guru untuk memilih. Apakah 
tetap Tuan Guru mendirikan madrasah atau apakah tetap 
menjadi imam dan khatib di Masjid Jami’ Pancor. Jika Tuan 
Guru bersikeras ingin mendirikan madrasah, maka Tuan Guru 

270 M. Natsir Abdillah, “Teologi Nahdlatul Wathan: Suatu Perbandingan 
antra Teologi al-Asy’ari dan al-Maturidi” ( Jakarta: Tesis Pascasarjana IAN Syarif  
Hidayatullah Jakarta, 1992), 30-35.

271 Harapandi Dahri, “Persepsi…, 297. Lihat pula Afifudin Adnan, Pelajaran…, 
130.
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dilarang menjadi imam dan khatib,” ujar utusan Kerama Desa 
itu.

Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin diam sambil 
memandang utusan itu dengan tersenyum. Dalam hatinya yang 
panas ia mengatakan: “Aku dihadapkan dengan dua pilihan yang 
amat lucu dan menggelikan. Kemudian ia berkata:

“Saudara, saya tetap memilih untuk mendirikan madrasah. 
Sebab tugas itu adalah fardhu ’ain. Karena setiap orang yang 
berilmu, merupakan kewajibannya untuk mengajarkan ilmu 
yang dimilikinya. Sedangkan menjadi imam dan khatib di masjid 
itu adalah fardhu kifayah, artinya siapapun bisa untuk menjadi 
imam dan khatib. Nah, sudah jelas sekali hal ini. Dan saya akan 
memilih yang fardhu ‘ain,” jawabnya tegas.272

Utusan Kerama Desa itu pulang dengan perasan kesal 
karena merasa harapannya tidak terpenuhi. Melihat upaya 
Kerama Desa gagal, masyarakat Desa Pancor yang anti madrasah- 
semakin marah. Beberapa di antara mereka berusaha- untuk 
mencelakakannya dengan cara mengirim sihir (ilmu hitam). Pada 
malam hari, burung-burung hantu terbang menyala- berkeliling 
di atas rumahnya. Pernah juga, ketika ia sedang- duduk dengan 
beberapa orang tamu dan keluarga di serambi rumahnya, tiba–
tiba jatuh di depannya suatu benda yang terbungkus dengan 
kertas merah. Bungkusan itu berisikan ketan (reket rasul–bahasa 
Sasak) yang masih hangat, padahal waktu itu hujan sedang 
turun dengan derasnya. Pada waktu lain, berkali–kali siput 
laut (kaliomang–bahasa sasak) berjalan di halaman dan menuju 
serambi rumahnya. Dan masih banyak lagi hal–hal yang lain.

Ketika berbagai cobaan, tantangan, dan berbagai reaksi 
minor dari masyarakat belum reda, muncul sebuah harapan. 
Harapan itu datang dari salah seorang seorang familinya, Haji 
Syazali yang menawarkan tanahnya menjadi tempat pendirian 
madrasah. Tawaran tesebut diterima dengan senang hati.

Untuk merespon tawaran tersebut, Tuan Guru Kyai Haji 
Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, kalangan keluarganya dan 

272 Ibrahim Husni....34
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tokoh–tokoh masyarakat bermusyawarah untuk merealisasikan 
cita–cita mendirikan madrasah. Musyawarah tersebut 
menghasilkan- susunan panitia pembangunan madrasah yang 
berjumlah- 15 orang.273

Fisik bangunan madrasah pada awalnya terdiri 10 lokal kelas 
yang terdiri dari dua lokal untuk bustân al-athfâl; tujuh lokal- 
untuk ruang belajar; dan satu lokal untuk ruang guru/kantor. 
Bangunannya sangat sederhana, berdinding gedek (anyaman 
bambu), dengan tiang bambu dan beratap genteng.

Setelah pembangunan fisik madrasah dianggap selesai dan 
telah dirumuskan berbagai persiapan untuk aktivitas belajar 
meng- ajar, maka Tuan Guru kyai Haji Muhammad Zainuddin 
Abdul Madjid mengajukan sebuah permohonan pendirian 
madrasah- kepada pemerintah Hindia Belanda Controlier Oost 
Lombok di Selong, Lombok Timur. Kemudian pemerintah 
Belanda memberikan surat izin akte pendirian madrasah tersebut 
pada tanggal 17 Agustus 1936 M. Dalam jarak waktu satu tahun 
berikutnya, yakni pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 H, yang 
bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 1937 madrasah Nahdlatul 
Wathan Diniyah Islamiyyah (NWDI) diresmikan.

Bagi Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin 
Abdul Madjid, tanggal 17 Agustus 1936 M di atas memiliki 
makna signifikan- dan monumental, karena sembilan tahun 
kemudian, yakni tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia 
memproklamirkan kemerdekaannya. Kondisi ini merupakan 
hikmah tersendiri dalam perjalanan sejarah 

Setelah pendirian NWDI berlanjut ke pendirian Nahdlatul 
Wathan Diniyah Islamiyah (NBDI) sebagai nama madrasah,- 
adalah nama yang berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis,- 
nahdlah, berarti perjuangan, kebangkitan, dan pergerakan-. 
Wathan,berarti tanah air, bangsa atau negara.274 Sedangkan 
dìniyah islâmiyah berarti agama Islam.

273 Mohammad Sam’an Hafs, Sejarah Berdirinya Madrasah Nahdlatul Wathan 
Diniyah Islamiyyah t.th,. 19-20 (Diktat tidak dipublikasikan) 

274 Attabik Aly dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, …. 1950 
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Nama tersebut merefleksikan suasana psikologis dan 
kondisi sosial pada saat itu, terutama yang berkaiatan dengan 
jargon-jargon jihad (perjuangan) untuk menggelorakan 
semangatpatriotisme dalam melakukan perlawanan terhadap 
penetrasi kolonialisme Belanda dan Jepang. Selain itu, nama ini 
juga memberikan semangat untuk mencerdaskan masyarakat 
yang sedang terpuruk dan terbelakang melalui pendidikan.

Dalam operasionalnya, Madrasah NWDI pada mulanya 
diklasifikasikan menjdi tiga, yaitu; tingkat Ilzâmiyah, Tahdìriyah 
dan Ibtidâiyah. Tingkat Ilzâmiyah adalah tahap persiapan dengan 
lamabelajar satu tahun. Murid–murid pada tingkatan ini terdiri 
dari anak– anak yang belum mengenal huruf  Arab latin. Tingkat 
Tahdìriyah, adalah kelanjutan dari tingkat Ilzâmiyah dengan 
lama belajar tiga tahun. Murid–muridnya selain berasal dari 
lulusan tingkat Ilzâmiyah, juga diterima lulusan dari sekolah 
dasar (volgschool). Materi pelajaran yang diberikan adalah tauhid, 
fiqh, dan pengetahuan dasar Qawa’idal-Lughah al-Arabiyyah. 
Sedangkan tingkat Ibtidâiyah adalah tingkatterakhir setelah 
Tahdìriyah dengan lama belajar empat tahun. Tingkatan ini 
selain menerima murid dari lulusan Tahdìriyah, juga menerima 
dari lulusan sekolah dasar (volgschool). Materi pelajaran pada 
tingkatan ini difokuskan pada materi kitab kuning, seperti: 
Nahwu, Sharf, Balâgah, Ma’âni, Badì’, Bayân, Manthiq, Ushul al-
Fiqh, Tashawuf, dan lain–lain. Khusus pada kelas terakhir (rabi’ 
ibtida’i),semua pelajaran agama mengacu kepada kurikulum 
Madrasah ash-Shaulatiyyah. Aktivitas belajar pada semua 
tingkatan dimulai dari pukul 07.30–13.00 WITA.275

Adapun tenaga guru yang mengajar di madrasah ini, selain- 
Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, 
adalah Tuan Guru Haji Muhammad Faisal, Tuan Guru Haji 
Ahmad Rifa’i, Tuan Guru Haji Muhibuddin, Tuan Guru Haji 
Abdurrahim, Tuan Guru Haji Sahabuddin dan Amaq Said.276

Pada tahun pelajaran 1940/1941, Madrasah NWDI 

275 Afifuddin Adnan, 28-29. Mengenai kurikulum Madrasah ash-Shaulatiyah, 
lihat Ahmad Hijaziy as-Siqqa, 61-64

276 Muhammad Yusi Ahmad Muhsin Aminullah, ...  4 



 224  |    Dr. Abdul Quddus. MA  

menamatkan santri-sanrti untuk pertama kalinya, sebanyak 
lima orang, yakni Ustaz Mas’ud dari Kelayu, Ustaz Abdul Manaf  
alias Haji Abdul Manan dari Pancor, Hasan dari Rumbuk, Ustaz 
Abu Syahuri alias Haji Muhammad Najamuddin dari Pancor dan 
Ustaz Abdul Hamid alias Abu Basri dari Pancor.

Secara kuantitas jumlah ini tergolong kecil, akan tetapi secara 
kualitas memiliki kualifikasi keilmuan dan militansi- pergerakan 
yang tinggi sebagai kader perjuangan pengembangan- Madrasah 
NWDI. Sebagai contoh Ustaz Mas’ud dari Kelayu. Penguasaan 
keilmuannya mencapai kualifikasi tahqìq (mendalam), tadqìq 
(teliti), dan tanmìq (kreatif ). Sewaktu mengikuti- ujian akhir, 
Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 
memberikannya nilai akhir yang paling istimewa. Karena 
prestasinya yang demikian istimewa, sang guru memprediksinya 
sebagai murid terpandai. Di sini lain, ia berhasil mendirikan 
Madrasah as-Sa’adah Diniyyah Islamiyyah Nahdlatul Wathan di 
Kelayu, Lombok Timur.

Sementara pada tahun 1942 Madrasah NWDI meluluskan 
santri lebih banyak lagi, yaitu 55 orang. Di antara mereka, antara 
lain Haji Muhammad Yusi Muhsin Aminullah dari Kelayu, Tuan 
Guru Haji Lalu Muhammad Faisal dari Praya, Tuan Guru Haji 
Lalu Surbakti dari Praya, dan lain–lain.

Seperti halnya alumni angkatan pertama, alumni–alumni 
ankatan kedua dan selanjutnya senantiasa memiliki dua peran 
vital, yakni perpaduan yang sinergis antara intelektualisme di 
satu sisi dan aktivisme di sisi yang lain. Mereka berusaha untuk 
mengembangkan cabang–cabang Madrasah NWDI di berbagai 
tempat di Pulau Lombok. Hingga tahun 1945 tercatat sebanyak 
sembilan buah cabang Madrasah NWDI, yakni:

1. Madrasah as-Sa’adah di Kelayu, tahun 1942; 
2. Madrasah Nurul Yaqin di Praya, tahun 1942 
3. Madrasah Nurul Iman, di Memben, tahun 1943; 
4. Madrasah Shirat al-Mustaqim, di Rempung, tahun 1943; 
5. Madrasah Hidayah al-Islam, di Masbagek, tahun 1943 
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6. Madrasah Nurul Iman, di Sakra, tahun 1944 
7. Madrasah Nurul Wathan, di Mbung Papak, tahun 1944; 
8. Madrasah Tarbiyah al-Islam di Wanasaba, tahun 1944; 
9. Madrasah Far’iyyah, di Pringgasela, tahun 1945.277

Madrasah ini terus mengalami kemajuan, sehingga 
pendirinya menjadikan hari peresmiannya pada tanggal 15 
Jumadil Akhir 1356 H. yang bertepatan dengan tanggal 22 
Agustus 1937 M. sebagai momentum kemenangan moral 
perjuangan menegakkan syiar Islam. Sejak saat itu, hari 
peresmian itu diperingati sebagai hari ulang tahun berdirinya 
Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah yang kemudian 
popular disebut dengan HULTAH NWDI.

Berdirinya madrasah NWDI di Pancor, Lombok Timur, 
Nusa Tenggara Barat, pada tahun 1937, mencatat sejarah baru 
dalam perkembangan pendidikan Islam di Nusa Tenggara 
Barat. Paling tidak penerapan sistem klasikal dan klasifikasi 
siswa berdasarkan tingkatan memperkenalkan masyarakat 
umum tentang pendidikan- umum, seperti Sekolah Rakyat, atau 
sekolah–sekolah yang didirika pada masa kolonial. Atas dasar 
inilah, madrasah ini dipandang sebagai pelopor pandidikan 
Islam Modern di NTB

Berangkat dari kemajuan–kemajuan yang dicapai oleh 
Madrasah NBDI, kemudian melahirkan gagasan untuk 
mendirikan- lembaga pendidikan agama yang dikhususkan untuk 
kaum perempuan. Karena pada masa Pesantren Al-Mujahidin, 
mereka juga mendapat kesempatan yang sama dengan kaum 
laki–laki.

Gagasan mendirikan madrasah dilatarbelakangi oleh 
kondisi- sosial perempuan pada saat itu yang tersubordinasi oleh 
hegemoni kaum laki-laki. Padahal keberadaannya memiliki 
peranan- penting dalam kehidupan masyarakat. Bentuk peranan 
aktual perempuan dalam konteks kehidupan bermasyarakat 
dimulai dari peranan sebagai ibu rumah tangga dalam lingkup 
keluarga. Peranan ini memiliki signifikansi dalam pembentukan 

277 Mohammad Sam’an Hafs,., 15-16 
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karakter keluarga, seperti pendidikan anak, yang akhirnya 
membentukan karakter masyarakat dalam lingkup yang lebih 
luas.

Di sisi lain, gagasan pendirian madrasah khusus untuk 
kaum perempuan ini, merupakan pengejawantahan dari hadits 
Rasulullah  mengenai kewajiban menuntut ilmu bagi kaum 
perempuan sama dengan kewajiban bagi kaum laki–laki.

“Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim; baik ia 
sebagai laki–laki maupun perempuan.” (HR. Ibnu Majah),

Sebagai realisasi dari pemikiran–pemikiran tersebut, maka 
pada tanggal 15 Rabi’ul Akhir 1362 H. bertepatan dengan tanggal 
21 April 1943, resmilah bediri sebuah madrasah Nahdlatul Banat 
Diniyyah Islamiyah (NBDI).

