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PENGANTAR REDAKSI

Islamic Review yang disingkat dengan merupakan jurnal yang

diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Mathali’ul Falah Pati (STAIMAFA).

Jurnal Islamic Review ini disingkat dengan “JIE”. Dengan hadirnya

jurnal “JIE” ini diharapkan memberikan cakrawala baru mengenai

keilmuan program studi (prodi) yang berada di bawah naungan

STAIMAFA, yaitu Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Perbankan

Syari’ah (PS), dan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). Selain

kajian keprodian, Jurnal “JIE” juga akan mengetengahkan diskursus

ilmu Keislaman secara umum. Agar dalam kajiannya selalu up to date

dan kontekstual sesuai dinamika keilmuan kontemporer, artikel yang

akan disajikan dalam jurnal Islamic Review merupakan hasil riset

terbaru.

Pada edisi perdana ini, jurnal “JIE” dalam menyuguhkan kajian

keprodian setidaknya memuat empat tulisan termasuk salah satunya

adalah book review. Sedangkan empat yang lain adalah kajian keislaman

sosial. Untuk keprodian PS, Dimyati menggagas kerangkan kelimuan

Perbankan Syariah sebagian bagaian dari ekonomi Islam. Model kajian

ekonomi Islam yang digagasnya adalah integrasi berfikir normatif-

deduktif dan empiris-induktif yang dibreakdown dengan tiga

sistematisasi metodologis, yaitu Level grand theory (an-nad}a>riyah/ al-

qiya>m al-asa>>siyah); Level middle range theory (al-qawa>’id wad}-

d}awa>bit); dan Level applied theory (al-ah}ka>m al-far’iyyah). Pada

keprodian PBA, Khabibi mencoba membahas dan memberikan

hipotesa baru mengenai integrasi konsep tas{ri>f al-af‘a>l klasik dengan

morfologi modern Barat. Dalam kajiannya Khabibi mencoba

menawarkan term afiksasi-integratif dalam morfologi Arab yang

sebelumnya belum pernah ada. Hal ini dilakukan karena para pengkaji

bahasa Arab banyak yang bereuforia dengan term-term Barat an sich,

tanpa mempertimbangkan karakteristik bahasa Arab. Khusus wacana

prodi PMI, Sudjadi mengurai tentang konsep community development
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yang didasarkan pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan

masyarakat lokal menuju kemajuan dan kesempurnaan. Community

development menurutnya mampu menjawab permasalahan-permasalahan

yang muncul di era globalisasi. Melihat pertimbangan ini, menurutnya

studi yang relevan dalam community development adalah Studi

Pengembangan Masyarakat Islam. Hal ini karena PMI sejalan dengan

peran lembaga Perguruan Tinggi yaitu memfungsikan Tri Darma

Perguruan Tinggi yang terdiri pendidikan, penelitian dan pengabdian

masyarakat.

Untuk artikel di luar keprodian adalah tulisan Romdhoni yang

berjudul Kajian Islam Di Barat; Sebuah Paparan Model Kajian dan Tokoh-

Tokoh Orientalis. Tulisan ini menyajikan model kajian keislaman (yang

diminati) di Barat. Dengan menggunakn teori etnografi-literatur.

Romdoni menegaskan bahwa Islam menjadi objek studi, tidak saja di

kalangan muslim tetapi juga di kalangan non muslim, untuk tujuan

dan kepentingan beragam, baik pada tingkat Islam sebagai sistem

keyakinan maupun Islam sebagai suatu sistem sosial. Tulisan ini juga

ingin mengatakan bahwa maraknya kajian keislaman di Barat

menjadikan kekayaan khazanah Islam didekati secara ilmiah dan kritis.

Selain itu, sangat mungkin, khazanah Islam lambat laun akan bergeser

menjadi milik orang lain, apabila maraknya kajian Islam di Barat tidak

segera di-imbangi dengan aktifitas yang sama oleh masyarakat Timur.

Jika ini terjadi, tentu menjadi catatan sejarah yang memalukan untuk

kedua kalinya.

Tidak kalah menariknya, dengan mengambil angel ekonomi Syariah

Zainurrasyid membahas satu problem sengketa wakaf dengan

persepekif hukum-normatif. Dalam pembahasanya diungkapkan

bahwa walaupun telah dibuatkan payung undang-undang wakaf yang

memberikan semua batasan hukum, dan sangsi-sangsi bagi yang

melanggar, tetap saja lahir pelanggaran atas aturan tersebut, Terbukti

dengan masih banyak persengketaan yang diperkarakan di Pengadilan

Agama, yakni ada lima kasus yang diulas dalam bahasan ini. Dengan

hasil data-data dilapangan yang membuka peluang sengketa wakaf ini,
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menurut Zaenurrosyid semakin memperteguh adanya penguatan

implementasi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 yang sudah

mengatur bentuk-bentuk pelanggaran maupun sangsi yang dijatuhkan,

termasuk pendayagunaan kelembagaan Badan Wakaf Indonesia untuk

kemudian mengawal progresifitas pergerakan wakaf dengan segala

sengkata yang lahir sebagai potensi besar yang dimiliki oleh umat

Islam di Indonesia ini.

Tulisan M. Falikul Isbah mendiskusikan tentang World Social Forum

(WSF). WSF ini digunakan sebagai teoritisasi baru yang mampu

menkonsolidasikan gerakan-gerakan sosial yang berpengaruh luas

hamper di mayoritas belahan dunia baik di negara-negar maju maupun

negara ketiga. Meski demikian, dalam analisis Faliq WSF ini dalam

praksisnya kurang membumi. Hal ini dikarenakan solidaritas dan

konsolidasi yang diimpikan agar bisa lebih adil justru kesulitan untuk

menciptakan satu pemahaman atas karakter ketertindasan, struktur

ketidakadilan, dan budaya politik. Tidak itu saja, menurutnya

perbedaan posisi elemen-elemen gerakan tersebut secara geopolitik,

geoekonomis dan peradaban kultural pun dianggap sebagai

biangkeladi gagalnya WASF.

Dan yang terahir, Muhammad Irza dengan book review

mengetengahkan Reinterpretasi Strategi Pembelajaran Bahasa, dengan

merujuk pada buku “Strategi Pembelajaran Bahasa” karya Iskandarwassid

dan Dadang Sunendar. Di samping mengupas konten tentang strategi,

mulai dari perencanaan hingga evaluasi sebuah pembelajaran, Irza juga

melakukan krtik konstruktif terhadap buku ini. Setidaknya ada dua

catatan. Pertama, pemaknaan “bahasa” dalam buku ini kurang

komprehensif yang hanya sebatas pada komunikasi, padahal bahasa

bisa diterjemahkan sebagai “ilmu”. Kedua, penulis buku ini meletakkan

pendidikan bahasa di bawah payung pendidikan. Padahal menurut

Irza seharusnya interdispliner. Ketiga, penulis terjebak pada teori

behaviorisme.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dan intelektual dalam

terbitan perdana ini Jurnal Islamic review masih banyak kelemahan



I S L A M I C R E V I E W

x │“ JIE ” Volume I No. 1 April 2012

dan kekurangan. Untuk itu, redaksi mengundang kritik dan masukan

yang konstruktif dari segenap pembaca demi peningkatan kualitas dan

kuantitas penerbitan edisi yang akan datang. Selain itu, redaksi juga

mengundang kepada pembaca untuk menyumbangkan artikel.

Redaksi juga berharap dan memohon doa restu agar jurnal “JIE”

selalu eksis dan ikut berkontribusi dalam pengembangan keilmuan di

Perguruan Tinggi khususnya dan di Indonesia pada umumnya serta

mampu mendorong lahirnya kreatifitas lebih lanjut, baik dari pembaca

maupun penulis. Selamat membaca !

Kajen Pati, Maret 2012
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RANCANG BANGUN
KEILMUAN PERBANKAN SYARI’AH STAIMAFA

Ahmad Dimyati1

Abstract

The debate on the Islamic Economics or Shariah Economics which have been
dominated by three streams viz. the secularists, theologists, and integralists, have
impacts on the scientific paradigm in various High Schools offering the relevant
departments, including STAIMAFA without any exception. Based on this
reality, a new scientific model is required to provide a middle approach without
leaving the local context. The result shows that in the Islamic banking course in
STAIMAFA which is based on pesantren value-based research, the scientific
model approach applied is by using the stratified level of analysis model. This
method is a way to integrate the differences in the academic tradition in the
pesantren and the modern studies that integrate between the systematic and critical
method of analysis.

Keywords: thinking method, alalysis level and Islamic banking

A. Pendahuluan

Diskusi tentang ekonomi Islam atau ekonomi syari’ah membawa

kita pada suatu perdebatan klasik tentang sah atau tidaknya sisi agama

masuk ke dalam ranah ilmu pengetahuan. Perdebatan ini bermula dari

dua kutub pandangan yang selama ini saling kontradiktif.2 Kalangan

sekularis berusaha memisahkan antara agama dengan pengetahuan

(knowledge, science) dengan asumsi bahwa keduanya merupakan entitas

yang sama sekali berbeda. Agama dibangun di atas keyakinan,

1 Adalah Ketua Program Studi Perbankan Syariah STAIMAFA Pati
2 Khurshid Ahmad, “Kata Pengantar” dalam M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu

Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam, terj. Ikhwan Abidin Basri, cet. 1, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2000), hlm. xv-xvi. Untuk mengetahui jawaban dari perdebatan ini
baca Winardi, Ilmu Ekonomi dan Aspek-aspek Metodologisnya, (Jakarta: Rineka Cipta,
1990), hlm. 77-78 dan 112.
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ketertundukan mutlak dan motivasi-motivasi spiritualitas di mana

rasionalitas hanya menjadi instrumen pelengkap-untuk tidak

mengatakan ditolak-serta membangun kebenaran mutlak. Sebaliknya,

ilmu pengetahuan dilandaskan pada hukum rasionalitas-empirik yang

lebih mementingkan keterukuran, kesahihan data, obyektifitas dan

mengakui kebenaran relatif. Oleh karena itu, mustahil membingkai

ilmu ekonomi dengan logika agama.3

Sementara itu, kalangan integralis (memperluas terminologi islamis)

berpandangan bahwa antara agama dan ilmu pengetahuan dapat

ditarik pada satu episentrum yang sama. Asumsi ini dibangun dari

kenyataan bahwa antara agama dan ilmu pengetahuan memiliki obyek

kajian yang sama, yaitu perilaku manusia. Agama menjadikan perilaku

manusia sebagai wilayah yang harus “diluruskan” supaya sesuai

dengan tuntunan Tuhan, sedangkan ilmu pengetahuan menjadikan

perilaku manusia sebagai salah satu obyek kajian yang penting untuk

diamati (khususnya dalam ilmu-ilmu sosial) agar menemukan

konsistensi gejala yang di atasnya dapat dibangun seperangkat teori.4

Berdasarkan kesamaan obyek kajian inilah kalangan integralis

berkeyakinan bahwa proyek islamisasi pengetahuan ala Raji al-Faruqi

sah dilakukan sebagaimana telah diterapkan pada ilmu ekonomi.

Dua pandangan terhadap pola hubungan antara agama dan ilmu

pengetahuan di atas tampaknya turut mewarnai corak kajian ekonomi

Islam, tidak hanya di Indonesia tetapi juga pada umumnya di negara-

negara yang memiliki minat terhadapnya. Pada suatu ketika ekonomi

Islam sangat matematis, analitis dan menampakkan karakter

positivistik-induktif, tetapi pada saat yang bersamaan ia juga bisa

diurai secara normatif-deduktif.5 “Inkonsistensi” kajian terhadap

3 Lihat Musa Asy’arie, Islam; Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, cet. 1
(Yogyakarta: LeSFI bekerjasama dengan IL, 1997), hlm. 21.

4 Lihat Dawam Raharjo, “Sekapur-sirih tentang Aksiologi Ekonomi Islam”,
dalam Syed Nawab Heidar Naqvi, Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesis Islami, terj.
Husin Anis dan Asep Hikmat, cet. 3 (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 12.

5 M. Nur Yasin, M.Ag, Epistemologi Keilmuan Perbankan Syari’ah, cet. 1 (Malang:
UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 53.
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ekonomi Islam ini menunjukkan belum adanya “standar baku” yang

layak dipegang sebagai acuan bagi pengembangan kurikulum di

Perguruan Tinggi yang membuka jurusan atau program studi ekonomi

Islam atau keilmuan lain yang masuk ke dalam rumpunnya.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan studi Ekonomi Islam di

sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’il Falah (STAIMAFA) yang

memiliki program studi Perbankan Syari’ah ?

Berdasarkan persoalan di atas dalam tulisan ini akan mencoba

menawarkan satu gagasan mengenai rancang bangun keilmuan

program studi Perbankan Syari’ah. Selain tentunya secara general-

teoritis, dalam tawaran ini juga akan dikrucutkan dengan

pertimbangan lokalitas STAIMAFA sebagai kampus riset berbasi

nilai-nilai pesantren.

B. Tentang Terminologi Ekonomi Islam

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, penting untuk mengetahui

lebih detail apa sebenarnya yang disebut dengan ekonomi Islam.

Sebab, tanpa menjelaskan istilah tersebut, sangat dikhawatirkan kajian

ekonomi Islam hanya akan berkutat di permukaan tanpa mampu

menghasilkan struktur keilmuan yang jelas.

Terminologi “Ekonomi Islam” memaksa kita untuk mencermati

dua kata yang menyusunnya. Dalam struktur keilmuan, “ekonomi”

sudah menjadi istilah baku dengan pengertiannya yang baku pula.

Secara umum ekonomi didefinisikan sebagai pengetahuan tentang

cara-cara memenuhi kebutuhan manusia melalui tiga mekanisme, yaitu

produksi, distribusi dan konsumsi. Dari definisi ini jelas bahwa

ekonomi mempelajari perilaku manusia yang dipusatkan pada tiga

mekanisme di atas. Pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam kajian

ekonomi adalah barang dan jasa apa saja yang harus diproduksi,

bagaimana cara memproduksi barang dan jasa, untuk siapa produksi

barang dan jasa dilakukan, bagaimana cara mendistribusikan hasil

produksi, kepada siapa saja barang atau jasa yang sudah diproduksi

harus didistribusikan, apa saja motif-motif mengkonsumsi barang dan
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jasa, bagaimana cara mengkonsumsi barang dan jasa yang seimbang

dengan kemampuan atau pendapatan dan seterusnya.

Sebagain pakar merinci penjelasan istilah “ekonomi” berdasarkan

tiga istilah yang lazim digunakan dalam bahasa Inggris. Pertama,

economy merujuk pada perilaku atau tindakan-tindakan ekonomi. Kedua,

economic yang mengandung makna sistem dan suatu faham atau aliran

dalam ekonomi. Ketiga, economics yang berarti ilmu atau kajian tentang

ekonomi. Pembedaan ini sepertinya digunakan untuk menghindari

kekacauan dalam mendefinisikan ekonomi di mana unsurnya semakin

kompleks dan saling tumpang-tindih antara praktik, teori dan aliran-

aliran dalam ekonomi sehingga semakin sulit membedakan antara satu

dengan yang lain.

Sedangkan istilah “Islam” pada sisi luar lebih mudah didefinisikan,

karena merujuk pada makna tunggal yakni agama. Akan tetapi, di

bagian internal istilah Islam itu sendiri terdiri dari unsur-unsur yang

sangat kompleks dan rumit. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa

agama sekalipun sering disederhanakan sebagai “sistem kepercayaan”,

tetapi di dalamnya terkandung unsur-unsur pembentuk yang terdiri

atas apa yang dalam wilayah religious studies diistilahkan dengan 4C;

canon (kitab suci), community (komunitas, penganut), cault (pemimpin,

sesuatu yang disakralkan) dan culture (budaya).

Pertemuan dua terminologi ekonomi dan Islam membentuk

terminologi baru “ekonomi Islam” yang biasanya didefinisikan secara

“sembarangan” sebagai ilmu atau pengetahuan yang mempelajari

perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya melalui

mekanisme produksi, distribusi dan konsumsi berdasarkan nilai-nilai

Islam, atau yang lain menggunakan redaksi, “berdasarkan al-Qur’an

dan as-Sunnah” (merujuk pada dua sumber utama pengetahuan dalam

Islam).6 Definisi yang demikian sejujurnya sangat tidak memadai, di

mana istilah Islam atau turunannya sekedar ditempelkan sebagai

pemanis saja. Padahal, sebagai sebuah istilah pengetahuan, ekonomi

6 F.R. Faridi (ed), Essay in Islamic Economic Analysis, cet. 1 (New Delhi: Genuine
Publications & Media PVT. LTD, 1991), hlm. 1.
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Islam harus menawarkan metode yang jelas, pendekatan yang

memadai dan teori-teori yang aplikatif. Oleh karena itu, diperlukan

upaya redefinisi terhadap ekonomi Islam yang memenuhi kaidah-

kaidah ilmiah.

Pendefinisian menjadi semakin rumit manakala terminologi

ekonomi Islam di bedakan dengan ekonomi syari’ah, mengingat

syari’ah merujuk pada sebuat tata nilai yang lebih konkret ketimbang

Islam.7 Syari’ah merujuk pada seperangkat sistem nilai yang mengikat

sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam, termasuk di dalamnya

ekonomi. Meskipun demikian, secara umum terminologi ekonomi

Islam dan ekonomi syari’ah tetap digunakan sama luasnya dalam

kajian-kajian akademis maupun praktisnya.

C. Menelisik Tradisi Studi Ekonomi Islam; Normatif-deduktif

vs Positivistik-induktif

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tradisi studi ekonomi

konvensional bersifat positivistik-induktif dan setia pada kaidah-

kaidah analisis matematis. Dalam tradisi kajian demikian obyek

diperlakukan secara apa adanya berdasarkan pengamatan empiris.

Sedangkan studi agama termasuk islamic studies menganut tradisi

normatif-deduktif, lebih mementingkan kedalaman interpretasi alih-

alih data empiris.8 Sebaliknya, pada model-model kajian ekonomi

Islam yang berkembang di Indonesia. Pada Perguruan Tinggi Umum

(PTU), studi ekonomi Islam biasanya berada di bawah fakultas

7 Syari’ah didefinisikan sebagai: “semua ketentuan yang datangnya dari Allah
bagi hamba-Nya berupa hukum-hukum yang dibawa oleh para utusan (rasul/ nabi),
baik yang berkaitan dengan petunjuk cara-cara berbuat (‘amal) yang kemudian
dikenal sebagai hukum cabang (furu’) dan melahirkan ilmu fiqh, maupun yang
berkaitan dengan keyakinan yang disebut teologi (kalam), serta darinya terlahir ilmu
kalam”. Dari definisi ini dipahami bahwa salah satu muatan syari’ah adalah peraturan
atau petunjuk dalam melaksanakan suatu perbuatan, di antaranya tata cara
bertransaksi dan kegiatan ekonomi lainnya. Karena itulah ekonomi Islam dipandang
sebagai bagian dari syari’ah.

8 Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era PostModernisme, cet. 1, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 293.
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ekonomi sehingga lekat dengan tradisi positivistik-induktif. Tujuan

utama dari model studi ini adalah menemukan teori-teori baru sebagai

alternatif atas teori-teori ekonomi konvensional. Metode yang

diterapkan dimulai dengan mengkritisi kelemahan-kelemahan teori

ekonomi konvensional, dilanjutkan dengan memodifikasi teori-teori

tersebut dengan memasukkan nilai-nilai Islam. Hasil finalnya berupa

rumusan teori ekonomi Islam seperti ekonomi makro Islam, ekonomi

mikro Islam, akuntansi syari’ah dan sebagainya.

Sementara itu, tradisi studi ekonomi Islam pada Perguruan Tinggi

Agama Islam (PTAI) seperti UIN, IAIN, STAIN dan STAI lebih

dekat pada tradisi islamic studies yang bersifat normatif-deduktif. Hal ini

dikarenakan biasanya studi ekonomi Islam pada PTAI diletakkan di

bawah fakultas Syari’ah di mana obyek kajian utamanya berupa

hukum Islam. Metode kajiannya diawali dengan melakukan kajian

teks-teks liturgis atau merekonstruksi praktik-praktik historis tentang

ekonomi Islam. Hasil dari tradisi ini berupa rekonstruksi sejarah

pemikiran ekonomi Islam, hukum ekonomi Islam, hukum kontrak,

serta pemikiran ekonomi tokoh-tokoh klasik Islam.9

Dalam perkembangannya, sekalipun studi ekonomi Islam yang

merunuti tradisi normatif-deduktif lebih dahulu hadir (khususnya di

Indonesia), seiring dengan trend perkembangan dan kebutuhan justru

tradisi studi ekonomi yang bercorak positivistik-induktif lebih digemari

oleh masyarakat akademik.

9 Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 110 Tahun 1982,
pembidangan Ilmu Agama Islam meliputi delapan bidang ilmu, yaitu; ilmu Qur’an
dan Hadis, ilmu pemikiran dalam Islam, ilmu fiqh dan pranata sosial, ilmu sejarah
dan peradaban Islam, ilmu bahasa, ilmu pendidikan Islam, ilmu dakwah islamiyah
dan bidang ilmu pemikiran modern di dunia Islam. Keilmuan-keilmuan tersebut
karena wataknya yang tekstual lebih banyak dikaji melalui pendekatan normatif-
deduktif. Demikian juga ilmu ekonomi islam ketika memasuki ruang akademik
PTAI, corak normatif-deduktif tersebut sangat mewarnai.
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D. Studi Ekonomi Islam di STAIMAFA; Mencari Titik Temu
di Antara Dua Kutub

Adanya dualitas model studi ekonomi Islam di Indonesia di mana

keduanya seakan-akan saling menutup diri sebenarnya merugikan bagi

perkembangan ekonomi Islam itu sendiri. Sebab, ekonomi Islam yang

sarat dengan nilai berbeda dengan ekonomi konvensional yang bebas

nilai. Kenyataan ini sudah disadari oleh sebagian besar pemikir

ekonomi Islam, ditandai dengan semakin maraknya tawaran model-

model integrasi antara ilmu ekonomi dengan Islam. Langkah ke arah

integrasi ini biasanya dimulai dengan pemetaan ranah kajian ekonomi

Islam itu sendiri.

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, selama ini studi terhadap

ekonomi Islam biasanya mencakup lima ranah kajian, yaitu:10

1. Filsafat ekonomi Islam

2. Sistem ekonomi Islam yang mencakup studi komparatif antara

Islam dengan sistem-sistem ekonomi lain

3. Kritik ekonomi Islam terhadap sistem ekonomi kontemporer,

terutama kapitalisme dan sosialisme

4. Analisis ekonomi Islam menurut kerangka Islam

5. Sejarah ekonomi Islam

Dari kelima ranah kajian tersebut, menurut hemat penulis dapat

disederhanakan menjadi tiga, yaitu: filsafat ekonomi Islam, hukum

ekonomi Islam dan teori ekonomi Islam. Filsafat ekonomi Islam

berbicara pada aspek dasar bagi ekonomi Islam sendiri, berbicara

tentang hakikat (object matter). Hukum ekonomi Islam membahas

tentang aspek-aspek normatif ekonomi Islam dan kerangka

hukumnya. Sedangkan teori ekonomi Islam menyajikan alat-alat

analisis bagi ekonomi Islam. Pembagian tiga wilayah ini tidak harus

10 Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, (London: Islamic Foundation,
1983), hlm. 32.
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dilakukan secara terpisah, tetapi dapat dilakukan secara bersamaan

melalui metode analisis yang tepat.

Metode analisis yang bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan ini

ada baiknya mengurai terlebih dahulu visi besar STAIMAFA dan

Prodi Perbankan Syari’ah. Visi STAIMAFA adalah menjadi

“perguruan tinggi riset berbasis nilai-nilai pesantren”. Bukan perkara

mudah menjelaskan visi tersebut, paling tidak ada dua kata kunci yang

harus diurai secara jelas terlebih dahulu, yaitu perguruan tinggi riset

dan nilai-nilai pesantren.

Menjadi perguruan tinggi riset bukan sembarang pekerjaan yang

dapat dilakukan sambil lalu. Ada beberapa indikator yang harus

dipenuhi agar dapat diakui sebagai perguruan tinggi riset, antara lain:11

1. Konsolidasi akademik, meliputi kurikulum, silabus, proses

belajar-mengajar, publikasi karya tulis, jurnal, dan kegiatan-

kegiatan penunjang yang mencerminkan adanya tradisi riset.

2. Konsolidasi administrasi dan manajemen yang benar-benar

didesain untuk mendukung kegiatan-kegiatan riset.

3. Konsolidasi pengembangan kelembagaan, baik strukrural

maupun non-struktural. Artinya perguruan tinggi harus

membentuk lembaga-lembaga penunjang dan pelaksana riset

didukung sumberdaya yang memiliki kesadaran tinggi dan

kuaifikasi tertentu.

4. Konsolidasi Sumber Daya Manusia, meliputi dosen dan tenaga

peneliti.

5. Suasana akademik yang mampu membangun tradisi riset

terutama bagi mahasiswa.

6. Sarana dan prasaran yang memadai.

Kriteria-kriteria di atas merupakan standar umum yang lazim ada

pada perguruan tinggi riset. Oleh karena itu, sekalipun riset menjadi

11 Akh. Minhaji, Membangu Fondasi Perguruan Tinggi Riset, Makalah Studium
Generale STAIMAFA 2010. Tidak diterbitkan.
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salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi, akan tetapi untuk

menjadi perguruan tinggi riset tidak cukup sekedar melaksanakan riset

tanpa disertai landasan keilmuan, sumberdaya manusia, fasilitas,

suasana akademik dan program yang berkesinambungan. Singkatnya

perguruan tinggi riset harus mampu menyemai tradisi riset dalam

semua aspek di dalamnya.

Sedangkan nilai-nilai pesantren merujuk pada serangkaian norma

konkret yang menjadi karakter substantif (bukan wujud ekstrinsik)

dari pesantren itu sendiri. Dalam hal ini nilai-nilai pesantren meliputi

kaidah-kaidah dalam berfikir, bersikap dan bertindak. Sebagai sebuah

sistem pendidikan berbasis agama, pesantren memiliki kaidah berfikir,

bersikap dan bertindak tersendiri yang selalu berusaha

mempertemukan kemampuan rasio (dalil ‘aql) dengan otoritas wahyu

(dalil naql) dan dilengkapi kejujuran intuisi (dalil ‘irfa>ni>). Kaidah ini

sering kali dituduh fatalis, terlalu bergantung pada kebenaran teologis

dan mengabaikan fakta-fakta empiris. Padahal sebenarnya tradisi

akademik pesantren sudah sangat lekat dengan fakta empiris melalui

kajian intensif terhadap literatur-literatur yang dihasilkan dari kegiatan

empiris pula. Sekalipun demikian tidak dipungkiri jika dalam

perkembangannya perhatian pesantren terhadap kajian empiris sempat

mengalami pengikisan pada saat maraknya tradisi kajian yang bersifat

apologis dan pada gilirannya lebih ramah terhadap logika teologis.

Mempertemukan tradisi riset dengan dengan nilai-nilai pesantren,

dengan demikian adalah mendesain tradisi akademik baru yang pada

satu sisi menguruti kaidah kritis ilmiah sedangkan pada sisi lain juga

mengakui transendensi ketuhanan. Dengan ungkapan yang terbalik,

perguruan tinggi riset berbasis nilai-nilai pesantren yang digagas

STAIMAFA tidak mengakui kemutlakan rasionalitas dan empirisitas

tetapi juga tidak tunduk pada fatalisme-teologis. Keduanya harus

dipadukan secara harmonis dalam desain kaidah berfikir, bersikap dan

bertindak bagi seluruh sivitas akademika. Hal itu pula yang tersirat

dalam visi prodi Perbankan Syari’ah yang berkeinginan menjadi “pusat



JURNAL ISLAMIC REVIEW

10 │ “ JIE ” Volume I No. 1 April 2012

kajian dan riset di bidang perbankan syari’ah berdasarkan nilai-nilai

pesantren”.

Baik visi STAIMAFA maupun visi prodi Perbankan Syari’ah harus

mampu diterjemahkan dalam kerangka keilmuan yang jelas, terukur,

aplicable dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih tegasnya dibutuhkan

suatu acuan metode berfikir ilmiah tertentu untuk diterapkan sebagai

kerangka bagi pelaksanaan dan pengembangan keilmuan di dalamnya.

Metode berfikir ilmiah inilah yang nantinya menjadi karakter khusus

bagi STAIMAFA dan prodi Perbankan Syari’ah.

E. Metode Berfikir

Metode berfikir yang penulis maksud merujuk pada tawaran

praktis bagi prodi Perbankan Syari’ah sebagai pedoman menuju

teoretisasi ekonomi Islam yang sekaligus meliputi ketiga wilayah kajian

di atas, filsafat, hukum dan teori ekonomi Islam. Dalam hal ini

membagi strata analisis berfikir yang meliputi tiga level analisis, yaitu;12

1.Level grand theory (an-nad}a>riyah/ al-qiya>m al-asa>>siyah);

2.Level middle range theory (al-qawa>’id wad}-d}awa>bit); dan

3.Level applied theory (al-ah}ka>m al-far’iyyah)

Level grand theory (an-nad}a>riyah/ al-qiya>m al-asa>siyah) adalah

analisis prinsip dasar, baik yang mengacu pada nilai-nilai universal

maupun ajaran-ajaran agama yang terkandung dalam teks-teks liturgis

primer. Prinsip dasar ini berguna bagi pijakan untuk menghasilkan

kaidah/ teori yang akan diterapkan untuk mengurai problem-problem

empirik dan aktual. Analisis pada level middle range theori (al-qawa}’id

wad}-d}awa>bit}) berupa perumusan kaidah/ teori praktis berupa

statemen-statemen dalil yang menjadi acuan dalam menghasilkan

12 Lihat, Syamsul Anwar, “Epistemologi Hukum Islam; Kajian terhadap Kitab al-
Mustasfa min ‘Ilm al-Usul Karya al-Ghazali”, penelitian tidak diterbitkan. Pusat
Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997/1998, hlm. 83.
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sebuah keputusan hukum bagi kasus-kasus tertentu. Sedangkan

analisis pada level applied theory adalah analisis kasus per kasus yang

terjadi di dunia empiris menggunakan dalil/ teori praktis yang

mengacu dan sejalan dengan nilai-nilai dasar yang relevan.

Pada level grand theory atau an-nad}a>riyah al-asa>siyah, analisis

ditujukan untuk menemukan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.

Obyek kajiannya mengacu pada sumber-sumber prinsip-prinsip

tersebut, terutama al-Qur’an, as-sunnah dan etika universal di bidang

ekonomi. Untuk menemukan prinsip-prinsip dasar ini membutuhkan

pisau analisis metode-metode interpretasi teks, baik yang klasik

maupun kontemporer. Penulis sengaja tidak membatasi metode

analisis mana yang paling tepat, sebab setiap metode memiliki

karakteristik tersendiri. Hanya saja seyogyanya metode analisis

tersebut harus mencakup berbagai aspek (sosial-budaya, bahasa,

sejarah dan sebagainya).

Setelah ditemukan prinsip-prinsip dasarnya, level berikutnya

berikutnya adalah perumusan dalil/ teori (al-qawa>’id wad}- d}awa}bit})

untuk yang akan diterapkan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa

ekonomi dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar di atas. Level

ketiga berupa penerapan dalil/ teori praktis bagi peristiwa-peristiwa

ekonomi, seperti hukum bunga bank, teori produksi, produk

perbankan syari’ah dan lain-lain.

Ketiga level analisis ini dapat diterapkan secara dua arah, dari atas

ke bawah atau sebaliknya. Pada kajian-kajian teks, analisis dilakukan

secara deduktif dari atas ke bawah untuk menghasilkan teori-teori

umum yang daat digeneralisasikan pada kasus-kasus di bawahnya.

Sedangkan kajian yang dimulai dari kasus tertentu dilakukan secara

induktif untuk menghasilkan jawaban atas kasus tersebut melalui

penerapan kaidah dan menemukan korelasi kasus tersebut dengan

prinsip dasar yang sesuai. Dalam bagan berikut ini dapat diperagakan

bagaimana penerapan ketiga level analisis di atas.
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Bagan I : Skema analisis

Bagan II : Contoh aplikasi 1 (deduktif) :

Level III

al-ah}ka>m al-far’iyyah

Level II

al-qawa>’id ad}-d}awa>bit

Level I

an-nad}a>riyah al-asa>>siyah

Applied Theory

Produk-produk baru perbankan syari'ah yang tidak bertentangan

dengan qur'an/ hadis

Kaidah Hukum:

Al-as{lu fil mu'amalah al-ibah{ah

Ayat: ...wahai manusia janganlah kalian makan harta di antara kalian

secara riba, kecuali dengan perniagaan yang dilandasi kerelaan

Prinsip transparansi dalam transaksi

: Contoh aplikasi 1 (deduktif) :

Applied Theory

produk baru perbankan syari'ah yang tidak bertentangan

dengan qur'an/ hadis

Kaidah Hukum:

(asas kebebasan berkontrak)

...wahai manusia janganlah kalian makan harta di antara kalian

secara riba, kecuali dengan perniagaan yang dilandasi kerelaan

Prinsip transparansi dalam transaksi

Berisi Grand Theory; prinsip2 dasar universal

yang diperoleh dari ajaran agama ataupun

norma universal, seperti: keadilan, kejujuran,

trnasparansi, pertanggungjawaban dll.

Merupakan seperangkat alat analisis, metode

dan model2 kajian yang bertujuan melakukan

teoretisasi terhadap an-nadhariyah al-asasiyah.