Seperti halnya Madrasah NWDI, Madrasah NBDI juga 
memiliki makna khusus bagi pendirinya. Setidaknya karena 
tanggal dan bulan berdirinya di kemudian hari dikenal sebagai- 
Hari Kartini sebagai tonggak bagi kebangkitan peran aktualisasi 
perempuan di Indonnesia.121

Dalam operasionalnya, Madrasah NBDI dipimpin langsung 
oleh Tuan Guru kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, 
dan dibantu oleh Ustadz Lalu Faisal, Ustadz Lalu Wildan, Ustadz 
Dahmuruddin Mursyid, dan lain–lain.

Pada awalnya, Madrasah NBDI dipusatkan di lokasi 
Pesantren al-Mujahidin pada sebuah bangunan yang terdiri dari 
tiga lokal, dengan waktu belajar dari pukul 13.30–17.00 WITA. 
Materi pelajarannya mengacu kepada kurikulum madrasah 
NWDI.

Alumni pertama Madrasah NBDI diantaranya adalah, 
Abidah dari Selong; Fauziah A. Aziz dari Kelayu; Rahma dari 
Pancor;- Hajah Zahrani; Zakiyah dari Pancor, dan lain–lain, 
Pada tahun berikutnya, Madrasah NBDI menamatkan nama-
nama berikut: Hajah Siti Rahmatullah, Hajah Baiq Zuhriyah 
Mukhtar; Baiq Fahriah; Hajah Hudusiah; dan lain–lain.

Seperti halnya Madrasah NWDI, Madrasah NBDI juga 
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mampu menghasilkan alumni–alumni yang mampu mendorong 
berdirinya cabang–cabang Madrasah NBDI di tempat lain, 
yakni:

1. Madrasah Sullam al-Banat di Sakra; 
2. Madrasah al-Banat di Wanasaba; 
3. Madrasah Is’af  al-Banat di Perian; 
4. Madrasah Sa’adah al-Banat di Praya; 
5. Madrasah Tanbib al-Muslimat di Praya, dan lain – lain.278

c)  Perintis dan Pelopor Penggempuran Markas tentara NICA/
Belanda (1946)
Sejak pulangnya dari Makkah al-Mukarramah (1934), 

Kyai Hamzanwadi telah meniupkan genderang perjuangan 
membangun bangsa dan negara dengan membangun madrasah 
dan bertabligh ke pelosok desa. Jauh sebelum, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) ini lahir, Kyai Hamzanwadi telah 
menancapkan kiprahnya untuk negeri ini berjuang membangun 
keberagamaan umat dan masyarakat yang saat itu masih hidup 
terpuruk, tenggelam dalam kebodohan dan keterbelakangan 
di berbagai sektor kehidupan. Sebagaimana layaknya suatu 
perjuangan amar ma’rÙf  nahi mungkar, beliau tidak pernah 
luput dari hambatan dan tantangan, baik yang datang dari 
kalangan masyarakat Islam sendiri maupun yang datang dari 
penjajah Jepang.279

d)  Kedatangan NICA dan Reaksi Masyarakat 
Pada tanggal 18 Maret 1946, sekutu yaitu Inggris bertugas 

melucuti Jepang di Indonesia mendarat di Ampenan. Kedatangan 
Sekutu yang semula disambut gembira oleh rakyat berubah 
menjadi kecurigaan karena sekutu datang membonceng NICA. 
Belanda dengan NICA-nya sebelum mendarat di Lombok 

278 Syamsudin, Peranan Nahdlatul Wathan dalam Pengembangan Dakwah Islam 
di Lombok MelaluiPendekatan Pendidikan, (Skripsi pada Fakultas Dakwah IAIN Sunan 
Ampel Surabaya, tahun1982), 49 (Skripsi tidak dipublikasikan) 

279 Muslihun Muslim, Kiprah Nahdlatul Wathan: Dinamika Pemikiran dan 
Perjuangan Dari Generasi Pertama Hingga Generasi Ketiga ( Jakarta: bania Publishing, 
2014), 55.
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terlebih dulu menguasai Sumbawa untuk memonitor situasi 
Lombok. Melihat situasi maka NICA tidak berani mendarat 
di Lombok Timur karena sepanjang pantai di Lombok Timur 
dijaga pemuda BKR. Koordinator penjaga tersebut antara lain 
Soedarjo di pantai Labuhan Haji, Poetrajab dan Lalu Sahak di 
Pantai Ijobalit sampai Korleko dan Lalu Abdoerrahman di Pantai 
Pringgabaya sampai Sambelia.

Tanggal 19 Maret 1946, Pimpinan tentara Sekutu Pitter 
Kamm melakukan pertemuan dan menyatakan pemerintah 
di Lombok diambil alih sekutu. Tentu pernyataan itu sangat 
ditentang pimpinan Pro-Republik. Maka pada hari itu pula 
NICA menunjukkan kekuasaannya dengan menangkap para 
pimpinan badan-badan perjuangan baik di Lombok Barat, 
Lombok Tengah, maupun di Lombok Timur sendiri, karena 
sudah merasa aman dari gangguan rakyat, maka pada 27 
Maret 1946 tentara NICA mendarat di Lembar. Pada hari itu 
juga  Bendera Belanda dikibarkan kembali, larangan-larangan 
kembali diberlakukan. Di beberapa tempat Belanda menarik 
simpati rakyat dengan cara membagi-bagikan sandang, pangan, 
permen, dan lain-lainnya kepada rakyat.

Masuknya NICA membuat para pejuang yang tidak 
ditangkap menjadi khawatir. Oleh karena itu, mereka secara 
sembunyi-sembunyi melakukan koordinasi dan menyampaikan 
informasi satu sama lain. Taktik ini dilakukan karena NICA 
selalu melakukan pengawasan terhadap anggota BKR dan 
Laskar BASMI. Di Selong para pejuang tidak menampakkan 
aktivitasnya karena berusaha menghindar dan menyebar ke 
desa-desa. Para pemuda Selong langsung berhubungan dengan 
Sayyid Saleh selaku pimpinan Laskar Pringgasela. TGH. Faesal 
di Pancor diam-diam mempersiapkan santrinya sebagai pasukan 
pada barisan mujahidin. Sementara, Laskar Tebaban dikoordinir 
oleh Syah, Maidin dkk.

Untuk menghindari pengawasan NICA, para pemuda 
API mengadakan rapat di Selong. Rapat ini dilakukan sebagai 
media komunikasi untuk pergi ke Jawa dan Makassar untuk 
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mencari bantuan senjata. Esok harinya, Muh. Syah, Maidin 
dkk, berangkat ke Labuan Lombok tetapi mereka dicegat NICA 
ketika mau menaiki perahu. Salah satu pemuda Selong, yaitu 
M. Salikin juga berencana ke Jawa tetapi persembunyiannya 
di Labuahan Lombok juga digerebek NICA, pada akhirnya M. 
Salikin di angkut ke Surabaya dan dimasukkan ke dalam penjara 
Kaliosok.

Di Otak Aik Pancor, terjadi pertemuan singkat antara 
Djumhur Hakim yang saat itu sebagai kepala BKR Lendang 
Nangka, dengan H. Misbah (Kepala Desa Masbagik) dan Mamiq 
Rojihatun (BKR Masbagik). Kelanjutan pertemuan di Otak Aik 
Pancor itu, pada tanggal 11 Mei 1946 Mq. Muhammad, Djumhur 
Hakim, Lalu Sahak, R. Soekro, Mohasioen, dan Mas Soemidjan. 
Hasil perundingan mereka antara lain: 

1) Mengusahakan agar pimpinan yang masih dalam tahanan 
secepatnya dikeluarkan

2) Akan menghimpun kekuatan untuk mengadakan aksi 
terhadap NICA

3) Membentuk organisasi perjuangan bernama Badan 
Perjuangan Rakyat Indonesia (BPRI)
Selanjutnya terjadi pertemuan di rumah H. Misbah 

Masbagik pada 27 Mei 1946, pada pertemuan itu Sayyid Saleh 
mendesak agar secepatnya melakukan serangan terhadap NICA 
sebelum ditangkap. Akhirnya untuk melaksanakan mandat 
Sayyid Saleh tersebut, para pemuda pejuang seperti R. Soekarso, 
R. Soejatim, Soewoso, H. Akhmad Rifai, Mastoer Rais, Lalu 
Djumudin, dan Badaroeddin berkumpul di rumah M. Asmo 
di Selong. Tak ketinggalan para pelajar Lombok Timur yang 
sekolah di Mataram seperti Lalu Muslihin dan Muchtar juga ikut 
menentang NICA karena Kepala Sekolah mereka ditangkap dan 
diganti orang-orang NICA.

Melihat pergerakan-pergerakan pejuang itu, NICA 
menjadi resah. Indikasi-indikasi perlawanan rakyat terhadap 
NICA sudah mulai ditunjukkan, misalnya Di Pancor, di depan 
madrasah dikibarkan bendera merah putih. Menurut Informan 
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TGH. Nursaid, yang juga menjadi pelaku sejarah, Ia adalah 
salah seorang yang diperintahkan oleh TGH. M Zainuddin 
Abdul Madjid untuk menjaga bendera yang dikibarkan di depan 
Madrasah (sekarang MTs Muallimin). Pada waktu itu yang 
diperintahkan menjaga bendera merah putih adalah Nursaid 
(TGH. Nursaid) dengan Sayyid Hasyim, karena menurut 
Maulana Syeikh kita sudah merdeka karena itu bendera merah 
putih harus tetap berkibar.

Di tempat yang berbeda Laskar Banteng Hitam pimpinan 
Djumhur Hakim mulai melakukan hal yang sama berupa 
pengibaran bendera Merah Putih di depan sekolah Dwi 
Sempurna, penempelan bendera Merah Putih berukuran kecil 
di Pasar Sapi Masbagik dan penempelan spanduk atau plakat di 
Gapura Masjid Masbagik yang berbunyi:

“Kepada saudara-saudara putra Sasak disampaikan ucapan terima 
kasih atas sambutan saudara-saudara. Kepada saudara putra 
Indonesia suku Ambon insyaflah akan panggilan ibu pertiwi. Kepada 
bangsa asing terutama Tionghoa jangan menghalangi perjuangan 
suci kami. Ketahuilah pimpinan-pimpinan RI sedang mengadakan 
perundingan dengan H.J. Van Mook pimpinan NICA. Jawa, Madura, 
Sumatera sudah diserahkan kecuali Borneo, Selebes, Kepulauan 
Maluku, Nuiginia, Kepulauan Sunda Kecil sedang dalam penyelesaian. 
Ketahuilah Banteng Hitam sudah lama bersarang di Pulau Lombok. 
Tunggu tanggal mainnya” (Dewan Harian Cabang Angkatan 45 
Lombok Timur, 1994).

Tulisan plakat ini membuat NICA marah besar, NICA 
menghujani plakat ini dengan peluru sambil menantang Laskar 
Banteng Hitam. Kaki tangan NICA berkeliaran mengawasi 
rakyat. Rakyat diperalat untuk antipati kepada Banteng Hitam. 
Bukti berhasilnya hasutan NICA itu, muncul plakat yang 
berbunyi: “Hai Banteng Hitam tunjukkan hidungmu! rumah 
potong hewan sudah sedia! pisau sudah tajam, akan kami babat 
kamu menjadi lawar” di salah satu rumah potong hewan di 
Kopang.

Oleh pemuda Kopang, plakat tersebut dibalas dengan 
tulisan: “Sekali Merdeka! Tetap Merdeka! Hidup Merdeka atau 
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Mati!”  di tembok Masjid Pengoros, Laskar Pejuang di Lombok 
Timur menetapkan tanggal 2 Juni 1946 sebagai waktu yang tepat 
menyerang markas tentara NICA di Selong. Berita ini tersebar 
ke seluruh pelosok Lombok Timur, bahkan sampai ke Lombok 
Barat yaitu dengan dibuktikan bahwa beberapa hari sebelum 
penyerangan para pimpinan perjuangan yang ditahan di Mataram 
mengetahui rencana itu dari mandor penjara. Sehari sebelum 
penyerangan secara diam-diam Sayyid Saleh pergi ke Tebaban, 
Pancor, dan Anjani untuk menyiapkan laskar. Penyerangan ini 
diatur pembagian tugas. Laskar Tuntel pimpinan Yek Ismail 
dan Saman langsung ke Pancor. H. Machsun mengatur strategi 
di Kokok Masbagik Daya, sementara H. Misbah memimpin 
pemutusan kawat telepon dan memasang rintangan agar NICA 
yang membantu dari Mataram tidak bisa lewat. 

Kemudian penyerangan dilakukan, namun penyerangan ini 
gagal karena NICA memprovokasi rakyat dengan mengatakan 
bahwa akan ada perampok dari jurusan barat menuju Selong. 
Masyarakat Pancor diancam jika perampok bisa masuk Pancor 
maka NICA tidak segan-segan akan membumihanguskan 
Pancor. Di Rempung rakyat diancam akan dibakar desanya 
jika tidak mau keluar rumah untuk menghalangi pasukan 
Sayyid Saleh. Oleh karena itulah, Sayyid Saleh dan pasukannya 
mengurungkan niat menyerang NICA karena khawatir akan 
terjadi pertempuran dengan sesama rakyat.

e)  Pertempuran 7 Juni di Selong
Setelah gagalnya penyerangan markas tentara NICA pada 

tanggal 2 Juni 1946 dan penangkapan pemimpin pejuang di 
daerah, para pejuang yang masih bebas dari tangkapan NICA 
mengadakan hubungan-hubungan dan koordinasi untuk 
mengadakan perlawanan kembali. 

Penyerangan terhadap tentara NICA sesungguhnya, 
berawal dari gencarnya penangkapan terhadap tokoh-tokoh 
pejuang yang menentang NICA. Beberapa tokoh pejuang yang 
sudah dipenjara waktu itu, TGH. Ahmad, (adik Maulana Syeikh), 
dan Ust. Dahmurudin yang dituduh memprovokasi perlawanan 
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di Madrasah. Selanjutnya yang akan ditangkap adalah pemimpin-
pemimpin pejuang lainnya termasuk Maulana Syeikh sendiri.

Atas dasar ini kemudian Maulana Syeikh mengajak pejuang 
yang ada di bawah barisan Mujahidin yang dikomandani oleh 
TGH. Faisal (yang juga sebagai murattab/mengatur santri di 
madrasah) untuk mengambil inisiatif  menyerang markaz NICA 
di Selong. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi konflik antar 
orang Lombok sendiri yang diprovokasi oleh NICA. Sebelum 
pertemuan di repok (rumah TGH. Faisal) diadakan –pertemuan 
yang lebih besar- maka maulana Syeikh mengajak beberapa 
tokoh-tokoh pejuang waktu itu untuk melakukan pertemuan. 
Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Maulana syeikh pada 
pertemuan itu, pertama, kita harus melakukan penyerangan 
lebih awal ke markaz NICA, sebelum NICA menangkap 
para pejuang, khususnya orang-orang yang aktif  mengajar 
di Madrasah. Kedua, perkuat iman dan niat dalam berjuang, 
bahwa perjuangan ini adalah dalam rangka menegakkan 
agama Allah dan mempertahankan kemerdekaan yang sudah 
di proklamerkan, Ketiga, strategi harus betul-betul tepat. (lihat 
wawancara dengan TGH. Nursaid dan H. Zainudin). 

Tentang strategi penyerangan TGH. Nursaid menambahkan, 
dalam strategi penyerangan ke Selong terdapat Sayap Kiri, Sayap 
Kanan, dan ada namanya Sayap Tengah. TGH. Faisal (Sayap 
Tengah-jalan besar); Sayyid Shaleh-Sayap Kanan, dan Abdullah-
Sayap Kiri. Caranya pada waktu itu, nanti setelah sampai Selong 
Sayap Kiri menembak dulu, setelah tentara Belanda-NICA 
turun sungai, baru yang Selatan menembak, supaya yang masih 
berjaga di sana menghadap Utara dan menghadap Selatan, baru 
TGH. Faisal maju, tapi setelah kelihatan Kota Selong (sebelah 
timur Pahlawan sekarang), TGH Faisal “capdik”, santri beliau 
membantu TGH. Faisal, setelah TGH. Faisal sampai di pos 
penjagaan Belanda, langsung TGH. Faisal langsung memimpin 
perlawanan.

H. Zainuddin, menambahkan tentang hal ini, bahwa 
Maulana Syeikh menyarankan kepada TGH. Faisal agar seluruh 
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pasukan bertemu di Rakam, kemudian menuju ke arah selatan. 
Hal ini yang kemudian didiskusikan ulang pada pertemuan 
di Repok (rumah TGH. Faisal). Semua tokoh-tokoh pejuang 
bertemu di tempat tersebut.  

Sementara itu, di tempat lain juga sedang melakukan 
konsolidasi, pada 6 Juni 1946 di rumah H. Muhammad, Desa 
Pringgesela, penyerbuan itu direncanakan. Bersama Sayyid 
Saleh, Djumhur Hakim dari Lendang Nangka, Muh. Syah dan 
Maidin dari Selong, Sayyid Salim dari Tebaban, Amaq Arisah 
dari Anjani membahas taktik penyerangan. Hari itu juga Sayyid 
Saleh dengan Djumhur Hakim pergi ke Lenek dan Kalijaga 
untuk menghimpun laskar yang akan bergabung dengan Laskar 
Sayyid Saleh di Pringgesela nanti. Diputuskan penyerbuan 
harus dilakukan secepatnya sebelum pihak NICA mengadakan 
penangkapan-penangkapan kembali. Strategi penyerbuan diatur. 
Laskar-laskar pejuang dari Tebaban, Dasan Borok, Suralaga, 
Anjani, di bawah pimpinan Sayyid Salim, Amaq Arisah, Muh. 
Syah dan Maidin akan mengadakan penyerangan dari sektor 
utara. Laskar dari Pringgesela, Lendang Nangka, Kumbung, 
Danger, Kalijaga dan Lenek mengadakan konsentrasi di Danger 
untuk kemudian bergerak ke Selong. Pasukan ini akan memasuki 
Kota Selong dari Sektor Utara.

Pimpinan pejuang rakyat dari Pancor, TGH. Faisal, yang 
merupakan adik kandung TGH. M. Zainuddin Abdul Madjid, 
memimpin masyarakat, pemuda yang ada disekitar pancor dan 
wilayah sekitarnya. Dari keseluruhan pasukannya yang dipimpin 
TGH. Faisal, hampir semuanya adalah Santri Zainuddin. 
Menurut informasi yang diperoleh dari salah seorang santri 
yang juga menjadi prajurit pada waktu itu, TGH. ammad 
Zainuddin (Kembang Kerang), mengatakan banyak dari prajurit 
yang berperang pada waktu itu adalah murid dari TGH. M. 
Zainuddin.  

TGH.  Faisal mengadakan koordinasi dengan Sayyid 
Saleh di Pringgasela. Dicapai kesepakatan untuk mengadakan 
konsentrasi pasukan di Bungbasari pada tengah malam sebelum 
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penyerbuan. Selepas Sholat Ashar, Laskar BASMI pimpinan 
Sayyid Saleh dari Pringgasela bergabung dengan Laskar Banteng 
Hitam pimpinan Djumhur Hakim. Kemudian berikutnya 
bergabung juga laskar-laskar dari Kumbung dan Danger. 
Menelusuri jalan-jalan kecil yang aman dari incaran kaki tangan 
NICA, pasukan bergerak secara sembunyi-sembunyi melalui 
Lendang Keseo, Rumeneng, Utara Padamara ke Timur Paok 
Pampang. Ditempat ini bergabung laskar dari Dasan Lekong 
pimpinan Lalu Muhdar menuju Pancormanis, ke pertigaan 
Denggen menuju Batu Belek, ke dusun Ketangga melalui 
utara Gunung Kembar sampai tempat konsentrasi pasukan di 
Bungbasari. Di Bungbasari strategi penyerbuan markas NICA di 
Kota Selong dimantapkan.

Hari Jum’at malam Sabtu tanggal 7 Juni 1946 dini hari 
dengan suara takbir yang bergemuruh “Alloohu Akbar“ laskar-
laskar pejuang Lombok Timur dengan bersenjatakan keris, 
golok, kelewang, bambo runcing dan lain-lain mengempur 
Markas Gajah Merah milik tentara NICA. Mendahului pasukan 
lainnya Sayyid Saleh dan kawan-kawannya mengamuk dengan 
kelewangnya membabat tentara NICA yang panik karena 
serangan mendadak ini. Ketika Lasykar-laskar berikutnya mulai 
merangsek maju, baru tentara NICA ini mulai menyadari serbuan 
ini. Pasukan Laskar Rakyar mundur teratur karena tidak dapat 
mengimbangi peralatan persenjataan musuh. Persenjataan 
memang senjata tradisional, diketahui waktu itu senjata api 
berupa pistol hanya sepucuk yang dipegang oleh TGH. Faisal.

Menurut kesaksian H. Zainuddin Kembang Kerang, 
yang berada di bawah komando TGH. Faisal, pada waktu 
penyerangan itu menceritakan, ketika Tuan Guru Faisal 
bersama pasukan menyerbu markas NICA. Kegaduhan berawal 
dari pembunuhan terhadap penjaga pintu gerbang yang sedang 
tertidur, ketika penjaga membuka gerbang langsung dibunuh, 
tetapi ada penjaga yang tidak terbunuh, itu kemudian yang 
melepaskan tembakan. Kemudian saya menyaksikan terangnya 
malam itu seperti siang hari, karena sinar yang dipancarkan dari 
senapan yang tidak ada hentinya melepaskan peluru. Sementara 



Islam Modernis : Sejarah, Ide & Gerakan Pembaharuan Di Dunia Islam     |    235

para pejuang juga merangsek masuk ke asrama center tentara 
NICA tanpa memperdulikan tembakan-tembakan dari senapan 
otomatis NICA. 

H. Zainuddin menambahkan -berdasarkan penjelasan 
tambahan dari Amaq Raisah dari Anjani, yang kakinya 
tertembak pada waktu penyerangan itu-. Ia menjelaskan bahwa 
TGH. Faisal, masuk ke kamar pertama dan membunuh orang-
orang di dalamnya, kemudian masuk ke kamar berikutnya 
dan juga membunuh tentara di dalamnya, baru setelah dia 
keluar dari kamar kedua ia (TGH. Faisal) tertembak. TGH. 
Faisal tertembak di dalam markas, sementara Sayyid Saleh dan 
Abdullah meninggal di luar markaz. Buyarnya barisan pejuang 
setelah diketahui bahwa Datok Faisal, Sayyid Saleh TGH. 
Faisal, dan Abdullah gugur di markas tentara Gajah Merah, 
maka semua pejuang kocar-kacir dan lari keluar. Ada yang lari 
ke sawah-sawah, ada yang pulang menyusuri lorong-lorong air 
untuk menghindari peluru-peluru yang dilepas oleh Tentara 
NICA. Sementara pejuang yang belum sampai di Markas NICA, 
juga ikut buyar dan membatalkan untuk masuk Markas musuh, 
mereka itu yang selamat.

Malam itu pada pertempuran 7 Juni 1946 di Kota Selong, 
menurut H. Zainuddin, bahwa ia menduga banyak tentara 
Belanda yang meninggal, tetapi yang diketahui yang tewas 
di pihak NICA sejumlah 8 orang. Malam itu secara rahasia 
semua tentara NICA yang tewas ini diangkat dan dikuburkan 
di Mataram. Pada esok harinya ketiga jenazah pejuang ini 
dimakamkan oleh para santri dari perguruan NW Pancor, atas 
petunjuk TGH.Muhammad Zainuddin Abd.Madjid, jenazahnya 
dimakamkan sebagai sahid di perkuburan umum Selong.

Tidak seimbangnya kekuatan dalam perlawanan rakyat ini 
memang sudah dapat dibayangkan. Terbatasnya pengalaman 
perang dari Laskar dan rakyat sangat berpengaruh, disamping 
tersedianya persenjataan. Strategi yang tidak didukung 
penguasaan sandi-sandi perang menyebabkan lemahnya 
pertukaran informasi antara laskar. Laskar rakyat hanya 
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dibekali tekad dan semangat, serta keyakinan akan perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan, tiada pilihan lain “Merdeka 
atau Mati”.

Dalam perkembangannya, Madrasah NWDI dan NBDI 
diblacklist sebagai markas gelap yang menentang penjajah. 
Hal ini disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan 
pengkhianat-pengkhianat bangsa dan negara yang menjadi kaki 
tangan NICA. Beberapa orang guru NWDI dan NBDI ditangkap 
dan dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa di antaranya yang 
diungsikan ke daerah-daeran lain. TGH Ahmad Rifa’i Abdul 
Madjid (adik kandung TGKH Muhammad Zainuddin Abdul 
Madjid) dipenjarakan di Ambon Maluku, TGH Muhammad 
Yusi Muhsin Aminullah dipenjarakan di Praya Lombok Tengah 
dan beberapa orang lainnya dikirim ke penjara di Bali. Di 
samping itu, dalam suatu sidang resmi yang diadakan NICA, 
Madrasah NWDI dan NBDI diputuskan untuk ditutup. Namun, 
sebelum keputusan itu sempat dilaksanakan, terjadilah peristiwa 
penyerangan 8 Juni 1946, yaitu penyerbuan Tanksi Militer NICA 
di Selong di bawah pimpinan adik kandung Tuan Guru Kiai Haji 
Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, yaitu TGH Muhammad 
Faishal Abdul Madjid. Dengan terjadinya peristiwa 8 Juni 1946 
tersebut, keputusan NICA untuk menutup Madrasah NWDI 
dan NBDI tidak jadi dilaksanakan. Namun, ancaman dan 
intimidasi dari pihak NICA bersama kaki tangannya semakin 
gencar dan langsung ditujukan kepada pribadi Tuan Guru Kyai 
Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Dalam menghadapi 
setiap ancaman dan tantangan yang datang bertubi-tubi itu, 
Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, 
sebagai pejuang tidak pernah gentar dan tidak pernah mundur 
walaupun setapak dari gelanggang perjuangan. 

Akhirnya sejak pertempuran ini, NICA menghasut rakyat 
untuk berdemonstrasi keliling kota Selong untuk memojokkan 
pejuang-pejuang. Banyak pejuang dari sekitar Pringgabaya, 
Masbagik, Lendang Nangka, Lenek, Tebaban, Gapuk, Rumbuk, 
Lepak, Rarang, dan Dasan Lekong ditahan di penjara Selong 
dan sebagian dikirim ke penjara Denpasar dan Ambon. Keadaan 
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seperti ini berlangsung sampai penyerahan kedaulatan tanggal 27 
Desember 1949. Bersamaan dengan itu pula masyarakat Lombok 
Timur menyambut hidup baru, yaitu bebas dari penjajahan.

f )  Konsulat NU dan Masyumi Wilayah Sunda Kecil
Dalam bidang politik TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid 

diakui sebagai politisi yang unggul sehingga tidak mengherankan 
bila Presiden Abdurrahman Wahid berkomentar kepada cucu 
Hamzanwadi Zainul Majdi, M.A ketika berkunjung ke istana 
negara pada tanggal 18 Desember 1999 “Kiai Hamzanwadi  
adalah  guru saya. Saya banyak belajar terhadap cara berpolitik 
Hamzanwadi“.280

Kiprah Hamzanwadi dalam bidang politik ia tunjukkan 
tatkala menjadi  konsulat NU Sunda Kecil (Bali dan Nusa 
Tenggara) 1950, menjadi ketua badan penasihat Masyumi 1952, 
menjadi anggota Konstituante RI tahun 1955, dan  anggota MPR 
Pemilu ke-2 dan ke-3 dari tahun 1972-1982.281

Tatkala NU keluar dari Masyumi tahun  1952, Hamzanwadi 
tetap memilih Masyumi sebagai wadah untuk menyalurkan 
aspirasi politiknya. Langkah  dan strategi ini diambil seiring 
dengan konstelasi politik zaman liberal saat itu, sehingga 
PNI sebagai saingan politik tidak berdaya mengambil kursi 
pemerintahan di tingkat kabupaten di wilayah NTB.282 Sehingga 
ia dipilih menjadi ketua badan penasihat Masyumi Lombok 
Barat 1952. Akhirnya di dalam berpolitik memberikan kebebasan 
kepada muridnya untuk menyalurkan aspirasi politiknya terhadap 
partai politik mana saja asal partai tersebut memperjuangkan 
dan menegakkan Islam.

g)  Persatuan Ummat Islam Lombok (PUIL) Simbol Perlawanan 
Terhadap NIT 

280 Lihat Lombok  Post edisi  Senin, 20 Desember 1999 dan Tabloit Dwi 
Mingguan Mimbar Hamzanwadi, Edisi I/I/2000, 8

281 Lihat KH. Tuan guru Turmudzi Badarudin, Nahdatul Wathan dan 
Nahdhatul Ulama di  Lombok; Memposisikan TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid, dalam 
Buku Muhammad Noor dkk, Visi Kebangsaan Religius

282 Lihat Abdurrahman Wahid, Kiai Nyentrik Membela Pemerintah, 
(Yogyakarta: LKIS, 2000),  133
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Salah seorang tokoh keturunan Arab yang memainkan 
peran politik penting di pulau Lombok setelah kemerdekaan 
adalah Saleh Sungkar. Kisahnya yang tragis yang dikenal sebagai 
”Saleh Sungkar Affauir” merupakan tonggak bagi politik moderen 
Lombok dan keterlibatan keturunan Arab dalam politik Lombok, 
dan NTB. Saleh Sungkar dilahirkan di Ampenan, Lombok, tahun 
1920 sebagai putra tertua dari keluarga kepala golongan Arab 
di Lombok. Ia menamatkan sekolah HIS di Mataram, MULO 
di Solo dan Taman Madya Yogyakarta, tempat ia terlibat dalam 
gerakan nasionalis selama masa pendudukan Jepang. Setelah 
proklamsi kemerdekaanSaleh Sungkar aktif  dalam kegiatan-
kegiatan republik dan kemudian pulang ke Lombok pada akhir 
tahun 1945. 