Kaidah dan ketentuan praksis tentang ekonomi
Islam yang dapat dituangkan dalam peraturan,
teori dan ketentuan2 lain.
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Bagan III : Contoh aplikasi 2 (induktif)

Dalam skema di atas, langkah-langkah teoretisasi ekonomi Islam

terkesan sederhana karena hanya melalui tiga tahap. Akan tetapi

sebenarnya setiap tahap memerlukan kejelian dalam memilih dan

menentukan pilihan akan nilai, model berfikir dan alat analisis yang

cermat. Sebagai contoh, ketika menentukan nilai-nilai dasar terdapat

ragam pilihan yang bisa dijadikan pijakan, apakah nilai-nilai

humanisme universal, piagam HAM, atau bahkan nilai-nilai agama

tertentu. Dalam konteks ekonomi Islam, dikarenakan landasan

pijakannya berupa ajaran agama (Islam), maka pemilihan nilai dasar

bisa mengikuti pendapat James C. Scott yang merujuk pada sistem

etika agama. Dengan kata lain, ekonomi Islam sesuai pandangan Scott

dapat dimasukkan ke dalam kategori ekonomi moral di mana ia

definisikan sebagai “the believers economy” (ekonominya kalangan

beriman atau penganut agama).13 Pendapat demikian secara implisit

13 Penjelasan tentang Ekonomi Moral diuraikan secara luas dalam Heddy Shri
Ahimsa-Putra dkk., dalam Ekonomi Moral, Rasional, dan Politik dalam Industri Kecil di
Jawa; Esei-esei Antropologi Ekonomi, cet. 1 (Yogyakarta: KEPEL Press, 2003), hlm. 28-
32.

Nilai dasar : setiap bisnis/ investasi mengandung 3 kemungkinan
(risk of investment); surplus, impas, minus. Pengabaian terhadap tia
kemungkinan tersebt tidak dibenarkan.

Kaidah : kullu qardhin jara naf’an fahuwa ar-riba (setiap hutang yang
menuntut tambahan utilitas termasuk dalam riba)

Kasus : Bagi hasil deposito dibayar di muka dalam wujud fasilitas
kendaraan berdasarkan perhitungan/ proyeksi potensi keuntungan
atas invenstasi yang dipilih deposan.
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mengatakan bahwa ekonom Islam mestinya dibangun di atas nilai-

nilai ajaran Islam itu sendiri, baik yang tertuang dalam al-Qur’an, as-

sunnah atau timbunan intelektual muslim lainnya.

Demikian juga dalam menentukan alat analisis pada level kedua,

terdapat banyak tawaran yang dapat diadopsi untuk meramu nilai-nilai

Islam dasar di bidang ekonomi. Sangat penting dilakukan pembauran

antar metode sehingga diperoleh hasil yang memadai untuk keperluan

teoretisasi, sehingga dapat diuji secara ilmiah sekaligus menyerap sisi

etis dari ekonomi itu sendiri. Pada akhirnya hasil perumusan

ketentuan praksis dapat diuji secara teoretis ilmiah, tetapi juga aplicable

pada saat diterapkan dalam memecahkan problem-problem ekonomi.

F. Penutup

Visi menjadi perguruan tinggi riset berbasis nilai-nilai pesantren

menjadi landasan utama dalam desain keilmuan yang mestinya

dikembangkan di STAIMAFA dan program studi di dalamnya. Desain

keilmuan tersebut harus mampu mengintegrasikan tradisi akademik

ilmiah sebagai konsekuensi dari visi untuk menjadi perguruan tinggi

riset, tetapi juga dilandasi oleh tradisi berfikir ala pesantren yang

menjadi ruh dan corak kajian-kajiannya. Mengacu pada visi untuk

menjadi pusat kajian dan riset di bidang perbankan syari’ah

berdasarkan nilai-nilai pesantren, penulis menawarkan suatu

rancangan metode berfikir ilmiah yang dapat dikembangkan di prodi

Perbankan Syari’ah (dan prodi-prodi yang lain) melalui model

stratifikasi level analisis. Metode ini sebagai salah satu cara

mempertemukan perbedaan-perbedaan tradisi akademik di dunia

pesantren dan studi modern dalam bentuk integrasi metode berfikir

yang sistematis dan kritis. Dengan metode ini, model-model kajian di

STAIMAFA yang didasarkan pada kekuatan riset dapat dilakukn baik

secara deduktif maupun induktif.
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AFIKSASI SEBAGAI UPAYA INTEGRASI
ANTARA TEORI TAS{Ri>F Al-AF‘A>L KLASIK

DENGAN MORFOLOGI MODERN

Khabibi Muhammad Luthfi (Abeb el-Luthfy)

Abstract

Ideally, linguists are able to integrate between the modern morphology and the classical
inflection (tas{ri>f) in analyzing the Modern Arabic morphological process, so as to create a
new theory that does not merely require studying Western linguistics. From this anxiety,
this paper offers to provide a theory of modern Arabic morphological analysis that starts
from tracing its scientific foundation and continues with the study of Arabic morpheme
processes in terms of classical and modern morphology. Resultantly, it is found lthat the
classical verbs inflection based on derivation (isytiqa>q) can be integrated with the modern
morphology, particularly in relation with the affixation process.

Keywords: tas{ri>f al-af‘a>l, modern morphology, derivation, affixation.

A. Pendahuluan

Pasca-tenarnya linguistik Barat, terutama setelah terbitnya Caurse de

Linguetique General karya Ferdinan De Saussure (1951), mayoritas

bidang kajian bahasa di dunia mulai berkiblat kepadanya. Bahkan

dalam titik kulminasi tetentu, terkadang linguis lupa akan karakteristik

bahasa yang dikajinya. Hal ini sebagiamana yang terjadi dalam kajian

Bahasa Arab (selanjutnya disingkat "BA"). Mereka terlarut dalam

keasyikan linguistik Eropa. Hampir semua tataran linguistik Arab

mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis sampai semantik, dikaji

dengan pendekatan linguistik umum, sehingga BA yang dahulunya

terkenal filosofis-logis-teologis dan sebagai bahasa tersulit di dunia

menjadi bahasa yang deskriptif-empiris-generalis. Landasan teoritis

BA terkesan “dipermudah” dan “diper-simpel”. Satu sisi hal ini

 Adalah staf pengajar Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Tinggi Agama Islam
Mathali'ul Falah (STAIMAFA) Pati.



JURNAL ISLAMIC REVIEW

18 │ “ JIE ” Volume I No. 1 April 2012

memang mempermudah pengajarannya, namun di sisi lain, BA

tercerabut dari akar dan karekateristik semula.

Taruhlah misalnya dalam kajian morfologi, BA yang bercirikan

flektif (perubahan morfologisnya terbentuk oleh perubahan bentuk

kata yang sangat sistematis) dipaksa dikaji dengan teori afiksasi general

yang hanya menggapai kulitnya saja. Contoh, kata, "ya-ktubu" dan "yu-

ktabu" dianggap sama-sama mendapat imbuhan prefik "ya' muda>ra‘ah",

padahal jika ditinjau dari kaidah Tas{ri>f klasik1, kedua prefik ya' itu

berada pada tingkatan yang berbeda. Ya' pertama pada al-mujarrad dan

ya' kedua berada di al-mazi>d. Analisa ini akan menjadi lebih dalam dan

tidak mengabaikan karekteristik BA, manakala dalam analisanya

mampu mengintegrasikan antara morfologi modern dan Tas{ri>f klasik,

misalnya ya' tersebut dibedakan antara "prefik al-mujarrrad dan prefik

al-mazi>d". Agar analisa seperti ini menjadi kuat secara metodologis,

patut pula dalam usaha menemukan teori atau hipotesa ini, dilacak

pondasi dasar yang membangun epistemologi ilmu s{arf.

B. Al-Isytiqa>q sebagai Pondasi Morfologi Arab

Secara teoritis, BA—baik klasik maupun modern—hanya

mengenal model modifikasi internal dan afiksasi, namun begitu para

linguis Arab klasik belum mengenal istilah afik (imbuhan)

sebagaimana morfologi modern. Akan tetapi, pada hakikatnya afik

sudah ada sejak dahulu, hanya saja tradisi sistem morfologis Arab

klasik langsung memakai standar kata yang sudah terbentuk, bukan

1 Morfologi Arab atau ‘ilm as{-s{{arf dalam pengertian modern, yaitu salah satu
cabang ilmu linguistik yang mengkaji unsur-unsur yang membentuk tata bangun
sebuah kata secara umum. Sedangkan ‘ilm at-tas{ri>f merupakan salah satu teori yang
digunakan di dalam morfologi Arab yang khusus membahas tentang kata-kata (al-

kalima>t) yang mutamakkin dan tidak ja>mid. Jadi 'ilm as{-s{{arflah yang tepat disepadankan
dengan morfologi dalam pengertian linguistik modern. Alasan-alasan logisnya bisa
dilihat, Khabibi Muhammad Luthfi, Menggugat Harakat al-Qur'an, Kajian
Morfosemantik Kontekstual Pada Ragam Perbedaan al-Qira>'at as-Sab‘, (Yogyakarta: Madina
Press, 2010), hlm. 51-57.



Khabibi Muhammad Luthfi, AFIKSASI SEBAGAI UPAYA INTEGRASI..............

“ JIE ” Volume I No. 1 April 2012 │ 19

melalui analisa satuan afik yang membentuk kata. Proses morfologis

BA diatur dengan sistem baku yang sudah ditentukan bentuk kata-

katanya, mulai dari kata dasar sampai kata turunan, sehingga kata-kata

lain dalam proses pembentukannya harus mengikuti kaidah baku yang

tertutup ini. Sistem tersebut dinamakan dengan istilah isytiqa>q. Isytiqa>q

merupakan pondasi dasar yang membangun sistem dan metodologi

morfologi Arab (‘ilm as{-s{arf). Dengan sistem isytiqa>q, BA mempunyai

ciri khas tersendiri dari sisi struktur kata dan aturan s{arfnya yang tidak

dimiliki bahasa lain.2

Isytiqa>q dalam BA dibagi menjadi enam,3 hanya saja yang menjadi

pondasi secara khusus hanya dua. Pertama, Isytiqa>q s{agi>r (as{gar) atau

disebut dengan istilah isytiqa>q ‘amm4 adalah membentuk suatu kata

dari kata lain yang asli dengan syarat makna keduanya, huruf aslinya,

dan susunannya sama. Seperti bentuk ism fa>‘il dari kata “d{a>rib-un” yang

dimusytaqkan menjadi bentuk ism maf‘u>l “mad{ru>b-un”, dan fi‘l

“tad{a>raba”. Meskipun para pakar berpolemik mengenai asal isytiqa>q,

yakni fi'il ataukah mas{dar, namun mereka sepakat bentuk-bentuk kata

dalam BA yang dapat dimusytaqkan. Bentuk-bentuk pengubahan

2 Eksistensi isytiqa>q dalam BA merupakan kenyataan yang tidak bisa dinafikan.
Para linguis Arab pun mengakui hal ini, karena sebagian kata memang diambil dari
kata yang lain. Isytiqa>q dipandang sebagai instrumen terpenting untuk memproduksi
lafal-lafal baru. Dengan isytiqa>q BA bisa dikembangkan dan diperluas, menambah
kosa-kata dan memungkinkan adanya pemikiran baru. Isytiqa>q sekaligus diibaratkan
sebagai material bangunan yang darinya suatu bangunan bisa berdiri. BA bisa
mengungguli bahasa-bahasa yang lain karena memiliki tradisi isytiqa>q.

3 Pakar Linguistik klasik membagi isytiqa>q menjadi dua bentuk; isytiqa>q as{gar

(s{agi>r), dan isytiqa>q akbar (kabi>r). Adapun, pakar linguistik Modern berbeda pendapat
dalam pembagiannya. Pada awalnya para linguis membagi isytiqa>q menjadi tiga,
kemudian pembagian ini disandarkan pada teori-teori modern sehingga isytiqa>q

menjadi empat bentuk, dengan menambahkan an-naht yang disebut dengan istilah
“isytiqa>q kubba>r”. Oleh ‘Abd al-Wa>hid Wa>fi> pembagian ini diikutkan pula istiqaq al-a'yan

dan ya' nisabah, hanya saja keduanya tidak begitu dikembangkan dan diperluas oleh
orang Arab, tapi menurut organisasi atau lembaga bahasa Arab kata-kata itu tetap
digunakan karena sangat diperlukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan seni.
‘Ali ‘Abd al-Wa>hid al-Wa>fi>, Fiqh al-Lugah, (Kairo: Lajnah al-Baya>n al-‘Arabi, 1962), hlm.
173-174.

4 Sebagaimana disebutkan oleh ‘Ali ‘Abd al-Wa>hid al-Wa>fi>, Fiqh al-Lugah..., hlm. 2.
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tersebut adalah al-fi‘l al-ma>d{i> , al-fi‘l mud{a>ri‘, al-fi‘l al-amr, mas{dar, ism al-

mas{dar, ism al-marrah, ism al-hai'ah, ism az-zama>n, ism al-a>lah, ism al-maka>n,

al-fa>‘il, as{-s{ifah al-musabbahah, ism al-maf‘u>l, s{igah al-muba>lagah, dan ism al-

tafd{i>l. Kedua, isytiqa>q al-akbar atau yang juga disebut al-ibda>l al-lugawi >,

yakni menempatkan huruf tertentu pada posisi huruf lain dalam suatu

kata, atau mengikat sebagian kumpulan bunyi dengan sebagian makna

menggunakan ikatan umum yang tidak terikat dengan bunyi itu

sendiri, tetapi terikat dengan susunan aslinya dan jenis kata yang

dihasilkannya. Di dalam Ja>mi’ ad-Duru>s, isytiqa>q al-akbar diartikan

sebagai menempatkan dua kata yang sesuai makha>rij al-h}uruf-nya

(tempat keluarnya huruf), seperti kata “nahaqa” dan “na‘aqa” dan lain

sebagainya.5 Isytiqa>q akbar dalam kajian morfologi klasik dibagi menjadi

dua. Pertama, al-ibda>l as{-s{arfi >, yaitu menempatkan huruf tertentu pada

posisi huruf lain dalam suatu kata guna memudahkah dan

meringankan (pengucapan) sebuah lafaz {, seperti pergantian (ibda>l) al-

waw menjadi “alif” pada kata “s{a>ma” yang berasal dari kata “s{awama”.

Kedua, al-ibda>l al-lugawi >, yang merupakan bentuk perluasan dari al-ibda>l

as{-s{arfi >. Para ahli BA berbeda pendapat dalam mendefinisikan dan

memberikan objek pada al-ibda>l al-lugawi >. Satu pendapat mengatakan

bahwa al-ibda>l al-lugawi> ini membahas semua huruf hijaiyah, sedang

pendapat yang lain membatasi objek kajian al-ibda>l al-lugawi> khusus

pada huruf-huruf yang mempunyai kedekatan keluarnya huruf

(makha>rij al-h{uru>f).6

Berdasarkan pembagian kedua isytiqa>q tersebut, para pakar BA

menelurkan teori morfologi Arab yang sangat sistematis dan mapan.

Teori-teori morfologi yang dikembangkan dari isytiqa>q ini melalui

beberapa tahap meski penuh intrik dan polemik di dalamnya,

karenanya tak heran jika sistem morfologi ini termasuk yang paling

sulit di dunia namun masih bertahan hidup hingga beribu-ribu tahun.

5 Mus{t{afa> Al-Ghulayaini>, Ja>mi’ al-Duru>s al-Arabiyyah, (Beiru>t: al-Maktabah al-‘Asyriyyah,

1989), hlm. 8.
6 Emi>l Badi>‘ Ya‘qu>b, Fiqh al-Lugah al-‘Arabiyyah wa Khas{a>is{uha>, (Beiru>t: Da>r al-Tsaqafah al-

Isla>miyyah, 1982), hlm. 205-206.
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Bentuk-bentuk dalam Isytiqa>q s{agi>r dalam perkembangannya

dijadikan landasan pakar nu>hah untuk membuat teori-teori wazn

(morfem) dalam ‘ilm at-Tas{ri>f. Mereka menyandarkan kepada al-fi‘l al-

ma>d{i> sebagai bentuk awal dari al-mujarrad as|-as|ula>s|> (kata dasar yang

terdiri dari tiga konsonan asli), dan ar-ruba>‘i> (kata dasar yang terdiri

dari empat konsonan asli) yang melahirkan bentuk-bentuk al-af‘a>l al-

mazi>dah. Isytiqa>q s{agi>r juga yang dianggap paling banyak dalam

melahirkan kosa-kata BA, dan merupakan bentuk yang banyak

diperhatikan.7 Bahkan, kata “isytiqa>q” sendiri merupakan bagian dari

hasil pembentukan jenis pertama ini, yaitu diambil dari kata ”syaqq”.

Isytiqa>q as{gar pada perkembangnnya dijadikan sebagai pondasi

sekaligus melahirkan ‘ilm at-Tas{ri>f. ‘Ilm at-Tas{ri>f merupakan ilmu yang

membuat standar gabungan morfem yang baku dan ketat yang

disebut wazn atau timbangan, mulai dari bentuk al-fi‘l al-ma>d{i> sampai

pada ism al-tafd{i>l. Masing-masing bentuk ini kemudian dinamakan

s{igah. Hampir semua kata dalam BA harus ditimbang dengan wazn

tersebut. Bentuk-bentuk wazn dalam Tas{ri>f adalah bentuk sima>‘i >8

(langsung didengar dari orang-orang Arab Badui), sehingga sampai

sekarang bentuk auza>n itu tidak berubah dan menjadi kesatuan utuh

yang tidak dapat dipisah-pisahkan, yang pada gilirannya salah us{u>l an-

nah{w, yaitu qiya>s mendominasi metodologinya. Singkatnya, bicara

tentang Tas{ri>f harus pula membicarakan qiya>s, bahkan menurut as-

Suyu>t{i>, auza>n yang ada pada isytiqa>q bersifat tauqi>fi> (langsung dari

Tuhan),9 seperti kata ”jinnun” merupakan isytiqa>q dari kata ”ijtina>n”,

7 Emi>l Badi>‘ Ya‘qu>b, Fiqh al-Lugah..., hlm. 196-197. lihat juga dalam muqaddimah,
Luwis Ma‘lu>f, Al-Munji>d fi> al-Lugah wa al-A’la>m, (Bieru>t: Da>r al-Mayri>q, 2003), hlm. z.

8 Meskipun pada awalnya wazn ini merupakan hasil dari teori qiya>s yang
digunakan al-Khali>l, imam mazhab Basrah, namun wazn ini pada perkembangannya
terkesan menjadi sima‘i. Ini dibuktikan bahwa sampai hari ini tidak ada satupun
linguis yang mampu mendekontruksi ulang wazn-wazn tersebut.

9
Tauqi>fi> dalam konteks asal-usul BA adalah hipotesisi yang mengatakan bahwa

bahasa yang digunakan manusia dalam komunikasi sehari-hari barasal dari Allah,
bukan hasil dari proses konvensional (kesepakatan) dari hubungan mereka dengan
orang lain dalam suatu masyarakat tertentu. Lawan dari tauqi>fi> adalah is{tilahi> yaitu
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huruf ji>m dan nun selamanya menunjukkan makna tertutup (as-satr),

begitu pula ”jani>n” yang bermakna ”bayi yang berada dalam perut

ibu”. Menurutnya, Allah menetapkan bentuk itu secara tauqi>fi > bahwa

kata ”ijtina>n” mengandung makna as-satr, dan kata ”jinnun” dibentuk

darinya. Proses itu, tambah as-Suyu>t{i>, bukanlah sesuatu yang

diciptakan dan tidak bisa dinyatakan selain apa yang sudah terbentuk,

atau diqiya>skan dengan kata lain meskipun hal itu bagian dari qiya>s.

Jika tetap mendatangkan bentuk lain, konskuensinya adalah rusaknya

estetika BA sebab terhapusnya hakikat yang diinginkan.10

Bahkan ada ungkapan dalam BA yang mengatakan ”apa yang

diqiya>skan dengan kala>m (perkataan) orang Arab adalah kala>m mereka,

meskipun mereka tidak mengucapkannya”.11 Jika ada kata yang secara

fisiologis tidak bisa diqiya>skan (tidak sesuai) dengan wazn tersebut,

sedangkan kata itu tidak berbentuk ja>mid atau sima>‘i> (langsung

didengar dalam percakapan orang Arab), maka kata itu harus

mengikutinya.12 Proses ”pengarusan” qiya>s tersebut pada gilirannya

akan melahirkan ‘ilm al-i‘la>l, al-qalb, dan al-idga>m. Ketiga ilmu ini

sebenarnya manifestasi yang sistematis dari Isytiqa>q akbar (ibdal lugawi>).

Hal ini, bisa dilihat dari definisi Isytiqa>q akbar dan metode yang ada

dalam ketiga ilmu tersebut.

padangan bahwa bahasa yang digunakan oleh manusia dalam kehidupannya adalah
dari hasil proses mendengar dan melihat dari fenomena alam yang kemudian dari
prsoes itu dengan kesepakatan bersama mereka memberi nama kepada sesuatu itu.
Lihat, Luthfi> ‘Abd al-Badi>’, Falsafah al-Maja>z, (Kairo: al-Syirkah al-Misyriyyah al-‘Alamiyyah li

al-Nasyr, 1997), hlm. 60-61.
10 Jala>l ad-Di>n As-Suyu>t{i>, Al-Muzhir fi> ‘Ulu>m al-Lugah wa Anwa>’iha>, (Kairo: Maktabah

Dar al-Turas, t.th), hlm. 345-346.
11 Syauqi Dayif, al-Mada>ris an-Nah}wiyah, (Kairo: Da>r al-Ma‘a>rif, t.th), hlm. 266.
12 Meskipun demikian, Ibn Jinni> memberikan catatan untuk tidak terlalu terpaku

pada konsep al-qiya>s, karena menurutnya standarisasi kata dalam bahasa berada pada
realita masyarkat pemakai, dalam konteks ini adalah masyarakat Arab itu sendiri,
sebagaimana ungkapannya, “ketahuilah olehmu bahwa jika qiya>s membawamu
kepada sesuatu, kemudian kamu mendengar mulut-mulut orang Arab mengucapkan
sesuatu yang lain atas dasar qiya>s lain, maka tinggalkannlah apa yang telah ada
padamu untuk diganti dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Arab itu”.
Misalnya mas{dar qiyasi> dan mas{dar sima'i. Lihat, Sauqi D{ayif, Al-Mada>ris al-Nawiyah...,
hlm. 267-268.
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Berdasarkan kedua isytiqa>q itu, bisa dilihat landasan para sarjana

linguistik klasik yang mengatakan bahwa ‘ilm as{-s{arf hanya mengkaji

kata-kata tertentu. Selain itu, dari isytiqa>q s{agi>r juga memunculkan

istilah al-h{arf. Hal ini, bisa dilacak dari perdebatan tentang asal-usul

kata dalam isytiqa>q al-s{agir. Ada juga pakar BA yang mengatakan

bahwa asal musytaq dari h{arf, artinya terdapat kata yang tidak bisa

dipecah-pecah lagi dan bentuknya tetap. Meminjam istilah Tamma>m

H{assa>n (w. 1998 M.), h{arf inilah yang kemudian menjadi embrio konsep

as{-s{albah. Hal yang agak berbeda diungkapkan oleh Muhammad H{assa>n

Jabal, menurutnya, isytiqa>q s{agi>r bukan menjadi landasan ‘ilm al-

mutas{arrifah, akan tetapi justru dari ilmu ini akan melahirkan ilmu-ilmu

al-mutas{arifah, dan lain-lain. Artinya, al-mutas{arrifah adalah salah satu

bagian dari isytiqa>q. Hasan Jabal membagi isytiqa>q s{agir menjadi dua,

yaitu isytiqa>q yang berkaitan dengan lafaz{ (isytiqa>q al-lafz {) dan isytiqa>q

yang berkaitan dengan makna (isytiqa>q al-ma‘na>). Al-Mutas{arrifah,

menurutnya, merupakan bagian dari isytiqa>q al-lafz {. Sementara isytiqa>q

al-lafz{ ini dibagi menjadi empat macam. 1) isytiqa>q as{-S{igah, yakni

pengubahan satu s{igah menjadi s{igah lain; 2) isytiqa>q al-mazi>d yaitu

pengubahan lafaz { dilihat dari tambahan-tambahan pada huruf asli (al-

h{arf al-As{li >); 3) isytiqa>q al-a‘ya>n, yaitu pengubahan suatu lafaz { menjadi

lafaz { lain, tetapi lafaz { ini adalah kata-kata yang langsung didengar

langsung dari orang Arab; dan 4) isytiqa>q as{-s{auti >, yaitu perubahn lafaz {

yang disebabkan makha>rij al-h{arf tertentu sehingga membentuk menjadi

lafaz { lain.13

Hanya saja, pembagian ini kurang begitu sistematis dan cenderung

mengkaitkan tanpa melihat model pembagian ulama klasik dan

modern mengenai al-isytiqa>q. Singkatnya, Hasan Jabal

mencampuradukkan pembagian isytiqa>q tanpa melihat karakter dan

ciri khas masing-masing isytiqa>q. Misalnya, Jabal memasukkan isytiqa>q

al-a‘ya>n menjadi bagian al-mutas{arrifah, padahal keduanya hal yang

13 Muhammad H}asan Jabal, ‘Ilm al-Isytiqa>q Nad{riyyan wa Tat{biqiyyan, (Kairo: Maktabah al-

A>da>b, 2006), hlm. 45-53.
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berbeda (lihat pengertian at-Tas{ri>f dan bentuk-bentuk s{igahnya). Lebih

jauh, para linguistik Arab klasik dalam pembahasan al-isytiqa>q belum

sampai membahas pembagian secara terperinci seperti itu—para

pakar Arab baru mencapai tesis yang mengatakan bahwa suatu kata

dibentuk dari kata lain. Sistem pengubahan dan bentuk-bentuk

pengubahan baru diformulasikan dan dibakukan para pakar linguistik

Arab ketika menjadi ‘ilm at-Tas{ri>f yang bersifat aplikatif-teoritis. Selain

itu, tidak semua bentuk isytiqa>q melahirkan bentuk aplikatif-teoritis,

misalnya isytiqa>q al-kubra> dari ibn Jinni>. Dengan demikian, al-isytiqa>q

dalam konteks ini lebih tepat dikatakan pondasi dasar (embrio) dari

munculnya ‘ilm at-Tas{ri>f, bukan bagian darinya.

C. Proses Morfologi BA Modern

Berbeda dengan pakar morfologi modern (‘ilm as{-s{arf), meskipun

juga bersandar pada Isytiqa>q akbar dan Isytiqa>q as{gar, mereka melebarkan

kajian ‘ilm as{-s{arf menjadi kata secara umum. Menurut at{-T{ayyib al-

Baku>sy (w. 1973 M.), dalam kajian morfologi Arab dapat

diartikulasikan dengan tiga metode. Pertama, Tas{ri>f al-af‘a>l dan isytiqa>q

al-asma>. Kedua, al-i‘la>l, al-idga>m dan al-ibda>l. Ketiga, metode yang berupa

pengubahan-pengubahan morfologis dari hasil suatu kata dikarenakan

tujuan morfologis yang lain, seperti al-‘adad, al-jins, at-tas{gi>r, dan an-

nasb, atau dikarenakan tujuan susunan seperti al-isna>d.14 Untuk metode

yang pertama membahas mengetahui cara-cara mengubah kelas kata

dan bentuk-bentuk kata menjadi kelas dan bentuk lain, baik yang sama

maupun berbeda. Sedangkan metode yang kedua merupakan ilmu

yang akan membantu menyelesaikan problem dalam ‘ilm at-Tas{ri>f

berkaitan dengan pengubahan-pengubahan fonetik dari suatu kata.

Adapun, metode yang ketiga, adalah metode yang mengakomodir

proses pembentukan kata yang tidak diakomodir oleh kedua metode

sebelumnya; seperti ism gair al-mutamakkin, fi‘l al-ja>mid, dan kalimah al-

h{arf. Pada metode ketiga inilah linguistik morfologi Arab Modern

14 al-Baku>sy At{-T{ayyib, Al-Tas{ri>f al-‘Arabi>, (Tunisia: Al-Syirkah al-Tunisiyyah li Funun al-

Rasm, 1973), hlm. 14.
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mengungkapkan cara-cara baru tentang rumusan kata yang

membedakan dengan ulama klasik.15

Tamma>m H{assa>n dalam menjelaskan proses morfologis BA modern

(‘ilm as{-s{arf) memulainya dengan mengkaji macam-macam bentuk

kata—baik yang tidak berubah (ja>mid) maupun yang bisa diubah

(musytaq)—memakai sistem top-down (dari bentuk yang besar mejadi

bentuk kecil). Selanjutnya, diuraikan sistem yang membentuk bentuk-

bentuk kata tersebut. Menurut Tamma>m H{assa>n, kata dalam morfologi

Arab modern dibentuk oleh metode isytiqa>q dan metode s{albah.

Pertama, isytiqa>q yaitu metode yang mengakaji kata benda (al-ism.)

dan kata kerja (al-fi‘l) baik yang bisa berubah maupun tetap. Metode

Isytiqa>q ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu isytiqa>q al-asma>’ dan

mutas{arifah. Isytiqa>q al-al-asma>’ adalah sistem untuk mengetahui

pengubahan bentuk-bentuk kata benda (abniyah al-asma>’) yang tidak

bisa berubah (gair al-mutamakkin) menjadi kata lain, tetapi menerima

tambahan (afiksasi). Termasuk dalam kategori ini adalah at-tas{gi>r dan

mas{dar as{-s{ina>‘i>yah. Sementara Mutas{arrifah adalah sistem untuk

mengetahui pengubahan bentuk s{igah kata yang bisa berubah menjadi

tiga bentuk kata lain, yaitu al-ism, al-fi‘l dan as{-s{ifah. Tiga bentuk ini

dinamakan dengan us{u>l at-Tas{ri>f. Mayoritas para sarjana linguistik

15 Kh}asanah nah}w klasik mendefinisikan kata sebagai satu leksem (al-lafd{) yang
berdiri sendiri dan mempunyai makna, yang oleh mayoritas pakar linguistik sintaksis
(an-nah{w) klasik dibagi menjadi tiga bentuk kata, yaitu; al-ism (kata benda), al-fi‘l (kata
kerja), dan al-h{arf (huruf-huruf tertentu yang mempunyai makna). Ibn S{a>bir, seorang
ulama klasik, menambahi pembagian ini menjadi empat, yakni al-kha>lif, dan oleh al-

Ka>fi> menjadi lima bentuk. Adapun, linguistik kontemporer membagi kata menjadi
lebih banyak dibanding linguis klasik. Ibra>him Ani>s membagi kata menjadi empat; al-

ism, ad{-d{ami>r, al-fi‘l, dan al-‘ada>h. Menurut Mahdi al-Mahzu>mi> (w. 1989 M.), kata dibagi
menjadi empat; al-ism, al-fi‘l, al-‘ada>h (instrumen bermakna yang dimiliki istilah-istilah
tertentu dalam linguistik Arab), dan al-kina>yah. Sedangkan Tamma>m H{assa>n

membaginya menjadi tujuh; al-ism, as{-s{ifah, al-fi‘l, ad{-d{ami>r (kata ganti), al-kha>lafah (s{i>ghah

at-ta’ajjub, al-asma>’ al-af‘a>l, al-asma>’ al-as{wa>t, dan lain-lain), ad{-d{arf, dan al-ada>h atau biasa
disebut al-huru>f al-ma‘a>ni>, yang baru hadir setelah digabung dengan kata lain atau
hadir dalam konteks tertentu). Lihat, Khabibi Muhammad Luthfi, Menggugat Harakat...,

hlm. 57. lihat Tamma>m H{assa>n, Al-Khula>s{ah an-Nah{wiyyah, (Kairo: ‘Ala>m al-Kutub, 2000),
hlm. 40-41, dan Ibra>him Ani>s, Min Asra>r al-Lugah, (Kairo: Maktbah al-Anjalw al-Mis{ri>yah,
1975), hlm. 282-294.
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klasik sepakat menyandarkan kata Tas{ri>f dengan kata al-af‘a>l, karena

dalam praksisnya mereka menyandarkan kepada al-fi‘l al-ma>d{i> sebagai

bentuk awal dari al-mujarrad as|-as|ula>s|> (kata dasar yang terdiri dari tiga

konsonan asli), dan ar-ruba>‘i> (kata dasar yang terdiri dari empat

konsonan asli) yang melahirkan bentuk-bentuk al-af‘a>l al-mazi>dah.

Dengan kata lain, Tas{ri>f al-af‘a>l adalah sistem untuk mengetahui

pengubahan s{igah Tas{ri>f yang diubah, atau diturunkan dari bentuk

dasar al-fi‘l al-ma>d{i> . Bentuk s{igah pengubahan tersebut akan dijelaskan

pada pembahasan Tas{ri>f al-af‘a>l. Selain itu, dalam mutas{arrifah juga ada

sebuah sistem yang disebut dengan Tas{ri>f al-kha>sh. Tas{ri>f al-kha>sh adalah

sistem untuk mengetahui pengubahan bentuk s{igah kata yang

pengubahannya tidak mengubah kelas kata yang mirip dengan

pengubahan at-Tas{ri>f, yaitu al-ism, al-fi‘l, dan as{-s{ifah, meski hanya

bergerak pada satu bentuk, seperti al-af‘a>l an-na>qis{ah. Dengan

demikian, bentuk-bentuk kata dalam kajian isytiqa>q al-asma>’ disebut

dengan al-maba>ni>, sedangkan dalam Tas{ri>f al-af‘a>l disebut s{igah. Kedua,

metode as{-s{albah, yakni metode untuk mengetahui seluruh bentuk-

bentuk kata yang tidak bisa berubah (gair al-mutamakkin), tidak

menerima tambahan (afik), dan bersifat tetap (Ja>mid). Menurut

Tamma>m H{assa>n, dalam bentuk-bentuk kata ini akan mencakup

sembilan bentuk. Yaitu; ad{-d{ama>ir, az{-z{araf, al-ada>wa>t, sebagian al-

khawa>lif, al-ils{a>q (khusus at-ta‘yi>n: al-ma‘rifah dan nakirah, an-nasb dan at-

tauki>d).16

Pada dasarnya proses morfologis BA berangkat dari kata (kalimah).