Ia sempat ditahan di Lombok pada tahun 1946 karena 
aktivitas pro republiknya, tetapi kemudian dibebaskan. 
Lombok sejak per-tengahan 1946 masuk skema Federal dengan 
pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) yang didukung 
oleh para bangsawan Sasak. Di sinilah muncul bibit-bibit rivalitas 
politik antara Saleh Sungkar dengan kelompok bangsawan 
Sasak.

 Pada tahun 1947, Saleh Sungkar mendirikan organisasi 
Persatuan Umat Islam Lombok (PUIL) bersama-sama Tuan 
Guru Haji (TGH) Zainuddin dari Pancor. Pada tahun 1949, Saleh 
Sungkar dan TGH Zainuddin mendirikan cabang Masyumi 
di Lombok. Saleh Sungkar menjadi pemimpin organisasi 
tersebut. Duet mereka merupakan kombinasi yang tepat antara 
organisatoris yang intelektual dengan kyai populis yang memiliki 
banyak massa yang tergabung dalam nadhatul wathan (NW) dan 
PUIL. Pada tahun 1949 Saleh Sungkar terpilih mewakili Lombok 
dalam Parlemen NKT di Makassar. Di sana beliau memainkan 
peranan aktif  pada pertengahan 1950.283

Saleh Sungkar terpilih mewakili Parlemen NIT untuk 
menyampaikan pernyataan bergabung ke dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia langsung kepada Presiden Soekarno 

283 Burhan D. Magenda, Dinamika Peranan Politik Keturunan Arab di Tingkat 
Lokal, (Universitas Indonesia), Jurnal Antropologia, Vol. 29, No. 2, 2005, UI  
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di Yogyakarta. Setelah pembubaran NIT dan terbentuknya 
kembali negara kesatuan, Saleh Sungkar terpilih sebagai ketua 
DPRD pulau Lombok dengan Masyumi meraih mayoritas kursi. 
Masyumi merupakan kekuatan politik yang dominan di Lombok 
pada saat itu. Di organisasi tersebut bergabung semua tuan guru 
(kiyai) penting seperti TGH Zainuddin dan TGH Ibrahim dari 
Lombok Barat. Dengan basis pesantren yang kuat ini, Saleh 
Sungkar membawa Masyumi Lombok ke arah program populis 
dan Islami. Dengan kemampuan pidato yang memukau, Saleh 
Sungkar menjadi tokoh karismatik dan politisi paling populer di 
Lombok. Lawan-lawan politik dari partai sekuler dan nasionalis 
berusaha menjatuhkannya di DPRD melalui mosi-mosi tidak 
percaya, tetapi selalu dikalahkan oleh suara Masyumi yang 
mayoritas. Popularitasnya semakin kuat sehingga pada awal 
tahun 1952 beredar usulan masyarakat agar Sungkar menjadi 
kepala daerah pulau Lombok menggantikan Lalu Durachman 
yang akan pensiun. Popularitas Masyumi dibawah Saleh Sungkar 
demikian besar sehingga jika rencana pemilihan umum jadi 

Saleh Sungkar terbunuh dengan sangat kejam. Ia dijemput 
oleh orang yang dikenalnya sehabis menonton bioskop di 
Mataram tanggal 11 Maret 1952.284 Ternyata ia diculik dan 
kemudian dibunuh di suatu tempat. Politisi Lombok seperti 
Ki Agus Alwi yang menggantikan Saleh Sungkar sebagai 
Ketua Masyumi dan Ketua DPRD Pulau Lombok menunjuk 
Kapten Bambang Darmanto sebagai otak utama. Motifnya 
bersifat pribadi dan ideologis. Secara pribadi, Kapten Bambang 
Darmanto merasa sakit hati karena penyelidikan DPRD pulau 
Lombok terhadap penyalahgunaan dana pasar malam dan 
penyelundupan beras yang melibatkan dirinya. Secara ideologis, 
Kapten Bambang Darmanto terpengaruh oleh isu-isu (yang 
ternyata tidak benar) tentang rencana pendirian Negara Islam di 
Lombok dengan duet kepemimpinan Saleh Sungkar di eksekutif  
dan TGH Zainuddin di Syuriah.

284 Ed. Henk Schulte Nordholt and Gerry Van Klinken, Renegotiating 
Boundaries; Local politics in post-Soeharto Indonesia, KITLV Press, 2007, 281
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h) Menjadi Anggota Konstituante 1955; Ikhtiar Konstitusional 
Menegakkan NKRI
TGKH M Zainuddin Abdul Madjid adalah tipikal ulama 

sekaligus politikus yang berusaha mengaktualisasikan peran-
peran politiknya melalui pendekatan siyasah as-syar’iyah. 
Paradigama ini berangkat dari Islam bukan hanya sebuah system 
tata nilai dan kepercayaan an sich, melainkan juga sebagai sebuah 
formulasi bagi pebentka tata kehidupan bermasyarakat dan 
berpolitik dalam arti yang lebih luas.285

Karir Politik TGKH M Zainuddin Abdul Madjid dimulai 
sejak diangkat sebagai konsulat Nahdlatul Ulama (NU) sunda 
kecil pada tahun 1950. Selanjutnya ketikaa ahdlatul Ulama 
bersama ormas-ormas Islam lainnya bergabung dalam partai 
Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) di NTB, maka 
beliau diangkat sebagai Ketua Badan Penasehat Parta Masyumi 
untuk daerah Lombok pada tahun 1952.

Dari 1953-1955 TGKH M Zainuddin Abdul Madjid 
menetapkan bahwa organisasi NW menganut kebijakan “politik 
bebas”. Artinya organisasi ini tidak berafiliasi dengan kekuatan 
partai manapun. Sehingga ia merestui terbentuknya partai 
Nahdatul Ulama (NU), Persatuan tarbiyah islmiyah (Perti) dan 
PSII di Lombok Pada tahun 1953 dan 1954. Namun pada tahun 
1955 ia dan organisasi NW memilih berafiliasi dengan partai 
masyumi. Sehingga ia diangkat sebagai anggota konstituante 
1955-1959 hasil dari pemilihan Umum pertama 1955

i) Menjadi Anggota MPR RI Dua Periode (1972-1982)
Perkembangan selanjutnya setelah Partai Masyumi 

dikucilkan dari DPRGR pada bulan April 1960 dan diperintahkan 
untuk membubarkan diri empat bulan kemudian, maka 
konstelasi perpolitikan Nasional mulai mengalami kegoncangan. 
Polarisasi kekuatan politik menjadi tinggal tiga kekuatan besar, 
yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Nahdlatul Ulama 
(NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akhirnya gagasan 
NASAKOM (Nasional, Agama, dan Komunis). Nasional diwakili 

285  Muslihan habib ddk, Visi Kebangsaan Religius… 216
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oleh PNI, agama oleh NU, dan Komunis oleh PKI.
Setelah Partai Masyumi dibubarkan, dikalangan politis 

muslim Indonesia berkembang gagasan untuk membentuk 
suatu wadah partai politik sebagai pengganti Masyumi. Maka 
tahun 1968, lahirlah Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). 
Partai ini didukung oleh Sembilan Organisasi Islam; yakni 
1] Muhammadiyah; 2] Jamiatul Washliyah; 3] Gasbiindo; 4] 
Persatuan Islam; 5] Nahdlatul Wathan; 6] Mathla’ul Anwar; 7] 
Syarekat Nelayan Islam Indonesia; 8] Persatuan Buruh Islam 
Merdeka; 9] Persatuan Umat Islam.

Selanjutnya pada tangga 27 rajab 1390 atau 28 september 
1970 NW secara aklamasi menetapkan afiliasinya ke partai 
Golkar. Dalam pemilihan umum 1971 dan 1977 TGKH M 
Zainuddin Abdul Madjid terpilih sebgai anggota MPR RI dari 
partai Golkar. Kemudian terpilih menjadi anggota MPR RI 
Fraksi Utusan Daerah 1982.286

Pilihan politik Nahdltul Wathan kepada Golkar 
merupakan embrio bagi konflik internal organisasi tersebut, 
ini disebabkan karena sebagaaian dari kader-kader Nahdlatul 
Wathan memilih garis politiknya dengan berafilisiasi kepada 
Partai Persatuan Pembangunan yang notabenemerupakan 
Partai Islam. Konflik internal ini berlangsung sampai pemilihan 
umum tahun 1977 yang berimplikasi terhadap mundurnya 
sejumlah pengurus Nahdlatul Wathan di berbagai tingkatan. 
Kondisi ini melatarbelakangi diadakannya Mukhtamar kilat 
organisasi Nahdlatul Wathan  pada tanggal 31 Januari 1977. 
Hasil Muhktamar kilat ini merekomendasikan bahwa pimpinan 
Dewan Mustasyar dan Pengurus Besar dijabat oleh Tuan Guru 
Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Dan pengurus 
yang tidak sejalan dengan organisasi Nahdlatul Wathan 
disingkirkan dari kepengurusan.

Sikap ini kemudian melahirkan gagasan untuk kembali 
ke KhittahNahdlatul Wathan, yakni berkonsentrasi pada kerja 

286 Muslihan habib ddk, Visi Kebangsaan Religius… h.226 dan Henk Schulte 
Nordholt and Gerry Van Klinken, Renegotiating Boundaries; Local politics in post-
Soeharto Indonesia, (Leiden: KITLV Press, 2007)  285
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kultural, seperti pendidikan, social, dan dakwah. Gagasan untuk 
kembali ke Khittahini mendapat momentumnya dalam hultah 
NWDI ke-47 pada tahun 1983.

Selain berbagai kiprah dan kegiatan di atas, TGKH M 
Zainuddin Abdul Madjid juga dapat sisajikan sebagai berikut:

a) Membangun Semangat Nahdah (kebangkitan) Religius-
Kebangsaan dalam Lagu dan Kaya TGKH. Muhammad 
Zainuddin Abdul Madjid
Pembicaraan tentang subjek Islam dan Wawasan Kebangsaan 

mengisyaratkan seolah-olah masih adanya dikhotomi antara 
Islam pada satu pihak dengan wawasan kebangsaan Indonesia 
pada pihak lain. Padahal,  Islam telah berabad-abad berada 
di kawasan yang sejak 17 Agustus 1945 secara resmi sebagai 
Indonesia. Dalam proses yang begitu lama dan panjang, Islam 
sesungguhnya telah menjadi bagian tidak terpisahkan (embedded) 
dari realitas kehidupan agama, sosial, kultural dan  politik 
negeri ini. Karena itu, berbicara tentang ‘Islam dan Wawasan 
Kebangsaan’ mestilah tidak dalam perspektif  dikhotomis; 
tetapi semata-mata untuk kepentingan praktis, bahwa dalam 
realitasnya memang terdapat kedua entitas tersebut-yang dalam 
konteks Indonesia sebagian besar sebenarnya telah menyatu dan 
tumpang tindih satu sama lain

Kenyataan tersebut bisa dilihat dari perspektif  pemikiran 
dan praksis  TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. 
Tidak ragu lagi, pemikiran TGKH berorientasi sangat kuat pada 
integrasi keislaman-keindonesiaan; yang dengan demikian dapat 
disebut sebagai ‘pemikiran kebangsaan relijius’.287

Salah satu realisasi terpenting pemikiran dan gerakan 
kebangsaan relijius itu adalah pembentukan organisasi Nadlatul 
Wathan (NW) pada 15 Jumadil Akhir 1372/1 Maret 1953). 
Organisasi ini semula lahir dalam bentuk Nahdlatul Wathan 
Diniyyah Islamiyah pada 15 Jumadil Akhir 1356/22 Agustus 

287 Azyumardi Azra, Islam Rahmatan Lil ‘Alamin Dan Wawasan Kebangsaan; 
Perspektif  TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid (1904-1997) Dan Nahdlatul Wathan, 
Makalah Muktamar XIII Nahdlatul Wathan (NW) Pondok Pesantren Nurul 
Haramain, Narmada Lombok Barat, NTB 7-9 Agustus 2016
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1937. Sejak semula NWDI dan kemudian NW merupakan ormas 
Islam Indonesia Wasathiyyah ‘Ahlus Sunnah wa al-Jamaah ‘ala 
Madzhab Imam al-Syafi’i’ yang bertujuan Li I’la’i Kalimatillah 
wa Izzi al-Islam wa al-Muslimin’. Tidak ragu, ketinggian dan 
kemuliaan Islam dan kaum Muslimin Indonesia itulah yang 
mendasari TGKH Zainuddin Abdul Madjid untuk mendirikan 
organisasi ‘kebangkitan tanahair’ (nahdlatul wathan). Bagi 
Allahyarham istilah ‘nahdlatul wathan’ mengandung dua tujuan 
filosofis; membangun Islam dan negara-bangsa Indonesia secara 
simultan; membangun Islam dan kaum Muslimin sekaligus juga 
membangun negara-bangsa Indonesia. 

Semangat ini pula yang menjadi motif  pokok TGKH 
Zainuddin Abdul Madjid ikut berada di garis terdepan dalam 
mempertahankan kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Allahyarham 
melakukan perjuangan baik melalui misi diplomatik ke negara-
negara Arab, misalnya ke Arab Saudi pada 1948, dan perjuangan 
fisik. Tak kurang pentingnya, TGKH Zainuddin menjadikan 
kelembagaan NWDI dan NBDI (Nadlatul Banat Diniyah 
Islamiyah). Sejak awal Juni 1946 TGKH Zainuddin Abdul Madjid 
menjadikan kedunya sebagai lokus dan pusat perlawanan 
terhadap kekuatan militer Belanda yang berusaha keras kembali 
menguasai bumi pertiwi Indonesia. 

Kemampuan Maulanasyeikh TGKH M Zainuddin Abdul 
Madjid dalam bidang sastra membedakannya dengan ulama-
ulama lain yang ada di Indonesia, termasuk Hidratus Syeikh 
KH Hasyim Asy’ari Pendiri Nahdlatul Ulama, juga KH Ahmad 
Dahlan pendiri Muhammadiyah. Lebih dari 20 lagu karya 
Maulanasyeikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid, ditambah 
dengan berbagai syair indah, salah satunya Wasiat Renungan 
Masa maupun dalam berbagai genre lagu berbobot.288

Karya lagu-lagu perjuangan Maulanasyeikh bisa 
dikelompokkan dalam berbagai aspek, mulai dari bahasa, isi, 
dan genre. Variasi-variasi karya sastra yang kaya dari beragam 
perspektif  ini menunjukkan bagaimana kemampuan dan proses 

288 M Nashib Ikroman, Mengaji Sastra Hamzanwadi; Analisa Kritis – Stukturalis,  
(Mataram; Hamzanwadi Institute, 2016)
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kreatif  Maulanasyeikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid yang 
luar biasa dalam bidang sastra.

Dari sisi bahasa, karya maulansyeikh dalam multi bahasa, 
ada tiga bahasa yang digunakan yakni Bahasa Arab, Bahasa 
Indonesia, dan Bahasa Sasak. Tidak hanya kaya dari sisi bahasa, 
karya sastra maulanasyeikh juga kaya dari sisi konten atau isi. 
Isi-isu karyanya meilingkupi hampir semua aspek kehidupan, 
tidak hanya yang terkait dengan nasihat agama sebagaimana jika 
melihat identitas beliau sebagai ulama. Tetapi juga dari sisi isi 
menunjukkan bagaimana Maulanasyeikh TGKH M Zainuddin 
Abdul Madjid sebagai seorang pejuang dan patriot yang berjuang 
demi agama, bangsa dan negara. Termasuk pesan politik, kriteria 
pemimpin, organisasi, dan penegasan sikap. Berikut beberapa 
aspek dari isi karya-karya Maulanasyeikh TGKH M Zainuddin 
Abdul Madjid.

1.  Agama
Sebagai seorang Ulama, TGKH M Zainuddin Abdul 

Madjid concern pada upaya meningkatkan ketaqwaan manusia 
kepada Allah SWT. Sejumlah karya sastra Maulanasyeikh yang 
berupa lagu dan syair juga berisi fokus tentang ajakan atau 
nasihat keagamaan. Bagaimana agar semua umat terus belajar, 
dan meningkatkan ketaqwaan. Dalam lagu-lagu nasihat agama 
ini, Maulanasyeikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid tetap 
menempatkan NWDi, NBDI dan NW sebagai wadah bersama 
untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sejumlah karya lagu yang berisi tentang nasihat keagamaan 
tersebut diantaranya lagu berjudul “Pacu Gamaq”.

Lagu ini berisi ajakan beribadah meningkatkan ketaqwaan 
kepada Allah SWT, tidak ada keutamaan lain di dunia ini yang 
melebihi dari tujuan untuk beribadah kepada Allah SWAT, baik 
itu harta maupun tahta.
 Daka’te sugeh, 
 Daka’te bangse mulie
 Ende’ne ara’ gune
 Mun de’ne ara’ agame
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 Pacu gama’ne
 Ngaji sembahyang pause
 Mudahan gama’
 Tepade tame syurge

Pesan-pesan agama yang ditunjukkan maulanasyeikh 
TGKH M Zainuddin kental nuansa sufisme. Yakni ilmu untuk 
mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihan 
akhlaq, membangun dhahir dan batin serta untuk memporoleh 
kebahagian yang abadi.6

45

Yang Maha Esa adalah Satu

Mustahil berbilang mustahil berpadu

Dengan dalil Quran yang satu

Surat Al-lkhlash tempatnya jitu

197

Dekatkan dirimu kepada Tuhan

Jauhkan dari pembela syaitan

Amar-ma ruf  wajib tegakkan

Na hi-mungkar tetap aktifkan
Berbagai pesan keagamaan juga tertuang dalam “Wasiat 

Renungan Masa”. Seperti bait 45 menegaskan soal tauhid. Pesan-
pesan untuk mengamalkan perintah Allah SWT dan menjauhi 
dan memerangi larangan-larangan Allah juga harus ditegakkan 
seperti yang dituangkan dalam bait syair 197

2.  Moralitas
Pesan-pesan moralitas juga sangat kaya dalam karya 

Maulanasyeikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid. Bagaimana 
seharusnya menjadi manusia menjadi banyak tema yang 
disampaikan. Seperti pesan moral yang disampaikan dalam bait 
nomor 69 “Wasiat Renungan Masa”.
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69

Sangat durhaka seorang hamba

Menjual iman melelang taqwa

Membuang diri dan ibu bapa

Mengejar bayangan kursi dunia
Salah satunya lagu berjudul “Sakit Jahil”. Lagu ini juga 

pantun nasehat yang pokok pikirannya mengenai penyakit hati 
yang dinamakan sakit jahil. Jenis sakit ini tidak ada obatnya 
kecuali kecuali belajar agama. Dalam lagu ini Maulanasyeikh 
TGKH M Zainuddin Abdul Madjid juga memperkenalkan 
dua madrasah yang didirikan yakni Nahldtul Wathan Diniyah 
Islamihay (NWDI) untuk santri laki-laki dan Nahdlatul Banat 
Diniyah Islamiyah (NBDI) untuk santri perempuan sebagai 
tempat menimba ilmu agama agar selamat di dunia dan 
akhirat.

Sakit jahil nde’ nara’ owatne

Selainan si’te beguru ngaji

Semeton jari si’ masih sakit

Tepade beroat le’ Nahdlatul Wathan

Pade ngaji le’ Nahdlatul Wathan

Agente selamet erak le’ akherat

Dan seterusnya...

3.  Nasionalisme
Dalam konteks ajakan kesadaran kepada kaumnya 

masyarakat Sasak, Maulanasyeikh juga memberikan penekanan 
khusus. Bagaimana orang Sasak di Lombok yang menjadi bagian 
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu lagu yang 
menunjukkan pesan seperti di atas ditunjukkan dalam lagu “Ya 
Fata Sasak”.

Lagu Ini diajar langsung oleh Maulanasyaikh TGKH M 
Zainuddin Abdul Madjid kepada murid-muridnya Di Ma’had 
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Darul Qur’an Wal Hadits NW di Pancor. Lagu Ini disebut 
sebagai lagu Khalid bin Walid. Yang dimaknai sebagai lagu 
penggerak perjuangan, penyemangat untuk berjuang pantang 
menyerah.289 Khalid Bin Walid merupakan Panglima Perang di 
Zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa Khulafurrasyidin 
yang tidak terkalahkan. Figur pemimpin dengan jiwa membara 
dan bersemangat dalam memimpin pasukan, sehingga Nabi 
Muhammad SAW menjulukinya Saifullah Al-Maslul (pedang Allah 
yang terhunus). Maulanasyeikh menulis lagu ini diperkirakan 
pada tahun 1934an.

Semua warga NW diajak insaf  dan sadar akan arti Sasak. 
Pemuda. Organisasi. Dan persatuan sesama nahdiyyah wathoniyah 
indonesiyyah wa islamiyah. Bagaimana sikap final maulanasyeikh 
terhadap dasar negara juga ditunjukkan dalam bait syair “Wasiat 
Renungan Masa”.

44

Negara kita berpancasila

Berketuhanan Yang Maha Esa

Ummat Islam pating seria

Tegakkan sila yang paling utama

68

Hidupkan iman hidupkan taqwa

Agar hiduplah semua jiwa

Cinta teguh pada agama ...

Cinta kokoh pada negara

4.  Organisasi
Dalam karya sastra yang dihasilkan, Maulanasyeikh TGKH 

M Zainuddin Abdul Madjid juga menunjukkan bagaimana 
membangun semangat juang, kekompakan, dan kaffah dalam 
berjuang. Tidak hanya ajakan, tetapi sekaligus sebagai sarana 

289 Fahrurrozi Dahlan, “Energi Patriotisme Dalam Lagu Karya Maulanasyeikh”. 
5 Oktober 2016
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menginternalisasi Islam, mazhab syafi’i, dan Nahdlatul Wathan 
sebagai satu kesatuan “ideologi”. Hal ini ditunjukkan dalam lagu 
Mars NWDI.

Mars NWDI

Kami benihan Nahdlatul Wathan yang setia

Mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa

Agar umat seluruh bersatu raga

Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka

Teguhkan hati janganlah mundur walau setapak kaki

Dan seterusnya...
Lirik lagu ini menunjukkan ideogi Nahdlatul Wathan 

perjuangan untuk tanah air, bagaimana identitas seorang warga 
Nahdlatul Wathan harus mengorbankan jiwa dan raga untuk 
nusa dan bangsa. Sikap ini sebagai sebuah sikap final setiap 
orang yang mengikrarkan diri dalam organisasai Nahdlatul 
Wathan. Teks lagu ini juga memiliki arti, bahwa setiap orang 
yang memiliki kecintaan terhadap tanah air, berjuang untuk 
nusa dan bangsa merupakan warga Nahdlatul Wathan.

Sikap berkorban untuk nusa dan bangsa inilah sebagai sikap 
dan alat pemersatu umat. Kalimat umat ini ditujukan sebagai 
sebutan identitas muslim di Indonesia. Dan dengan identitas 
sebagai umat nusa dan bangsa, sebagai muslim, sebagai sikap 
final, untuk menghargai setiap perbedaan demi persatuan dan 
kesatuan bangsa.

Maulanasyeikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid juga 
menggariskan, setiap warga Nahdlatul Wathan atau setuap 
orang yang berjuang untuk tanah air,haruslah memiliki sikap 
ikhlas dan tanpa pamrih dalam berjuang.

Pemilihan kata Tuhan dalam kalimat “Serta Tulus Ikhlas 
Kepada Tuhan”, juga memiliki makna tersendiri, sehingga dalam 
lagu ini, Maulanasyeikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid 
tidak menggunakan kata ALLAH. Tidak ada keperluan untuk 
mencocokkan rima sehingga harus memilih kata TUHAN. 
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Sebab lagu ini sendiri tidak mementingkan rima. Pemilihan 
kata TUHAN sebagai pengganti kata ALLAH, menunjukkan 
sikap nasionalisme, patriotisme, toleransi, dalam ber Indonesia. 
Seperti halnya yang telah menjadi konsensus bersama bangsa 
Indonesia, yakni Berketuhanan Yang Maha Esa.

Pemilihan diksi ini menunjukkan sikap dan identitas 
maulanasyeikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid. Ber-NW 
sekaligus merupakan sikap final bagaimana ber-Indonesia, yakni 
“Bineka Tunggal Ika” dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI).

Maulanasyeikkh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid juga 
menegaskan sikap organisasi Nahdlatul Wathan

115

NW alat penegak iman

Penegak taqwa ajaran Tuhan

Bukan alat mencari makan

Mencari kursi melelang iman

5.  Politik
Bagaimana soal politik juga tersajidalam karya-karya 

Maulanasyeikh, bagaimana sikap dalam pemerintahan, 
bagaimana sikap sebagai warga, dan juga kritik terhadap 
lembaga dan sistem politik yang ada di Indonesia.Maulansyeikh 
TGKH M Zainuddin Abdul Madjid dalam syair-syair yang 
diciptakan secara jelas menyebutkan kriteria pemimpin untuk 
membangun Indonesia dan daerah. Ada sejumlah bait dalam 
“Wasiat Renungan Masa” menyebut jelas. Ada pemimpin yang 
disebut sebagai Fir’aun modern.

60

Terkadang ingin merebut dunia

Jadi kepala jadi pemuka

Jadi kemudi jadi utama

Hingga menendang prinsip agama
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97

Kalau diserahkan kepada mereka

Memimpin agama atau negara

Maka qiamatlah agama kita

Sebelum qiamat nusa dan bangsa
Bagaimana kritik maulanasyeikh terhadap perilaku partai 

politik juga dengan garang disampaikan maulanasyeikh TGKH 
M Zainuddin Abdul Madjid, seperti dalam bait 142 “Wasiat 
Renungan Masa”.

142

Ajibnya terkadang di Partai Islam

Berpura-pura membela Islam

Akttp keliling siang dan malam

Membela diri melupakan Islam
Sikap politik Maulanasyeikh TGKH M Zainuddin Abdul 

Madjid terhadap tidak meratanya distribusi pembangunan yang 
dilakukan pemerintah juga menjadi perhatian. Seperti yang 
ditulis dalam bait ke 126 “Wasiat Renungan Masa”.

126

NTB mengharap pemerataan

Keadilan sejati dan kebenaran

Agar meratalah kemakmuran

Di tanah-air ciptaan Tuhan

6.  Pendidikan
Pesan-pesan berisi konsep serta pentingnya pendidikan, 

sebagai jalan untuk menaikkan drajat manusia. Maulanasyeikh 
TGKH M Zainuddin Abdul Madjid memandang, melalui 
pendidikan, akan bisa dicapai selamat dunia dan akhirat.