Kata sudah ditentukan standar bentuk-bentuk mofologisnya dengan

sangat ketat, baik dari kata dasar maupun turunannya. Selain itu, kata

sudah diberikan nama dan ditentukan masing-masing kelompoknya,

sehingga semua kata BA dalam beragam bentuknya (abniya>’) stagnan

dan baku. Bahkan pola kata-kata bersifat sima>‘i>. Lebih jauh, dalam

BA belum mengenal sistem proses afiksasi, karena semua kata

diharuskan mengikuti bentuk kata yang sudah baku itu. Kalaupun

mengenal istilah zawa>id—sebagai tambahan dari al-mujarrad—hanya

16 Khabibi Muhammad Luthfi, Menggugat Harakat..., hlm. 72-73.
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bersifat menambahi kata dasar yang sudah berbentuk dan mempunyai

arti, yang pada gilirannya akan sulit untuk membedakan mana

konsonan yang masuk dan menambahi kata dasar.

Berbeda dengan morfologi Arab, morfologi umum secara teratur

mengenal teori afiksasi dalam membentuk kata. Afiksasi adalah proses

penambahan afik pada kata dasar, sedangkan afik itu sendiri adalah

bagian terkecil dari kata dan tidak bermakna. Dalam kajian morfologi

umum, afiksasi merupakan salah satu manifestasi dari morfem terikat.

Afik tidak mempunyai gabungan nama tertentu, tetapi hanya

berbentuk fonem (konsonan). Pengertian ini sekaligus menjelaskan

bahwa BA klasik dalam teori morfologinya—bila dilihat dari kaca

mata morfologi modern secara garis besar—hanya berkutat pada

bentuk morfem bebas dan morfem unik, misalnya beberapa lafaz{

(leksem) yang berdiri sendiri dan mempunyai makna, seperti asadun.

Morfem unik adalah morfem yang bisa berdiri sendiri tetapi

membutuhkan sebuah kata lain untuk mengadirkan maknanya,

misalnya al-ada>wat dalam BA.

Dengan kata lain, dalam pembentukan kata, morfologi umum

menggunakan cara dari bawah ke atas tanpa menentukan dahulu

bentuk katanya, sementara BA dari atas ke bawah dengan cara

menentukan bentuk kata terlebih dahulu. Di sinilah letak perbedaan

cara memeriakan dan menganalisa kata. Meskipun tampak berbeda,

akan tetapi metode keduanya bisa disatukan. Karena pada dasarnya

kedua metode tersebut mengenal proses afiksasi.

Dalam pembahasan linguistik umum, morfologi modern

membentuk kata dengan melibatkan proses morfologis yang disebut

“derivasi” dan “infleksi”.17 Proses derivasi (dalam BA; isytiqa>q al-asma>’)

17 Banyak tulisan tentang kebahasaan yang menerjemahkan kata isytiqa>q menjadi
“derivasi”. Padahal jika dilihat konsep secara linguistik kurang tepat, karena derivasi
dalam pengertian linguistik umum, khusus membahas perubahan kata yang merubah
bentuk kelas kata. Artinya jika kata tersebut berbentuk nomina maka perubahannya
juga adverb. Sedangkan isytiqa>q dalam BA lebih komplek, di samping derivatif juga
bersifat infletif yakni, merubah kelas kata, dari bentuk nomina (al-ism) menjadi verba
(al-fi‘l). inflesktif derivatif ini menjadi satu kesatuan utuh yang tidak dipisahkan.
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adalah proses morfemis yang mengubah kata sebagai unsur leksikal

tertentu menjadi unsur leksikal yang lain, sedangkan proses infleksi

(Tas{ri>f al-fi‘l) adalah proses yang diterapkan pada kata sebagai unsur

leksikal yang sama.18 Dengan demikian, derivasi bersifat mengubah

kelas kata, sedangkan infleksi tidak mengubah kelas kata. Oleh karena

itu, harus diperhatikan pula klasifikasi dalam Tas{ri>f al-af‘a>l yang

menunjukkan hilangnya identitas kelas kata sesudah proses, misalnya

nomina de-verba (al-ism), verba de-namina (al-fi‘l) dan kata sifat.

Lebih jauh, BA dalam proses morfologis menggabungkan antara

inflektif-derivatif. Dengan pengertian ini, proses morfologis BA tidak

bisa mengubah kelas kata, dan bisa mengubah kelas kata. Sistem

inflektif-derivatif ini menjadi satu kesatuan utuh yang tidak bisa

dipisah-pisahkan. Untuk yang tidak mengubah kelas kata (inflektif)

atau yang bisa disebut dengan Tas{ri>f al-lugawi> dalam perubahnnya

mempertimbangkan dua sistem. Pertama, aspek konjugasi, yakni sistem

pengubahan verb (fi‘l) yang berkenaan dengan waktu (tense), aspek,

modus, diates, persona, jumlah (jam‘, mus|anna>, dan mufrad), dan jenis

(muz|akar dan mu’annas|). Kedua, deklinasi, yakni sistem pengubahan

nomina (ism) yang berkenaan dengn jumlah, jenis, dan kasus.

Di sinilah titik temu antara morfologi umum dengan ‘ilm as{-s{arf

yang sama-sama mengenal istilah Infleksi dan derivasi yang

membicarakan tentang afiksasi, yakni proses pembubuhan afik pada

bentuk kata dasar. Hanya saja, untuk bentuk inflektif-derivatif BA

sudah ditentukan bentuk-bentuknya (auza>n) tetentu yang bersifat

sima>‘i>—bersifat tertutup dan menjadi kesatuan utuh yang tidak dapat

dipisah-pisahkan. Sedangkan yang berbentuk derivatif (isytiqa>q al-

asma>’) dalam proses morfologis BA juga sudah ditentukan afik–

afiknya, kecuali yang berbentuk jam‘—ada beberapa yang tidak

memakai aturan. Misalnya, untuk bentuk mus|anna> (mempunyai makna

dua) afiknya adalah dengan menambah afik alif atau ya’, dan nun.

18 J.W.M. Verhaar, Asas-Asas Linguistik Umum, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press,, 2006), hlm. 121.
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Secara global, proses derivasi dan infleksi dalam BA—ditinjau dari

morfologi umum terkait proses morfemisnya yang berbentuk

afiksasi—memiliki enam bentuk. Pertama, Prefik (as-sawa>biq), afik yang

diimbuhkan di muka kata dasar, misalnya sy-g-l (شغل) ‘sibuk’ + a (أ)

menjadi asygala (أشغل) ”menyibukkan”; kedua, Sufik (al-lawa>hiq), afik

yang diimbuhkan di akhir kata dasar, misalnya b-sy-r (بشر) ‘manusia’ +

i> (ي) menjadi basyari> (بشري) ‘manusiawi’. Dalam BA, model seperti ini

ada yang afiknya tidak ditampakkan (mustatir), misalnya f-‘a-l ”bekerja”

+ hua (tidak ditampakkan) = ”dia telah bekerja”; ketiga, Infiks (ad-

dawa>khil), afik yang diimbuhkan di tengah bentuk dasar, misalnya q-t-l

(قتل) ”membunuh” + a> (ا) menjadi qa>tilun (قاتل) (ism al-fa>‘il) ”orang

yang membunuh”; keempat, Sirkumfiks, gabungan dari afik yang bisa

dipisah-pisah dan secara serentak diimbuhkan pada kata dasar,

misalnya j-l-s (جلس) ”duduk” + perfik 'ya’ (ي) , sufik 'waw ,(و) dan nun'

(ن) menjadi yajlisu>na (یجلسون) ”mereka laki-laki sedang duduk”; kelima,

Konfiks, gabungan dari afik yang tidak bisa dipisah-pisah (menjadi

satu kesatuan) dan secara serentak diimbuhkan kepada kata dasar,

misalnya kh-r-j (خرج) ”keluar” + prefik 'alif ,(ا) sin ,(س) dan ta’ (ت)

menjadi istakhraja (استخرج) “meminta keluar”; keenam, Transfiks, afik

yang berwujud vokal-vokal yang diimbuhkan pada keseluruhan kata

dasar,19 Transfik juga disebut dengan istilah modifiksi internal (sering

disebut juga penambahan internal atau pengubahan internal), yaitu

proses pembentukan kata dengan penambahan unsur-unsur (yang

bisanya berupa vokal) ke dalam morfem yang berkerangka tetap

(biasanya berupa konsonan).20 Misalnya, f-t-h{ (فتح) ”membuka”

menjadi fat{{an (فْتًحا) (al-mas{dar) ”pembukaan” terdapat pengubahan

pada vokal ta’ dan h{a.21

Keenam bentuk afiksasi di atas pada praksisnya harus bergabung

dengan istilah-istilah yang ada pada ‘ilm as{-s{arf klasik, karena tanpa

gabungan itu justru afiksasi proses morfologis BA akan menjadi

19 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 177-181.
20 Abdul Chaer, Linguistik Umum…, hlm. 189.
21 Khabibi Muhammad Luthfi, Menggugat Harakat..., hlm. 77.
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parsial dan membingungkan, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa BA

dalam proses morfologisnya sangat ketat dan menjadi satu kesatuan

yang utuh. Jadi, dalam proses Tas{ri>f al-af‘a>l, selain berbentuk transfik,

penambahan juga menggunakan afik yang berupa konsonan (as{-s{a>mit),

sedangkan transfik sendiri berupa pengubahan vokal (al-s{a>it) pada

konsonan al-fi‘l al-mud{a>ri‘. Pada proses afiksasi yang berupa konsonan

(as{-s{a>mit) juga mengalami proses pengubahan vokal, namun proses ini

tidak dinamakan transfik karena bersifat otomatis, dan untuk transfik

tidak sebaliknya. Begitu juga dengan proses afiksasi dalam BA yang

berupa pemanjangan vokal tidak masuk dalam kategori transfik karena

berupa konsonan.22 Hal ini, bisa dilihat dalam otografinya yang berupa

konsonan, sehingga bentuk-bentuk transfik hanya pada al-harakat

(bunyi vokal yang dibaca pendek) bukan al-h{arf (konsonan yang

berupa huruf hijaiyah). Dengan demikian, afiksasi dalam BA

menggunakan dua afik besar yang terangkum daam proses modifikasi

internal, yaitu afik yang berupa konsonan (as{-s{a>mit) dan afik yang

berupa pengubahan vokal (as{-s{a>it) murni. Berikut gambar secara

umum morfologi Arab beserta teori yang melandasinya;

22 Menurut as-Suyu>t{i>, ketika ia menjelaskan perubahan kata dalam BA yang
terbagi menjadi 15 perubahan, mengatakan bahwa vokal yang dibaca panjang masuk
dalam kategori penambahan huruf (konsonan). Lebih jelasnya lihat, As-Suyu>t{i>, Jala>l al-

Di>n. Al-Mund{ir fi> ‘Ulu>m, hlm. 384-349. Muhammad Muhamad Dawud menyatakan
bahwa vokal panjang dianggap masih dalam kategori perubahan vocal (al-s{a>it) karena
dalam penulisan huruf Arab klasikvokal panjang dalam otografinya tidak berupa
konsonan. Muhammad Muhammad Dawud, As{-S{awa>’it wa al-Ma‘na> fi> al-Arabiyyah,

Dira>sah Dala>liyyah wa Ma’a>jim, (Kairo: Da>r Garib, 2001), hlm. 19. Menurut hemat penulis
perubahan vokal panjang termasuk kategori penambahan konsonan, namun dalam
kategori salah satu huruf za>idah. Hal ini bisa dilihat dari berbagai literatur ‘ilm al-s{{arf

yang menjadikannya sebagai huruf sebagai tujuan untuk memudahkan dalam bacaan
dan identifikasi makna. Dalam otografi modern vokal panjang juga sudah
dilambangkan dengan konsonan, fath{ah{ dengan alif, kasrah dengan ya’ dan d{ummah

dengan waw.
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D. Tas{ri>f al-af‘a>l dalam Morfologi Arab

1. Definisi Tas{ri>f al-Af‘a>l

Istilah Tas{ri>f al-af‘a>l dibentuk dari kata ”Tas{ri>f” dan ”al-af’al”. Dalam

kajian morfologi modern, Tas{ri>f al-af‘a>l merupakan salah satu metode

dari ‘ilm as{-s{arf (morfologi BA). Tas{ri>f adalah salah satu metode ‘ilm as{-

s{arf yang digunakan untuk mengetahui pelbagai perubahan bentuk

(s{igah) kata yang diubah dari bentuk s{igah asal, di mana materi

konsonan s{igah itu mempunyai kesesuaian pada makna, lafaz{, dan

susunan. Para pakar linguistik Arab sepakat bahwa pengambilan

sistematika kata asalnya berasal dari fi‘l al-ma>d{i> , maka Tas{ri>f biasa

diistilahkan dengan Tas{ri>f al-af‘a>l. Tas{ri>f al-af‘a>l adalah metode untuk

mengetahui perubahan kata (s{igah) yang diubah atau diturunkan dari

bentuk s{igah fi‘l al-mad{i (kata dasar), yang mana materi konsonan s{igah
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mempunyai kesesuaian pada makna, lafaz{, dan susunan. Selain itu, jika

ditinjau dari makna, letak pondasi dasarnya juga terletak pada fi‘l al-

ma>d{i> , sementara bentuk-bentuk lain mengikutinya.

Dalam kajian Tas{ri>f al-af‘a>l ini ditentukan semua bentuk s{igah yang

menjadi pondasi dan aturan dalam memproduksi kata. Bentuk-bentuk

s{igah ini harus mengikuti pola-pola bentuk kata baku dalam BA yang

disebut dengan auza>n. Bentuk dasar atau asal dalam kajian Tas{ri>f

mempunyai tiga konsonan (al-h{arf al-hija>iy) sebagai fondasi (miza>n al-

fi‘l). Huruf pertama disebut fa>’ al-fi‘l, huruf kedua disebut ‘ain al-fi‘l,

dan huruf ketiga disebut la>m al-fi‘l. Adapun, bentuk-bentuk perubahan

yang diturunkan dari kata asal (fi‘l) disebut s{igah. S{igah dalam kajian

Tas{ri>f—menurut Tamma>m H{assa>n—mempunyai tiga us{u>l (dasar), yaitu

al-fi‘l, as{-s{ifah, dan al-ism. Artinya, kata yang bisa diTas{ri>f adalah kata

yang bisa berubah menjadi tiga kelas kata yang disebut us{u>l s|ala>s|ah.

Kemudian, masing-masing dasar ini mempunyai bentuk. Pertama,

Bentuk-bentuk al-fi‘l yaitu al-fi‘l al-ma>d{i> , al-fi‘l mud{a>ri‘, dan al-fi‘l al-amr.

Kedua, Bentuk-bentuk al-ism, yaitu mas{dar, ism al-mas{dar, ism al-marrah,

ism al-hai'ah, ism az-zama>n, ism al-a>lah, dan ism al-maka>n. Ketiga, Bentuk-

bentuk as{-s{ifah yaitu s{ifah al-fa‘il, as{-s{ifah al-musyabbahah, s{ifah al-maf‘u>l,

s{ifah al-muba>lagah, dan s{ifah al-tafd{i>l.23 Berdasarkan al-ushul as|-s|ala>s|ah ini,

kajian Tas{ri>f al-af‘a>l bisa dibagi menjadi tiga tipologi, yakni: pertama,

Tas{ri>f al-fi‘l yaitu bentuk-bentuk perubahan kata yang khusus pada

bentuk al-fi‘l dalam kajian Tas{ri>f al-af‘a>l; kedua, Tas{ri>f al-ism yaitu

bentuk-bentuk perubahan kata yang khusus pada bentuk al-ism dalam

kajian Tas{ri>f al-af‘a>l; ketiga, Tas{ri>f as{-s{ifah yaitu bentuk-bentuk

perubahan kata yang khusus pada bentuk as{-s{ifah dalam kajian Tas{ri>f al-

af‘a>l.

Perubahan s{iya>g ini menjadi satu kesatuan utuh yang tidak bisa

dipisah-pisahkan dan sangat sistematis, sehingga disebut derivasi-

inflektif. Bentuk-bentuk s{igah yang dijadikan auza>n (timbangan dan

ukuran) terdiri dari susunan konsonan yang s{ah{i>h{. Susunan konsonan

23 Tamma>m H{assa>n, Al-Lugah al-‘Arabiyyah: Ma‘na>ha> wa Mabna>ha>, (Kairo: ‘Ala>m al-Kutub,
1988), hlm. 166-167.
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s{ah{i>h{ adalah susunan kata dasar yang di dalamnya tidak ada huruf ’illah,

yaitu ”alif, ya’ dan waw”. 24

2. Metode-Metode dalam Tas{ri>f al-af‘a>l

a. Metode Tas{ri>f al-Ibda>l

Semua kata yang mutamakkin (bisa berubah), proses morfologisnya

harus mengikuti auza>n di atas. Jika ada kata yang secara fisiologis tidak

bisa diqiya>skan (tidak sesuai) dengan wazn tersebut, sedangkan kata itu

tidak berbentuk ja>mid atau sima>‘i>, maka harus diikutkan pada auza>n,

kendati bentuk asalnya terdiri dari susunan huruf mu‘ta>l—susunan

kata dasar yang didalamnya terdapat huruf ’illah.25 Proses yang

”mengaruskan” pengqiya>san mu‘ta>l kepada sahi>h tersebut pada

gilirannya akan melahirkan metode al-ibda>l. Al-Ibda>l adalah meletakkan

satu huruf kepada huruf yang lain, baik itu sahih—hurufnya satu jenis

atau berdekatan makhrajnya—maupun mu‘ta>l.26 Sebab adanya al-ibda>l

ini, kata dalam BA terbagi menjadi tujuh bentuk: Pertama, bentuk as{-

S{ah{i>h{ yaitu kata yang di dalamnya tidak terdapat huruf illat; kedua,

bentuk al-mis|a>l yaitu kata yang salah satu hurufnya berupa huruf waw

atau ya’; ketiga, bentuk mud{a>‘af, yaitu kata yang kedua hurufnya sama

atau satu jenis; keempat, bentuk lafi>f yaitu kata yang kedua hurufnya

berupa huruf illat; kelima, bentuk na>qish, yaitu kata yang huruf

terakhirnya berupa huruf waw atau ya’; keenam, bentuk mahmu>z, yaitu

kata yang salah satu hurufnya berupa huruf hamzah; dan ketujuh,

bentuk al-ajwa>f yaitu kata yang kedua (‘ain al-fi‘l) berupa huruf waw

atau ya’.27

24 Bentuk-bentuk s{ahíh dibagi menjadi tiga. Pertama, al-s{ahi>h al-sa>lim adalah s{ahíh

yang tidak ada hamzah asli dan tasydi>dnya. 2) as{-s{ahi>h al-mahmu>z adalah as{-s{ahi>h yang
ada hamzahnya, baik yang terletak di ‘ain al-fi‘l, fa>’ al-fi‘l maupun la>m al-fi‘l. Zaraji Al-

'As{imah, Al-Mu‘jam al-Mufas{s{al; fi> ‘ilm as{-S{{arf, Bieru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm.
286.

25 Zaraji al-'As{imah, Al-Mu’jam al-Mufas{s{al…, hlm. 390.
26 Zaraji al-'As{imah, Al-Mu’jam al-Mufas{s{al…, hlm. 9.
27 ‘Abd al-Ra>jihi>, At-Tat{bi>q al-S{{arfi>, (Iskandaria: Jurusan bahasa dan Sastra, t.th.),

hlm. 22-24.
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Dalam an-Nah{w al-’As{ri> dijelaskan bahwa cara-cara yang terdapat

pada metode ibda>l ini ada tiga.28 Pertama, al-i‘la>l yaitu cara yang khusus

membahas tentang perubahan kata yang di dalamnya ada huruf hamzah

dan illat. Kedua, al-ibda>l yaitu cara untuk mengganti satu huruf kepada

huruf yang lain sebab adanya alasan tertentu. Ketiga, al-iz|ga>m yaitu cara

untuk melebur satu huruf dengan huruf lain sebab adanya kesamaan,

baik jenis maupun makhrajnya. Dalam kajian morfologi modern, al-

ibda>l disebut morfofonemik, yaitu berubahnya wujud abstrak dari

sebuah auza>n yang berbentuk s{ah{i>h{ menjadi wujud konkrit dalam suatu

proses morfologis, bahkan bentuk sahi>h yang terdapat tasydi>dnya pun

harus mengikuti bentuk s{ah{i>h{ yang sa>lim. Selain itu, jika ada huruf-

huruf yang makhrajnya sama atau berdekatan dalam satu kata atau

gabungan dua kata, meskipun huruf-huruf itu s{ah{i>h{, dalam proses

morfologisnya juga harus diselesaikan dengan metode al-ibda>l.

Bertolak dari penjelasan di atas, tidak mengerankan bila metode al-

ibda>l dianggap menjadi salah satu penyebab mengapa morfologi Arab

teramat sulit dan komplek untuk dipelajari. Seharusnya bentuk-bentuk

mu‘ta>l dalam proses morfologisnya tidak dipaksakan mengikuti auza>n

yang berbentuk s{ah{i>h{, tetapi harus diciptakan auza>n yang berbentuk

mu‘ta>l tersendiri. Misalnya, ”qa>la, yaqu>lu qaulan” yang mengikuti wazn

”fa>la, yafu>lu faulan”, bukan ”fa‘ala yaf‘ulu fa‘lan”.

b. Metode Tas{ri>f al-Mujarrad

Mayoritas pakar linguistik klasik dalam membuat standar

bentuk-bentuk auza>n di atas langsung menyebut bentuk-bentuk s{igah

yang sudah jadi, tanpa membahas proses afiksasi dari bentuk al-fi‘l al-

ma>d{i> menjadi bentuk lain. Seolah-oleh auza>n tersebut langsung

menjadi ”kata jadian” yang bersifat sima>‘i>. Padahal jika dilihat secara

detail, terdapat proses afiksasi yang sangat sitematis yang belum

dijelaskan para ahli bahasa klasik, sehingga pada titik inilah morfologi

modern menjelaskannya.

28 Sulaiman Faya>d, Al-Nah{w al-‘As{ri>, (Kairo: al-Ahra>m, t.th.), hlm. 271-285.
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Ada beberapa ahli morfologi Arab klasik yang sudah

menerangkan proses afiksasi dalam Tas{ri>f, tetapi hanya sedikit.

Misalnya, ibn Jinni>, menurutnya, dalam kajian Tas{ri>f selain membahas

bentuk-bentuk auza>n juga membahas tentang az-zawa>id dari satu s{igah

menuju s{igah lain, seperti prefik ”huruf mi>m yang difat{{ah” masuk di

dalam kata ”maz|habun”, h{arf mi>m tersebut menunjukkan bentuk al-

mas{dar al-mi>m, dan jika prefik mi>m itu dikasrah, mi>m itu menunjukkan

bentuk ism al-a>lah. Lebih jauh, h{arf al-mud{a>ra‘ah (alif, ta’, nun, dan ya’)

dalam kata ”aktubu, yaktubu, taktubu dan naktubu” bagi ibn Jinni> adalah

prefik (as-sawa>biq).29 Konsonan yang bisa menjadi afiksasi atau mazi>d

(tambahan), yaitu konsonan yang terangkum dalam kata

”sa’altumu>ni>ha>”. Kemudian, analisa ibn Jinni> ini dikembangkan dalam

morfologi modern yang membahas proses kata dari bentuk terkecil

yang disebut afiksasi, bukan dari bentuk kata yang sudah sempurna,

dan kata lain mengikuti bentuk yang sempurna itu seperti mayoritas

ahli BA.

Ditinjau dari sudut morfologi modern, afiksasi dari bentuk al-

ma>d{i> al-mujarrad (tanpa tambahan apapun) menjadi bentuk-bentuk lain

yang mencakup al-us{u>l as|-s|ala>s|ah dalam kajian Tas{ri>f al-af‘a>l disebut

afiksasi Tas{ri>f al-mujarrad. Afiksasi Tas{ri>f al-mujarrad dalam morfologi

BA dapat dibagi menjadi enam bentuk afikasasi.

1) Prefik al-mujarrad, yakni afik Tas{ri>f al-mujarrad yang diimbuhkan di

muka bentuk al-ma>d{i> al-mujarrad. Misalnya, sya-ga-la ‘sibuk’ + alif

menjadi asygalu (al-fi‘l al-mud{a>ri‘) ’saya sedang sibuk’.

2) Sufik al-mujarrad, yakni afik Tas{ri>f al-mujarrad yang diimbuhkan di

akhir bentuk al-ma>d{i> al-mujarrad. Misalnya, a-ka-la ‘makan’ + ta’

menjadi aklatan (ism al-marrah) ‘sekali makan’.

3) Infiks al-mujarrad, yakni afik Tas{ri>f al-mujarrad yang diimbuhkan di

tengah bentuk al-ma>d{i> al-mujarrad. Misalnya, qa-ta-la

”membunuh” + a> (alif) menjadi qa>tilun (ism al-fa>‘il) ”orang yang

membunuh”.

29 Abu> ‘Usma>n al-Jinni>, Al-Khas{a>’is, (Kairo: ‘Alla>m al-Kutub, (1983), hlm. 224.
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4) Konfiks Tas{ri>f al-mujarrad, yakni gabungan dari afik Tas{ri>f al-

mujarrad yang berupa konsonan dan tidak bisa dipisah-pisahkan

dan secara serentak diimbuhkan pada bentuk al-ma>d{i> al-mujarrad.

Misalnya, ka-ta-ba ”menulis” + perfik 'mi>m' dan infik

‘waw‘menjadi maktu>bun (ism al-maf‘u>l) ”yang ditulis”.

5) Transfiks al-mujarrad, yakni afik Tas{ri>f al-mujarrad yang berwujud

vokal-vokal yang diimbuhkan pada keseluruhan bentuk al-fi‘l al-

ma>d{i> al-mujarrad. Misalnya, na-s{a-ra ”menolong” menjadi nas{ran

(al-mas{dar) ”pertolongan” terdapat pengubahan pada vokal s{a>d

dan ra’.

6) Prefik-Transfiks Tas{ri>f al-mujarrad, yakni afik tas{ri>f al-mujarrad

yang berwujud vokal-vokal yang khusus diimbuhkan kepada fi‘l

al-ma>d{i> dan al-mud{a>ri‘ al-mujarrad. Dalam tardisi ‘ilm at-Tas{ri>f

klasik bentuk ini dinamakan bina’ majhu>l. Misalnya, yan-shu-ru

”dia akan menolong” menjadi yuns{aru (al-mud{a>ri‘)”dia (dia

ditolong” terdapat pengubahan pada vokal ya’ dan s{ad.30

c. Metode Tas{ri>f az-Zawa>id

Dalam kajian Tas{ri>f al-af‘a>l, fi‘l yang terdiri dari tiga konsonan asli

(al-h{arf al-as{li>) disebut al-fi‘l as|-as|ula>s|> al-mujarrad, sedangkan yang lebih

dari tiga konsonan asli (al-h{arf al-as{li>) disebut al-fi‘l as|-as|ula>si> al-mazi>d.

Penambahan yang terdiri dari satu konsonan disebut ar-ruba>‘i>, dua

konsonan disebut al-khuma>si>, dan tiga konsonan disebut as-suda>s|>.

Inilah yang disebut dengan proses az-zawa>id dalam kajian Tas{ri>f al-af‘a>l.

Selain itu, ada juga bentuk yang terdiri dari empat konsonan asli yang

disebut ar-ruba>‘i> al-mujarrad, sedangkan yang lebih dari empat

konsonan asli (al-h{arf al-as{li>) disebut ar-ruba>‘i> al-mazi>d. penambahan ar-

ruba>‘i> al-mazi>d adakalanya berupa satu huruf tambahan, dan adakalanya

dua huruf tambahan. Al-fi‘l as|-as|ula>s|> dan ar-ruba>‘i> al-mazi>d juga

mempunyai bentuk-bentuk perubahan yang diturunkan kata asal dari

al-fi‘l al-ma>d{i> al-mazi>d yang disebut s{igah sebagaimana di atas dengan

30 Khabibi Muhammad Luthfi, Menggugat Harakat..., hlm. 81.
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bentuk yang menyesuaikan al-mazi>dnya. Bentuk s{igah al-fi‘l al-ma>d{i> dari

al-fi‘l as|-as|ula>s|> dan ar-ruba>‘i> al-mujarrad yang terdiri dari tiga konsonan

atau empat konsonan asli disebut bentuk operand/bentuk dasar,

Bentuk s{igah al-fi‘l al-ma>d{i> dari al-fi‘l as|-as|ula>s|> dan ar-ruba>‘i> az-zawa>id

disebut dengan stem. Adapun, kata turunan dari bentuk-bentuk al-fi‘l

al-mad{i, baik mujarrad maupun zawa>id disebut ”kata jadian”.

Adapun, al-fi‘l al-ma>d{i> al-mazi>d itu sendiri dibentuk berdasarkan

afikasasi zawa>id. Afiksasi zawa>id yaitu afiksasi yang terjadi pada al-fi‘l al-

ma>d{i> al-mujarad menjadi al-fi‘l al-ma>d{i> al-mazi>d. Afiksasi Tas{ri>f az-zawa>id

dalam morfologi BA dapat dibagi menjadi tiga bentuk afikasasi.

Pertama, Prefik az-zawa>id adalah afik Tas{ri>f az-zawa>id yang diimbuhkan

di muka bentuk al-ma>d{i> al-mujarrad. Misalnya, s{a-la-ha + alif menjadi

as{laha (al-ma>d{i> al-mazi>d bi h{arf) ’mendamaikan’. Kedua, Infiks Tas{ri>f az-

zawa>id adalah afik Tas{ri>f az-zawa>id yang diimbuhkan di tengah bentuk

al-ma>d{i> al-mujarrad. Misalnya, ka-ma-la + infik alif menjadi ka>mala (al-

ma>d{i> al-mazi>d bi h{arf) ”saling meyempurnakan”. Ketiga, konfiks az-zawa>id

adalah gabungan dari afik Tas{ri>f az-zawa>id yang tidak bisa dipisah-

pisahkan dan secara serentak diimbuhkan pada bentuk al-ma>d{i> al-

mujarrad. Misalnya, fa-ra-qa + perfik ‘alif’ dan Infik ‘ta’’ menjadi iftaraqa

(al-ma>d{i> al-mazi>d bi h{arfain) ”bercerai berai”.

d. Metode Tas{ri>f al- Mazi>d

Sama halnya dengan bentuk al-mujarrad, ditinjau dari sudut

morfologi modern, bentuk al-mazi>d juga mempunyai afiksasi dari

bentuk al-ma>d{i> al-mazi>d menjadi bentuk-bentuk lain yang mencakup

us{u>l as|-s|ala>s|ah yang disebut afiksasi Tas{ri>f az-zawa>id. Afiksasi Tas{ri>f az-

zawa>id dalam morfologi BA dapat dibagi menjadi tujuh bentuk

afiksasi.

1) Prefik al-mazi>d, yakni afik Tas{ri>f al-mazi>d yang diimbuhkan di

muka bentuk al-ma>d{i> al-mazi>d. Misalnya, qa-tta-‘a ‘memotong-

motong’ + mi>m menjadi muqattiun (ism al-fa>‘il’) ’orang yang

memotong-motong’
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2) Infiks al-mazi>d, yakni afik Tas{ri>f al-mazi>d yang diimbuhkan di

tengah bentuk al-ma>d{i> al-mazi>d. Misalnya, ista-g-fa-ra ”minta

ampun” + infik alif menjadi istigfa>ran (al-mas{dar)

”pengampunan”.

3) Transfiks al-mazi>d, yakni afik Tas{ri>f al-mazi>d yang berwujud vokal-

vokal yang mengubah vokal afiksasi zawa>id bentuk al-fi‘l al-ma>d{i>

al-mazi>d. Misalnya, ih{-ma-r-ra ”bertambah merah” menjadi ihmarr

(al-fi‘l al-amr) ”bertambah merahlah” terdapat pengubahan pada

vokal ra’ dari fat{{ah menjadi sukun.

4) Prefik al-mazi>d al-tabdi>li>, yakni afik Tas{ri>f al-mazi>d yang

menggantikan prefik al-ma>d{i> al-mazi>d menjadi prefik lain.

Misalnya, is-ta-r-h{a-ma ”minta dikasihani” menjadi mustarh{amun

(ism al-fa>‘il) ”orang yang minta dikasihani”, pada contoh ini

terdapat pergantian dari prefik zawa>id ”alif” menjadi prefik tas{ri>f

zawa>id ”mi>m”.

5) Infik al-mazi>d al-intiqa>li>, yakni afik al-mazi>d fi‘l al-ma>d{i> yang

mengalami pemindahan tempat. Misalnya, qa>-ta-la ”memerangi”

menjadi qita>lan ’peperangan’ (al-mas{dar), pada contoh ini ada

pemindahan infik zawa>id ”alif” dari sebelum fa’ al-fi‘l menjadi

sebelum fa’ al-fi‘l

6) Konfiks al-mazi>d, yakni gabungan dari afik Tas{ri>f al-al-mazi>d yang

tidak bisa dipisah-pisahkan dan secara serentak diimbuhkan

pada bentuk al-ma>d{i> al-mazi>d. Misalnya, qa-t{t{a-’a ”memotong-

motong” + perfik 'ta’' dan infik Tas{ri>f al-mazi>d al-intiqa>li> 'ya’

menjadi taqt{i>’un (al-mas{dar) ”pemotongan”.