Dalam lagu berjudul “Inaq Amaq”, Maulanasyeikh TGKH 
M Zainuddin Abdul Madjid menunjukkan pesan kepada semua 
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orang tua agar menyekolahkan anak-anaknya di Madrasan 
NWDI dan NBDI. Sebab, dengan dunia pendidikan agama 
melalui madrasah bisa menjadikan generasi yang selamat di dunia 
dan akhirat. Dalam lagu ini juga menunjukkan bagaimana cara 
Maulanasyeikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid menjalankan 
dakwah pendidikan. Mengajak dan meningkatkan kesadaran 
para orang tua untuk menyekolahkan generasi.

Inaq Amaq

Inaq amaqku sik demen lek agame

Serah gama’ anakde

Beguru agame lek madrasah sik arak due

Beguru agame lek madrasah sik arak due

Nahdlatul Wathan tao’ne mune mame

Nine lek Nahdlatul Banat
Ada juga lagu yang menunjukkan bagaimana pendidikan 

agama dalam Islam. Ada kriteria dari seorang guru yang harus 
memiliki sanad keilmuan yang jelas. Serta menunjukkan sikap 
yang terukur.

 Memilih Guru
 Pandai-pandai memilih guru tao’ ngaji Guru sa’ tegas kance 

jujur ikhlas hati Mengajar bukan karena materi atau kursi 
Hanya semata-mata ikhlas karena ilahi

 Kalau hubungan dengan guru terpisah Jauh magfirah dan putus 
barokah Putus barokah hilang semua muru’ah Walau ulama’ 
sedunie mele pesolah

 Dan seterusnya....
Dalam lagu berjudul “Satui Jati”, Maulanasyeikh TGKH M 

Zainuddin Abdul Madjid juga menegaskan mengenai identitas 
ulama yang haqiqi sebagai tempat untuk berguru dan menimba 
ilmu. Ciri-ciri wajib yang dimiliki ulama ada empat yakni Alim 
(kaya ilmu), Sholeh (ibadah hebat), ikhlas (perjuangan tanpa 
pamrih, tidak ada tujuan selain keridaan Allah), dan ciri terakhir 
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“tegak” yakni memiliki sikap tegas dan jelas terhadap agama, 
tidak ragu dan berhianat selain untuk tujuan agama. Ini juga 
ditegaskan dalam bait syair nomor 182 di “Wasiat Renungan 
Masa”.

182
Kalau guru membuang muridnya
Tidak terputus pertaliannya
Dan sebaliknya putus jadinya
Ini menurut fatwa “Fuqaha”

7.  Sejarah
Karya-karya Maulanasyeikh TGKH M Zainuddin Abdul 

Madjid juga kaya dengan sejarah. Dalam sejumlah karya 
menunjukkan secara ekspilist mengenai sejarah tertentu, salah 
satunya bagaimana sejarah masuknya Islam di Lombok dan 
Sumbawa. Berikut contoh dua petikan bait sejarah yang ada 
dalam karya “Wasiat Renungan Masa”.

25

Wali Songo Malik Ibrahim

Sentral da’wahnya pernah bermukim

Beberapa waktu di Pengkores intim

Suku Sasak islamnya salim

38

  Di Uang Peleng di Moyohulu Tujuh mubaligh bermakam di situ 
Penyebar Islam zaman dahulu Awal terbuka daerah Dompu

b) Modernisasi Sistem Pendidikan Pondok Pesantren
Upaya TGKH. M. Zainuddin untuk memodernisir 

lembaga pendidikan Islam dipengaruhi langsung dari Makkah, 
sepulangnya menimba ilmu di Madrasah al-Shawlatìyah-
Makkah. Selain ingin memperbarui sistem pendidikan Islam, 
sekolah umum yang dikenal sebagai pendidikan Barat dipandang 
TGKH. M. Zainuddin tidak ideal untuk diterapkan di lembaga 
pendidikan Islam. Sebab keberadaannya disediakan oleh penjajah 
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dengan misi tertentu yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.290 
Oleh karenanya, TGKH. M. Zainuddin kemudian memadukan 
sistem pendidikan klasikal dan modern dalam pendidikan yang 
dikonsepsikannya.291

Perjuangan untuk memperbarui dalam sistem pendidikan 
Islam tersebut diselimuti oleh pengalaman heroik. Ia harus 
berhadapan dengan para ulama tradisional yang telah lama 
eksis di tengah masyarakat. Meski demikian Zainuddin tetap 
beranggapan bahwa hidup adalah perjuangan, sedangkan 
perjuangan adalah kelelahan, kesibukan, dan keyakinan. Salah 
satu semboyannya, “hidup tanpa aqidah dan gagasan tanpa 
keberanian berkurban adalah sia-sia, hampa, bahkan sesat dan 
binasa.292 Itulah kemudian dia menganggap ide-idenya yang 
awalnya kurang bisa diterima ia anggap sebagai sebuah dinamika 
kehidupan.

Perkembangan pendidikan di lingkungan Nahdlatul 
Wathan ditandai dengan dibentuknya institusi tersebut menjadi 
organisasi sosial keagamaan untuk mempertegas misinya 
yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. 
Selain didorong oleh misi tersebut, menurut Fauzan Fuad, 
pembentukan Nahdlatul Wathan sebagai organisasi juga tidak 
lepas dari faktor politik. Hal itu terjadi semenjak Nahdlatul 
Ulama (NU) keluar dari Partai Masyumi untuk membentuk 
partai sendiri, yaitu Partai Nahdlatul Ulama pada tahun 1952.293 
Sementara T.G. Hamzanwadi yang sejak tahun 1950 sudah 
diangkat menjadi konsulat organisasi tersebut untuk wilayah 
Sunda Kecil (Wilayah Bali dan Nusa Tenggara) tetap memilih 
Masyumi sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politiknya. 
Langkah dan strategi ini diambil seiring dengan konstelasi 

290 Masnun, et al., Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid ( Jakarta: 
Pustaka al-Miqdad, 2007), h.50. Lihat Juga Khirjan Nahdi, NW dan Peran Modal; Studi 
Etnografi-Historis Modal Spiritual & Sosiokultural, (Yogyakarta: INSYIRA, 2012)

291 Lihat Usman, Filsafat Pendidikan; Kajian Filosofis Pendidikan NW di Lombok, 
(Yogyakarta: Teras, 2010)  

292 Nu’man, et al., Biografi Maulana Syeikh TGH. Muhammad Zainuddin Abdul 
Majid (Pancor: Pengurus Besar Nahdhatul Wathan, 1999), 24 

293 Abdul Kabir, “Karakteristik Gerakan Pembaharuan dan Pemikiran TGKH 
Hamzanwadi”, Jurnal Fikrah, No. 1, Vol. 1 ( Juli-Desember 2006), 78
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politik pada zaman liberal saat itu, sehingga PNI sebagai saingan 
politik tidak berdaya mengambil kursi pemerintahan di wilayah 
NTB, maka TGKH. M. Zainuddin dipilih menjadi ketua Badan 
Penasehat Partai Masyumi Daerah Nusa Tenggara Barat pada 
tahun 1952.294

Jika ditelusuri sistem pendidikan Islam di Lombok sejak 
masuknya Islam sampai awal kedatangan Hamzanwadi masih 
bersifat pengajian-pengajian di langgar-langgar dan masjid-
masjid layaknya seperti majelis taklim yang dipimpin oleh 
seorang Tuan Guru. Pada saat itu banyak pesantren dengan 
kelas-kelas yang terdiri dari kelompok-kelompok murid yang 
mempunyai perbedaan umur yang mencolok, yang duduk 
mengelilingi seorang guru dengan pelajaran yang sama untuk 
semua umur, tiada kurikulum, tiada batasan umur, lama belajar 
atau tingkat pengetahuan.

Materi pengajaran cukup sederhana yaitu berkisar 
pada pembahasan tentang ibadah-ibadah keseharian, dengan 
menggunakan kitab-kitab berbahasa Melayu. Di  samping 
itu juga penguasaan membaca Al-Qur’an tanpa memahami 
makna yang terkandung di dalamnya dan tidak menekankan 
kepada cara membaca Al-Qur’an berdasarkan hukum-hukum 
bacaan (Tajwid), sehingga tidak mengherankan lapadz di 
dalam melantunkan ayat-ayat Al-Qur’an berbeda-beda antara 
tempat belajar yang satu dengan yang lainnya. Masalah teologi 
(ketuhanan) juga dipelajari, yang berkisar pada materi-materi 
mengenal Tuhan lewat nama-namanya (sifat dua puluh), rukun 
iman, rukun Islam dan masalah pahala dan dosa.

Pendidikan keagamaan di Lombok mengalami kemajuan 
yang signifikan  menjelang akhir abad ke-19, setelah situasi 
kehidupan keagamaan mulai cerah. Pusat-pusat pendidikan 
dengan sistem pengajian tumbuh, seperti di Batu Bangka Sakra 
Lombok Timur di bawah pimpinan Haji Ali, di Praya Lombok 
Tengah di bawah pimpinan guru Bangkol, di Sesela Lombok 
Barat di bawah pimpinan Tuan Haji Amin, di sekarbela Lombok 

294  Abdurrahman Wahid, Kiai Nyentrik Membela Pemerintah (Yogyakarta: 
LKiS, 2000), 133
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Barat di bawah pimpinan Tuan Guru Haji Mustafa. Anak-anak 
selain membaca Al-Qur’an juga diajar tentang ushul dan fiqh. 
Bagi orang tua ditambah dengan pelajaran tasawuf. 295

Di ibu kota kerajaan, isteri raja Mataram yang taat beragama 
Islam membangun masjid dan tempat-tempat pendidikan anak-
anak pegawai istana yang beragama Islam dan anak-anak keluarga 
raja yang sudah masuk Islam. Materi pelajaran membaca dan 
menulis Al-Qur’an, huruf  Arab  dan ilmu tauhid dan fiqih.

Sistem pembelajaran Al-Qur’an di masjid  atau surau  
diberikan secara individual, berganti-ganti. Ada yang mulai 
dari mengenal abjad, ada pula yang langsung mulai dengan Al-
Qur’an. Pengajaran secara global, guru mulai dengan memberi 
contoh, kemudian murid meniru dan menghapalnya  tanpa 
mengenal huruf  sama sekali. Kemudian murid diajar mengeja 
huruf  seayat demi seayat, sampai akhirnya tiap kali satu summum, 
juz, dan seterusnya. Kalau sudah lancar guru tinggal menyimak 
dan membenarkan lafal atau tajwid yang salah. 

Sistem tersebut sebagaimana yang berlaku di Indonesia 
pada umumnya, yaitu  pengajaran sistem pendidikan dasar dan 
lanjutan. Pendidikan dasar terdiri atas pengajaran Al-Qur’an. 
Pendidikan ini hanya terpusat pada Al-Qur’an dan disebut 
dengan pengajian Al-Qur’an yang terdiri atas pelajaran  membaca 
beberapa bagian Al-Qur’an, untuk permulaan, diajarkan surat 
al-Fatihah kemudian surat-surat pendek  dalam juz amma. Di 
samping itu juga diajarkan peraturan-peraturan dan tata tertib 
sholat, wudhu dan beberapa do’a. Pengajian diberikan secara 
individual di rumah guru, langgar, atau surau, bahkan digrumah 
orang tua murid, sehingga diharapkan anak didik di awal akil 
balig sudah fasih untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib.

Metode pengajaran tersebut sebagaimana digambarkan 
oleh Snouck Hurgronje, dalam Verspreide Geschrften IV, I 
halaman.161 yang dikutip oleh Karel A. Steenbrink berikut ini:

295 Sri Yaningsih, Sejarah Pendidikan Daerah Nusa Tenggara Barat, (Mataram; 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya 
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1980), 29
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Pengajian Al-Qur’an ini diberikan secara individual kepada para 
murid. Biasanya mereka berkumpul di salah satu langgar atau 
di serambi rumah sang guru. Mereka membaca dan melagukan 
ayat-ayat suci di bawah bimbingannya selama ¼  atau ½ jam. 
Ketika salah seorang murid menghadap guru, murid lainnya 
dengan suarta keras mengulang kajian kemarin atau lanjutan 
pelajaran yang telah diperbaiki gurunya. Jadi dalam langgar/
rumah semacam itu, orang dapat mendengar bermacam 
suara yang bercampur aduk menjadi satu. Akan tetapi karena 
semenjak kanak-kanak terbiasa hanya mendengar suara mereka 
sendiri, para murid tersebut tidak terganggu suara murid yang 
lain.296

Sistem pembelajaran tersebut di atas mulai mengalami 
perubahan setelah munculnya Hamzanwadi dengan ide dan 
gerakan-gerakannya setelah pulang dari menuntut ilmu di 
Makkatul Mukarromah. Dia mengubah situasi dan merombak 
kultur budaya asli suku Sasak yaitu budaya Wetu telu.(waktu 
tiga)

Sebagaimana diketahui, Wetu telu merupakan agama 
tradisional yang di perkaya dengan ajaran-ajaran lokal seperti 
pemujaan roh. Islam diperlakukan sebagai sebuah unsur parsial 
yang dicangkokkan dalam mosaik tradisi kultural Wetu telu yang 
lebih besar.297

Tentang keadaan tersebut, sebagaimana ungkapan 
Hamzanwadi dalam karya monumentalnya “wasiat renungan 
masa” yang berbunyi: Bahwa di Lombok  sebelum ini (sebelum 
Nahdlatul Wathan). Paham animis anutan asli, sewaktu-waktu 
didatangi da’i, akhirnya lahir  Sulthan Rinjani.298 Yang dimaksud 
Sulthan Rinjani adalah Hamzanwadi.