7) Prefik-Transfiks al-mazi>d, yakni afik Tas{ri>f al-mazi>d yang berwujud

vokal-vokal yang khusus diimbuhkan kepada fi‘l al-ma>d{i> dan al-

mud{a>ri‘ al-mazi>d. dalam tardisi ‘ilm at-Tas{ri>f klasik dinamakan bina>‘

majhu>l. Misalnya, yun-s{i-ru ”menolong” menjadi yuns{aru

”ditolong” terdapat pengubahan pada vokal ya’ dan s{ad.31

31 Khabibi Muhammad Luthfi, Menggugat Harakat..., hlm. 83.
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e. Metode Tas{ri>f al-Ils{a>q

Menurut Tamma>m H{assa>n, mengenai proses afiksasi

(penambahan) dalam kajian Tas{ri>f al-af‘a>l al-mazi>d dan al-mujarrad

ditemukan proses afiksasi yang disebut Tas{ri>f al-ils{a>q, atau dalam kajian

‘ilm as{-s{arf tradisional disebut Tas{ri>f al-lugawi>. Tas{ri>f al-ils{a>q adalah

proses penambahan dengan perantara al-lawa>s{iq yang mengandung

makna; asy-syakhsh (al-mutakallim, al-mukha>tab, dan al-ga>ib), al-‘ada>d (al-

ifra>d, at-tas|niyah, dan al-jam‘), an-nau’ (al-taz|ki>r dan at-ta’ni>s), at-ta‘yi>n (at-

ta‘ri>f dan at-tanki>r), al-mud{a>ra‘ah (huruf-huruf yang melekat pada al-fi‘l

al-mud{a>ri‘), at-tauki>d, dan an-nasb. Dalam kajian Tas{ri>f al-af‘a>l, al-ils{a>q

sering terjadi kecuali pada ism al-marrah, ism al-hai’ah dan ism al-a>lah.

Adapun, bentuk stem dari al-ils{a>q, baik Tas{ri>f al-mujarad maupun al-

mazi>d (s{igah al-fi‘l al-ma>d{i>), fi‘l al-amr, fi‘l al-mud{a>ri‘, al-mas{dar, ism al-

mas{dar, ism maf‘u>l, ism az-zama>n, ism al-maka>n, as{-s{ifah al-musyabbahah, dan

s{ifah al-fa>‘il. Khusus untuk at-ta‘yi>n dan an-nasb tidak masuk dalam

proses penambahan di Tas{ri>f al-af‘a>l, tetapi masuk dalam ‘ilm as{-s{arf.

Kedua makna ini hanya sebagai penunjuk bahwa s{igah yang bisa

dimasuki keduanya disebut al-ism dan as{-s{ifah. 32 Lebih jelasnya, Tas{ri>f

al-ils{a>q adalah semua bentuk Tas{ri>f al-mujarrad dan al-mazi>d yang

disandarkan pada ad{-d{ama>ir. Ad{-d{ama>ir adalah kata ganti yang

menunjukkan pada arti; kamu (al-mukha>tab), dia (al-gaib) dan saya (al-

mutakallim.), yang berbentuk satu orang (al-mufrad), dua orang (al-

mus|anna), maupun banyak (al-jam‘), dan berbentuk laki-laki (muaz|akar)

atau perempuan (mu’annas|). Dalam proses morfologis al-ils{a>q inilah BA

disebut sebagai bahasa yang bersifat inflektif—bahasa yang proses

morfologisnya tidak mengubah kelas kata. Sungguhpun demikian,

tidak semua bentuk-bentuk Tas{ri>f al-mujarrad dan al-mazi>d disandarkan

pada semua bentuk ad{-d{ama>ir, kecuali fi‘l al-ma>d{i> dan fi‘l al-mud{a>ri‘ yang

mencapai empat belas wazn. Bentuk fi‘l al-amr hanya disandarkan pada

bentuk ad{-d{ama>ir yang berupa al-mukha>tab baik mufrad, mus|anna>,

32 Mahmu>d Aka>syah, At-Tah{li>l al-Lugawi> fi> D{u‘ ‘Ilm' ad-Dala>lah, (Kairo: an-Nasry li al-

Ja>mi'a>t, 2005), hlm.156-160.
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maupun jam‘. Al-mas{dar khusus disandarkan pada ad{-d{ama>ir al-gaib yang

berupa mufrad muz|akkar, mus|anna> muz|akkar, dan jam‘ mu’annas|.

Untuk bentuk ism al-fa>‘il dan as{-s{ifah al-musyabbahah disandarkan

pada ad{-d{ama>ir yang berupa al-gaib baik mufrad, mus|anna>, maupun jam‘.

Selain itu, proses al-ils{a>q dalam bentuk jam‘ khusus ism al-fa>‘il ditambah

dua bentuk lagi yaitu bentuk jam‘ al-taksi>r dan s{igah muntaha> al-jumu>‘.

Untuk bentuk ism al-maf‘u>l khusus disandarkan pada ad{-d{ama>ir yang

berupa al-gaib baik mufrad, mus|anna>, maupun jam‘. Bentuk Jam‘ al-maf‘u>l

ditambah satu, yaitu s{igah muntaha> al-jumu>‘. Sedangkan untuk bentuk

ism zama>n dan ism maka>n hanya disandarkan pada ad{-d{ama>ir yang berupa

al-ga>ib mufrad muz|akkar dan mus|anna> muz|akkar, dan ditambah satu

bentuk s{igah muntaha> al-jumu>‘.Yang membedakan antara Tas{ri>f al-ils{a>q

dengan Tas{ri>f al-mujarrad maupun al-mazi>d adalah al-mujarrad dan al-

mazi>d disandarkan kepada d{ami>r ga>ib mufrad untuk al-ma>d{i> dan mufrad

mukha>tab untuk amr, sedangkan bentuk-bentuk wazn lain untuk al-

mujarrad dan al-mazi>d mempunyai makna mufrad muz|akkar. Adapun, al-

ils{a>q adalah perkembangan dari Tas{ri>f al-mujarad dan al-mazi>d tadi.

Afiksasi Tas{ri>f al-ils{a>q dapat dibagi menjadi enam bentuk afikasasi:

1) Infiks Tas{ri>f al-ils{a>q, yakni afik Tas{ri>f al-ils{a>q yang diimbuhkan di

tengah bentuk Tas{ri>f al-mujarrad dan al-mazi>d. Misalnya, fa>tihun

"فاتح" (ism al-fa>‘il) ”orang yang membuka” + infik ’waw’ menjadi

fawa>tihun "فواتح" (s{igah muntaha> al-jumu>‘) ”beberapa orang yang

membuka”.

2) Sufik Tas{ri>f al-ils{a>q, yakni afik Tas{ri>f al-ils{a>q yang diimbuhkan di

akhir bentuk Tas{ri>f al-mujarrad dan al-mazi>d. Misalnya, kammala

"كّمل" (fi‘l al-ma>d{i>) ‘menyempurnakan’ + sufik ’alif’ menjadi

kammala> “ ال كمّ  " ‘dia laki-laki dua meyempurnakan’.

3) Infik Tas{ri>f al-ils{a>q al-tabdi>li>, yakni afik Tas{ri>f al-ils{a>q yang

menggantikan infik Tas{ri>f al-mujarrad dan al-mazi>d menjadi infik

lain. Misalnya, ha>midun "حامد" (ism al-fa>‘il) ”orang yang memuji”

menjadi hummadun "حّمد" (s{igah muntaha> al-jumu>‘) ”beberapa orang
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yang memuji”. Pada contoh ini terdapat pergantian dari infik

Tas{ri>f al-mujarrad ”alif” menjadi infik Tas{ri>f al-ils{a>q ”mi>m”.

4) Konfiks Tas{ri>f al-ils{a>q at-tabdi>li>, yakni gabungan dari afik Tas{ri>f al-

mazi>d yang tidak bisa dipisah-pisahkan dan secara serentak

diimbuhkan pada bentuk Tas{ri>f al-mujarrad dan al-mazi>d, akan

tetapi afik yang satunya berupa Tas{ri>f al-ils{a>q at-tabdi>li. Misalnya,

maf‘u>lun "مفعول" (ism maf‘u>l) ”satu laki-laki yang dikenai

perbuatan” + infik “alif” dan infik Tas{ri>f al-ils{a>q al-tabdi>li> 'ya’

menjadi mafa>‘i>l "مفاعل" (s{igah muntaha al-jumu>‘) ”beberapa yang

dikenai perbuatan”. Pada bentuk ini ada penambahan infik ”alif”

sesudah fa’ al-fi‘l dan infik Tas{ri>f al-ils{a>q al-tabdi>li> ”ya’” yang

menggantikan infik Tas{ri>f al-mujarrad dan al-mazi>d ”waw”.

5) Prefik Tas{ri>f al-ils{a>q at-tabdi>li>, yakni afik Tas{ri>f al-ils{a>q yang

menggantikan prefik Tas{ri>f al-mujarrad dan al-mazi>d menjadi

prefik lain. Misalnya, ya‘lamu "یعلم" (al-mud{a>ri‘) ”dia akan

mengetahui” menjadi a‘lamu "أعلم" (d{ami>r mutakallim wah{dah) ”aku

akan mengetahui”. Pada contoh ini terdapat pergantian dari

prefik Tas{ri>f al-mujarrad ”ya’” menjadi prefik Tas{ri>f al-ils{a>q ”alif”.

6) Sirkumfiks al-ils{a>q, yakni gabungan dari afik Tas{ri>f al-ils{a>q yang

bisa dipisah-pisahkan dan secara serentak diimbuhkan pada

bentuk Tas{ri>f al-mujarrad dan al-mazi>d. Misalnya, ya-kh-ru-ju "یخرج"

(kamu perempuan sedang keluar) + perfik al-ils{a>q al-tabdi>li> 'ta’'

dan sufik 'waw’ menjadi ta-kh-ruju>na "تخرجون" (jam‘ mu’annas|

mukha>tab) ”kamu para perempuan yang sedang keluar”.33

Berikut akan digambarkan diagram yang menunjukkan proses

afiksasasi dalam Tas{ri>f al-af‘a>l.

33 Khabibi Muhammad Luthfi, Menggugat Harakat..., hlm. 84-85.
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Berdasarkan uraian di atas, makna kajian Tas{ri>f al-af‘a>l

mempunyai lima metode, yaitu metode Tas{ri>f (afiksasi Tas{ri>f), metode

zawa>id (afiksasi zawa>id), metode al-mazi>d (afiksasi mazi>d) dan metode al-

ils{a>q (afiksasi ils{a>q), dan metode al-ibda>l (morfofonemik). Yang terakhir

ini bukan merupakan afiksasasi, melainkan hanya salah satu cara

untuk menjelaskan proses afiksasi yang bentuknya tidak sesuai dengan

auza>n yang telah ditetapkan. Bisa juga pembagian ini didederhanakan

menjadi empat, dengan mamasukkan afiksasi mazi>d ke dalam afiksasi

zawa>id.

Selain itu, proses morfologis dalam Tas{ri>f al-af’ al-mazi>d yang

terdiri dari empat metode di atas menjadi satu kesatuan yang sangat

sistematis dan tidak bisa dipisah-pisahkan, yang dalam proses

morfologisnya bersifat derivatif-inflektif. Yakni, mulai dari Tas{ri>f al-

mujarrad as|-s|ula>si yang berbentuk s{igah fi‘l al-ma>d{i> menuju s{igah lain yang

tercakup dalam al-us{u>l al-s|ala>lah dengan menggunakan sistem afiksasi

Tas{ri>f al-mujarrad. Dilanjutkan dengan proses penambahan pada bentuk

al-ma>d{i> al-mujarrad mulai dari satu konsonan, dua konsonan, dan tiga

konsonan yang disebut dengan afiksasi zawa>id. Dari proses afiksasi

zawa>id diteruskan dengan proses yang dimulai dari bentuk s{igah fi‘l al-

ma>d{i> al-mazi>d menuju s{igah lain yang tercakup dalam us{u>l as|-s|ala>lah
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dengan menggunakan sistem afiksasi Tas{ri>f al-mazi>d. Dengan

penjelasan ini, yang mempertemukan antara Tas{ri>f al-mujarrad dan

Tas{ri>f al-mazi>d adalah s{igah al-fi‘l al-ma>d{i>, sedangkan s{igah-s{igah lainnya

baik dari mujarrad maupun mazi>d berdiri sendiri dalam sistem masing-

masing dan tidak saling bertemu dalam hal afiksasi. Misalnya, untuk

mencari bentuk dasar s{igah al-mas{dar al-mazi>d bi h{arf ”taf‘i>lan” bukan

dikembalikan pada bentuk s{igah al-ma>d{i> al-mujarrad atau al-mas{dar al-

mujarrad, akan tetapi harus dikembalikan ke bentuk s{igah al-ma>d{i> al-

mazi>d bi h{arf dengan wazn ”fa‘‘ala” terlebih dahulu. Setelah itu, s{igah al-

ma>d{i> al-mazi>d bi h{arf dikembalikan pada s{igah al-ma>d{i> al-mujarrad (sebagai

kata dasar). Begitu juga bentuk-bentuk s{iyag al-mazi>d bi h{arfain

(tambahan dua konsonan) dan bi s|ala>s|ah ahru>f (tiga konsonan) harus

dikembalikan bentuk al-ma>d{i>nya terlebih dahulu, baru ke bentuk al-

ma>d{i> al-mujarrad. Lihat diagram berikut;
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Begitu pula, untuk mencari bentuk dasar dari Tas{ri>f al-ils{a>q, harus

melewati tahap yang ada pada bentuk-bentuk Tas{ri>f al-mujarrad dan al-

mazi>d terlebih dahulu, seperti keterangan sebelumnya, yakni untuk fi‘l

al-ma>d{i> dan al-mud{a>ri‘ bermakna mufrad muz|akkar, untuk al-amr bermakna

al-mukha>tab, sedangkan wazn-wazn atau s{igah lain bermakna mufrad

muz|akkar. Lebih jauh, yang mempertemukan afiksasi al-ils{a>q adalah

masing-masing bentuk s{igah baik al-mujarrad dan al-mazi>d. Misalnya,

untuk mencari bentuk dasar s{igah al-mukha>tab al-jam‘ bentuk ”taf‘alu>na”

bukan dikembalikan pada bentuk s{igah al-ma>d{i> al-mujarrad, akan tetapi

harus dikembalikan ke bentuk s{igah al-mud{a>ri‘ dengan wazn ”yaf’alu”

terlebih dahulu. Setelah itu, s{igah al-mud{a>ri‘ dikembalikan pada s{igah al-

ma>d{i> al-mujarrad (sebagai kata dasar). Khusus untuk pengubahan

prefik-transfik al-mazi>d dan al-mujarrad yang biasanya untuk membentuk

majhu>l harus dimasukkan dalam sistem Tas{ri>f al-mujarrad dan al-mazi>d,

bukan masuk pada proses al-ils{a>q, sehingga prefik-transfik ini (majhu>l;

intransistif) juga menjadi bentuk yang mengubungkan antara Tas{ri>f al-

mazi>d dan al-mujarrad dengan Tas{ri>f al-ils{a>q. Akan tetapi, bentuk ma‘lu>m

harus didahulukan dari pada al-majhu>l. Perhatikan contoh fi'il ma'lu>m

dan al-majhu>l pada diagram berikut;
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E. Penutup

Ilmu s{arf yang dipadankan dengan morfologi modern dilahirkan

atas pondasi dasar dari isytiqa>q. Salah satu cabang terpenting di

dalamnya adalah tas{ri>f al-af‘a>l. Dengan tas{ri>f al-af‘a>l ini dapat dilahirkan

berbagai macam bentuk kosa kata Arab. Tas{ri>f al-af‘a>l sendiri

mempunyai lima metode yakni, metode Tas{ri>f (afiksasi Tas{ri>f), metode

zawa>id (afiksasi zawa>id), metode al-mazi>d (afiksasi mazi>d), metode al-ils{a>q

(afiksasi ils{a>q), dan metode al-ibda>l (morfofonemik). Kelima metode

ini ternyata sejalan dan bisa diintegrasikan dengan teori afikasi

modern, sehingga mengasilkan model-model afiksasi baru, kecuali

yang terahir, karena ini merupakan teori yang diakibatkan dari

pemaksaan dari bentuk mu‘tal yang harus diqiya>skan kepada wazn s{ah{i>h{

yang disepadankan dengan (morfofemik).

Meskipun terkesan "dipaksakan" dan menjadi semakin

kompleksnya teori Tas{ri>f al-af‘a>l, namun setidaknya hal ini dapat

sebagai "penyelamatan" dari generalisasi dari beberapa pakar linguis

yang hanya berpatokan pada afiksasi morfologi umum dan cenderung

menafikan karakteristik BA. Selain itu dengan ditemukannya hipotesa

integrasi ini, sekaligus sebagai upaya untuk pengembangan teori

morfologi Arab klasik yang bisa sejajar dengan linguistik Barat,

bahkan bisa jadi karakteristik Tas{ri>f al-af‘a>l ini morfologi modern

belum mampu menerangkannya secara detail. Dengan begitu, menjadi

tugas bersama untuk mengembangkan terus agar morfologi Arab

modern menjadi lebih sederhana dan mudah dipelajari dengan tanpa

menihilkan karakteristik basis metodologisnya.
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MENETAS JALAN BARU
STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM:

Sebuah Jawaban di Era Globalisasi

Suraji1

Abstract

The concept of community development can be viewed as a process because the involved
activities moves from one stage to another or from a specific situation to the next one. The
relevant study in it is the study of Islamic Community Development which is in line with
the role of Higher Education College. That is to functioning Tri Darma consisting of
education, research and community services. Such view certaintly becomes real hope if it
can implemented seriously. Another factor is that the specialization of knowledge as the
basis of intellectual and expertise specially the study of community development have an
important and strategic place in the globalization era in terms of political, economic, social
and cultural rights.

Keywords: community, development, local wisdom, globalization.

A. Pendahaluan

Era globalisasi dan era kebebasan beragama telah menjalar di

masyarakat. Isu agama, politik, kekerasan, radikalisasi, terorisme dan

lebih-lebih pelecehan agama sudah menjadi informasi yang sering

muncul di media, sehingga pemerintah, institusi agama (ormas),

masyarakat seakan-akan dibuat bingung. Hal ini dikarenakan sedikit

banyak akan memperkeruh dan merusak sendi-sendi agama dan

bangsa. Dalam fakta yang lain, ustad/kyai, tokoh masyarakat, elit

politik yang menjadi panutan sudah melakukan perselingkuhan politik,

bahkan secara langsung terjun di politik praktis. Umat kehilangan arah

karena tokoh panutan telah berpindah orientasi dari jangka pendek

1 Dosen dan Ketua P3M (Pusat Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian
pada Masyarakat) STAIMAFA, sedang menyelesaikan program doktoral di
UGM, Yogyakarta.
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yang mendapat porsi material, ketimbang orentasi jangka panjang

yang membawa kebahagiaan dan kearifan. Ormas agama sudah tidak

lagi menjadi bagian dari civil society tetapi cenderung menjadi kukuatan

elit, bahkan corong penguasa yang kurang peduli terhadap

kemiskinan, kebodohan dan penggangguran. Di sisi lain, inisiatif

pengembangan masyarakat berasal, bersumber, dan disusun serta

direncanakan dari luar masyarakat atau dari pemerintah pusat. Dalam

menyusun dan merencanakan kurang memperhatikan prakarsa,

potensi kebutuhan dan inisiatif lokal. Tidak mengherankan bila

inisiatif masyarakat sulit untuk berkembang, sehingga dalam berbagai

hal masyarakat lokal amat tergantung pada kekuatan dan kekuasaan

luar dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan

program-program pengembangan masyarakat partisipasi komunitas

lokal rendah karena mereka tidak tahu apa tujuan dari suatu program.

Dalam kondisi demikian kelanjutan setiap program sangat rapuh

karena sikap memiliki dan rasa tanggung jawab untuk meneruskan apa

yang telah dilakukan tidak muncul. Sikap ini sangat kurang

menguntungkan dalam mencapai pengembangan masyarakat yang

diharapkan.

Mempertimbangkan kelemahan itu muncul pendekatan baru dalam

pengembangan masyarakat yang menekankan pada upaya

memperkuat kemampuan masyarakat lokal dengan menumbuhkan

partisipasi, inisiatif dan kepemimpinan masyarakt lokal. Untuk

mencapai itu memberdayakan masyarakat dan memperkuat institusi

lokal sangat diperlukan, sehingga pemberdayaan tidak hanya

menyangkut aspek politik, sosial, ekonomi, tetapi yang lebih penting

juga pemberdayaan nilai-nilai agama dan masyarakat lokal (kearifan

lokal/lokal genius). Prinsip pemberdayaan adalah memberi

kewenangan dan otoritas pada masyarakat lokal untuk merencanakan

dan menentukan pilihan-pilihan dan secara aktif terlibat dalam

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pemanfaatan hasil.

Dalam kancah permasalahan tersebut dibutuhkan ijtihad dan

gerakan baru untuk menjadikan masyarakat sebagai subyek sekaligus



Suraji, MENETAS JALAN BARU STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ....

“ JIE ” Volume I No. 1 April 2012 │ 51

obyek pemberdayaan yang dikomandoi oleh pionir-pionir baru yang

memahami ilmu, teori, dalil-dalil, serta didukung oleh wahana budaya

pesantren yang berpengalaman dan matang dalam keorganisasian serta

secara langsung terjun di tengah-tenggah masyarakat untuk melakukan

pemberdayaan dan pendampingan secara masif. Dalam konteks

tersebut orientasi studi pengembangan masyarakat perlu mendapat

perhatian dan dipelajari sebagai bagian ilmu penting di era saat ini dan

masa-masa mendatang. Berdasarkan persoalan ini, tulisan ini mencoba

menganalisis studi pengembangan masyarakat sebagai jawaban di era

globalisasi.

B. Community Development: Sejarah, Konsep dan Realita

Salah satu cara memahami pengertian suatu konsep adalah

melalui definisinya. Sehubungan dengan hal tersebut, community

development ternyata mempunyai banyak definisi, bahkan dapat

dikatakan sangat bervariasi. Sebagai ilustrasi sebagaimana yang

dikemukakan dalam tulisan Hayden (1979) yang menyajikan

sejumlah definisi berbeda yang berlaku dalam berbagai negara.

Hayden menyajikan definisi community development yang berlaku di

Inggris, Amerika Serikat, Kanada, India, Rhodesia dan juga definisi

yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dapat terjadi dalam

suatu negara community development ditampilkan lebih dari satu

definisi. Sebagai contoh dapat dikutipkan definisi yang digunakan

oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Community Development adalah

suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang

diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki

kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan

komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi

komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional.2 Definisi

tersebut, juga definisi lain yang senada, pada umumnya mendapat

kritik paling tidak dalam hal adanya unsur “patronase” yang

2 Robert Hayden, Community Development Learning and Action, (Toronto
Landon: University of Toronto Pres, 1979), hlm. 175.
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terkandung di dalamnya. Penilaian semacam itu muncul karena

dalam definisi tersebut terkesan adanya orientasi yang lebih

mengarah pada kepentingan masyarakat makro dibandingkan

kepentingan komunitas. Di samping itu juga dirasakan hubungan

antara komunitas dengan otoritas pemerintah (dan juga badan-

badan pembangunan non-pemerintah) bersifat vertikal. Seolah-olah

otoritas di luar komunitas yang lebih memiliki sumber daya,

penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan skill, sehingga

berposisi sebagai pihak pemberi sedangkan komunitas sebagai

pihak penerima.

Kesan akan adanya hubungan vertikal antara badan-badan

pembangunan pemerintah dan non-pemerintah dengan komunitas

yang akan dibangun juga semakin menguat dari adanya anggapan

bahwa strategi community development diperuntukkan bagi usaha

membantu pengembangan masyarakat yang masih terbelakang

bahkan primitif. Melalui pemikiran seperti itu, kemudian dianggap

ada jarak dalam tingkat peradaban antara komunitas yang hendak

dibantu dengan badan-badan pembangunan dari luar komunitas.

Dalam hal ini, pihak dari luar komunitas yang lebih maju

peradabannya akan membantu masyarakat terbelakang untuk

mempercepat proses perubahan dan pembaruan guna mengejar

ketinggalan.

Dalam tinjauan ilmuwan politik, pengertian community development

seperti itu juga mudah menimbulkan kekhawatiran bahwa strategi

community development dapat dimanfaatkan sebagai sarana

memperkuat penetrasi negara (melalui berbagai lembaga dan

instansi yang mempunyai program pembangunan sampai pada level

komunitas) terhadap masyarakat. Dalam konteks hubungan antara

negara dengan masyarakat, community development mengandung dua

proses yang berjalan serentak namun kontradiktif yaitu proses

memasukkan desa ke dalam negara dan proses memasukkan negara
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ke dalam desa.3 Penetrasi negara ke desa (komunitas) akan semakin

menguat apabila proses kedua yang lebih dominan. Kekhawatiran

dari tinjauan ilmu politik tersebut akan lebih memperoleh dasarnya

apabila digunakan untuk memahami pelaksanaan community

development yang dilancarkan oleh pemerintah kolonial di daerah

jajahannya.

Sebagai bahan perbandingan dapat ditampilkan definisi yang

dirumuskan Christenson dan Robinson (1989). Dengan terlebih

dahulu memaparkan sejumlah definisi yang sudah ada, mereka

kemudian mendefinisikan community development sebagai suatu proses

di mana masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu

mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan

sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi

ekonomi, sosial, kultural dan atau lingkungan mereka.4 Dari

rumusan tersebut terlihat kesan bahwa definisi Christenson dan

Robinson hendak menyatakan bahwa dalam community development

intervensi bukanlah merupakan hal yang mutlak, justru yang lebih

penting adalah prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam proses

yang berlangsung. Walaupun terkesan adanya beberapa variasi

dalam definisi yang ada dengan masing-masing memberikan

penekanan pada aspek yang berbeda, tetapi dapat ditarik beberapa

prinsip umum yang selalu muncul. Prinsip-prinsip tersebut adalah

pertama, fokus perhatian ditujukan pada komunitas sebagai suatu

kebulatan. Kedua, berorientasi pada kebutuhan dan permasalahan

komunitas. Ketiga, mengutamakan prakarsa, partisipasi dan swadaya

masyarakat.

Dipandang dari terminologi yang digunakan, konsep community

development juga sering dikatakan mengandung potensi kontradiksi.

Hal ini disebabkan karena dalam konsep community terkandung tiga

elemen penting yaitu lokalitas (local ecology), kehidupan sosial yang

3 Sumarjono, Pembangaunan Masyarakat Desa, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi
Pembangaunan Masyarakat Desa, 1994), hlm. 24.

4 Christenson, James, dan Robinson, Jery, Community Development in Perpsective,
(Ames: Iowa State University Pres, 1989), hlm. 14.
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terorganisasi dan solidaritas sosial. Di lain pihak, dalam konsep

development terkandung unsur perubahan kondisi sosial ekonomi.

Unsur-unsur yang terkandung dalam kedua konsep tersebut dapat

berjalan seiring dan saling mendukung, tetapi dapat juga sebaliknya.

Sebagai contoh hubungan yang tidak saling mendukung adalah,

perubahan kehidupan ekonomi dalam suatu masyarakat dapat

mengakibatkan melemahnya solidaritas sosial. Menanggapi

permasalahan tersebut para pengembangnya mengatakan bahwa

strategi community development justru ingin mengintegrasikan dan

mensinergikan unsur-unsur dari dua konsep tersebut, yang

sekaligus merupakan ciri khasnya. Dengan kata lain dapat

dijelaskan, bahwa dalam community development terkandung

pembangunan ekonomi sekaligus pembangunan manusia dan relasi

sosialnya dalam posisi saling mendukung. Pembangunan ekonomi

tanpa pembangunan aspek manusianya tidak dapat disebut sebagai

community development.5 Penjelasan yang senada juga dapat dijumpai

dalam uraian Sanders (1958) dalam rangka menjelaskan hubungan

sekaligus perbedaan antara community development dan community or-

ganization, la mengurai konsep community development dengan

menggunakan analogi nama orang Barat yang pada umumnya

mengandung first name dan surname. Dalam hal ini community sebagai

first name dan development sebagai surname. Community sebagai first

name sebetulnya yang dimaksud adalah community organization yang di

dalamnya memberikan penekanan pada partisipasi masyarakat dan

perencanaan sosial, sedangkan development sebagai surname yang

dimaksudkan adalah economic development yang mengandung unsur

peningkatan produktivitas dan efisiensi, distribusi sumber daya dan

perbaikan kondisi ekonomi. Dengan demikian, community development

adalah community organization yang mengandung unsur pembangunan

ekonomi atau community development adalah pembangunan ekonomi

yang juga mempunyai watak sosial atau watak sebagai

pembangunan manusia.

5 Ibid, hlm. 4.



Suraji, MENETAS JALAN BARU STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ....

“ JIE ” Volume I No. 1 April 2012 │ 55

Dengan melalui community development sebagai proses untuk

meningkatkan kondisi kehidupan yang memberikan fokus

perhatian pada komunitas sebagai suatu kesatuan kehidupan

bermasyarakat, guna merealisasikan tujuan tersebut cenderung

lebih mengandalkan pada pemanfaatan dan pendayagunaan energi

yang ada dalam kehidupan komunitas itu sendiri.

Dalam penggunaannya di Indonesia, konsep community

development juga diterjemahkan ke dalam beberapa istilah yang

berbeda. Beberapa pihak menerjemahkan community development

sebagai pembangunan masyarakat. Dilihat dari terjemahan unsur

kata-katanya barangkali tidak salah, walaupun demikian dalam

penggunaannya sebagai konsep yang bulat mungkin dapat

mendatangkan dualisme pengertian. Sebagaimana diketahui,

pengertian pembangunan masyarakat dapat dipandang dari sudut

arti luas dan dapat pula dari sudut arti sempit. Dalam arti luas,

pembangunan masyarakat berarti perubahan sosial berencana baik

dalam bidang ekonomi, teknologi, sosial maupun politik.

Pembangunan masyarakat dalam arti luas juga dapat berarti proses

pembangunan yang lebih memberikan fokus perhatian pada aspek

manusia dan masyarakatnya. Dalam arti sempit, pembangunan

masyarakat berarti perubahan sosial berencana pada suatu lokalitas

tertentu.6 Dilihat dari pelaksanaannya sampai saat ini, community

development lebih condong merupakan pengertian yang kedua.

Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa community development

merupakan salah satu pelaksanaan atau strategi dari pembangunan

masyarakat dalam pengertian luas. Oleh karena itu, untuk

menghindari kerancuan dengan pengertian pembangunan

masyarakat dalam arti luas, community development oleh sementara

pihak tidak diterjemahkan sebagai pembangunan masyarakat, tetapi

dengan istilah pembangunan komunitas atau pengembangan

komunitas.

6 Ndraha, Talizuduhu, Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat
Tinggal Landas, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 72.
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Dengan begitu konsep community development dapat dilihat sebagai

suatu proses, karena aktivitas community development tersebut

bergerak dari suatu tahap atau kondisi tertentu ke tahap atau

kondisi berikutnya. Community development proses bergerak ke arah

suatu tahap atau kondisi di mana masyarakat menjadi semakin

kompeten terhadap permasalahan dan kondisi komunitas maupun

lingkungannya. Kompetensi masyarakat yang semakin meningkat

ini diharapkan dapat menimbulkan aktivitas pembangunan atas

prakarsa masyarakat (komunitas) sendiri. Community development juga

sebagai gerakan, yang berusaha melakukan reformasi terhadap

kondisi yang dianggap kurang menguntungkan. Dalam konteks saat

ini tentu community development didasarkan pada nilai-nilai agama,

budaya dan kearifan masyarakat lokal menuju kemajuan dan

kesempurnaan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang

muncul di era globalisasi.

C. Community Development : Sebagai Kebutuhan

Perkembangan community development dapat dilihat dalam

kedudukannya sebagai suatu disiplin atau mata kajian ilmu

pengetahuan dan dapat pula dilihat dalam kedudukannya sebagai

sebuah strategi dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat.

Sebagai sebuah disiplin, perkembangan community development di

Amerika Serikai dimulai dari karya Biddle di Earlham College

Richmond Indiana pada tahun 1947.7 Dalam perkembangannya

kemudian, lebih dari 80 universitas dan college menawarkan courses

tentang community development, dan beberapa di antaranya

mempunyai program master di bidang ini. Sebagai media

pengembangan disiplin sekaligus sarana tukar-menukar informasi

di antara peminat kajian ini, di Amerika Serikat sempat berdiri

suatu himpunan peminat community development. Di samping itu,

7 James Christenson dan Jery Robinson, Community Development in Perpsective,
(Ames: Iowa State University Pres 1989), hlm. 18.
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ternyata community development juga banyak dikembangkan di

berbagai negara di luar Amerika, terbukti adanya beberapa

universitas yang menerbitkan jurnal tentang community development

ini, di antaranya penerbitan Oxford University Press.

Selain Biddle, penulis lain yang cukup berpengaruh pada awal

perkembangan disiplin ini adalah TR Batten. Banyak tulisannya

yang diterbitkan pada periode 1950-an dan 1960-an. Pada

umumnya, perhatian Batten lebih banyak dicurahkan pada teknik

community development, terutama tentang bagaimana menerapkan

prinsip-prinsip community development dalam pelaksanaannya di

lapangan. Oleh sebab itulah pemikiran-pemikirannya banyak

digunakan dalam berbagai pelatihan bagi para petugas lapangan.

Salah satu di antara buku-buku karangan Batten tersebut yang

berjudul Community and Their Development sudah diterjemahkan ke

dalam bahasa Indonesia oleh Surjadi dengan judul Pembangunan

Masyarakat Desa.

Community Development sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan

juga dikemukakan dalam laporan Richard W. Poston (1987),

berjudul Report of the Chairman, Devision of Community Development.8

Laporan tersebut mendefinisikan community development sebagai suatu

sistem pengetahuan (body of knowledge) yang mempelajari komunitas

sebagai suatu kebulatan dan berbagai aspek serta hingsi

kehidupannya yang merupakan bagian dari kebulatan tersebut.

Sebagai suatu sistem pengetahuan, dari disiplin community development

ini memang diharapkan lahir berbagai teori atau setidaknya

proposisi yang merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip

dasarnya. Teori dan proposisi tersebut dapat digunakan sebagai

referensi untuk memahami bahkan melakukan prediksi tentang

berbagai fenomena sosial dan kecenderungan yang berkaitan

dengan pembangunan masyarakat. Di samping itu, teori dan pro-

posisi tersebut juga dapat digunakan sebagai pedoman operasional

8Talizuduhu Ndraha, Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat
Tinggal Landas, (Jakarta: Bina Aksara. 1987), hlm. 79.
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pelaksanaan community development di lapangan. Dalam kaitannya

dengan kegiatan penelitian, teori dan proposisi dalam bidang

community development akan sangat bermanfaat sebagai landasan

pencarian informasi serta petunjuk dalam mencari keterkaitan

antarfenomena dalam rangka pengembangan kajian community de-

velopment itu sendiri.

Dalam realitanya, pengembangan teori dalam community

development paling tidak menghadapi dua masalah pokok. Pertama,

tidak dapat disangkal bahwa teori dan proposisi dalam community

development sering kali harus diturunkan atau merupakan derivasi

dari teori yang lebih bersifat makro. Dengan demikian dibutuhkan

kejelasan hubungan antara konsep-konsep community development

dengan konsep-konsep dalam teori yang lebih makro tersebut,

seperti perubahan sosial dan konsep pembangunan pada umumnya.

Kedua, teori dan proposisi memang dapat dibangun dari abstraksi

dan generalisasi kasus-kasus empirik. Dalam kenyataannya, hal ini

pun bukan cara yang mudah dan sederhana, karena berbagai

pengalaman pelaksanaan community development tersebut pada

umumnya berasal dari sejumlah komunitas kecil yang sangat

bervariasi.

Sebagai suatu strategi pembangunan masyarakat, di negara-

negara sedang berkembang community development sudah mulai

dilaksanakan sejak negara-negara tersebut masih berada dalam

masa penjajahan. Sudah barang tentu hal ini juga lebih banyak

rrierupakan perluasan dari pe-nerapan community development yang

sudah dilakukan dalam masyarakat negara penjajahnya. Sebuah

sumber mengatakan, bahwa istilah community development sudah

digunakan oleh kantor yang mengurusi daerah koloni Inggris sejak

tahun 1948. Konferensi tentang pemerintahan Afrika memberi

batasan untuk istilah tersebut sebagai suatu gerakan yang dirancang

guna memajukan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh

komunitas dengan partisipasi aktif yang jika mungkin atas prakarsa

masyarakat, tetapi jika prakarsa itu tidak datang secara spontan,
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digunakan teknik untuk merangsang dan membangkitkannya

dengan maksud mendorong tanggapan aktif dan antusias terhadap

gerakan itu.9

Lebih lanjut, selama tahun-tahun 1950-an, community development

dilaksanakan secara meluas baik oleh pemerintah jajahan Inggris,

Perserikatan Bangsa-Bangsa, maupun pemerintah di sejumlah

negara sedang berkembang. Pokok-pokok pikiran tentang community

development tersebut kemudian secara garis besar termuat dalam

dokumen PBB yang dirumuskan tahun 1955. Konsep tersebut

kemudian semakin memasyarakat secara internasional yang pada

umumnya mengandung beberapa prinsip yaitu: Pertama,

mempersatukan usaha dari rakyat untuk rakyat dengan usaha

pemerintah. Kedua, memajukan usaha ekonomi, sosial dan

kebudayaan. Ketiga, mengintegrasikan komunitas dengan

masyarakat nasional. Dilihat sebagai suatu proses perubahan dan

pembaruan, dua unsur yang dianggap paling hakiki dan diharapkan

saling mendukung dalam community development adalah partisipasi

masyarakat dalam memperbaiki taraf hidupnya sedapat mungkin

berdasarkan prakarsa sendiri dan pelayanan teknis atau bentuk

pelayanan lain untuk mendorong prakarsa dan partisipasi.

Melihat prinsip-prinsip yang terkandung dalam community

development tersebut, tidak mengherankan apabila di saat-saat awal

kemerdekaannya banyak negara-negara sedang berkembang yang

tertarik untuk menggunakan strategi ini dalam pelaksanaan

pembangunannya. Salah satu faktor yang mendukung ketertarikan

tersebut adalah adanya prinsip swadaya atau self help yang

terkandung dalam strategi community development. Prinsip tersebut

sejalan dengan kecenderungan dan iklim yang sedang melanda

negara-negara yang baru saja lepas dari cengkeraman penjajah.

Dalam kondisi yang demikian, adalah wajar apabila semangat

kemandirian dan kebebasan sedang singgah di hati masyarakat dan

9 Stewart Mac Pherson, Kebijaksanaan Sosial di Dunia Ke-tiga, (Jakarta: Aksara
Persada Indonesia, 1987), hlm. 226.
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para pemimpin bangsa, sebagai ungkapan pembuktian bahwa

sebagai bangsa mampu untuk mengelola negara sendiri. Guna

melaksanakan strategi ini ada sejumlah negara sedang berkembang

yang menerapkannya secara selekrif di beberapa komunitas terpilih,

biasanya dalam bentuk pilot proyek, tetapi ada pula sejumlah

negara lain yang menerapkannya secara nasional. Di samping itu

dilihat dari pihak yang menyelenggarakan, community development

dapat dilaksanakan baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga

non pemerintah.

D. Tinjauan Islam dan Pesantren dalam Studi Community
Development

Dalam mengkaji Studi Pengembangan Masyarakat Islam tidak

dapat terlepaskan dari sejarah Islam itu sendiri yakni Nabi

Muhammad SAW sebagai awal pembawa Agama Islam. Nabi

Muhammad SAW sendiri yang memberi teladan kepada umat

manusia ke arah pembentukan masyarakat berperadaban. Setelah

belasan tahun berjuang di berjuang di Kota Makkah tanpa hasil

yang terlalu menggembirakan, Tuhan memberinya petunjuk untuk

hijrah ke Yatsrib, kota Wahah atau oas sebelah utara Makkah.

Sesampai di Yatsrib, setelah perjalanan yang amat melelahkan dan

penuh kerahasiaan, beliau disambut para sahabat dengan

menyanyikan syair T{ala‘ al badr ‘alain “Bulan purnama telah menyingsing

di atas kita”, untaian syair dan lagu yang kelak terkenal di seluruh

dunia. Kemudian, setelah mapan dalam kota hijrah nama Yatsrib

menjadi al-Madi>nah, artinya ‘kota’, yang dilengkapkan menjadi

Madi>nah an-Nabi (kota nabi).10

Secara konvensional perkataan ‘madinah’ memang di artikan

sebagai kota. Akan tetapi secara ilmu kebahasaan, perkataan itu

mengandung makna peradaban. Dalam bahasa Arab yang artinya

10 Nurcholish Madjid, Beragama di Abad Dua Satu: Sebuah Kumpulan Esai
Peradaban, (Bandung: Penerbit Zikrul Hakim, 1997), hlm. 14.
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‘peradaban’ memang dinyatakan dalam kata-kata ‘madaniyyah’ atau

’tamaddun’, selain dalam kata-kata ‘h}ad}a>rah’. Karena itu tindakan

Nabi mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah pada hakikatnya

adalah niat, atau proklamasi, bahwa beliau bersama para

pendukung atas kaum Muhajirin dan kaum Anshar hendak mendiri

masyarakat beradab. Tidak lama setelah menetap di Madinah,

kemudian Nabi meletakkan dasar-dasar masyarakat madani, dengan

bersama Madinah menggariskan ketentuan hidup bersama dalam

suatu sebagai Piagam Madinah (Milsaq al-Madi>nah). Dalam dokumen

itulah umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan, antara

lain kepada wawasan terutama di bidang agama dan ekonomi, serta

tanggung jawab khususnya pertahanan, secara bersama. Dan di

Madinah itu pula, sebagai pembelaan kepada masyarakat madani,

Nabi dan kaum beriman diizinkan perang membela diri

menghadapi musuh-musuh peradaban.

Rasulullah selama sepuluh tahun membangun masyarakat yang

berperadaban di Madinah. Beliau membangun masyarakat yang

adil, terbuka dan demokratis, dengan landasan takwa kepada Allah

dan taat kepada ajaran-Nya. Taqwa kepada Allah dalam arti

semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam peristilahan

kitab suci juga disebut semangat rabbaniyah atau ribiyyah. Inilah

h}ablum min Alla>h “tali hubungan dengan Allah”, dimensi vertikal hidup

manusia, salah satu jaminan untuk manusia agar tidak jatuh hina

dan nista. Semangat rabbaniyah atau ribbiyah itu, jika cukup tulus dan

sejati, akan memancar dalam semangat perikemanusiaan, yaitu

semangat insaniya atau basyariyah, dimensi horizontal hidup

manusia, h}abluminannas. Kemudian semangat perikemanusiaan itu

sendiri memancar dalam berba pergaulan sesama manusia yang

penuh budi luhur.

Dalam konteks yang lain, peradaban sebagai pengembangan

masyarakat yang di lakukan Rasulullah adalah membangun

masyarakat madani, ‘civil society’. Masyarakat madani menurut

Robert N. Bellah (1967) seorang ahli sosiologi agama terkemuka,
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disebut sebagai masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya

sangat modern, bahkan terlalu modern, sehingga Nabi sendiri

wafat, tidak bertahan lama. Timur Tengah dan umat manusia saat

itu belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk

menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti dirintis Nabi.

Menurut Nurcholish Madjid (1997) masyarakat madani warisan

Nabi saw. yang bercirikan antara lain egalitarisme, penghargaan

kepada orang berdasarkan prestasi (bukan berdasarkan keturunan,

kesukuan, ras, dan lain-lain), keterbukaan masyarakat, dan

penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan

keturunan.

Sedangkan dalam konteks pesantren kajian Studi Pengembangan

Masyarakat Islam tidak dapat dilepaskan dari kyai dan pesantren itu

sendiri yang lahir jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Dalam setting sejarah perjuangan merebut

kemerdekaan dan menghadapi ancaman pergolakan di dalam negeri

seperti pemberontakan PKI, kyai selalu menempatkan negara pada

posisi penting yang wajib dibela dan dipertahankan. Kehadiran kyai

dalam setiap perubahan di Indonesia, menurut Dhofier menunjukkan

bahwa kyai yang terikat dengan pola pemikiran Islam tradisional

mampu membenahi diri untuk tetap memiliki peranan dalam

membangun masa depan bangsa dan negara. Kyai juga berhasil

memperbaharui penafsiran tentang Islam tradisional sesuai dengan

kebutuhan situasi modern. Bahkan keberhasilan modernisasi

pemikiran kyai tersebut perubahannya tidak kalan modern

dibandingkan dengan kelompok sosial politik lain yang sejak awal

menyatakan diri sebagai organisasi modern.

Menurut Siddiq (1992) mencermati intensitas perjuangan kyai yang

demikian, menjadi wajar kalau dalam tradisi NU (Nahdlatul Ulama),

ada konstruksi sosial yang menempatkan kyai menjadi individu yang

memiliki integritas moral dan selalu memiliki pengikut. Konstruksi

sosial yang demikian menjadikan kyai menempati posisi elit di dalam
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masyarakat NU.11 Sedangkan Jerry (1991) berpendapat keberadaan

kyai pada posisi bergengsi ini, dipahami dan sudah menjadi hukum

sosial akan kebutuhan tokoh sentral (elit) dalam setiap masyarakat.

Para ilmuan sosial beranggapan bahwa kebutuhan masyarakat akan

tokoh atau elit dirumuskan dengan teori elit yang menyatakan bahwa

keberadaan (baik elit agama maupun elit politik) tidak dapat dihindari

dalam kehidupan masyarakat modern yang kompleks.

Sebagai bukti bahwa kyai sebagai tokoh penggerak pengembangan

masyarakat adalah hampir semua kyai mempunyai lembaga pesantren

sebagai lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal serta

posisi kyai sebagai pengabdi masyarakat yang di perankan atas dasar

perjuangan dan kecintaan terhadap umatnya. Gelora dunia pesantren

yang cukup lama membuktikan keberadaan pesantren mempunyai

kekayaan intensitas sosial yang tidak dimiliki oleh pendidikan modern

sampai saat ini. Nilai-nilai kekayaan pesantren sebagai media

pengabdian masyarakat telah membuktikan keberhasilan kyai dan

pesantren dalam pengembangan masyarakat. Menurut Zamakksyari

Dhofier (1982) kekayaan pesantren dalam pengembangan masyarakat

telah diwujudkan pada konsep semangat hubungan Khaliq dan

manusia (h}ablum min alla>h wa h}ablum min an-na>s), integritas sosial yang

berkesinambungan, kesungguhan dan semangat pengabdian,

ketokohan dan keahlihan, kearifan dan ketawadhuaan, ketauladanan

dan kerendahan. Dari pendapat tersebut muara yang dibangun dalam

pengembangan masyarakat dalam kekayaan nilai budaya pesantren

adalah memadukan nilai-nilai yang ada dengan kontekstualisasi

modern yang mampu memberikan jawaban permasalahan masyarakat

di era globalisasi. Dalam arti tidak cukup dengan ilmu, teori,

pengalaman, tetapi ketauladanan dalam setiap bentuk aktivitas sehari-

hari (‘ilm bi al-‘amal).

Secara umum gagasan Islam dan pesantren dalam pengembangan

masyarakat, nilai-nilai yang di bangun sejak masa Rasulullah SAW.

11 Achmad Siddiq, Khittah Nahdliyyah, (Surabaya: Balai Buku, 1992), hlm. 21.
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hingga saat ini mempunyai relevansi tekstual dan kontekstual yang

sama yaitu masyarakat madani menuju Ridla Allah SWT.

E. Penutup

Sudah menjadi keharusan bagi lembaga Perguruan Tinggi untuk

memfungsikan Tri Darma Perguruan Tinggi yang terdiri pendidikan,

penelitian dan pengabdian. Orientasi tersebut tentu menjadi harapan

apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Faktor lain, spesifikasi

keilmuan sebagai besis intelektual dan keahlihan khususnya studi

pengembangan masyarakat mendapat tempat penting dan strategis di

era globalisasi baik dari segi politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Bahkan dibidang agama perlu menggerakan semangat pengabdian di

masyarakat. Sehingga kebutuhan akan dalil, teori, dan pengalaman

menjadi sangat penting dalam studi pengembangan masyarakaat (tidak

sekedar berdalil atau berteori), tetapi bukti nyata keterlibatan langsung

di masyarakat. Dalam hal ini teori barat, dalil serta nilai-nilai islam dan

pesantren perlu diterjemahkan dan orientasikan kembali dalam

konsep yang unggul, sehingga dapat menjawab persoalan umat. Hal

ini secara otomatis mendasarkan pentingnya generasi baru yang

menjadi pionir-pionir di tengah-tengah masyarakat yang berbasiskan

pada akademis, aktivis dan agamis. Semoga Kita Bisa.
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KAJIAN ISLAM DI BARAT
(Sebuah Paparan Model Kajian dan Tokoh-Tokoh Orientalis)

Ali Romdhoni1

Abstract

The rise of Islamic studies in the West countries contributes in the richness of
Islamic heritage that can be approached scientifically and critically. In addition, it
is quite possible that it will gradually shift and belong to another society. By
applying the theory of literature-ethnography the writer tries to understand how the
orientalists consider Islam as the object of the study through observation of daily
life phenomena and its documentation. Based on the analysis, it is found that
Islam becomes the object of study not only among Muslims society but also among
others especially the orientalists whose different goals and interests. Similarly, the
approach used in the Islamic studies is also different.

Key Word: Islamic studies, East-West, orientalist, Al-Quran.

A. Pendahuluan

Orientalisme dilatarbelakangi, antara lain, perang Salib ketika

terjadi pergesekan politik dan agama antara Islam dan Kristen di

Palestina. Menurut beberapa sumber, puncak permusuhan politik

berkecamuk antara umat Islam dan Kristen selama pemerintahan

Nuruddin Zanki dan Shalahuddin Al Ayyubi. Karena kekalahan demi

kekalahan yang dialami balatentara Kristen, maka semangat membalas

dendam tetap membara selama berabad-abad.2 Ada juga penyebab

lain, yaitu faktor kolonialisme. Maksudnya, orientalisme muncul

1 Ali Romdhoni (aliromdhoni@yahoo.com) adalah dosen Sekolah Tinggi Agama
Islam Mathali’ul Falah Pati Jawa Tengah. Alamat Jalan Raya Pati-Tayu km. 20
Purworejo, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah 59154 Indonesia. Telepon: 0295-
5501999, 4150081, Faksimili: 0295-4150081 E-mail : staimafa@yahoo.com,
info@staimafa.ac.id.

2 Baca Azim Nanji (ed.), Peta Studi Islam. Orientalisme dan Arah Baru Kajian Islam di
Barat, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), hlm. vii.
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diproyeksikan untuk kepentingan penjajahan Eropa terhadap negara-

negara Arab dan Islam di Timur, Afrika Utara dan Asia Tenggara.

Selanjutnya Eropa juga berkepentingan untuk memahami adat istiadat

dan agama bangsa-bangsa jajahan demi memperkokoh kekuasaan dan

dominasi ekonomi mereka pada bangsa-bangsa terjajah. Menurut

Edward W Said, orientalisme tidak terletak dalam suatu ruang hampa

budaya; ia merupakan kenyataan politik dan budaya.3

Secara umum tujuan orientalis bisa dipilah-pilah menjadi tiga, yaitu:

pertama, untuk kepentingan penjajahan; kedua, untuk kepentingan

agama mereka (dakwah atau misi keagamaan); dan ketiga, untuk

kepentingan ilmu pengetahuan. Untuk kepentingan penjajahan

tergambar dari penelitian-penelitian serius yang dilakukan para

orientalis. Dalam kasus Indonesia, Snouck Hurgronye merupakan

bukti nyata. Oleh pemerintah kolonial Belanda Hurgronye diberi

kepercayaan untuk mengkaji Islam, hingga menetap di Mekah

bertahun-tahun. Tujuan pengkajiannya tidak lain kecuali untuk

melemahkan perlawanan umat Islam terhadap kolonial Belanda serta

mengobrak-abrik pertahanan persatuan dan pertahanan kaum muslim

dengan politik belah bambu.4

Pendapat para ahli mengenai respon atas orientalisme—dengan

berbagai argumen serta pro dan kontra—sudah banyak. Penulis,

melalui tulisan ini, bermaksud menyajikan gambaran model kajian

keislaman (yang diminati) di Barat. Kajian ini menjadi menarik karena

menceritakan studi keislaman di Barat, satu wilayah/ negara-negara

yang dikenal sebagai sarang orientalis.

Penulis memilih teori etnografi untuk menceritakan dan

menelusuri objek kajian. Etnografi merupakan kajian tentang

kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik, misalnya

3 Lihat Edward W Said, Orientalisme, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Pustaka
Salman, 1996), hlm. 16.

4 Untuk melihat lebih jelas peran Hurgronje lihat, Hamid Algadri, Snouck
Hurgronye, Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Belanda, (Jakarta: Penerbit Sinar
Harapan, 1984). Lihat juga Aqib Suminto, Politik Islam Snouck Hurgronye, (Jakarta:
LP3ES).
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tentang adat-istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, bahasa. Etnografi

merupakan kegiatan peneliti untuk memahami cara orang-orang

berinteraksi dan bekerjasama melalui fenomena teramati kehidupan

sehari-hari. Bisa juga dipahami bahwa etnografi adalah pelukisan yang

sistematis dan analisis suatu kebudayaan kelompok, masyarakat atau

suku bangsa yang dihimpun dari lokasi objek kajian dalam satu kurun

waktu.5

Dengan satu asumsi, fenomena kajian keislaman di Barat

merupakan aktifitas satu kelompok manusia yang meliputi cara

berfikir, berinteraksi dan bekerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Di

sini, penulis melakukan pengamatan, analisis, dan pengambilan

kesimpulan melalui kumpulan literatur yang menghimpun jejak

aktifitas kaum akademik Barat yang meliputi cara berfikir, berinteraksi

dan bekerjasama dalam kehidupan sehari-hari, dan utamanya dalam

kajian keislaman.

Akhirnya, tulisan ini adalah pelukisan yang sistematis dan analitis

atas suatu kebudayaan kelompok, masyarakat akademik, yang

dihimpun dari lapangan (literatur) dalam satu kurun waktu.

5 Etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat
atau etnik. Misalnya tentang adat-istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, dan bahasa.
Bidang kajian vang sangat berdekatan dengan etnografi adalah etnologi, yaitu kajian
perbandingan tentang kebudayaan dari berbagai masyarakat atau kelompok
(Richards dkk.,1985). Istilah etnografi sebenarnya merupakan istilah antropologi.
Etnografi merupakan embrio dari antropologi, lahir—pada tahap pertama dari
perkembangannya—sebelum tahun 1800 an. Dalam sejarah kelahirannya, etnogarafi
merupakan hasil catatan penjelajah Eropa tatkala mencari rempah-rempah ke
Indonesia. Koentjaraningrat (2009) menjelaskan, kaum kolonial ini mencatat semua
fenomena (yang menurut mereka) menarik yang dijumpai selama perjalanannya,
antara lain berisi tentang adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa dan ciri-ciri fisik
dari suku-suku bangsa. Etnografi yang akarnya antropologi pada dasarnya
merupakan kegiatan peneliti untuk memahami cara orang-orang berinteraksi dan
bekerjasama melalui fenomena teramati kehidupan sehari-hari. Dengan demikian,
etnogarafi adalah pelukisan yang sistematis dan analisis suatu kebudayaan kelompok,
masyarakat atau suku bangsa yang dihimpun dari lapangan dalam kurun waktu yang
sama. Baca juga “Etnografi”, dalam http://adeadeankali.blogspot.com/
2010/01/pengertian-etnografi.html. diakses 25 Februari 2012.
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B. Gambaran Umum Kajian Islam

Kajian Islam (dira>sah isla>miyah/ islamic studies) merupakan disiplin

modern yang berusia sangat tua. Ia ada sejak Islam itu sendiri lahir di

bumi. Tentu saja, pada awalnya aktifitas kajian keislaman berlangsung

dengan cara sangat sederhana. Di masa lampau, kajian Islam berasal

dari tradisi panjang kaum muslim untuk membangun kesarjanaan

guna memahami agama Islam.6

Lambat laun seiring dengan perkembangan jumlah dan tingkat

intelektualitas penduduk yang mengikuti agama Islam, maka cara

mengkaji Islam juga mengalami perkembangan. Cara atau

pendekatannya juga dilakukan dengan beberapa macam dan di

beberapa tempat yang berbeda. Meskipun semua itu dilakukan dengan

tujuan sama, yaitu untuk mengamalkan ajaran Islam secara “benar”.

Pada perkembangan berikutnya, tujuan studi Islam pun berbeda-beda,

terutama oleh mereka yang tidak ada maksud untuk mengamalkan

ajaran Islam.

A. Qodri A. Azizy mengelompokkan studi Islam menjadi 5 (lima)

jenis.7 Pertama, ngaji. Studi Islam model ini dilaksanakan untuk tujuan

semata-mata mempraktekkan ajaran Islam. Metode yang dipakai

sangat sederhana dengan tanpa melakukan kajian kritis. Materi yang

diberikan oleh sang guru (guru ngaji biasanya seorang ulama, ustad,

tuan guru, haji, dan lain-lain) diterima apa adanya oleh seorang

murid/santri yang sekaligus berusaha mengamalkan. Studi Islam

model ini, baik di desa maupun di kota, dilakukan dengan pengajian

umum atau pengajian rutin. Studi Islam yang berlaku di kebanyakan

pesantren tradisional masuk kategori ini. Peran sang guru sangat

besar, dan hampir tidak pernah menerima kritik dari santri. Guru

haruslah orang Islam yang menjalankan ajaran Islam tersebut, bahkan

sekaligus dianggap sebagai role model (contoh).

6 Baca Azim Nanji (ed.), Peta Studi Islam..., hlm. vii.
7 Selanjutnya lihat, A. Qodri A. Azizy, Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman, (Jakarta:

Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 2003), hlm. 31.
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Kedua, islamologi. Model ini kebalikan dari yang pertama. Kalau

jenis pertama seorang melakukan kajian Islam untuk menjalankan

ajaran Islam secara utuh, maka di sini, kajian keislaman dilakukan

dengan memosisikan Islam sebagai pengetahuan. Pelakunya bisa

seorang yang anti Islam dengan tujuan untuk membuat citra jelek

Islam. Bahkan dalam hal tertentu untuk merusak Islam dari dalam,

sebagaimana sejarah perkembangan orientalis. Studi Islam yang

dilakukan oleh ilmuwan dari negara-negara penjajah Eropa masuk

dalam kategori ini, meskipun mereka tidak semuanya dalam rangka

merusak Islam dari dalam.

Ketiga, apologis. Dalam kasus tertentu, studi Islam dilakukan dalam

rangka menjawab/merespon model studi Islam model kedua

sebagaimana disebut di atas, terutama ketika model studi Islam kedua

dilakukan dengan tujuan mendiskreditkan Islam. Bahkan respon

tersebut, dalam beberapa hal, terlalu berlebihan: jenis studi Islam apa

pun yang dilakukan oleh kaum intelektual Barat selalu ditolak karena

dianggap memiliki agenda terselubung terhadap Islam.8

Keempat, islamization of knowledge (islamisasi ilmu pengetahuan). Jenis

ini pada dasarnya juga respon atas perkembangan keilmuan Barat yang

maju dengan pesat. Yang membedakan dengan apologis, islamization of

knowledge merupakan respon dengan usaha agar ilmu-ilmu sekuler

8 Memang dalam kenyataannya, umat Islam menanggapi secara beragam
terhadap orientalisme. Sebagian mereka menganggap bahwa seluruh orientalis
adalah musuh Islam. Mereka bersikap ekstrim dan menolak seluruh karya orientalis.
Bahkan di antara mereka ada yang secara emosional menyatakan bahwa orang
Islam yang mempelajari tulisan karya orientalis termasuk antek zionis (baca Qasim
Al Samurai, Bukti-bukti Kebohongan Orientalis, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),
hlm. 1. Sebagian mereka mempunyai argumen bahwa orientalisme bersumber pada
ide-ide Kristenisasi yang menurut Islam sangat merusak dan bertujuan menyerang
benteng pertahanan Islam dari dalam. Karena pada faktanya tidak sedikit karya-
karya orientalis yang bertolak belakang dengan Islam. H.A.R.Gibb, misalnya, dalam
karyanya, “Mohammedanism” berpendapat bahwa al Quran hanyalah karangan Nabi
Muhammad; juga dengan menanamkan Islam sebagai Mohammedanism, Gibb
mencoba menurunkan derajat kesucian agama wahyu ini, padahal ia tahu persis tak
ada seorang manusia muslim pun berpendapat bahwa Islam adalah ciptaan
Muhammad SAW. Baca M. Amien Rais, Cakrawala Islam, (Bandung: Mizan, 1986),
hlm. 241.
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mempunyai akar dan landasan dari ajaran tauhid. Respon di sini lebih

didasarkan pada kesadaran terhadap realitas keilmuan yang dianggap

sekuler, bukan prejudice (prasangka). Seperti halnya apologis respon

balik dengan ciri utama prejudice terhadap islamologi, dan islamologi itu

sendiri prejudice terhadap ngaji. Karena sekuler, maka harus di-islamkan

dengan cara perubahan mendasar dari awal, bukan sekedar peng-

islaman dalam proses sambil jalan.

Kelima, studi Islam klasik. Yang dimaksud dengan model studi

Islam klasik adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Al Ghazali, Al

Razi, Al Suyuthi, dan para ulama besar lainnya. Para ulama ini

melakukan kajian keislaman dengan kritis dan realistis, namun sasaran

akhirnya untuk mengamalkan ajaran Islam.

Selain Qodri Azizy, Amin Abdullah memetakan proses perjalanan

tradisi kajian keislaman yang berkembang di dunia akademik di

Indonesia (khususnya di perguruan tinggi agama Islam) menjadi tiga

bagian/tahapan.9

Pertama, kajian keislaman yang dimaknai sebagai ‘ulu>m ad-din (ilmu-

ilmu agama menurut pemahaman klasik). Di sini kajian keislaman

hanya dipahami sebatas sebagai disiplin ilmu yang berhubungan tata

dan cara beribadah kepada Tuhan. Dengan kata lain, kajian keislaman

adalah tema-tema sebagaimana terdapat dalam ‘semacam silabus’ di

daftar isi dalam kitab salaf (kitab kuning), yang dikaji di mayoritas

pondok pesantren.

Kedua kajian keislaman yang dimaksudkan sebagai al-fikr al-isla>mi>.

Pada masa ini sudah disadari perlunya pembaharuan pemikiran Islam.

Jargon-jargon semacam “Islam ditinjau dari berbagai aspek” dan lain

sebagainya, pada masa ini, sangat populer. Trend ini muncul pada

masa generasi sarjana keislaman Indonesia seperti Harun Nasution.

Saat itu, pergulatan pemikiran Islam sudah sangat progresif, namun

masih belum menyentuh kepada wilayah sosial-humaniora.

9 Wawancara dengan M. Amin Abdullah di Bangkabelitung pada 10 Oktober
2011.
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Dan ketiga, kajian keislaman sebagai Islamic studies. Di sini kajian

keislaman sudah merambah pada wilayah sosial-humaniora. Dua

puluh lima tahun terakhir, misalnya, Amin Abdullah menandai

wilayah kajian keislaman sudah akrab dengan tema-tema semacam

“terorisme dan gejala apa yang ada di baliknya”, “banjir dan

perubahan iklim”, “persoalan kepemimpinan nasional”,

“kesejahteraan sosial”, dunia perbankan” dan lain sebagainya.

Lepas dari berbagai model kajian Islam yang berkembang,

setidaknya hingga hari ini, kita menjumpai betapa selama 15 abad

khazanah intelektual Islam belum pernah terputus. Khazanah

intelektual Islam masih terpelihara kokoh dalam aneka ragam budaya

bangsa yang memeluk agama Islam, baik mengambil bentuk literatur,

lembaga pendidikan agama, seni bangunan, seni kaligrafi, seni tari,

seni rupa, dan lain sebagainya.10 Statemen Amin Abdullah di atas

melegitimasi asumsi bahwa Islam memiliki kekayaan ajaran, budaya,

dan peradaban yang memesona, sehingga darinya terpancar sinar yang

menarik perhatian para peneliti dunia.

Dari sini bisa dimengerti, mengapa kajian keislaman menjadi

wilayah tersendiri, dan bahkan terus berkembang dan berkembang. Ini

tidak lain karena dalam Islam terdapat konsep tata dan kelola yang bila

digali secara serius sangat berpotensi menghadirkan kedamaian dan

kemakmuran di muka bumi. Model pengaturan ketertiban dunia yang

mampu mengayomi banyak komunitas bangsa, serta anti penindasan

terhadap sebagian yang lain.

C. Lahirnya Kajian Islam di Barat

Kajian keislaman juga tumbuh di kalangan masyarakat akademik

Barat. Kajian keislaman mulai diminati di Barat setidaknya sejak abad

ke-19, yaitu ketika para sarjana Barat mulai tertarik mempelajari dunia

10 Baca, M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi. Pendekatan Integratif-
Interkonektif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 291.
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Timur, dan khususnya dunia Islam. Memang, pada mulanya, kajian

Islam di Barat dipelopori oleh para ahli ke-timur-an (orientalis).11

Bahkan kalau ditarik lebih jauh lagi ke belakang, sejarah

perjumpaan Barat-Islam telah mulai sejak abad ke-13, ketika sebuah

universitas di Perancis secara gencar mempelajari karya-karya sarjana

Islam. Universitas yang menjadi cikal-bakal Universitas Paris-

Sorbonne ini, secara intensif mengkaji karya-karya para filsuf muslim,

seperti Ibn Sina>, al-Farabi>, dan Ibn Rusyd. Bahkan, pemikiran-pemikiran

Ibn Rusyd sangat digandrungi, sehingga kemudian mereka membentuk

sebuah kelompok studi yang kelak disebut sebagai “Averoisme.”12

Tentu saja, kajian keislaman pada pada waktu itu berbeda dengan

kajian keislaman di masa modern sekarang ini. Dulu, kajian-kajian

keislaman di Barat lebih terfokus, terutama, pada bidang filsafat dan

ilmu pengetahuan. Karenanya, yang dipelajari oleh akademi Barat

pada awal-awal Renaissance (zaman pembaruan di Eropa)13 adalah

karya-karya para filsuf dan saintis muslim. Karya Ibn Sina>, al-Qa>nu>n fî al-

Tibb, misalnya, menjadi rujukan paling penting ilmu kedokteran di

Eropa selama lebih dari tiga abad. Begitu juga buku penting Ibn Rusyd,

Fas}l al-Maqa>l, menjadi rujukan kaum tercerahkan di Eropa, untuk

menghadapi dominasi “institusi Gereja”.

Penulis menandai, perbedaan mendasar tradisi kajian Islam di

dunia Timur (Islam) dan di Barat terletak pada pendekatan yang

digunakan. Di Timur, pendekatan lebih berorientasi pada penguasaan

substansi materi dan penguasaan atas khazanah keislaman klasik.

Sementara Islamic studies di Barat, kajiannya lebih berorientasi pada

Islam sebagai realitas atau fenomena sosial, yakni Islam yang telah

11 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi..., hlm. 290.
12 Selanjutnya, baca “Islamic Studies in the West” dalam

http://www.assyaukanie.com/interviews/ islamic-studies-di-barat. diakses 26
Februari 2012.

13 Kemajuan bangsa Eropa merupakan efek dari renaissance, yang mendorong
kebebasan berfikir, yang selanjutnya melahirkan masyarakat terdidik yang
menggelindingkan roda kemajuan bangsa Eropa.
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menyejarah, meruang dan mewaktu. Islam dikaji dan dipelajari hanyalah

sebatas Islam sebagai ilmu pengetahuan.14

Di era modern ini kita mendapati dunia akademi Barat lebih

terbuka pada cabang-cabang keilmuan Islam yang lain. Tidak hanya

filsafat dan sains, tapi juga cabang-cabang ilmu keislaman, seperti al-

Qur’an, hadis, fikih, dan sejarah Islam. Berkembangnya kajian-kajian

terhadap ilmu-ilmu ini, merupakan respon dari semakin meningkatnya

kajian arkeologis, antropologis, historis, dan sosiologis di Eropa.