Gebrakan pertama yang dilakukan oleh Hamzanwadi yaitu 
mendirikan pesantren Al-Mujahidin pada tahun 1934. Dua tahun 
kemudian Hamzanwadi mendirikan madrasah khusus bagi kaum 

296 Karel A Steenbrink, Pesantren…, 11
297 Erni Budiwanti, Islam Sasak...  33
298 Hamzanwadi, Wasiat Renungan Masa, (Pancor, NTB: Toko Buku Kita, 

1995),  23. Mengenai NW dan Transformasi Sosial, Lihat Baharudin, NW dan 
Perubahan Sosial, (Yogyakarta: Genta Press, 2007)  
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laki-laki yaitu Nahd}atul Wat}an Diniyyah Islamiyyah  (NWDI) 
pada tahun 1936 dan lembaga pendidikan kaum perempuan 
yaitu Nahdlatul Banat Diniyyah Islamiyyah (NBDI)  6 tahun 
pada tahun 1943. Pada saat itu mendidik kaum wanita untuk 
belajar menulis, membaca dan lain-lainnya, merupakan suatu 
hal yang dianggap melanggar kodrat kaum wanita.299

Dengan perjuangan Hamzanwadi yang begitu gigih 
untuk mencerdaskan masyarakat Lombok, mulai masyarakat 
perkotaan sampai pelosok desa, maka tersebarlah madrasah-
madrasah yang berada di bawah pimpinan Hamzanwadi, 
sehingga madrasah itu kini berjumlah 460 buah.300 Ide pendirian 
institusi tersebut karena sistem belajar di Lombok kurang efektif  
untuk memajukan masyarakat Lombok dari keterbelakangan.  

Berdasarkan pembabakan sejarah, kelembagaan Pesantren 
NW dipetakan dalam tiga babak, yakni fase pendirian dan fase 
I adalah babak awal (genuine), fase II, III, dan IV adalah babak 
perubahan (change), dan fase V hingga saat sampai seterusnya 
adalah babak pengembangan (development) sebagaimana gambar 
di bawah ini.

Fase pendirian hingga fase pertama masih merupakan 
babak sejarah awal karena masih diwarnai oleh keaslian pikiran 
dan cita-cita awal pendirian Pesantren NW, yang cenderung 
mementingkan keber-adaan struktur, bukan variasinya. Fase 
II hingga IV masuk babak perubahan karena pada ketiga fase 
ini Pesantren NW mengalami berbagai perubahan untuk 
maksud penyesuaian dengan dinamika pendidikan yang terjadi 
dalam konteks yang lebih luas (nasional). Fase V masuk babak 
pengembangan karena Pesantren NW dengan semua komponen 
strukturnya sudah memiliki bentuk dan pola yang mapan.301

299 Pidato Amanat Ketua Umum Pengurus Besar NW pada Pembukaan 
Muktamar Nahdlatul Wathan ke 8 tanggal 14 Jumadil Akhir 1460 H/ 24 Pebruari 
1986 M

300 Berdasarkan data tahun 1999 dari Yayasan Pendidikan HAMZANWADI 
Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdatul Wathan Pancor Lotim NTB

301 Khirjan Nahdi, Dinamika Pesantren NW dalam Pendidikan, Sosial dan 
Modal, ISLAMICA, Volume 7, Nomor 2, Maret 2013
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c) Inspirator Integrasi Ilmu Umum dan Agama
Upaya membuka sekolah umum di samping sekolah 

agama bagi Kyai Hamzanwadi merupakan keharusan. Hal 
ini juga merupakan salah satu strategi dakwahnya dengan 
mengkader santrinya memiliki kemampuan yang mumpuni di 
ilmu umum.302

Bahkan Masnun menjelaskan bahwa berdasarkan penuturan 
beberapa pelaku sejarah NW seperti TGH. Fihiruddin, TGH 
Marjan Umar, Lalu Jelenge, H. Nuruddin, pada saat Kyai 
Hamzanwadi mendirikan madrasah NWDI dan NBDI, di NTB 
belum ada satu pun institusi Islam yang mengajarkan mata 
pelajaran umum seperti ilmu falak dan lain sebagainya. Semuanya 
masih tradisional. Lembaga pendidikan Islam yang ada hanya 
santren-santren (Sasak) surau (Sumatera Barat), mushallah ( Jawa), 
rangkang (Aceh).303

Pemikiran untuk mengembangkan kemampuan di bidang 
ilmu umum sebenarnya bagian dari perlunya integrasi ilmu 
agama dengan ilmu umum yang akan dijelaskan pada sub bab 
berikutnya. Pemikiran ini kemudian oleh Kyai Hamzanwadi 
dijadikan sebagai kebijakan dalam lembaga pendidikan yang 
dikelolanya. Hal ini juga termasuk satu di antara modernisasi 
pendidikan yang digalakkannya. Menurut Masnun, ada dua 
bentuk respon NW terhadap modernisasi pendidikan, yaitu (1) 
merevisi kurikulumnya dengan memperbanyak mata pelajaran 
umum atau keterampilan umum; (2) membuka kelembagaan 
berikut fasilitas-fasilitas pendidikannya untuk kepentingan 
umum.

Hal ini dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi bagi warga 
NW tahun 1960-an. Akhirnya madrasah-madrasah NW 
banyak memberikan kursus-kursus keterampilan dalam 
bidang pertanian, menjahit, perkoperasian, perbengkelan, 
dan sebagainya. Tujuannya agar santri memiliki keterampilan 

302 Muslihun Muslim, Kiprah Nahdlatul Wathan; Dinamika Pemikiran dan 
Perjuangan; Dari Generasi Pertama hingga Generasi Ketiga, (Mataram : Sanabil 2014), 39

303 Masnun, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid: Gagasan dan Gerakan 
Pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat ( Jakarta: Pustaka al-Miqdad, 2007), 74.
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khusus dalam bidang tertentu. Upaya tersebut segera direspons 
oleh masyarakat dengan memasukkan putera-puteranya ke 
madrasah NW. Di samping itu, NW tidak cukup hanya dengan 
eksperimen madrasahnya. Kyai Hamzanwadi terus mencoba 
mendirikan lembaga-lembaga pendidikan umum yang berada 
di bawah Departemen Pendidikan Nasional.

Kemampuan ilmu umum di madrasah/sekolah NW tidak 
harus ditempuh di sekolah umum karena di madrasah pun 
diajarkan pula ilmu umum sejak dulu meskipun dalam prosentasi 
yang masih minim. Hal ini dapat dilihat dari perkembnagan di 
bidang kurikulum, semenjak perubahan di tingkat tahdliriyyah 
NWDI terus berlangsung, sehingga terbentuk komposisi sebagai 
berikut:

1) Madrasah dan PGA mengikuti kurikulum Departemen 
Agama.

2) Sekolah umum mengikuti kurikulum yang ditetapkan 
oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang 
Departemen Pendidikan Nasional).

3) Madrasah Mu’allimin dan Mu’allimat menggunakan 
kurikulum agama 55 % dan umum 45 %.

4) Perguruan proyek khusus Nahdlatul Wathan memakai 
kurikulum agama 90 % dan umum 10 %.

5) Perguruan tinggi mengacu kepada kurikulum yang 
ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan dan kurikulum yang ditetapkan 
oleh Direktorat Kelembagaan Agama Islam (Bagais) 
Departemen Agama.
Dalam bidang kurikulum, Kyai Hamzanwadi berang-

gapan bahwa menguasai bidang studi agama seperti tauhid, 
fiqh, akhlak, ushul fiqh, ilmu mantiq, dan sebagainya baru 
tampil pada bidang moral, tetapi tidak profesional dalam bidang 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, dengan menguasai 
ilmu pengetahuan agama seseorang hanya mampu berperan 
sebagai pembimbing spiritual dan belum sanggup memerankan 
diri dalam dunia birokrasi dan teknologi sebab tidak memiliki 
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keterampilan dalam bidang tertentu. Karena itu, menurut Kyai 
Hamzanwadi tidak ada dikotomi ilmu (ilmu umum dan ilmu 
agama), keduanya penting untuk meraih kebahagiaan dunia dan 
akhirat.304 Di sinilah kemudian timbul pemikirannya tentang 
integrasi ilmu agama dan umum. 

Integrasi ilmu umum (sains) dan ilmu agama merupakan 
kelanjutan dari misi Kyai Hamzanwadi dalam mengembangkan 
sekolah umum. Bahkan di sekolah agama pun, NW mengikuti 
kurikulum pemerintah dengan memberikan muatan pelajaran 
umum di samping pelajaran agama.

Fathurrahman Mukhtar telah melakukan kajian terhadap 
kitab Tuhfat al-Ampenaniyah Syarah Nahdlatuz-Zainiyyah karya 
Kyai Hamzanwadi yang berisi pemikirannya tentang integrasi 
ilmu pengetahuan. Kyai Hamzanwadi mengatakan sebagaimana 
dikutip Fathurrahman:

“Tuntutlah wahai orangyang senang menggerakkan keadilan 
yang berfaedah dari ilmu ini (ilmu faraidl-pen) dan ilmu lainnya 
dari beragam ilmu yang bermanfaat. Jangan engkau pisahkan 
ilmu engkau anggap baru dan jangan engkau permasalahkan 
ilmu yang tidak engkau ketahui dan jangan engkau anggap 
sempurna dirimu dengan imu yang satu. Ilmu itu tidak 
mengenyangkan dan mengkayakan dari kehausan. Dan ilmu itu 
seluruhnya bagaikan bangunan.” 305

 Kyai Hamzanwadi menekankan untuk memisahkan 
ilmu yang dianggap baru dan tidak mempermasalahkan ilmu 
yang tidak diketahui. Fenomena ini disebabkan karena adanya 
kecendrungan umat Islam yang lebih memfokuskan dirinya 
hanya dalam ilmu-ilmu agama an sich dan menganggap tidak 
penting mempelajari sains (ilmu-ilmu sekuler) yang berasal dari 
Barat.

Terkait dengan sikap dikotomis umat Islam, Kyai 
Hamzanwadi mengkritisi tindakan umat Islam sebagai tindakan 

304 Masnun, Tuan..., 76.
305 Fathurrahman Mukhtar, «Tela’ah terhadap Pemikiran TGH. Muhammad 

Zainuddin Abdul Majid”, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 1 No. 2, Mataram Juni 
2005, 279.



Islam Modernis : Sejarah, Ide & Gerakan Pembaharuan Di Dunia Islam     |    261

yang tidak dibenarkan dalam Islam. Pendapat yang demikian 
dapat dijumpai dalam tulisannya Kyai Hamzanwadi dalam 
Kitab Tuhfat al-Amfenaniyyah halaman 117 sebagaimana dikutip 
Fathurrahman:

Wahai pemuda, ilmu adalah cahaya

Disinarinya orang yang menuntut

Tuntutlah bermacam ilmu dengan tekun

Walau sampai ke negeri Cina

Sesungguhnya semua macam ilmu 

Saling menguatkan satu sama lain

Jangan engkau cerai beraikan

Jika ilmu itu tidak engkau ketahui

Karena sesungguhnya hal itu tanda orang 

Yang dalam agamanya telah melakukan penyimpangan.306

Kyai Hamzanwadi juga menandaskan bahwa tidak 
melakukan integrasi ilmu pengetahuan akan berakibat pada 
keterbelakangan agama dan negara dan merupakan dosa yang 
akan membawa kepada kekufuran. Dalam kitab Tuhfat al-
Ampenaniyah halaman 117, beliau juga mengatakan:

“Barang siapa yang mempertentangkan sesuatu yang tidak 
diketahui, maka peliharalah dirimu wahai saudaraku di dalam 
pangkuan Islam. Sesungguhnya orang yang mempertentangkan 
sains dan agama, ia adalah bapak kebodohan pada zamannya. 
Dan engkau akan menjadi penyebab keterbelakangan agamamu 
dan negaramu yang engkau cintai dan kemunduran kaummu di 
antara bangsa yang telah engkau bangun, maka zalimlah dirimu 
dan selainmu dengan dosa dan kufur, naÙzubillàh.”307

Akhmad Minhaji juga mengatakan hal yang senada. 
Menurutnya, dikotomi antara ilmu agama dan ilmu modern 
(sekuler) harus segera diakhiri karena banyak membawa 

306 Fathurrahman Mukhtar, «Tela’ah., 280.
307 Fathurrahman Mukhtar, «Tela’ah., 281.
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kekacauan berpikir di kalangan umat Islam. Ilmu pengetahuan 
seharusnya dipandangsebagai karunia universal Ilahi yang 
diarahkan bagi tercapainya peradaban tertinggi yang mampu 
menghargai nilai kemanusiaan.

Syaikh Muhammad Naquib al-Attas juga menyatakan 
bahwa antara Islam dengan filsafat dan sains modern terdapat 
persamaan khususnya dalam hal-hal yang menyangkut sumber 
dan metode ilmu, kesatuan cara mengetahui secara nalar 
dan empiris, kombinasi realisme, dan pragmatisme sebagai 
fondasi kognitif  bagi filsafat sains. Abdul Munir Mulkhan juga 
menegaskan bahwa ilmu fisika, matematika, biologi, kimia, 
sejarah, dan ilmu lainnya adalah bagian ilmu Islam sepanjang 
didukung bukti kebenarannya. Ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tafsir, 
dan ilmu lain yang selama ini disebut dengan ilmu agama harus 
hanya disebut dengan ilmu-ilmu itu sendiri tanpa pemberian 
label ilmu agama. Keyakinan Tauhid mungkin tumbuh melalui 
studi sejarah, fisika, dan biologi, seperti bisa dilihat dari pola 
penuturan al-Qur’an, bukan hanya dengan menguasai teori 
tentang Tuhan seperti tersusun dalam ilmu tauhid.

Semangat integrasi dari pemikiran Kyai Hamzanwadi 
tersebut tidak lepas dari realitas sejarah Islam pada abad 7-13 
H ketika operasionalisasi pendidikan Islam masih konsern dan 
intens pada dasar-dasar agama. Umat Islam mampu menciptakan 
taraf  kultur dan peradaban yang sangat brilian dan masa 
supremasi kejayaan dengan predikat The Golden Age of  Science of  
Islam. Dunia Islam saat itu menjadi simbol kejayaan keilmuan 
bagi masyarakat dunia. Pada masa itu ilmu integral dan holistik 
antara yang sekularistik dan yang religius, antara yang material 
dan yang spiritual, antara yang duniawi dan ukhrawi berjalan 
beriringan.