Dunia Islam, pada abad ke-19 menjadi salah satu “situs arkeologis”

yang paling eksotis untuk dikaji.15

Bagi penulis, maraknya kajian keislaman di Barat, di satu sisi,

menjadikan kekayaan khazanah Islam didekati secara ilmiah dan kritis.

Dan yang lebih penting serta menguntungkan bagi akademis Islam

adalah munculnya perspektif yang “berbeda” ketika melihat khazanah

keilmuan Islam. Kajian-kajian tentang al-Qur’an, hadis, fikih, dan

lainnya yang selama ini—oleh kalangan muslim—diposisikan sebagai

serpihan tura>s| yang dimuliakan,—oleh ilmuan Barat—dikaji secara

kritis dan ditinjau dari aspek-aspek humanis yang membentuknya. Ini,

tentu sangat berguna bagi dinamika khazanah keislaman.

Studi tentang keislaman di Barat (yang dilakukan para orientalis)

berangkat dari paradigma berfikir bahwa Islam adalah agama yang

bisa diteliti dari sudut mana saja dan dengan kebebasan sedemikian

rupa. Tidak mengherankan kalau mereka begitu bebasnya menilai,

mengkritik bahkan melucuti ajaran-ajaran dasar Islam yang bagi kaum

muslim tabu untuk dipermasalahkan.16

Studi yang mereka lakukan meliputi seluruh aspek ajaran Islam

seperti sejarah, hukum, teologi, qur'an, hadis, tasawuf, bahasa,

politik, kebudayaan dan pemikiran. Di antara mereka ada yang

14 Baca juga Musahadi, Islamic Legal Studies di Dunia Modern, dalam Jurnal Istiqra'
Volume 04, Nomor 01, 2005, Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam
Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.

15 Lihat baca “Islamic Studies in the West” dalam http://www.assyaukanie.com/
interviews/islamic-studies-di-barat. Diakses 26 Februari 2012.

16 Baca A. Qodri A. Azizy. Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman..., hlm. 3.
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mengkaji Islam meliputi seluruh aspek tadi, ada juga yang hanya

meneliti satu aspek saja. Philiph K. Hitti, H. A. R. Gibb, dan

Montgomery Watt banyak menfokuskan pengkajian pada aspek

sejarah Islam. Sementara Joseph Schact pada kajian hukum Islam,

David Power pada kajian Qur'an, dan A. J. Arberry pada aspek

tasawuf.

Sebagai contoh David Power pernah melakukan penelitian

mendalam terhadap ayat-ayat al-Qur’an sehingga memunculkan

kesimpulan al-Qur'an tidak sempurna antara lain karena tidak adil

membagi waris antara laki-laki dan perempuan. Josep Schacht

pernah meneliti masalah hadis sedemikian rupa sehingga pembaca

bisa tergiring ke kesimpulan bahwa hadis tidak layak menjadi sumber

hukum Islam.

D. Model Pendekatan Kajian Islam di Barat

Untuk memahami lebih jauh kondisi kajian Islam di Barat,

pertanyaan pertama yang mendasar adalah bagaimana eksistensi kajian

terhadap agama mereka sendiri? Berkaca pada kajian agama yang

dianut oleh masyarakat mereka, misalnya Kristen, mereka rupanya

banyak terlibat pada kajian teologi. Kajian teologi yang mereka

aktifkan adalah studi Bibel, etika, sejarah agama-agama, dan lain-lain.

Ini biasanya didapatkan pada institusi yang disebut dengan Divinity

Schools (sekolah ketuhanan), atau Seminary, misalnya yang terkenal di

Amerika adalah Hartford Seminary.17 Dalam perjalanan dan

17 Pengaruh Hartford Seminary jauh melampaui dinding-dinding gereja, masjid dan
sinagog. Ia berperan memperkuat karakter moral masyarakat. Dengan
mengembangkan kapasitas kepemimpinan dari pemimpin agama dan masyarakat
luas, Seminari langsung mempengaruhi kota dan daerah pedesaan di mana para
pemimpin hidup. Berbekal dengan semangat baru dan dedikasi untuk pekerjaan
mereka, mahasiswa Hartford Seminary dan peserta program kembali ke masyarakat
dengan keutuhan baru, rasa baru dari kemungkinan sebuah dunia manusiawi, dan
keterampilan praktis untuk mewujudkan visi mereka. Hartford Seminary
memelihara pertumbuhan rohani individu. Di luar individu, Hartford Seminary juga
memperkuat komunitas agama melalui program-program penelitian dan pendidikan.
Dengan mempelajari dan berbagi informasi, memungkinkan komunitas agama lokal
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pengembangannya, bukan hanya menjadikan masyarakat Barat sebagai

lapangan penelitiannya, namun juga masyarakat di dunia Islam.

Pertanyaannya, bagaimana pola pendekatan yang digunakan dala

meneliti dunia Islam yang sasarannya berupa masyarakat Islam dan

ajaran Islam itu sendiri? Dalam perkembangan terkini, terdapat empat

pendekatan yang dipakai dalam mengkaji tentang keislaman.

Sumber: (http://www.hartsem.edu/hartford

Pertama, mereka menggunakan metode ilmu

dalam kelompok humaniora (humanities

bahasa, dan sejarah. Ajaran Islam berupa karya para pemikir yang

sudah termuat dalam teks-teks dijadikan sasaran penelitian de

pendekatan yang biasa diterapkan dalam disiplin

humaniora. Bermula dari pendekatan filologi kemudian dengan

pendekatan sejarah yang sangat menonjol, kajian hukum Islam juga

dilakukan dengan pendekatan sejarah pemikiran hukum, seperti

halnya yang dilakukan Joseph Schacht. Sementara John Wansbrough

dan muridnya Andrew Rippin dalam karyanya tentang studi Al Qur'an

berangkat dari kajian kritik bahasa atau

untuk tetap kuat. Baca “About Hartford Seminary” dalam
edu/ about-hartford-seminary. Diakses 26 Februari 2012.

18 Selanjutnya lihat A. Qodri A. Azizy,
39.
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pengembangannya, bukan hanya menjadikan masyarakat Barat sebagai

lapangan penelitiannya, namun juga masyarakat di dunia Islam.

Pertanyaannya, bagaimana pola pendekatan yang digunakan dalam

meneliti dunia Islam yang sasarannya berupa masyarakat Islam dan

ajaran Islam itu sendiri? Dalam perkembangan terkini, terdapat empat

pendekatan yang dipakai dalam mengkaji tentang keislaman.18

Sumber: (http://www.hartsem.edu/hartford-area-links)

, mereka menggunakan metode ilmu-ilmu yang masuk

humanities), seperti filsafat, filologi, ilmu

bahasa, dan sejarah. Ajaran Islam berupa karya para pemikir yang

teks dijadikan sasaran penelitian dengan

pendekatan yang biasa diterapkan dalam disiplin-disiplin kelompok

humaniora. Bermula dari pendekatan filologi kemudian dengan

pendekatan sejarah yang sangat menonjol, kajian hukum Islam juga

dilakukan dengan pendekatan sejarah pemikiran hukum, seperti

halnya yang dilakukan Joseph Schacht. Sementara John Wansbrough

dan muridnya Andrew Rippin dalam karyanya tentang studi Al Qur'an

berangkat dari kajian kritik bahasa atau literary analysis.

“About Hartford Seminary” dalam http://www.hartsem.
seminary. Diakses 26 Februari 2012.

Selanjutnya lihat A. Qodri A. Azizy, Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman..., hlm.
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Kedua, mereka menggunakan metode dalam disiplin teologi, studi

Bibel, dan sejarah gereja, di mana pendidikan formalnya diperoleh dari

Divinity Schools. Dalam disiplin itulah mereka menjadikan Islam sebagai

lapangan penelitiannya. Para sarjana dalam bidang ini mendapatkan

pendidikan dari fakultas atau sekolah jenis ini. Justru model inilah

yang banyak dipraktikkan sebelum 1960-an, yakni pada waktu area

studies mengenai Timur Tengah, Timur Dekat, dan Asia Tenggara

belum terwujud. Oleh karena itu sering dijumpai orientalis yang juga

sekaligus pastur, pendeta, uskup, atau setidaknya misionaris.

Ketiga, menggunakan metode ilmu-ilmu sosial (sosial sciences), seperti

sosiologi, antropologi, politik, dan psikologi, meskipun disiplin-

disiplin ini ada yang mengelompokkan ke dalam humaniora. Mengenai

metodologi penelitiannya, mereka menggunakan metodologi yang

biasa dipergunakan dalam disiplin ilmu-ilmu sosial, seperti yang

dilukakan oleh Leonard Binder sebagai seorang ahli politik dan

Clifford Geertz sebagai antropolog.

Keempat, menggunakan pendekatan yang dilakukan di jurusan-

jurusan, pusat-pusat, atau hanya committee, untuk area studies, seperti

Middle Eastern Studies, Near Eastern Languages and Civilizations, dan South

Asian Studies. Dengan demikian seseorang bisa mendapat predikat ahli

dalam bidang Islam atau keislaman setelah mendapat training di salah

satu dari tempat, sekolah, jurusan, pusat studi yang bertanggungjawab

untuk menyediakan atau melakukan kajian tersebut. Pendekatan yang

dipakai sesuai dengan sasaran penelitiannya, sehingga kembali pada

model-model pendekatan yang dilakukan oleh disiplin-disiplin

tersebut di atas. Wadah area studies ini cenderung menonjol untuk

Kajian Islam di Barat.

Pendekatan pertama sampai ketiga nampaknya lebih jelas, karena

memakai disiplin-disiplin yang sudah dianggap baku dan jurusan atau

fakultas yang jelas pula—meskipun ada tuntutan spesifikasi dari segi

metodologi ketimbang jika sasarannya selain Islam. Sedangkan area

studies ini berlawanan dengan disiplin yang sudah baku, karena lebih

menekankan pada hal-hal yang bersifat situasional daripada teoretik.
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Di sini, sering dianggap bahwa kajian yang bersifat interdisipliner

bisa berarti suatu kajian yang tidak fokus pada disiplin tertentu. Yang

disyaratkan dalam area studies adalah jalan yang dapat mengaitkan

objek-objek kajian dan disiplin yang hendaknya bisa memberi tahu

tentang apa yang bisa diketahui dan seberapa baik bisa

mengetahuinya. Keberhasilan pendekatan area studies terletak pada satu

ide kunci, bahwa hasil dari usaha intelektual banyak ditentukan oleh

objek kajian daripada metode atau disiplin. Ujungnya, area studies

membutuhkan pendekatan interdisipliner.19

Sementara itu, dalam perkembangannya, studi Islam di negara-

negara Barat dapat dikelompokkan menjadi lima macam.20 Pertama,

studi Islam yang menyaratkan kajian intensif tentang bahasa Arab

sebagai bahasa. Kajian-kajian bahasa Arab berkembang secara luas di

Eropa sejak permulaan abad ke-19. salah satu ahli dalam bidang

bahasa adalah seorang sarjana Perancis A. I. Sylvestre de Sacy (1758-

1838). Kedua, studi teks hanya dapat dilakukan berdasarkan pada

pengetahuan yang solid tentang bahasa Arab dan bahasa-bahasa Islam

yang lain, seperti bahasa Persia, Turki, Urdu dan Melayu. Ketiga,

keahlian dalam kajian teks, pada gilirannya, merupakan pra-syarat

dalam kajian sejarah. Termasuk di dalamnya berbagai kajian terhadap

para sejarawan muslim awal yang menulis dalam bahasa Arab, Persia

dan Turki. Keempat, penelitian teks dan sejarah memberikan jalan bagi

kajian budaya (culture) dan keagamaan (religion) Islam. Kelima, kajian

terhadap berbagai wilayah budaya muslim yang lebih luas telah

membentuk bagian-bagian yang integral dari studi Islam, sejauh

masih menyangkut aspek keislaman dari budaya yang bersangkutan.

E. Beberapa Intelektual Barat yang Mengkaji Islam

H.A.R. Gibb, meninggal pada tahun 1971. Dulu dia mengajar di

Oxford dan Harvard. Pendapat-pendapat Gibb mengenai Islam sering

19 A. Qodri A. Azizy. Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman..., hlm. 39.
20 Baca Azim Nanji (ed.), Peta Studi Islam..., hm. 3.
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dianggap simpatik oleh kalangan sarjana Islam sendiri. Salah satu

pendapatnya yang simpatik adalah ia menyatakan bahwa Islam is indeed

much more than a sistem of theology, it is complete civilization, “Islam

sesungguhnya lebih dari satu sistem teologi, ia adalah peradaban yang

sempurna”.

Wilfred Cantwell Smith. Dia merupakan orientalis yang juga

dianggap simpatik pada Islam. Bukunya, “Islam in Modern History”

sangat terkenal termasuk di negara kita. Setelah kita selesai membaca

buku ini penilaian aneh segera timbul, karena, menurut Smith,

perkembangan yang paling menggembirakan dalam dunia Islam

sedang dialami oleh Islam di India dan Turki. Tetapi bagaimana

mungkin Smith bisa mengambil kesimpulan yang begitu ahistorical?

Islam sedang terbentur-bentur di samudera India, dan sampai

sekarang pun tetap jadi minoritas yang keadaannya sangat

memprihatinkan, sedangkan ketika buku Smith itu terbit (1957), Islam

di Turki sedang bergulat dengan sisa-sisa Sekularisme Attaturk yang

mengakibatkan luka-luka terlalu dalam.

Montgomery Watts. Selain dipandang lembut dan simpatik pada

Islam, Watt dinilai juga sebagai sangat teliti dan hati-hati dalam

mempelajari sumber-sumber Islam. Walaupun demikian kita

memperoleh sebuah nasehat yang bagus dalam bab terakhir bukunya,

“Islam and the Integration of Society”. Setelah memaparkan analisisnya,

Watt cukup berbesar jiwa mau mengakui bahwa Islam bisa memiliki

peranan besar di dunia ini pada masa mendatang. Namun cepat ia

menambahkan bahwa Islam harus bersedia mengakui asal-usulnya.

Apa yang ia maksud? Tidak lebih dari pada pencampuradukan unsur-

unsur Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan sumber-sumber lain.

Logika selanjutnya adalah kalau ingin memiliki peranan di masa

mendatang, umat Islam supaya mau melepaskan Al Qur’an. Karya-

karya Watt tentang Islam terhitung banyak. Kebanyakan kajiannya

adalah tentang sejarah Islam. Karya-karyanya antara lain adalah:

“Muhammad at Mecca”, “Muhammad at Medina”, “The Majesty That Was

Islam”, “History of Islamic Spains” dan “The Influence of Islam in Medieval
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Europe”. Dalam karya yang disebut terakhir, ia dengan meyakinkan

menegaskan jasa besar Islam di bidang ilmu pengetahuan yang

kemudian diadopsi oleh orang-orang Eropa.

Gustave von Grunebaum. Tokoh ini tidak pernah

menyembunyikan kebenciannya terhadap Islam. Di antara buku-

bukunya yang mencaci-maki Islam adalah Modern Islam: “The Search

for Cultural Identity”. Dalam buku ini antara lain ia menyatakan bahwa

peradaban Islam tidak memiliki aspirasi-aspirasi primer seperti

peradaban lainnya. Ciri peradaban Islam adalah antikemanusiaan.

Selain itu, Islam tidak punya etik formatif dan sedikit kesegaran

intelektual. Kaum muslim tidak bisa maju, tidak ilmiah, tidak bisa

obyektif, tidak kreatif, dan otoriter. Islam di tangan Von Grunebaum

adalah Islam yang direduksi dan ditempeli sifat-sifat negatif yang bisa

dikhayalkan oleh Grunebaum. Kebenciannya juga dituangkan dalam

bukunya, “Medieval Islam”.

John L. Esposito, Karen Armstrong, Martin Lings, Annemarie

Schimmel, John O. Voll, Ira M. Lapidus, Marshal GS Hodgson,

Leonard Binder dan Charles Kurtzman. Di antara mereka ada yang

kemudian masuk Islam seperti Annemarie Schimmel. Esposito amat

produktif menulis kajian Islam. Di antara bukunya adalah: “Voices of

Resurgent Islam”, “Ensiklopedi Dunia Islam Modern”, “Sejarah Peradaban

Islam”, “Islam Politik”, dan “Ancaman Islam Mitos atau Realitas”.

Kajiannya berusaha mengungkapkan fakta seobyektif-mungkin,

nyaris tanpa komentar yang miring.

Kecenderungan mencari kelemahan-kelemahan Islam dan umatnya

seperti yang dilakukan para orientalis tampaknya tidak menonjol.

Bahkan kekayaan data dan fakta menjadi ciri mereka dalam mengkaji

Islam. Marshal Hodgson misalnya menguraikan peradaban Islam

dalam sejarah dalam sudut pandang integral dan sistemik. Lapidus

juga menawarkan horison baru peradaban Islam lewat analisis-

analisisnya yang multiaspek.

Salah satu tokoh yang concern terhadap kajian al-Qur’an dibanding

orientasli lain adalah Theodor Noldeke. Noldeke merupakan
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pemikir Eropa abad ke-19 (sembilanbelas) yang secara intens

melakukan kajian tentang ulumul Qur'an, khususnya tentang urutan

kronologi surat-surat dalam Al Qur’an. Terkait dengan risetnya

tentang kronologi Al Qur’an, dia menulis buku yang sangat

monumental, yaitu ”Geschichte des Qoran”. Buku ini terbit pertama kali

pada tahun 1860, dan sampai pada tahun 1961 telah cetak ulang

sebanyak enam kali.

Sebagaimana kecenderungan cendekiawan Eropa yang mengkaji

urutan kronologi surat-surat dalam Al Qur’an, Noldeke terlebih

dahulu mencermati pembagian makkiyyah dan madaniyyah

sebagaimana yang sudah dirumuskan para ulama klasik. Selain itu, juga

mempertimbangkan bukti internal, antara lain: pertama, acuan kepada

kejadian-kejadian umum yang diketahui, terutama selama periode

Madinah dalam masa kenabian Rasulullah Muhammad. Kedua,

memperhatikan (mempertimbangkan) gaya bahasa, kosa kata, dan lain

sebagainya. Ketiga, ada juga yang membagi kronologi surat berdasarkan

ciri-ciri doktrin.21 Jelasnya, Al Qur’an dikaji secara cermat dengan

metode kritik sejarah dan kasusastraan modern.

Dalam hal kronologi, Noldeke menganut perubahan gaya progresif

dari bacaan puitis muluk-muluk pada tahun-tahun awal menjadi

amanat prosais panjang-panjang di kemudian hari. Dia mengikuti

tradisi Islam dengan mengakui pembagian surat yang terutama

diwahyukan di Makkah dan di Madinah, tetapi selanjutnya membagi

surat-surat periode Makkah (makkiyyah) menjadi 3 (tiga) periode.22

21 Penelitian tentang pembagian surat berdasarkan doktrin dilakukan oleh
Hubert Grimme. Dia membedakan dua kelompok utama surat-surat Makkah.
Pertama, menyatakan tentang monoteisme, kebangkitan kembali, hari kiamat dan
hidup di hari kelak yang kebahagiaan dan/atau penderitaan; manusia bebas untuk
percaya atau tidak; Nabi Muhammad disebut pengkhotbah saja—bukan nabi. Kedua,
memperkenalkan rahmah (belas kasih) Allah atau ‘karunia’, dan dengan ini nama
Ar-Rahma>n dikaitkan; pewahyuan Kitab menjadi menonjol, dan kisah penerima
wahyu terdahulu diceritakan kembali. Lihat W. Montgomery Watt, Richard Bell:
Pengantar Quran, terj. Lillian D. Tedjasudhana, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 98.

22 Lihat W. Montgomery Watt, Richard Bell: Pengantar Quran..., hlm. 96.
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Menurut Noldeke, surat periode Makkah pertama dapat dibedakan

sebagai berikut: a). suratnya (mayoritas) pendek, b). ayat-ayatnya juga

pendek, c). bahasanya berirama dan penuh dengan kiasan, d).

kelompok sumpah sering terdapat pada awal bacaan. Surat-surat pada

periode ini adalah: surat ke-96, 74, 111, 106, 108, 104, 107, 102, 105,

92, 90, 94, 93, 97, 86, 91, 80, 68, 87, 95, 103, 85, 73, 101, 99, 82, 81,

53, 84, 100, 79, 77, 78, 88, 89, 75, 83, 69, 51, 52, 56, 70, 55, 112, 109

113, 114, dan surat ke-1.

Adapun secara garis besar, surat periode Makkah kedua terdapat

transisi dari antusiasme luhur periode pertama ke ketenangan yang

lebih besar dari periode ketiga. Di antara cirri-cirinya adalah: pertama,

terdapat pengajaran fundamental didukung dan dijelaskan dengan

banyak sekali lukisan dari alam dan sejarah. Kedua, terdapat juga

pembahasan mengenai hal-hal doktrinal yang tekanan utamanya

diberikan kepada tanda-tanda kekuasaan Allah, baik di dalam alam

maupun dalam kejadian yang dialami para nabi sebelumnya. Khusus

yang ini (maksudnya penekanan kepada tanda-tanda kekuasaan Allah)

digambarkan dengan sedemikian rupa sehingga menonjolkan relevensi

bagi apa yang terjadi atas Nabi Muhammad dan para pengikutnya.

Ketiga, dari segi gaya, periode ini dibedakan dengan adanya cara

ujaran baru. Keempat, sumpah jarang dipakai. Kelima, suratnya makin

panjang dan sering mempunyai pendahuluan yang formal, misalnya:

“Ini adalah wahyu dari Allah…”. Keenam, bacaan sering didahului

dengan qul (katakan), sebagai perintah kepada Nabi Muhammad dari

Allah Azza wa Jalla. Ketujuh, Allah sering diacu dengan Ar-Rah{ma>n (Yang

Pengasih). Surat pada periode ini adalah: surat ke-54, 37, 71 76, 44, 50,

20, 26, 15, 19, 38, 36, 43, 72, 67, 23, 21, 25, 17, 27, dan surat ke-18.

Dalam periode Makkah ketiga, penggunaan Ar-Rah{ma>n sebagai

nama diri tidak berlanjut, tetapi ciri-ciri lain dari periode kedua makin

intensif. Cerita ramalan sering kali diulang dengan sedikit variasi pada

tekanannya. Surat pada periode ini adalah: surat ke-32, 41, 45, 16, 30,

11, 14, 12, 40, 28, 39, 29, 31, 42, 10, 34, 35, 7, 46, 6, dan surat ke-13.
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Surat-surat periode Madinah tidak menunjukkan lebih banyak

perubahan gaya daripada perubahan pokok. Karena Rasulullah

Muhammad sekarang sudah diakui kanabiannya oleh mayoritas

masyarakat, wahyunya berisi hukum dan peraturan untuk masyarakat.

Sering kali orang-orang disapa secara langsung. Beberapa kejadian

yang masih baru juga disebutkan dan signifikansinya dijelaskan. Surat-

surat periode ini adalah: surat ke-2, 98, 64, 62, 8, 47, 3, 61, 57, 4, 65,

59, 33, 63, 24, 58, 22, 48, 66, 60, 110, 49, 9, dan surat ke-5.23

Terobosan Noldeke untuk menelaah kronologi surat dengan

menggunakan pendekatan sejarah—dan dengan melibatkan

fenomena/ peristiwa penting yang terjadi, saat itu—pantas diapresiasi.

Karena hal ini akan bermanfaat dalam memperkaya konsep

pembagian surat (makki dan madani) yang ada. Namun demikian,

konsep yang ditawarkan Noldeke bukan tanpa kelemahan. Kelemahan

utama skema Noldeke—sebagaimana diungkapkan W. Montgomery

Watt dalam bukunya, Richard Bell: Pengantar Quran—adalah bahwa dia

sebagian besar membahas surat sebagai satuan.

Menurut hemat penulis, Noldeke ceroboh dan gagal menangkap

fakta bahwa yang menentukan satuan surat dan urutannya adalah

Nabi Muhammad (tauqi>fi>). Dan fakta di lapangan menunjukkan

bahwa dalam satu surat terkadang terdapat ayat minoritas yang tempat

turunnya berbeda dengan ayat mayoritas dalam surat itu. Artinya,

sebagian surat yang diturunkan di Makkah terdapat ayat-ayat yang

diturunkan di Madinah.24

F. Penutup

Penulis melihat, Islam memiliki daya tarik luar biasa sebagai

sumber inspirasi yang tidak habis-habisnya dikaji. Ini terbukti sejak

lama Islam menjadi objek studi, tidak saja di kalangan muslim tetapi

23 Lebih detailnya lihat, W. Montgomery Watt, Richard Bell: Pengantar Quran...,
hlm. 96.

24 Baca Abdurrahman Al Suyuthi, At-Takhbi>r fi ‘Ilm At-Tafsi>r, (Baerut: Dar
Al-Fikr, 1996), hlm 32.
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juga di kalangan non muslim, untuk tujuan dan kepentingan beragam.

Titik perhatian studi Islam juga beragam, baik pada tingkat Islam

sebagai sistem keyakinan maupun Islam sebagai suatu sistem sosial.

Artinya, banyak kalangan yang mempelajari Islam pada level doktrin

(Islam normative), demikian juga banyak kalangan yang mempelajari

Islam dari sisi manifestasinya dalam kehidupan sosial atau Islam yang

“menyejarah” (Islam historis).

Dewasa ini, obyek studi ini berkembang sangat pesat dalam tradisi

keilmuan Timur maupun Barat. Hal ini mengambil bentuk pada

disiplin kajian Islam (Islamic studies), yakni suatu frame scientific yang

menelaah dialektika dan sintesa doktrin dan dimensi kesejarahan

dalam masyarakat Islam. Dengan kata lain bahwa kajian Islam

sasarannya adalah ajaran Islam dan masyarakat Islam itu sendiri.

Pendekatan yang digunakan dalam kajian Islam juga beragam,

sebagaimana dipresentasikan dan diartikulasikan melalui tradisi islamic

studies di Timur (dunia Islam) dan Barat. Kajian Islam di dunia Timur,

lebih didominasi oleh pendekatan yang berorientasi pada penguasaan

substansi materi dan penguasaan atas khazanah keislaman klasik.

Itulah sebabnya, obyek utama kajian Islam dalam tradisi keilmuan

Timur, lebih berpusat pada studi teologi (ajaran) yang bersifat

ahistories, bukan pada artikulasi atau fenomena keberagaman

masyarakat yang bersifat histories. Dari pendekatan ini, akhirnya lahir

para ahli ilmu agama yang hanya menguasai substansi doktrin atau

ajaran agama, seperti ahli tafsir, ahli hadis.

Berbeda dengan ini, Islamic studies di Barat, kajiannya lebih

berorientasi pada Islam, sebagai realitas atau fenomena sosial, yakni

Islam yang telah menyejarah, meruang dan mewaktu. Islam dikaji dan

dipelajari hanyalah sebatas Islam sebagai ilmu pengetahuan.

Pendekatan yang digunakan lebih dominasi oleh penggunaan disiplin

ilmu-ilmu sosial dan humanistik, bukan pada kajian teologis doktriner

sebagaimana studi keislaman di Timur.

Bagi penulis, kondisi ini bisa dipandang setidaknya menjadi dua

hal. Pertama, maraknya kajian keislaman di Barat, di satu sisi,



JURNAL ISLAMIC REVIEW

86 │ “ JIE ” Volume I No. 1 April 2012

menjadikan kekayaan khazanah Islam didekati secara ilmiah dan kritis.

Dan yang lebih penting serta menguntungkan bagi akademis Islam

adalah munculnya perspektif yang berbeda ketika melihat khazanah

keilmuan Islam. Kedua, sangat mungkin, khazanah Islam lambat laun

akan bergeser menjadi milik orang lain, apabila maraknya kajian Islam

di Barat tidak segera di-imbangi dengan aktifitas yang sama oleh

masyarakat Timur. Apabila ini terjadi, tentu menjadi catatan sejarah

yang memalukan untuk kedua kalinya. Wa Allah a‘la>m bi as{ s{awa>b.

* * *
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SENGKETA WAKAF DAN PENYELESAIANNYA
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

WAKAF NO 41 TAHUN 2004

A. Zaenurrosyid1

Abstract
Religious Endowments (waqf) that have been developed in several countries and
Indonesia have important role for the social welfare of the people. However, as the
endowment is a part of the people asset management, it always brings complexity
and problematic atmospheres in its management. One problem arises is the waqf
dispute, which usually starts from the traditional unproductive management
resulting in being sold by the unresponsible individuals. This paper attempts to
elaborate and trace out the disputes in term of the responsibilities of each body
involved in the endowments process. Based on the research that emphesaizes on the
legal-formal norm approach, it is already mentioned that the Waqf Act No. 41of
2004 has provided complete and comprehensive provisions governing the issues of
the endowment and its arising disputes. The dispute may arise from the waqf
provider, the Nazir (the officer of the Endowments Pledge Deed), Waqf Board of
Indonesia or the Shariah Board of Finance. This endowment disputes ranging
(19%) were brought before the Religious Affairs Court as compared to Shariah
economic matters (12), inheritance (1373), testament (25), grants (46), or zakat
or infaq shodaqah (25).

Keywords: Waqf disputes, Waqf Act, punishment and violation in waqf.

A. Pendahuluan

Wakaf sebagai aset perekonomian umat memiliki potensi

produktifitas yang besar untuk dikembangkan. Potensi ini didapat dari

adanya akumulasi aset yang dimiliki. Berdasarkan data Departemen

Agama RI pada tahun 2007 saja jumlah tanah wakaf di Indonesia

mencapai 2.686.536.656,68 M2 atau sekitar 268.653,67 hektar (ha)

1 Penulis adalah dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Mathaliul Falah Kajen
Pati Jawa Tengah dan sedang menyelesaikan program doktoral Islamic Studies di
IAIN Walisongo Semarang dalam konsentrasi filantropi Islam, wakaf.
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yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia.2 Jumlah tanah

wakaf yang besar ini merupakan harta wakaf terbesar di dunia. Data

ini sebagaimana potensi zakat yang diperoleh pada koran Republika

yang memberitakan bahwa potensi zakat di seluruh Indonesia

mencapai Rp 19 triliun per tahun, tetapi yang berhasil dikumpulkan

oleh Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) pada periode 2008 baru Rp

900 miliar.3

Begitupun data dari hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya

(PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dilakukan pada tahun

2006, terhadap 500 responden naz|i>r di 11 Propinsi, menunjukkan

bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang

menghasilkan atau produktif (23%). Temuan umum lainnya juga

menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%)

daripada peruntukkan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah

pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Sedangkan para naz|i>r pun

tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambilan

dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan

terfokus ternyata amatlah minim (16 %). Selain itu, wakaf di Indonesia

lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, dari

pada organisasi professional (16%) dan berbadan hukum (18%).

Dengan demikian, paling tidak ada dua problem mendasar untuk

kemudian diperhatikan, yakni aset wakaf yang tidak diproduktifkan

(diam) dan kapasitas naz|i>r yang tidak profesional.

2 Dari data Depag tahun 2003 menunjukkan bahwa aset nasional ekonomi wakaf
sangat besar, mencapai 590 Triliun. Jika dilihat dari angka rata-rata aset lembaga
wakaf dikalikan dengan jumlah lokasi wakaf. Uswatun Hasanah, Paradigma Baru
Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Wakaf Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam. Depag RI, 2008), hlm. 83.

3 Menurut Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin
Hafidhuddin usai sosialisasi zakat di Pangkalpinang, masih terjadi kesenjangan
antara potensi dengan aktualisasi pengumpulan zakat di Indonesia. Karena itu,
diperlukan kerja keras Bazda di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan
pengumpulan zakat. "Jumlah pengumpulan zakat Indonesia masih minim, tidak
sebanding dengan potensi yang ada, padahal zakat cukup strategis dalam
meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," katanya.(Republika,
Senin, 02 Maret 2009).
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Dalam kandungan potensi wakaf yang demikian besar ini dengan

pengelolaan yang belum sepenuhnya ditangani secara profesional dan

bervisi produktif, wakaf juga menyimpan potensi untuk lahirnya

potensi konflik ataupun sengketa dalam pengelolaannya. Dalam hal

penyelesaian kasus sengketa, Pengadilan Agama (selanjutnya ditulis

“PA”) memiliki kompetensi untuk memutuskan kasus-kasus tersebut,

karena PA bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam, yakni dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah,

wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Dari perkara

yang diterima oleh PA secara nasional pada tahun 2007, sejumlah

217.084, perkara di bidang perkawinan merupakan jumlah terbesar,

yaitu 213.933 perkara, atau sama dengan 98,5%. Perkara lainnya

adalah di bidang ekonomi syari’ah (12), kewarisan (1.373), wasiat (25),

hibah (46), wakaf (19), shodaqah/zakat/infaq (25).4

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004

tentang Wakaf selain mampu memberikan pemberdayaan wakaf

secara produktif, yakni pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf

secara modern kiranya diharapkan mampu menjadi pedoman

terhadap penyelesaian kasus-kasus sengketa wakaf yang muncul dalam

realitas sosial. Apabila dalam Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977

tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah

milik, dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf

mengandung dimensi yang lebih luas. Ia mencakup harta tidak

bergerak maupun yang bergerak, dan penggunaannya tidak terbatas

untuk pendirian tempat ibadah. Dengan demikian, Undang-Undang

Wakaf yang telah diperjuangkan ini harapannya akan diproyeksikan

sebagai sarana rekayasa sosial melakukan perubahan pemikiran, sikap

dan perilaku umat Islam terhadap perwakafan era kekinian.

Berdasarkan potensi dan persoalan di atas, tulisan ini akan

mengenalisa seputar sengketa wakaf dan penyelesaiannya dengan

4 Himpunan Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2007, Ditjen Badilag MA-
RI, tahun 2007.
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diruntut dari definisi wakaf dan alur tanggung jawab pada masing-

masing pihak dalam proses perwakafan yang diantaranya adalah

waqi>f, naz|i>r atau Pejabat Pembuat Ikrar Akta Wakaf, Badan Wakaf

Indonesia maupun Badan Keuangan Syari’ah yang menanganinya.

Pembahasan ini lebih menitiktekankan dalam perspektif hukum, yakni

berdasarkan Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004.

B. Konsep Dasar Wakaf

1. Definisi wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata waqf yang berarti al-habs

yang berbentuk masdar (infinitive noun) dengan arti “menahan, berhenti,

atau diam”. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti

tanah, binatang dan yang lain, berarti pembekuan hak milik untuk

faedah tertentu. Secara lexicografis (perkamusan), kata al-waqf sama

artinya dengan at-tahbis dan att-asbil, yaitu al-habs ‘an at-tas{arruf,

“mencegah agar tidak mengelola”. Kata waqf dibatasi penggunaanya pada

obyek tertentu, yakni benda wakaf, sehingga kata al-waqf disamakan

pengertiannya dengan al-habs.5 Kata ini dalam dalam Mausu>‘ah Fiqh

Umar Ibn Khottab diartikan dengan menahan asal harta dan

menjalankan hasilnya.6

Dalam khazanah fikih Islam, wakaf dimaknai dengan menahan dan

memelihara keutuhan suatu benda yang masih memungkinkan untuk

dimanfaatkan pada jalan kebenaran atau menggunakan hasilnya pada

jalan kebaikan dan kebenaran guna mendekatkan diri kepada Allah

SWT. Di dalam kitab-kitab fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam

memberi pengertian wakaf. Definisi wakaf menurut mazhab fiqh

cukup bervariasi. Kelompok Hanafiyah7 mengartikan wakaf sebagai

5 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf, terj. Ahrul Sani
Fathurrahman, dkk., (Jakarta: IIMan & Dompet Dhuafa, 2004), hlm. 38.

6 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1995), hlm. 490.

7 Dia adalah an-Nu‘man ibn S{abit bin Zauti> Abu> H{anifah, at-Tami>mi> at-Tufi,
meninggal pada bulan Rajab tahun 50.H, namun ada yang mengatakan tahun 150 H.
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menahan materi benda (al-‘ain) milik waqi>f (orang yang mewakafkan)

dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun

yang diinginkan untuk tujuan kebajikan8. Sementara Malikiyah9

berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang

dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad

(s}igat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan waqi>f.10

Adapun dari komunitas mazhab Syafi‘iyah11 mengartikan wakaf

dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi

bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang

dimiliki oleh waqi>f untuk diserahkan kepada naz|i>r yang dibolehkan

oleh syari’ah. Sedangkan Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan

bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan

menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.12

Di dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 dinyatakan

bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok

orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta

miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamnya guna

kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran

agama Islam. Definisi yang termuat dalam Undang-Undang ini

tampaknya sama dengan definisi wakaf yang tercantum dalam

kompilasi hukum Islam di Indonesia pasal 215 jo. pasal 1 (1) PP No.

28 Tahun 1977.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa

wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang

diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai

dengan ajaran syari’ah Islam. Sebagaimana fungsi wakaf yang

8 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf..., hlm. 45-54.
9 Dia adalah Ma>lik ibn Ana>s Ibn Amair Ibn ‘Amr ibn Gaiman Abu> ‘Abd

Allah, al-As{bahi> al-H{umairi> yang lahir di Madinah tahun 93 H, meninggal tahun
179 H.

10 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf..., hlm. 55-57.
11 Dia adalah Imam Muhammad Idris Ibn ‘Abba>s Ibn ‘Usman Ibn Sya>fi‘i> Abu> ‘Abd

Allah, asy-Sya>fi‘i> al Tah{labi> yang lahir pada tahun 150 H dan meninggal di tahun 204
H.

12 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf..., hlm. 40-43.
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disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,

yakni wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat

ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk

memajukan kesejahteraan umum.

2. Objek Wakaf

Obyek wakaf adalah harta benda. Di dalam Undang-Undang

Wakaf pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa harta benda wakaf adalah

harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau menfaat jangka

panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari’ah yang

diwakafkan oleh waqi>f. Dalam ketentuan ini secara tegas dinyatakan

bahwa obyek wakaf adalah harta benda, sehingga kedua kata itu

memerlukan pemaknaan tunggal guna memperoleh pengertian yang

tepat. Harta dapat bermakna barang-barang (uang dan sebagainya)

yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang, sedangkan benda

dapat bermakna barang yang berharga sebagai kekayaan atau harta.

Dari pemaknaan tersebut diketahui bahwa secara lexicografis kata harta

benda berarti barang yang menjadi kekayaan atau milik seseorang.

Pada pasal 16 (ayat 1) Undang-Undang Wakaf Nomor 42 tahun

2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf itu dapat terdiri terdiri dari

benda tidak bergerak; dan benda bergerak. Dalam pasal 16 ayat (2) ini

dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan benda tidak bergerak adalah

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum

terdaftar;

b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah

sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Sedangkan pada pasal 16 ayat (3) dijabarkan bahwa yang dimaksud

dengan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis

karena dikonsumsi, yaitu: a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga; d.

kendaraan; e. hak atas kekayaan intelktual; f. hak sewa; g. benda

bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Penjelasan Umum angka 2 Undang-Undang Wakaf No.41

tahun 2004 antara lain dinyatakan pula bahwa ruang lingkup wakaf

yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada

wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Padahal

waqi>f dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta

benda wakaf bergerak, baik yang berwujud atau tidak berwujud yaitu

uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan

intelektual, hak sewa, benda bergerak lainnya.

Adapun hak atas tanah yang dapat diwakafkan terjelaskan dalam

pasal 17 PP Nomor 42 Tahun 2006 yang diterdiri dari:

a. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;

b. Hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan (Hak milik atas

satuan rumah susun yang dapat diwakafkan adalah satuan

rumah susun yang berdiri diatas tanah bersama yang berstatus

hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai rumah susun);

c. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada

di atas tanah negara (Naz|i>r berkewajiban mendaftarkan wakaf

pada instansi yang berwenang agar dapat diperoleh sertifikat

atas tanah hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai

yang telah diwakafkan);

d. Hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah

hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat

izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik
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(Naz|i>r berkewajiban untuk mengurus pelepasan hak pengelolaan

atau hak milik dari pemegang hak yang bersangkutan.

Dalam pasal 19 disebutkan bahwa benda bergerak terbagi dalam

benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat

dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan

karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar

minyak yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak

dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan

memperhatikan ketentuan prinsip Syari’ah.

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan

sebagaimana dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 disebutkan meliputi: a. kapal (yang dimaksud dengan “kapal”

termasuk kapal tongkang, perahu, kapal feri, dan jenis kapal lainnya);

b. pesawat terbang (yang dimaksud dengan “pesawat terbang”

termasuk helikopter dan jenis pesawat terbang lainnya);`c. kendaraan

bermotor; d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada

bangunan; e. logam dan batu mulia; dan atau f. benda lainnya yang

tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki

manfaat jangka panjang .

Benda bergerak dijelaskan dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 pasal

21 bahwa selain uang karena peraturan perundang-undangan yang

dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip adalah;

a. Surat berharga yang berupa; 1. saham; 2. surat hutang negara; 3.

obligasi pada umumnya; dan atau 4. surat berharga lainnya yang

dapat dinilai dengan uang,

b. Hak atas kekayaan intelektual yang berupa: 1. hak cipta; 2. hak

merk; 3. hak paten; 4. hak desain industri; 5. hak rahasia dagang;

6. hak sirkuit terpadu; 7. hak perlindungan varietas tanaman;

dan/atau 8. hak lainnya.

c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa : 1. hak sewa, hak

pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau 2. perikatan,
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tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda

bergerak.

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Rukun wakaf ada empat rukun yang mesti dipenuhi dalam

berwakaf adalah pertama, orang yang berwakaf (al-waqi>f). Kedua, benda

yang diwakafkan (al-mauqu>f). Ketiga, orang yang menerima manfaat

wakaf (al-mauqu>f ‘alaih). Keempat, lafadz atau ikrar wakaf (s}ighah).

Adapun syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat orang yang berwakaf (al-waqi>f). Syarat-syarat al-

waqi>f ada empat, pertama orang yang berwakaf ini memiliki

secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan

harta itu kepada yang ia kehendaki. Kedua dia adalah orang yang

berakal, tak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang

sedang mabuk. Ketiga dia sudah baligh. Keempat dia merupakan

orang yang mampu bertindak secara hukum. Implikasinya orang

bodoh, orang yang sedang muflis dan orang lemah ingatan tidak

sah mewakafkan hartanya.13

2. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (al-mauqu>f). Harta yang

diwakafkan itu tidak sah dipindahmilikkan, kecuali apabila ia

memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan; pertama

barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga

Kedua, harta yang diwakafkan itu diketahui kadarnya. Jadi

apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya, pengalihan milik

pada ketika itu tidak sah. Ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti

dimiliki oleh orang yang berwakaf (waqi>f). Keempat, harta itu

mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain.14

3. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauqu>f

‘alaih) Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini

ada dua macam, pertama tertentu (mu‘ayyan) dan tidak tertentu

13 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf..., hlm. 217.
14 Ibid, hlm. 247.
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(ghair mu‘ayyan). Yang dimasudkan dengan tertentu ialah, jelas

orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau

satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah.

Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu

tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya seseorang

sesorang untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dll.

Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (al-

mauqu>f mu‘ayyan) bahwa ia haruslah orang yang boleh untuk

memiliki harta (ahlan li at-tamli>k). Orang bodoh, hamba sahaya,

dan orang gila tidak sah menerima wakaf.

4. Syarat-syarat s{igah berkaitan dengan isi ucapan (s}igah) perlu ada

beberapa syarat. Pertama, ucapan itu mestilah mengandungi

kata-kata yang menunjukkan kekalnya (ta‘bi>d). Kedua, ucapan itu

dapat direalisasikan segera (tanji>z), tanpa digantungkan kepada

syarat tertentu. Ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Keempat, ucapan

itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua

persyaratan dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf

bagi penerima wakaf adalah sah.

C. Kekuasaan Pengadilan Agama dalam Penanganan Sengketa
Wakaf

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia Priesterrad (Pengadilan

Agama) didirikan berdasarkan pada Staatsblad No. 152 tahun 1882,

salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan masalah wakaf.

Setelah Indonesia merdeka pemerintah mengeluarkan beberapa

peraturan perwakafan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri

Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
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Milik, Kompilasi Hukum Islam dan kemudian Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.15

Di dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a. perkawinan; b.

waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah. Dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa tidak

hanya dibatasi di bidang perbankan syari’ah, melainkan juga di bidang

ekonomi syari’ah lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah didefinisikan

sebagai perbuatan yang dijalankan menurut prinsip syari’ah, yaitu bank

syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah,

reasuransi syaraiah, reksa dana syari’ah, obligasi syaraiah dan surat

berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan

syari’ah, pegadaian syari’ah dana pensiun lembaga keuanagan syari’ah

dan bisnis syari’ah.16

Pada pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan

pula bahwa;

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam

perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus

mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu

oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang

beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh

pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana

dimaksud dalam pasal 49.

15 Uswatun Hasanah, dalam Jurnal Wakf dan Ekonomi Islam, Al-Awqaf. Vol.1
No.1. Desember 2008, Badan Wakaf Indonesia, hlm. 9.

16 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa rekatama Media, 2008),
hlm. 181.



JURNAL ISLAMIC REVIEW

100 │ “ JIE ” Volume I No. 1 April 2012

Penjelasan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

menyebutkan bahwa “ketentuan ini memberi wewenang kepada

pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau

keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam

pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama

Islam”.

Sebagaimana data penelitian Legal Development Facility, kemitraan

antara Indonesia dengan Australia yang dikutip oleh Jaih Mubarok

(2008:181)17 bahwa selama tahun 2006 ada 181.077 perkara telah

diputuskan di pengadilan Agama, sedangkan perkara wakaf hanya

berjumlah 21 perkara (0,01%), perkara yang diselesaikan pada tingkat

banding berjumlah 1.521 perkara, perkara wakaf hanya 4 (0,26 %).

Dan dengan dasar undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ini

ditetapkan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama secara

nasional pada tahun 2007, sejumlah 217.084, perkara di bidang

perkawinan merupakan jumlah terbesar, yaitu 213.933 perkara, atau

sama dengan 98,5%. Perkara lainnya adalah di bidang ekonomi

syari’ah (12), kewarisan (1.373), wasiat (25), hibah (46), wakaf (19),

shodaqah atau zakat atau infaq (25).

Penyelesaian sengketa wakaf pada dasarnya harus ditempuh melalui

musyawarah. Berdasarkan UUW No.41 tahun 2004 pasal 62 ayat (2)

apabila mekanisme musyawarah tidak membuahkan hasil, sengketa

dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Artinya

bahwa kekuasaan yang diberikan kepada Pengadilan Agama sebagai

penyelesai masalah sengketa wakaf adalah lembaga terakhir ketika

proses musyawarah tidak mampu lagi menyelesaikan sengketa.

17 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif..., hlm. 181.
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D. Beberapa Contoh Kasus Sengketa dan Pelanggaran Hukum
Wakaf

Dalam buku Jaih Mubarok (2008)18 disebutkan tiga contoh

pelanggaran hukum wakaf yang diantaranya terjadi di daerah Aceh.

Dalam tulisan ini hanya mengutip salah satu contoh sengketa wakaf

untuk kuburan di Jakarta. Kasus ini ditetapkan oleh : a) Pengadilan

Agama Jakarta Selatan Nomor 311/Pdt.G/2006 PAJS tanggal 16

Oktober 2006 dan b) Pengadilan Agama Jakarta Nomor

38/Pdt.G/2007/PTAJK tanggal 24 Mei 2007. Dalam kasus ini

disebutkan bahwa seseorang telah mewakafkan tanah untuk makam

keluarga. Dalam perkembangannya seiring dengan pertumbuhan

penduduk yang semakin bertambah, tanah yang diwakafkan tersebut

akhirnya digunakan untuk makam penduduk secara umum.

Sepeninggal pemilik tanah, anaknya yang mengelola tanah tersebut

memberikan pengakuan bahwa tanah yang telah dijadikan lahan

pemakaman tersebut bukanlah tanah yang diwakafkan, akan tetapi

tanah warisan dari ayahnya. Bukti kepemilikan ditunjukkan melalui

girik (letter C). Nomor 5941 Persil 13 Blok D II di atas nama yang

bersangkutan.

Hasil pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama (PTAI) Jakarta

menetapkan;

a. Membatalkan Putusan PA Jakarta Selatan No.311/Pdt.G/

2006/PAJS tanggal 16 Oktober 2006;

b. Menyatakan bahwa tanah pemakaman Kabelan VII Kampung

Pecandran, Kelurahan Senayan Kebayoran baru, Jakarta selatan

seluas 4776 M2 adalah tanah wakaf yang berfungsi sebagai area

pemakaman;

c. Memerintahkan kepada pembanding untuk mendaftarkan tanah

wakaf tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat

selaku Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

18 Ibid, hlm. 184.
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Contoh kasus sengketa yang kedua adalah sengketa pengelolaan

aset wakaf yang berasal dari Yayasan Dakwah Islam, Naz|i>r Masjid

Dakwah Islam di Jakarta. Selasa, 21 Oktober 2008, Badan Wakaf

Indonesia mengambil inisiatif menjadi mediator antara dua belah

pihak yang sengketa di kantor BWI, Pondok Gede, Jakarta Timur.

BWI yang diwakili oleh Maghfur Utsman bertindak sebagai pemimpin

Rapat yang berjalan lambat, bahkan sekretaris Yayasan Dakwah Islam

Zuhroni menggugat keabsahan bukti Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang

dipegang oleh Naz|i>r Masjid Dakwah Islam. Kasus sengketa yang ketiga

adalah kasus sengketa wakaf 24.000 M2 di Muhammadiyah Desa

Adisana, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, yang diberita oleh

koran Suara Merdeka pada selasa, 31 Mei 2005. Kasus ini akhirnya

ditangani pihak kepolisian karena muncul pengaduan tindak

pemalsuan tanda tangan dari Pengurus Yayasan al-Kautzar.19 Begitu

pula kasus keempat yang terjadi di Boyolali, pada 31 Januari 2008

diberitakan oleh koran Kedaulatan Rakyat atas kasus bangunan masjid

di Desa Mliwis Kecamatan Cepogo, Boyolali, yang disegel warga

setempat, karena diduga masih dalam sengketa lantaran proses wakaf

tanah bangunan tersebut belum tuntas.20

Begitupun kasus kelima yang diangkat oleh koran Tempo, Kamis

23 Agustus 2008 terhadap sengketa tanah makam Petogogan di

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan proses ruislag masih mengendap di

19 Sengketa tanah antara Yayasan Al Kautzar Bumiayu dan Muhammadiyah
Cabang Bumiayu bermula pada 2001 lalu ketika Muhammadiyah Cabang Bumiayu
menerima surat ikrar wakaf dari dokter Lisa Maulida (25), warga asal Bumiayu yang
tinggal di Bekasi. Dalam surat tersebut, Lisa mewakafkan tanah Hak Milik Nomor
229 seluas 12.000 M2 di Desa Adisana kepada Muhammadiyah Cabang Bumiayu.
Upaya sertifikasi pembagian tanah ternyata mengalami hambatan di Badan
Pertanahan Nasional Brebes. (Suara Merdeka, Selasa, 31 Mei 2005).

20 Menurut pengakuan salah satu penduduk masalah ini bermula ketika pemilik
tanah, warga asal Cepogo yang kini bermukim di Jakarta, sepakat akan mewakafkan
tanah yang berada di pinggir Jalan Cepogo-Boyolali, untuk dibangun masjid. Sesuai
kesepakatan, wakaf akan diserahkan kepada warga setempat. Namun sebelum
proses wakaf dilanjutkan, tahu-tahu sudah datang material bangunan. Bahkan tak
lama kemudian proses pembangunan langsung dijalankan (Kedaulatan Rakyat,31
Januari 2008).
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Kantor Departemen Agama Jakarta Selatan yang masih menggantung.

Sengketa tanah wakaf wan Syarifah setelah dilakukan tukar guling

dengan sebuah perusahaan swasta setempat. Proses tukar guling

mendapat perlawanan dari ahli waris makam yang menganggapnya

tidak sah.

Ada pula penelitian yang dilakukan Ridwan Effendi di fakultas

hukum Universitas Merdeka Malang 28 Januari 2000. Berdasarkan

penelitian atas pelaksanaan perwakafan tanah milik di Kabupaten Dati

II Malang di 4 desa dari 4 kecamatan menunjukkan bahwa

perwakafan tanah milik ini telah menimbulkan sengketa atau konflik,

terutama di daerah pedesaan dan kecamatan karena terjadi adanya

penyimpangan serta pelanggaran terhadap ketentuan perundang-

undangan serta ikrar dan tujuan wakaf semula. Ditemukan pula

adanya pelanggaran peraturan perwakafan tanah milik karena ada

kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Adapun bentuk

penyimpangan dan pelanggaran terhadap keberadaan tanah wakaf

antara lain tanah wakaf dihibahkan, dijual, dan diadakan tukar-

menukar tanpa melalui prosedur yang benar.

Kasus-kasus tersebut di atas yang terbanyak adalah mengenai tidak

adanya sertifikat tanah. Karena selama ini kebanyakan sengketa tanah

wakaf diakibatkan oleh karena tidak adanya bukti otentik mengenai

kepemilikan tanah. Kebanyakan orang mewakafkan hanya lisan tidak

ada bukti yang tertulis. Menurut hemat penulis upaya penyelesaian

konflik atau sengketa ini menjadi tanggung jawab yang mendesak

menimbang bahwa potensi wakaf di Indonesia sebanyak 362,471

lokasi dengan luas 1.535.198.586,59 M2. Dan jumlah tanah wakaf ini

mencapai 2.686.536.656,68 M2 atau sekitar 268.653,67 hektar (ha)

yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Pada umumnya

tanah-tanah tersebut dikelola secara tradisional dan tidak produktif,

belum bersertifikat sehingga sering menjadi objek sengketa bahkan

diperjualbelikan oleh para oknum.

Mengantisipasi kondisi tersebut, pihak Departemen Agama melalui

ke PPAIW (Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf) melakukan kebijakan,
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setidaknya; pertama, sudah semestinya melakukan upaya intensif

dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melayani

masyarakat dalam pembuatan sertifikasi tersebut dan masyarakat tidak

dipungut biaya apapun21. Kedua, memberikan advokasi penuh terhadap

tanah-tanah wakaf yang menjadi sengketa. Ketiga, menyusun suatu

peraturan perundang-undangan dengan sosialisasi yang efektif.

Keempat, pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf secara

produktif.

E. Potensi Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Hukum Wakaf

Dalam ketetapan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004

terdapat beberapa potensi pelanggaran hukum Wakaf adalah pertama

bermula dari pelanggaran atau tidak terjalankannya kewajiban dari segi

struktural wakaf. Struktur wakaf ini meliputi Pemerintah (Menteri

Agama), Waqi>f, Naz{i> , Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf, Lembaga

Keuangan Syari’ah Penerima Wakaf Uang dan Badan Wakaf

Indonesia. Kedua adalah ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban

struktur wakaf sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-

undangan. Dan ketiga adalah struktur wakaf melanggar aturan yang

ditetapkan dalam undang-undang.22

Pelanggaran yang dilakukan secara struktural oleh Menteri Agama

dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang Wakaf pada pasal 63 yaitu;

1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi

wakaf.

2. Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.

21 Pada tahun 2004, kedua lembaga ini sesungguhnya telah mengeluarkan Surat
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 422 Tahun 2004 tentang
Sertifikasi Tanah Wakaf. Proses sertifikasi tanah wakaf dibebankan kepada anggaran
Departemen Agama.

22 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif..., hlm. 187.
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3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan

pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Apabila Menteri agama tidak menjalankan proses yang

diamanahkan oleh undang-undang tersebut, maka Menteri Agama

dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran terhadap

tanggungjawab yang diberikan.

Adapun potensi pelanggaran selanjutnya adalah dilakukan oleh

Naz|i>r. Berdasarkan pada UUW No 41 tahun 2004 pasal 11 dinyatakan

bahwa naz|i>r bertugas :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;

2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai

dengan

3. Tujuan, fungsi, dan peruntukannya;

4. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam pasal 44 ayat (1) dan pasal 41 ayat (2) disebutkan bahwa

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,

nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda

wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf

Indonesia.

2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan

apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan

sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Begitupun pada pasal 40 dinyatakan bahwa harta benda wakaf yang

sudah diwakafkan dilarang a. dijadikan jaminan; b. disita; c.

dihibahkan; d. dijual; e. diwariskan; f. ditukar; atau g. dialihkan dalam

bentuk pengalihan hak lainnya.
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Pada pasal 41 disebutkan bahwa

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f

dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan

digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana

umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan

perundangundangan yang berlaku dan tidak bertentangan

dengan syari’ah.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari

Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas naz|i>r melakukan

pelanggaran ketika nadzir tidak mengadministrasikan harta wakaf,

tidak mengelola dan mengembangkan harta wakaf berdasarkan

fungsinya, tidak mengewasi dan melindungi harta wakaf, tidak

melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia,

mengubah pendayaguanaan harta wakaf dan mengubah status harta

wakaf tanpa mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia.

Adapun potensi pelanggaran selanjutnya adalah dilakukan oleh

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Berdasarkan UUW No. 41 Tahun

2004 pasal 21 ayat (1-2) disebutkan;

1. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

2. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat

a. nama dan identitas Waqi>f;

b. nama dan identitas Naz|i>r ;

c. data dan keterangan harta benda wakaf;

d. peruntukan harta benda wakaf;

e. jangka waktu wakaf.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana
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dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Apabila Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf tidak menuangkan ikrar

wakaf dalam akta ikrar wakaf. Dan atau telah membuat Akta Ikrar

Wakaf tapi tidak memuat hal-hal yang telah ditetapkan dalam undang-

Undang dapat dinyatakan melakukan tindak pelanggaran.

Dalam pasal 33 dan 34 dinyatakan bahwa pasal 33 dalam

pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32,

PPAIW menyerahkan:

1. salinan akta ikrar wakaf;

2. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen

terkait lainnya.

Pasal 34 ; Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran

harta benda wakaf.

Apabila Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf tidak memuat hal-hal

yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Begitupun

berdasarkan pada Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006,

pasal 34, pejabat ini dianggap melakukan pelanggaran ketika tidak

meneliti kelengkapan persyaratan admisnitrasi wakaf serta keadaan

fisik objek wakaf.23

Adapun potensi pelanggaran selanjutnya adalah dilakukan oleh

Lembaga Keuangan Penerima Wakaf Uang. Berdasarkan pada UUW

Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 29 ayat (3) dan pasal 30 dinyatakan

bahwa

1. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Waqi>f dengan pernyataan

kehendak Waqi>f yang dilakukan secara tertulis.

23 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif..., hlm. 186.
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2. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

3. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari’ah

kepada waqi>f dan naz|i>r sebagai bukti penyerahan harta benda

wakaf.

Sementara pada Pasal 30 lembaga keuangan syari’ah atas nama naz|i>r

mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat

Wakaf Uang.

Berdasarkan pasal ini maka Lembaga Keuangan Penerima Wakaf

Uang dianggap melanggar ketika tidak menerbitkan atau tidak

menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada waqi>f dan naz|i>r. Begitu

juga ketika tidak mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri Agama

atau atau mendaftarkan lebih dari 7 hari dari sertifikat wakaf uang

diterbitkan. Pada pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42

tahun 2006 dinyatakan pula bahwa Lembaga Keuangan Penerima

Wakaf Uang dianggap melanggar ketika tidak memberikan tebusan

kepada Badan Wakaf Indonesia atas pendaftaran wakaf uang yang

disampaikan kepada Menteri Agama.

Adapun potensi pelanggaran selanjutnya adalah dilakukan oleh

Badan Wakaf Indonesia. Beradasarkan pada Undanag-Undang Wakaf

No. 41 Tahun 2004 dinyatakan;

1. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang :

a. Melakukan pembinaan terhadap naz|i>r dalam mengelola dan

mengembangkan harta benda wakaf;

b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda

wakaf berskala nasional dan internasional;

c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan

peruntukan dan status harta benda wakaf;

d. Memberhentikan dan mengganti naz|i>r ;
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e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah

dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi

pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat,

para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang

perlu.

Berdasarkan pasal ini Badan Wakaf Indonesia dinyatakan

melakukan pelanggaran ketika tidak membina para naz|i>r dalam

mengelola dan mengembangkan harta wakaf, tidak mengelola harta

wakaf yang berskala nasional dan internasional, dan tidak

mempertimbangkan keputusan usulan perubahan peruntukan wakaf

dan statusnya serta tidak memberikan sarana dan pertimbangan

kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang

perwakafan.

F. Sanksi-Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Wakaf

Negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, sehingga

segala pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan akan ditindak dan

diberi sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi sesuai

dengan perbuatan yang dilakukan. Demikian pula pelanggaran yang

dilakukan dalam permasalahan wakaf terutama wakaf tanah.

Ada 2 bentuk sangsi yang diberikan atas pelanggaran wakaf, yakni

bentuk sangsi administratif dan sanksi pidana. Berdasarkan Undang-

Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 ketentuan pidana dalam hukum

wakaf masih terbatas sasaran Nazdhir dan Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf. Hal ini terjelaskan dalam pasal 67 ayat (1) dan ayat (3);

1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan,

menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan

hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar

harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta

benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00

(empat ratus juta rupiah).

3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau

mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan

harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling

banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 ini,

maka sanksi pidana yang diberikan bagi Menteri Agama, Badan Wakaf

Indonesai dan Instansi lain yang terlibat dalam perwakafan ketika

melakukan pelanggaran belum diatur secara sistematis dan mendalam

dalam perundangan-Undangan. Hal ini berbeda dengan sanksi

administrasi yang telah terumuskan lebih lengkap.

Sanksi Administratif tersebut terjelaskan pada pasal 68 ayat (1), (2)

dan (3) yang berbunyi;

1. Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelang-

garan tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga

keuangan syari’ah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 dan Pasal 32.

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) be-

rupa:

a. peringatan tertulis;
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b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di

bidang wakaf bagi lembaga keuangan syari’ah;

c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari

jabatan PPAIW.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Wakaf ini Menteri Agama dapat

memberikan sanksi administrasi atas tidak terdaftarkannya harta

benda wakaf pertama kepada Lembaga Keuangan Syari’ah yang

melanggar tidak mendaftarkan harta wakaf berupa uang kepada

Menteri Agama setelah sertifikat wakaf uang diterbitkan (dalam 7 hari

setelah penerbitan). Kedua adalah kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar

Wakaf yang tidak mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi

yang berwenang sejak Akta Ikrar Wakaf ditanda tangani (dalam 7 hari

setelah penandatanganan).

Sanksi administrasi yang diberikan adalah berupa peringatan

tertulis; penghentian sementara (pencabutan izin kegiatan perwakafan

bagi Lembaga Keuangan Syari’ah); dan penghentian sementara jabatan

Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Adapun pelaksanaan dari bentuk-bentuk

sanksi administrasi diatur dalam peraturan pemerintah24.

Dari pasal-pasal di atas, mengenai bentuk pelanggaran dan sanksi-

sanksi mengenai tanah wakaf dalam Undang-Undang masih harus

diinterprestasikan dengan lebih luas. Seperti kita ketahui praktik

perwakafan tanah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum

sepenuhnya berjalan tertib dan efesien dengan berbagai kasus harta

24 Dalam peraturan pemerintah ditetapkan bahwa permenteri agama
memberikan peringatan tertulis kepada lembaga Keuangan Syari’ah –Penerima
Uang Wakaf yang tidak menjalankan kewajibannya. Begitupun bagi kepala KUA
dan atau pejabat penyelenggaraan urusan wakaf lainnya akan dikenakan sanksi
adminsitrasi. Kedua Menteri Agama dapat memberhentikan sementara atau
pencabutan izin sebagai Lembaga Keungan Syari’ah jika lembaga tersebut telah
menerima tiga kali surat peringatan (Mubarok, 2008: 188).
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benda wakaf yang tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar

atau teralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau

ketidakmampuan naz|i>r dalam mengelola dan mengembangkan harta

benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli

memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi

untuk kesejahteraan umum sesuai dengan, tujuan fungsi, dan

peruntukan wakaf. Mahkamah Agung belakangan ini terus melakukan

upaya agar penyelesaian perkara perdata dapat dilakukan melalui

perdamaian.25

Upaya mengurangi kasus sengketa-sengkata wakaf di lapangan

penulis lebih mengacu pada pembenahan manajemen sebagai basis

solusi. Artinya perlu adanya upaya pembaharuan paradigma wakaf.

Mengutip pandangan Muhammad Syafi’i Antonio dinyatakan bahwa

pengelolaan wakaf yang profesional memiliki 3 filosofi dasar. Pertama

pengelolaan manajemennya dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”

bukan dari biaya-biaya yang terpisah. Kedua asas kesejahteraan naz|i>r.

Naz|i>r seringkali diposisikan dengan li Alla>h ta‘a>la> sehingga naz|i>r pun

tidak bekerja secara profesional. Di Turki misalnya badan wakaf

mendapatkan jatah 5 % dari net income, juga di The Central Waqf Council

India mendapatkan 6 % dan berdasarkan UUW No. 41 Tahun 2004

tentang wakaf, nadhir berhak medapatkan 10% dari hasil bersih

pengelolaan harta beda wakaf. Ketiga adalah asas transparansi dan

akuntabilitas di mana badan wakaf dan lembaga harus melaporkan

secara rutin setiap tahun atas proses pengelolaan dana kepada umat

dalam bentuk audited financial report.26

Hemat penulis, Departemen Agama dengan segala kewenangannya

telah mencoba menikhtiarkan berbagai kebijakan pemerintah tentang

perwakafan diantaranya adalah;

25 Adli Minfadli Robby, Prinsip Pengadilan: Bukan Memutus Perkara, Tapi
Menyelesaikan Perkara, www.badilag.net, diakses tanggal 17 Juli 2008.

26 Djunaidi, Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk
Kesejahteraan Umat, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. viii.
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1. Membawa dan melakukan perubahan image mengenai wakaf

dari yang tradisional menuju pemahaman wakaf terkini sehingga

fungsi wakaf optimal.

2. Meningkatkan dan mengembangkan mutu perwakafan baik

benda wakaf untuk ibadah maupun produktif untuk

kesejahteraan umum.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang repsentatif

dan standar: Aparatur wakaf, naz|i>r, dan Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf (PPAIW), dengan pembinaan perwakafan yang

profesional dan produktif.

4. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 41 tahun 2004

tentang Wakaf dalam waktu dekat akan dibentuk Badan Wakaf

Indonesia (BWI) dan saat ini telah diajukan dan disiapkan

Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pembentukan Tim

Ad Hok Badan Wakaf Indonesia yang mempersiapkan dan

menyeleksi personilnya

5. Dalam pemberdayaan wakaf produktif dengan melibatkan pakar

pakar ekonomi Islam, sehingga pembangunan wakaf terpelihara

dari praktek ekonomi sosialis dan kapitalis.

6. Manajemen pengelolaan wakaf harus bersih dan baik (good

governance and clean governance) dari praktek pratek korupsi, kolusi

dan nepotisme (KKN), profesional, jujur, amanah, transparan,

dan akuntabel.

7. Bekerjasama dengan para pakar ekonomi Islam untuk

mengkampanyekan dan memperlihatkan bagaimana potensi

wakaf bisa dijadikan sebagai lokomotif ekonomi Indonesia baik

wakaf statis (tidak bergerak) maupun aspek wakaf dinamis

(bergerak): uang, surat berharga, logam mulia, Haki, kendaraan

dan lain sebagainya.