Namun, ilmu yang integral dan holistik itu telah berubah 
menjadi dikotomi. Hal ini berawal dari tatakala Eropa 
memasuki zaman renaisance dan umat Islam mulai menurun 
dan terjerembab ke dalam kemunduran. Ilmu pengetahuan 
dan filsafat yang sudah sekian lama bertahta di dunia Islam, 
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kini memperoleh lahan subur untuk berkembang pesat di bumi 
Eropa. Namun, dalam perkembangannya baru yang terjadi di 
Eropa justeru menimbulkan persoalan, yakni ilmu pengetahuan 
dan filsafat memisahkan diri dari agama.

d) Pelopor Pendidikan Perempuan
Membuka lembaga pendidikan khusus bagi kaum wanita 

juga mengalami hambatan yang tidak kalah serunya dibandingkan 
reaksi ketika membuka madrasah al-Mujàhidin dan madrasah 
NWDI. Isu yang dihembuskan oleh para penentangnya sangat 
berbau diskriminatif  terhadap kaum perempuan. Banyak 
orang pada saat itu menilai tidak wajar menyekolahkan anak 
perempuan karena mendidik anak perempuan berarti mendidik 
wanita karier. Ia akan berani tampil di depan khalayak menjual 
ilmu dan akan bertingkah laku kurang sopan.308

Nahdlatul Banat Diniyyah Islamiyyah (NBDI) yang 
merupakan pendidikan formal bagi wanita di Lombok didirikan 
pada tanggal 15 Rabi’ul Awwal 1362 H / 21 April 1943 M. Inisiatif  
berdirinya NBDI bermula dari keinginan salah seorang dari isteri 
Hamzanwadi yang bernama Hajjah Rahmah yang berkeinginan 
untuk ikut belajar bersama isteri-isteri Hamzanwadi yang 
lainnya. Hal tersebut sebagaimana ungkapan Hamzanwadi 
dalam kuliahnya di depan santri-santrinya   berikut ini : 

“Penyebab saya mendirikan NBDI yaitu dulu Ummi  kalian 
Hajjah Rahmah berkeinginan untuk diajar sebagaimana Ummi 
kalian yang lain. Terus saya izinkan dan saya ajar sedikit demi 
sedikit. Dari sanalah saya berinisiatif  untuk mendirikan sekolah 
bagi wanita ( NBDI).“309

Pada mulanya madrasah NBDI dibuka sebanyak dua kelas, 
waktu belajarnya diatur pada sore hari mulai pukul 13.30 sampai 
pukul 17.00 bertempat di Kompleks Pesantren al-Mujahidin. 
Jadwal tersebut diatur demikian mengingat bahwa anak wanita 
di waktu pagi sibuk mengerjakan  pekerjaan rumah untuk 

308 Mohammad Noor (et al), Visi Kebangsaan Religius.....95.
309 Hamzanwadi dalam Kuliahnya di Kampus Al-Abror pada hari Kamis 7 

Desember 1995.
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membantu orang tuanya maka jadwal belajar disesuaikan. 
Sistem pengajaran dan pelajaran yang diberikan sama dengan 
yang diterapkan di NWDI, perguruan yang merupakan wadah 
yang khusus untuk kaum laki-laki. 

Ide pendirian NBDI ini pun mendapat tantangan dari kaum 
adat dan ulama-ulama yang fanatik. Mereka menilai bahwa 
pendidikan wanita secara massal kurang pantas,  pekerjaan 
yang sia-sia, yang akan menghasilkan wanita-wanita karier yang 
tidak berakhlak. Lebih-lebih mengajar wanita membaca dan 
menulis, berpidato di  depan umum merupakan sesuatu yang 
tidak pantas dari pandangan adat agama pada saat itu. Sistem 
madrasah ini merupakan sistem yang pertama diperkenalkan  
sehingga madrasah ini merupakan  Adam dan Hawa bagi  
madrasah-madrasah yang ada di  NTB. Dua madrasah ini pun di 
juluki “Dwi Tunggal Pantang Tanggal “.Hari beridirinya  NWDI  
bertepatan dengan hari Kemerdekaan RI tanggal 17  Agustus 
dan begitu pun hari berdirinya NBDI  bertepatan dengan  hari 
Ibu Kita Kartini yang diperingati pada tanggal 1 April. Hal ini 
tidak pernah terbersit pada diri Hamzanwadi  bahwa tanggal-
tanggal tersebut merupakan tanggal yang memiliki nilai-nilai 
sejarah pada waktu-waktu yang akan datang.

e) Inisiator dan Penggerak Pendidikan Tinggi
Untuk melengkapi pendidikan di lingkungan NWDI dan 

NBDI didirikanlah Perguruan Tingkat Tinggi yaitu Akademi 
Paedagogik yang resmi didirikan pada tahun 1964, dan pada 
tahun 1965 dibuka perguruan tinggi nonformal yang khusus 
mengkaji kitab-kitab klasik ataupun modern yaitu Ma’had 
Darul Qur’an wal - Hadis  al-Majidiyah asy-Syafi’iyah Nahdlatul 
Wathan (banin) dan menyusul 9 tahun kemudian berdirilah 
Ma’had Darul Qur’an wal - Hadis  (banat).

Pada perkembangan selanjutnya, tahun 1977 berdiri 
pula Universitas Hamzanwadi di Pancor Lombok Timur yang 
terdiri atas  Fakultas Tarbiyah, kemudian tahun 1978 untuk 
menyempurnakan Universitas tersebut berdiri Sekolah Tinggi 
Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP), Sekolah Tinggi Ilmu 
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Syari’ah, dan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah. Pada tahun 1987 
di ibukota provinsi NTB Mataram didirikan pula Universitas 
Nahdlatul Wathan yang terdiri atas Fakultas Sastra Asia Barat, 
Sastra Indonesia, Sastra Inggris, Fakultas Biologi, Fakultas 
Administrasi Negara, dan Pertanian. Pada tahun yang bersamaan 
didirikan pula Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Hamzanwadi.

Dengan berdirinya institusi-institusi tinggi tersebut 
lengkaplah media pendidikan yang di kelola  oleh Hamzanwadi. 
Untuk memudahkan pengelolaan institusi yang ada di Pancor, 
dibentuklah suatu badan pendidikan yang dinamai Yayasan 
Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdhatain 
Nahdhatul Wathan Pancor (YPH PPD NW) pada tahun 1982, 
berdasarkan akte notaris no. 244 tanggal 27 Desember 1982 dan 
keputusan pendiri Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Nomor 
Istimewa tahun 1982 tentang Pembentukan Yayasan dan 
Pelimpahan Wewenang, Tugas Serta Tanggung Jawab. Kecuali 
Mataram dikelola oleh suatu badan yaitu Yayasan Pendidikan 
Darul Mujahidin Nahdlatul Wathan.

Inisiatif  pendirian lembaga tinggi agama dan umum 
tersebut  adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan 
mentransformasi alam pendidikan pesantren agar selaras 
dengan  tuntutan perubahan masyarakat modern. Dengan 
demikian,   Pondok Pesantren yang dikelola Nahdlatul Wathan 
tetap eksis untuk menuju sistem pendidikan yang berwawasan 
nasional. Jika tidak ada inisiatif  tersebut tentunya pesantren 
yang dikelola Nahdlatul Wathan akan berakhir seiring dengan 
wafatnya pendirinya.

f ) Pendukung Program Pemerintah; Keluarga Berencana 
(KB)
Kesaksian lengkap tentang bagaimana kiprah Maulanasyeikh 

TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid dalam mendukung 
kesuksesan program keluarga Berencana (KB) dapat dilihat 
dalam tulisan Haryono Suyono (mantan Menko Kesra dan 
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Taksin, Meneg Kependudukan/Kepala BKKBN.310Dalam artikel 
tersbut diceritakan bahwa bagaimanapun tujuan mulia program 
KB untuk menurunkan angka kematian ibu mengandung dan 
melahirkan, namun karena situasi bangsa Indonesia yang belum 
kondusif, akhirnya pemerintah Indonesia belum menerapkan 
secara Naisonal terkecuali di enam provinsi yang ada di pulau 
Jawa dan Bali.

Provinsi NTB yang terkenal mempunyai angka kematian 
Ibu mengandung dan melahirkan sangat tinggi, belum bisa 
menerapkan program KB yang dimulai tahun 1970 itu. Karena 
kondisi yang kurang menguntungkan, program KB Nasional 
sejak perencanaannya pada tahu 1970 berupaya keras menggalag 
dukungan dari para sesepuh dan pemimpin masyarakat, terutama 
para alim ulama. Mengatahui bahwa posisi TGKH M. Zainuddin 
Abdul Madjid adalah tipikal ulama yang berpikiran maju, dan 
meyakini bahwa agama islam menjamin hak-hak wanita dengan 
memberikan kedudukan mulia terhadap wanita, maka program 
KB sangat menaruh perhatian terhadap dukungan tuan guru yang 
kharismatik tersebut. Maka ketika Program KB di diterapkan 
di NTB, pemimpin dan para petugas KB diinstruksikan untuk 
segera memohon bantuan Tuan Guru untuk melangkah lebih 
dinamis. Program ini mendapat respon positif  dari tuan Guru 
sehingga program pemberdayaan keluarga, pemberdayaan 
perempuan dan Program KB di NTB berjalan dengan baik.

Di bagian akhir kesaksiannya, Haryono Suyono mengatakan 
bahwa TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid merupakan seorang 
pelopor yang berani dan percaya. Ketika program KB mencari 
basis dukungannya, beliau secara pribadi menyiapkan diri 
menjadi pelopor yang terpercaya dan berdiri paling depan dalam 
membangun keluarga yang sejahtera.                                                                                                     

g)   Jabatan Dan Penghargaan 
Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul 

Madjid adalah seorang ulama besar dan tokoh kharismatik 

310 Haryono Suyono (Mantan Menko Kesra dan Taksin/Meneg 
Kependudukan/Kepala BKKBN, Peranan TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid Dalam 
Pemberdayaann Keluarga dan KB di NTB. 
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mempunyai pengaruh yang besar di Lombok, Nusa Tenggara 
Barat. Ketokohannya terlihat dari berbagai jabatan, baik formal 
maupun informal yang telah diembannya selama hidupnya.

Secara kronologis, peran dan jabatan yang telah diembannya 
dapat dirunut sebagai berikut:

1. Pada tahun 1934 mendirikan Pondok Pesantren Al-
Mujahidin

2. Pada tahun 1937 mendirikan Madrasah NWDI [Nahdlatul 
Wathan Diniyah Islamiyah] 

3. Pada tahun 1943 mendirikan Madrasah NBDI [Nahdlatul 
Banat Diniyah Islamiyah] 

4. Pada tahun 1945 sebagai pelopor kemerdekaan RI untuk 
Daerah Lombok Timur 

5. Pada tahun 1946 sebagai pelopor penggempuran NICA di 
Selong Lombok timur 

6. Pada 1947/1948 sebagai Amirul Hajj Republik Indonesia
7. Pada tahun 1948/1949 sebagai Delegasi ke Saudi Arabia 
8. Pada tahun 1950 sebagai Konsulat NU [Nahdlatul Ulama] 

Sunda Kecil
9. Pada tahun 1952 sebagai Ketua Badan Penasehat Masyumi 

Daerah Lombok 
10. Pada tahun 1952 sebagai Tim Pendirian Persatuan Ummat  

Islam Lombok 
11. Pada tahun 1953 mendirikan Organisasi Nahdlatul 

Wathan 
12. Pada tahun 1953 sebagai Ketua Umum PBNW pertama 
13. Pada tahun 1953 merestui terbentuknya NU dan PSII di 

Lombok Timur 
14. Pada tahun 1954 merestui terbentuknya PERTI Cabang 

Lombok 
15. Pada tahun 1955-1959 sebagai Anggota Konstituante RI 

Pemilu I [1955] 
16. Pada tahun 1964 mendirikan Akademi Pedagogik Nahdlatul 
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Wathan 
17. Pada tahun 1965 mendirikan Ma’had Darul Qur’an wal 

Hadits (MDQH) Al-Majidiyyah Asy-Syafi’iyyah Nahdlatul 
Wathan 

18. Pada tahun 1971-1982 sebagai Anggota MPR RI HASIL 
PEMILU II dan III dari Fraksi Utusan Daerah 

19. Pada tahun 1971-1982 sebagai Anggota Penasehat Majelis 
Ulama Indonesia Pusat 

20. Pada tahun 1971 mendirikan Ma’had lil Banat 
21. Pada tahun 1975 sebagai Ketua Penasehat Bidang Syara’ 

Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram 
22. Pada tahun 1977 mendirikan Universitas HAMZANWADI 
23. Pada tahun 1977 sebagai Rektor Universitas 

HAMZANWADI- 
24. Pada tahun 1977 mendirikan Fakultas Tarbiyah Universitas 

HAMZANWADI 
25. Pada tahun 1978 mendirikan STKIP HAMZANWADI 
26. Pada tahun 1978 mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah 

[STIS HAMZANWADI] 
27. Pada tahun 1982 mendirikan Yayasan Pendidikan 

HAMZANWADI 
Pada tahun 1987 mendirikan Universitas Nahdlatul Wathan 

Mataram 
28. Pada tahun 1987 mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum 

HAMZANWADI [STIH HAMZANWADI] 
29. Pada tahun 1987 mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah 

HAMZANWADI [STID HAMZANWADI] 
30. Pada tahun 1996 mendirikan Institut Agama Islam 

HAMZANWADI.
Di samping jabatan-jabatan struktural dan non struktural 

yang diembannya, ia juga memperoleh beberapa tanda jasa dan 
peng- hargaan atas dedikasi kepeloporan dan pengabdiannya 
terhadap Negara Republik Indonesia. 
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1. Pada tahun 1995 ia dianugerahi Piagam Penghargaan dan 
Medali Pejuang Pembangunan- oleh pemerintah Negara 
Republik Indonesia. 

2. Dan, pada tanggal 4 Nopember 2000 dengan KEPRES RI. 
No. 119/TK/Tahun 2000, K. H. Aburrahman Wahid selaku 
Presiden Negara Republik Indonesia menganugerahkan 
Piagam Tanda Kehormatan Bintang Maha Putra kepada 
Maulana Syaikh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad 
Zainuddin Abdul Madjid dalam posisi dan jabatan beliau 
sebagai Pendiri Persyarikatan [organisasi] Nahdlatul 
Wathan Lombbok Timur NTB dan sebagai tokoh Pejuang 
Pembela Kemerdekaan, serta Mantan Anggota MPR RI 
Tahun 1997-1982

3. Pada hari Kamis, 9 November 2017 bertempat di Istana 
Negara, beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, 
berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 115/
TK/Tahun 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan 
Nasional.
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