8. Melakukan penyuluhan penyuluhan sertifikasi dan pemetaan

tanah tanah wakaf serta peruntukannya, baik untuk kepentingan

ibadah maupun untuk kepentingan produktif, baik secara lokal

maupun nasional.
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Kritik yang kiranya tepat dilontarkan adalah bahwa bentuk dan

upaya sosialisasi berbagai kebijakan ini pada tingkatan masyarakat

bawah, yakni adanya keterputusan pemahaman dari alur kebijakan

yang telah dirasa ideal, namun di tingkatan masyarakat bawah belum

sepenuhnya terpahami. Kebijakan di atas dibuat dan dilaksanakan

tentunya dalam rangka merespons keinginan sebagian besar

masyarakat Islam agar wakaf dapat diperdayakan secara lebih baik,

namun bila kebijakan ini hanya dikonsumsi oleh pada pemangku

kebijakan, niscaya progres dari wakaf yang diharapakan akan menjadi

penopang dinamika perekonomian bangsa ini hanya euforia semata.

Begitupun kasus-kasus sengketa wakaf yang bergulir di masyarakat

akan lambat tertangani.

Beberapa langkah yang kemudian dapat dilakukan adalah pertama

aksi pemberian pemahaman tentang perwakafan ini tidak hanya

dilakukan oleh pemerintah, namun juga mengfungsikan para tokoh

agama yang memiliki akar kuat di tingkatan grassroot. Kedua adalah

adanya skala prioritas pelaksanaan dari planning plan pemerintah dan

institusi terkait dalam menggerakkan progresifitas wakaf ini terutama

perubahan-perubahan makna serta fungsi wakaf yang lebih produktif

pada aturan penyelesaian kasus secara tepat dan cepat. Ketiga adalah

gerakan sertifikasi tanah yang dipermudah dan menjadi skala prioritas

pemerintah untuk kemudian dikelola secara profesional dalam rangka

mengeliminasi gejolak sengketa di kalangan muslimin sendiri. Keempat

adalah Keberadaan nazdhir di tingkatan bawah yang masih cenderung

berpikir tradisional dan konsumtif terhadap wakaf diharapkan menjadi

pioner dalam gerakan pemahaman dan peningkatan produktifitas

wakaf yang dicanangkan.

G. Penutup

Wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam mempunyai

potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial umat. Potensi

ini didasarkan pada data yang selama ini dimiliki oleh Departemen

Agama dengan ribuan lokasi yang sesungguhnya mampu
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diproduktifkan secara maksimal. Potensi ini belum mampu dijalankan

dengan maksimal diantaranya adalah payung hukum yang dilahirkan

termasuk masih cukup dini pada tahun 2004, padahal di negara-negara

lain pengembangan potensi wakaf telah dikelola secara profesional

sejak lama. Wakaf-wakaf yang dikembangkan Timur Tengah seperti

Mesir, Qatar, Kuwait dan Arab Saudi, bahkan di negara-negara

sekuler semisal Amerika Serikat telah dikelola secara profesional.

Ketertinggalan pengelolaan wakaf di tanah air ini diantaranya

adalah pengelolaan wakaf yang cenderung konsumtif, tradisonal dan

dengan pemahaman yang “lama”. Pengelolaan yang semacam ini tidak

hanya membuat pengembangan wakaf yang lambat namun juga

rentang memunculkan banyak kasus sengketa wakaf. Salah satu faktor

yang melatarbelakangi adalah keberadaan sertifikasi tanah yang belum

maksimal dilakukan oleh para pewakaf, sehingga memunculkan

sengketa dan konflik di kemudian hari ketika para pemilik tanah yang

mewakafkan meninggal dunia. Beberapa kasus yang mengemuka telah

membuktikan bahwa kejadian perselisihan dimulai dari ketiadaan

bukti otentik kepemilikan atas tanah yang disengketakan.

Hadirnya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004

tampaknya telah memberikan angin segar bagi pengembangan wakaf

di Indonesia ini selain telah memberikan pedoman acuan atas

penyelesaian kasus-kasus sengketa yang mengemuka. Para pelaku

struktur wakaf baik Menteri Agama, Badan Wakaf Indonesia, naz|i>r,

Waqi>f, maupun Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan bahkan

Lembaga Keuangan Penerima Wakaf Uang telah diatur secara detail

dalam Undang-Undang ini dengan Peraturan pemerintah Nomor 42

Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Di dalamnya telah memuat

masing-masing tanggungjawab berikut sanksi-sanksi atas pelanggaran

yang dilakukan oleh struktur wakaf tersebut. Dengan demikian

kondisi ini menjadi pemacu dalam memajukan wakaf di Indonesia.
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SIGNIFIKANSI DIALOG ANTAR AGAMA
DALAM ERA RADIKALISASI

Sholahuddin1

Abstract

After September eleventh, the face of Islam in the global world was dominated by

the fundamentalism. In this paper, trough the data finding from the report of

religious freedom issued by the Centre for Religious and Cross-Cultural Studies

(CRCS), its shows that in 2010 the distribution of religious conflict was 21 cases

(53%) located in West Java followed by the DKI Jakarta 6 cases (15%), North

Sumatra 3 cases (15%) and East Java 2 cases (5%) followed by Central Java,

Bali, Kalimantan Timur and Papua. From this the writer inverted that the

conflict is concentrated in East Java. From that point, the writer elaborate the

significance of inter-religious dialogues based on the Islamic doctrine and principle.

In the era of radicalization one methods or way to minimize the prejudice that

exist under the consciousness of the people is through dialogue.

Keyword: Importance, Inter-religious dialogue, era and radicalization.

A. Pendahuluan

Tatanan politik dunia abad ke-21 telah mengalami perubahan

secara signifikan. Dimulai dari tesis yang telah dikeluarkan oleh

ilmuan politik tersohor, Samuel Huntington tentang “The Clash of

Civilization and The Remarking of the New World Order”.2 Huntington

berkata dengan sangat profokatif: “pemilah-milahan yang besar antar

umat manusia dan sumber konflik yang dominan antar mereka akan

1 Dosen muda STAIMAFA, Alumnus Centre for Religious and Cross-Cultural Studies
(CRCS) Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

2 Kamaruzzaman Bustaman, Satu Dasawarsa The Clash Of Civilization: Membongkar
Politik Amerika di Pentas Dunia, (Yogyakarta: Ar-ruuz, 2003).
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berakar pada perbedaan kebudayaan. Konflik-konflik mendasar dalam

politik global akan terjadi antara kelompok-kelompok yang berbeda

peradaban. Benturan antar peradaban akan mendominasi politik

global. Garis pemisah antar peradaban akan menjadi garis

pertempuran di masa yang akan datang”.3 Lebih lanjut Huntington

meramalkan bahwa ada tujuh peradaban yang akan melakukan

kontestasi dan berpeluang untuk menjadi rival bagi peradaban Barat.

Tujuh peradaban tersebut adalah, Islam, Konfusionisme, Kristen

Orthodok-Slavia, Hindhu, Budha, Afrika dan Amerika Latin.

Peristiwa 11 September, dengan diluluhlantakkanya gedung

kembar WTC (World Trade Center), telah membuka “kotak pandora”

tentang Ramalan Huntington. Memori-memori lama yang telah

menyelinap dan mengendap sedemikian dalam kembali menguap dan

menguak kesadaran dan ingatan sosial (social imagination) masyarakat

Barat. Anehnya, Islam acap kali dianggap sebagai tertuduh di dalam

konteks pengeboman di atas. Osama bin Laden menjadi the number one

public enemy dari masyarakat Amerika. Osama dianggap sebagai

representasi dari Islam secara keseluruhan.

Dari sini penulis melihat ada semacam usaha-meminjam istilah

Placher-yang disebut dengan “universalizing discourse”. Paska 11

September Amerika berusaha untuk melakukan universalisasi wacana

tentang terorisme. Hal itu terbukti dengan adanya pembahasan issu

tersebut pada even-even hubungan bilateral atau multilateral sebuah

negara atau bahkan konferensi APEC, OKI, ASEAN, G7 dan lain-

lain.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono, di mana reformasi

berusia lebih dari 10 tahun, publik dihadapkan pada terorisme dan

radikalisme keberagamaan yang tak kunjung selesai. Muncul juga issu

tentang NII (Negara Islam Indonesia) yang berusaha untuk

mengubah dasar Negara Pancasila dengan Syari’at Islam. Apakah di

3 Azyumardi Azra, 1993, Pasca-Modernisme, Islam dan Politik: Kecenderungan dan
Relevansi, dalam Ulumul Qur’an, Jurnal studi Agama dan Filsafat, Nomor, V, hlm. 4-
5.
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dalam suasana seperi itu, umat Islam di Indonesia penting untuk

membicarakan dan merancang ulang dialog yang berimbang antara

Islam dan Kristen ?.

Menurut laporan tahunan kehidupan keberagamaan yang

dikeluarkan oleh CRCS tahun 2010 sisi persebaran wilayah menurut

propinsi, dominasi kasus kekrasan agama, yaitu: sejumlah 21 kasus

(53%) berada di propinsi Jawa Barat, menyusul DKI Jakarta 6 kasus

(15%), Sumatera Utara 3 kasus (8%), dan Jawa Timur 2 kasus (5%).

Selanjutnya masingmasing 1 kasus (2%) di Lampung, Banten, Jawa

Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan

Papua. Dari sini tampak bahwa 70% dari seluruh kasus terkonsentrasi

di tiga propinsi yang berdekatan, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan

Banten.4

Dari data-data CRCS di atas, penulis kira tetap relevan untuk

membahas dan merancang ulang dialog antara agama yang lebih

berumutu dan tidak hanya basa-basi. Berdasarkan persolan di atas

tulisan ini berusaha mengajukan solusi tentang pentingnya dialog antar

peradaban dalam kerangka untuk menciptakan tata dunia yang lebih

adil, egaliter dan tidak menindas antara satu kutub dengan yang lainya.

Tentunya dialog peradaban tersebut dihubungkan dengan signifikansi

dialog antar agama sebagai basis tema dan nilai.

Dialog dalam konteks ini harus dipahami tidak hanya sebatas pada

individu beragama atau firqah-firqah suatu agama, tetapi dialog yang

telah menjelma menjadi kesadaran bersama di masing-masing lembaga

keagamaan. Bahkan dialog yang telah menjadi---meminjam

terminologi Hans Kung---“Ethic Global”.5 Kasus di Indonesia, sebagai

mayoritas, umat Islam diharapkan menjadi semacam “penengah”

(wasat}iyyah) diantara umat-umat beragama lain dan dituntut untuk

mengembangkan sikap keberagamaan yang tidak hanya perduli pada

umat sendiri, tetapi juga umat beragama lain yang hidup sebagai

4 Lihat Laporan Tahunan Kehidupan Beragama 2010 yang dikeluarkan CRCS
(Centre for Religious and Cross-Cultural Studies) hlm. 37.

5 Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel, Etik Global, (Yogyakarta, SISIPHUS
bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1999), hlm. xiii.
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tetangga dan saudara sebangsa. Islam tidak boleh memonopoli Tuhan.

Oleh karena itu, umat Islam memiliki kewajiban moral (moral obligation)

untuk selalu berusaha menumbuhkan iklim keberagamaan yang

dialogis, kritis dan transformatif yang mendukung penguatan terhadap

nilai-nilai demokrasi dan civil society.

B. Dasar Normatif dan Historis Dialog: Sebuah Eksplorasi
Awal

Di dalam sumber-sumber primer Islam dapat ditelusuri dasar

tekstual dari dialog antar iman (interfaith dialouge) atau dialog antar

agama. Secara tersirat maupun tersurat dapat diketahui bahwa dalam

al-Qur’an telah diterangkan secara naratif dan deskriptif tentang

dialog. Surat Al-Baqarah misalnya, yang menjelaskan dialog antara

Allah dengan Malaikat. Isi dan substansi dialog itu adalah Allah ingin

menjadikan dan menciptakan makhluk baru yang bernama manusia.

Malaikat sebagai makhluk yang lebih mendahului manusia keberatan

atas diciptakanya manusia, seraya berkata: “mengapa Engkau hendak

menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan

padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “sesungguhnya

Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. 6

Pada bagian surat yang lain, al-Qur’an mengilustrasikan dialog

antara Allah dengan Ibrahim (yang merupakan bapak agama-agama

monoteistik). Ibrahim digambarkan dalam kitab-kitab agama semitik

(Abrahamic Religion) sebagai seorang pencari Tuhan. Sebagai seorang

monoteis sejati, dia melakukan perjalanan pencarian Tuhan, dan selalu

berproses untuk menuju kepada realitas mutlak yaitu “Tuhan”. Di

dalam surat al-Baqarah: (2) 260 dinarasikan dengan apik oleh Allah:

“Dan ingatlah (ketika) Ibrahim berkata: “Ya Tuhanku, perlihatkanlah

padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang meninggal, Allah berfirman:

6 Al-Qur’an dan Terjemahanya, Proyek Hadiah dari Raja Fahd, hlm 13.
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7“Belum yakinkah kamu”? Ibrahim menjawab: “Aku telah meyakininya, akan

tetapi hatiku agar tetap mantap (dengan imanku). Allah berfirman: “(Kalau

demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu, Allah

berfirman: “lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-

bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang

kepadamu dengan segera”, dan ketahuilah bahwa Allah maha perkasa lagi

maha bijaksana”.

Di dalam tradisi dan praktek kehidupan Nabi sendiri dapat dilihat

benih-benih dialog dan inklusivisme dalam beragama. Nabi

Muhammad SAW mendirikan negara Madinah bukan berdasarkan

atas asas Islam, tetapi berdasarkan Piagam Madinah (Mi>s|a>q Al-madi>nah)

yang mengakui keberadaan agama-agama lain yang ada pada waktu

itu, terutama Yahudi dan Kristen. Hal ini merupakan preseden sejarah

yang menandakan bahwa Nabi ingin mendeklarasikan negara dan

membangun peradaban (civilization) “All Inclusive” dan “All

Dialouges”. Ketika nabi merubah nama Yastrib menjadi Madinah

merupakan lompatan pemikiran futuristik yang mempunyai tujuan

membangun negara yang berperadaban. Kata “Madi>nah” sendiri

berasal dari akar kata “Tamaddun” yang berarti masyarakat yang

berkebudayaan dan berperadaban.

Selama menyebarkan Islam Nabi selalu mengutamakan dialog

sebagai sebuah metode untuk melakukan islamisasi wilayah Saudi

Arabia. Misalnya, dialog nabi dengan raja Najasi ketika beliau

7 Pendapat di atas menurut At{-T{abari dan Ibn Kas|i>r, sedangkan menurut Abu>
Muslim Al-As{fiha>ni> pengertian ayat tersebut adalah bahwa Allah memberi
penjelasan kepada Ibrahim tentang cara Dia menghidupkan orang-orang yang mati.
Disuruh Nabi Ibrahim mengambil empat ekor burung lalu memeliharanya dan
menjinakkanya hingga burung itu dapat datang seketika, bilamana dipanggil.
Kemudian burung-burung yang sudah pandai itu diletakkan di atas tiap-tiap bukit
seekor, lalu burung-burung itu dipaggil dengan satu tepukan, niscaya burung-burung
itu akan datang dengan segera, walaupun tempatnya terpisah-pisah dan berjauhan.
Maka demikian pula Allah menghidupkan orang-orang mati yang tersebar dimana-
mana. Dengan satu kalimat saja: “Hiduplah Kamu!” pastilah mereka itu hidup
kembali. Jadi menurut Abu Muslim sighat amr (Bentuk perintah) dalam ayat ini,
mempunyai pengertian Khabar (Informatif) sebagai cara penjelasan. Pendapat ini
dianut oleh Ar-razi> dan Rasyi>d Rid{a>.
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mengirimkan tawaran supaya raja tersebut meninggalkan praktek-

praktek syirik dengan meninggalkan agama nenek moyangnya,

merupakan salah satu prototype dialog dan negosiasi yang terjadi tanpa

adanya faktor eksternal yang memaksa kedua belah pihak. Meskipun

pada waktu itu respon Raja Najasi kurang simpatik, tetapi Nabi masih

mencoba untuk toleran (tasa>muh) dengan harapan raja tersebut

mendapatkan hidayah atau pertunjuk Allah, bukankah nabi selalu

berdo’a: allahumma ihdi> qaumi> fainnahum la> ya‘lamu>n.

Di dalam kitab asba>b an-nuzul karya Abi H{asan ‘Ali bin Ahmad An-

Naisaburi> diilustrasikan bagaimana kecerdikan dan fat}a>nah Rasulullah

ketika berdiskusi dan berdebat dengan Yahudi bani Najran.

Perdebatan teologis tersebut kemudian dimenangkan oleh nabi.

Berikut petikan dialog dan debat Rasulullah dengan Hars bin Ka’ab

(yang merupakan wakil dari Yahudi Bani Najran).

“Rasul berkata: Masuk Islamlah kalian, Hars menjawab:
Kami telah masuk Islam sebelum kamu Muhammad. Berkata
Muhammad: Engkau berbohong, ada tiga hal yang membuat kalian
belum dikategorikan masuk Islam, kamu mengakui bahwa Allah
beranak, Kalian menyembah Salib, dan kalian semua memakan
Babi. Hars berkata: Jika Isa tidaklah putra Allah maka siapakah
bapaknya? Kemudian mereka semua mengeroyok nabi dengan
pertanyaan-pertanyaan mengenai Isa. Nabi menjawab: “Tidakkah
kalian mengetahui bahwa tidak ada seorang anakpun kecuali dia
menyerupai dengan bapaknya?, mereka berkata, yaa..Muhammad
berkata: “tidakkah kalian semua mengetahui bahwa Tuhan kita
adalah dzat yang Hidup dan tidak mati, sedangkan Isa akan
didatangi kehancuran (baca: Mati)? Mereka berkata:
Ya…..Muhammad berkata: tidakkah kalian mengetahui bahwa
Tuhan kita menangani, memelihara dan memberikan rizki kepada
setiap sesuatu? Mereka berkata: Ya…Nabi menjawab: Apakah Isa
memiliki hal itu semua? Mereka berkata; Tidak…..nabi menjawab:
sesungguhnya Tuhan telah membentuk Isa di dalam Rahim
sebagaimana Kehendak-Nya, Tuhan tidak makan, minum dan tidak
hadas. Mereka menjawab: Ya…..nabi berakata: tidakkah kalian
mengetahui bahwa Isa dikandung oleh ibunya, sebagaimana ghalibnya
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perempuan mengandung, kemudian Isa dilahirkan sebagaimana
laiknya ibu yang melahirkan bayinya, kemudian beri gizi
sebagaimana seorang ibu memberikan gizi kepada bayinya, dan
kemudian dia makan, minum dan berhadas? Mereka berkata:
Yaa..nabi menjawab: “tetapi kenapa bisa terjadi sebagaimana apa
yang kalian asumsikan? Dan akhirya mereka semua diam membisu”

Artikulasi dari sifat profetik Nabi di dalam kehidupanya sehari-hari

membuat Islam menjadi tersebar secara damai di seluruh penjuru

Jazirah Arabia. Nabi telah berhasil dalam jangka waktu 23 tahun

membangun peradaban adiluhung dan peradaban yang terlalu modern

bagi ukuran zaman yang mengitarinya (it was too modern to succed). Nilai-

nilai profetik tersebut kemudian ditransmisikan dan diwarisi oleh

periode Sahabat dan mengalami masa-masa kemunduran serta

deklinasi setelah keruntuhan dinasti Abbasiyah yang berpusat di

Baghdad. Kuntowijoyo misalnya dengan paradigma Ilmu sosial

profetik mengelaborasikan bahwa tiga nilai profetik Nabi adalah

Liberasi dan emansipasi, transendensi serta humanisasi.8 Bahkan

seorang Sosiolog terkemuka Robert N Bellah mengatakan:

“There is no question but than under Muhammad, Arabian
society made a remarkable leap forward in social complexity and
political capacity. When the structure that took shape under the prophet
was extended by the early chalips to provide the orginizing principle for
a world empire, the result is something that for its time and place is
remarkably modern. Its is modern in the high degree of commitment,
involvement, and participation expected from the rank and the file
members of community. It is modern in the openness of its leadership
position to ability judge on universalistic grounds and simbolized in the
attempt to institutionalized a non hereditary to leadership. Even in the
earliest times certain restraints operated to keep the community from
wholly exemplifying these principles, but it did so closely enough to
provide better model for modern national community building that

8 Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi, (Bandung, Mizan, 1991),
hlm. 17-18.



JURNAL ISLAMIC REVIEW

126 │“ JIE ” Volume I No. 1 April 2012

might be imagined. The effort of modern Muslim to depict the early
community as very type of equalitarian participant nationalism is by not
means entirely an historical fabrication.

In a way the failure of the early community, to relapse into pre-
Islamis principle of social organization, is an added of the modernity of
the early experiment. It was too modern to succeed. The infrastructure
did not yet exist to sustain it.9

Budaya berpikir kritis yang merupakan pra-kondisi untuk

mewujudkan sebuah iklim yang dialogis juga telah tumbuh di dalam

sejarah awal kemunculan Islam. Tengoklah misalnya, seorang Umar

Bin Khattab, menurut penulis dia adalah seorang sahabat Nabi yang

beriman teguh tetapi sekaligus tidak dogmatis dan taken for granted

dalam menerima dan mengartikulasikan pesan-pesan Al-Qur’an. Dia

adalah tipe seorang yang beriman dan sekaligus mampu

mendayagunakan intelektualitasnya untuk kritis yaitu dengan

mengungkapkan beberapa ide dan berbagai tindakan inovatif yang

sebelumnya tidak dicontohkan oleh Nabi. Bahkan terkadang secara

sepintas tindakan Umar bin Khattab tersebut tidak sejalan atau malah

bertentangan dengan kitab suci.

Sayang, sepeninggal Nabi dan khulafa’ur Rasyidin peradaban

adiluhung tersebut hancur dan umat Islam di bawah kembali lagi

kepada sistem pemerintahan tribalisme pra-Islam (Ja>hiliyyah). Itulah

kegagalan umat Islam dalam merealisasikan cita-cita sosial-politik

zaman nabi dan Khulafa’ur Rasyidin. Dari perspektif ini, sebetulnya

Umat Islam secara historis-normatif tidak mempunyai permasalahan

dan bahkan malah tidak ada problem dengan dialog antar agama dan

iman (inter-religious and inter-faith dialogue).

Problem yang ada dan seringkali menimbulkan ketegangan dan

kontestasi justru karena problem sejarah masa lampau. Sederetan luka

sejarah yang terjadi pada perang Salib, konflik Palestina yang tak

9 Masykuri Abdillah, Gagasan dan Tradisi Bernegara didalam Islam, Sebuah Perspektif
Sejarah dan Demokrasi Modern” dalam Jurnal “Tashwirul Afkar”, 2000, Edisi No: 7,
hlm. 100-101.



Sholahuddin, SIGNIFIKANSI DIALOG ANTAR AGAMA ......

“ JIE ” Volume I No. 1 April 2012 │ 127

kunjung usai, Afganistan, Bosnia Herzegovina dan lain-lain,

mengakibatkan terendapnya rasa ketakutan, kebencian dan

purbasangka (prejudice) dalam hubungan antara dua agama yang datang

dari sulb Ibrahim. Hal ini mengakibatkan laiknya rumput kering yang

sewaktu-waktu bisa terbakar dengan mudah apabila ada preseden yang

bisa menguak kembali luka lama yang terpendam tersebut.

Sementara itu, nilai-nilai universal yang telah ditawarkan oleh Al-

Qur’an sebagai The basic fundamental value atas terlaksanakanya dialog

antar agama adalah “al-ta‘awun” dan “al-ta‘arruf”. Di dalam surat Al-

hujurat (13) Allah dengan sangat faktual sekali mengatakan: “Hai

manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya

kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu

disisi Allah adalah orang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah

maha mengetahui dan maha mendengar”.

Teks Al-Qur’an lainya yang bisa dijadikan sebagai spirit dialog

antar agama dalam bingkai kerjasama praksis untuk memerangi

musuh-musuh kemanusiaan universal seperti kemiskinan, kebodohan,

korupsi dan penyalahan zat adiktif, juga telah didedahkan oleh Allah

dengan sangat bagus sekali. Allah bersabda: “dan bekerjasamalah kamu

dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu bekerjasama dalam dosa dan

permusuhan’.

C. Signifikansi Dialog Agama dalam Konteks Dialog Antar
Peradaban dan Implikasinya Di Indonesia.

Kerangka yang penulis tawarkan dalam dialog antar peradaban

berpijak dengan dialog antar agama adalah sesungguhnya ketegangan-

ketegangan yang selama ini terjadi di berbagai wilayah yang berbau

SARA seprti Temanggung, Cikeusik, kerusuhan di Poso, Maluku dan

Ambon. Semua itu terjadi dikarenakan dialog yang selama ini telah

dilakukan oleh berbagai institusi baik yang disponsori oleh pemerintah

atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), masih sebatas the surface
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structure, belum dilaksanakan di dalam tataran praksis dan menyentuh

the essence of dialouge.

Umat Islam sebagai umat mayoritas sebetulnya telah melakukan

substansiasi nilai-nilai agama dan membangun dialog dengan umat

beragama yang lain, penerimaan asas pancasila oleh panitia BPUPKI

yang mayoritas pemimpinya muslim merupakan preseden sejarah yang

membuktikan bagaimana toleransi, inklusivitas dan akseptabilitas

umat Islam terhadap eksistensi agama-agama selain agama mayoritas.

Ketakutan sebagian kalangan (minoritas) terhadap kekuatan Islam

adalah sebuah ilusi yang tidak berpijak kepada realitas kesejarahan

umat Islam. Selama zaman Nabi dan diteruskan oleh para sahabat,

umat Islam selalu memperlakukan penduduk daerah yang dikuasai

secara manusiawi, bermartabat dan santun. Fath al-Makkah merupakan

eksperimentasi sejarah Nabi yang menunjukkan betapa tidak ada

pertumpahan darah, pembunuhan anak-anak dan orang-orang yang

tak berdosa. Di dalam Islam ada semacam “The Islamic concept of war”

(konsep Islam tentang perang). Di antara konsep Islam tentang

perang antara lain, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh

membunuh wanita, atau membunuh orang yang sudah menyerah,

tidak diperbolehkan merusak tempat-tempat Ibadah, simbol-simbol

atau ritus-ritus sakral dan lain-lain.

Inklusifitas dan toleransi yang begitu tinggi pada zaman Nabi,

kemudian ditransformasikan pada zaman sahabat, terutama pada masa

Sahabat Umar bin Khattab dan pada masa penaklukan Palestina,

sejarah Islam telah mencatat bahwa Umar masuk gereja dan

memberikan pidato yang melarang tentaranya untuk merusak

bangunan-bangunan suci dan simbol peradaban yang ada pada waktu

itu. Itulah beberapa goresan sejarah Islam, yang kadang-kadang tidak

dipandang secara arif dan jernih oleh the others.

Ini bukanlah ekspresi apologetik dan romatisisme seorang muslim

yang ingin mencari kompatebilitas antara faktualitas dan historisitas

sejarah, melainkan lebih sebagai deskripsi eksperimentasi dan eviden

sejarah yang mendedahkan dengan sangat jelas sekali. Betapa Islam in
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the early beginning telah mengafirmasi tegaknya toleransi (at-tasa>muh),

keseimbangan (at-tawa>zun), keadilan (al-‘ada>lah) dan pluralitas (at-

ta‘addudiyah). Nilai-nilai ini sesungguhnya dapat dijadikan sebagai

modal sosial (social capital) bagi umat Islam untuk bisa

mengartikulasikanya dalam kehidupan modern. Dengan berbasis

kepada nilai-nilai seperti itu umat Islam tidak akan canggung untuk

berdialog dengan umat agama lain.

Dialog antar peradaban tidak akan mungkin terjadi kalau sesama

agama yang serumpun (abrahamic religion) saling menebar sakwasangka

(prejudice). Problem ketidakadilan dan double standart yang dilakukan

oleh Amerika, merupakan penyebab dan pemicu (push factor) adanya

gerakan terorisme internasional paska WTC. Oleh karena itu

kebijakan unilateral Amerika terhadap Irak, serta penindasan terhadap

umat Islam di Palestina, harus segera diakhiri. Kampanye menentang

jaringan terorisme yang disupport oleh Amerika tidak akan

membuahkan hasil yang memuaskan, apabila Amerika masih

menggunakan standar ganda di dalam kebijakan-kebijakan luar

negerinya. Bahasa agama, seperti crusade, you’re with us or against us, the

axis evil, yang digunakan oleh Mr. Bush untuk mengobarkan rasa

patriotisme warga Amerika guna memerangi segala bentuk terorisme

perlu dihilangkan. Bahasa yang mencerminkan Fundamentalisme dan

Skripturalisme Kristen, dan menutup horizon masyarakat Amerika

tentang dunia yang ada di luar mereka berimplikasi kepada semakin

piciknya (provicial) pandangan warga negara Amerika.

Paska WTC, dunia memerlukan tata pandangan dan hubungan

baru yang lebih adil, equel dan tidak saling menindas. Islamofobia

(ketakutan yang teramat berlebihan terhadap Islam) harus segera

dikikis dari naluri bawah sadar manusia. Dalam hal ini, pers memiliki

peranan yang penting di dalam membuat dan mencitrakan Islam yang

santun, damai dan rah}mah li al-‘A>lamin. Pers yang tidak distortif, tidak

diskriminatif serta emansipatoris merupakan pilar yang sangat penting

untuk membangun pra-kondisi dialog antar peradaban dan dialog

antar agama. Pers sebagai sebuah institusi memerankan peranan
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pencitraan, lihat saja misalnya bagaimana kecenderungan pers Barat di

dalam meliput invasi Amerika atas Irak beberapa dasawarsa silam.

Hegemoni pers Barat sangat bias dan memihak kepada tentara

Amerika yang melakukan invasi terhadap Irak tersebut.

D. Tiga Peranan Umat Islam Dalam Al-Qur’an Sebagai Modal
Dialog

Apabila kita merujuk kepada Al-Qur’an, setidaknya ditemukan tiga

modal sosial dan politik umat Islam untuk melakukan dialog antar

agama dan peradaban.

1) Surat Al-baqarah, ayat: 143, “Wakaz|a>lik Ja‘alna>kum umah

wasat{an litaku>nu< syuhada>‘a ‘ala> an-na>s wayaku>na ar-rasu>lu ‘alaikum

syahidan. Di dalam ayat ini umat Islam mempunyai peran

sebagai umat{an wasat}an (umat penegah dan moderat), dan

setelahnya peranan umat Islam adalah sebagai seorang saksi

(syuhada>’), dua peranan yang sangat stategis sekali di era

global ini. Hanya dengan pengusaan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang berbasiskan atas spiritualitas dan moralitas

umat Islam akan mampu untuk menjadi seorang Sya>hid atau

syuhada‘ atas umat-umat lain. Sedangkan dengan pandangan

inklusifitas (infita>hiyyah) dan pluralitas (ta‘addudiyyah) akan

menempatkan umat Islam sebagai umatan wasat}an (umat yang

moderat). Penulis melihat dua peranan tersebut belum

dimainkan secara baik oleh umat Islam, umat Islam masih

canggung karena masih merasa inferior bila dihadapkan

dengan umat-umat yang lain. Rasa inferioritas tersebut

sesungguhnya tidak harus muncul apabila umat Islam

mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) Surat Ali Imran ayat: 110 berbunyi: Kuntum Khair umah

ukhrijat li an-na>s ta’muru>n bi al-ma‘ru>f wa tanhaun ‘an al-munkar,

wa tu‘minu>n bi Allah, walau ‘a>mana Ahl al-kita>b laka<na Khairan
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lahum, minhum al-mu’minu>n wa ‘aks|ruhum al-fa>siqu>n. Posisi umat

Islam menurut ayat ini adalah khairah umah (umat yang paling

unggul). Keunggulan tersebut bukan hanya bisa di

kuantifikasi saja, tetapi juga harus bisa di kualifikasikan.

Selama ini---terutama di Indonesia—umat Islam hanya

banyak di dalam kuantitas tetapi secara kualitas masih di

bawah umat-umat lain. Empowerment (pemberdayaan) sumber

daya manusia dengan membenahi sistem pendidikan di

internal kaum muslimin, peningkatan ekonomi kerakyataan,

perlindungan terhadap tenaga kerja dan lain-lain, merupakan

agenda mendesak internal umat Islam yang mendesak untuk

di lakukan.

Diagram dan Kesimpulan atas tiga posisi umat Islam.

Al-qur’an (Al-
Ba>qarah 142 &
Ali> Imra>n 110)
Yang menjadi

Basic Paradigm
dan Episteme.

Alam atau Dunia
Seisinya/

ekonomi, politik,
sosial, budaya,

militer.

Ajaran Khaira
Ummatin

(Ummat Paling
Baik)

Norma Al-
Wasa>t{iyah,

Ajaran
Syuhada>’.
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Penutup

Sebagai kata akhir dan penutup atas tulisan ini, penulis akan coba

memberi jalan yang viable untuk dialog antar agama. Pertama, Self

Confidence, umat Islam harus mempunyai percaya diri, artinya adalah

muhasabah terhadap dirinya, apa saja achievment yang telah dicapai dan

bagaimana ketertinggalan Kita dari peradaban-peradaban umat yang

lain. Secara internal umat Islam harus percaya akan kemampuan

dirinya sendiri untuk berkompetisi, kontestasi dan berkonfrontasi

dengan peradaban dunia. Salah satu sebab inferioritas peradaban

Islam adalah dikarenakan kita sebagai pemilik peradaban tersebut

tidak memiliki sense of belonging dan tidak percaya diri akan potensi yang

telah kita miliki.

Kedua, Persatuan. Minimnya kekuatan-kekuatan pemersatu di

dalam intern umat Islam membuat kita selalu saja terkena politik devide

et impera, selalu saja di adu domba dan dimanipulasi hak-hak politik

dan hak-hak sipil yang telah kita miliki. Padahal hanya dengan

persatuan dan organisasi yang baiklah posisi ketertinggalan kita akan

segera berakhir. Dalam sebuah pepatah Arab dikatakan “al-haqqu bila>

niz|am yaglibuhu al-ba>t}il bi an-niz|a>m” (bahwa sesuatu yang benar (haq)

yang tidak di organisir (tidak bersatu) dengan baik akan mudah

dikalahkan dan dihancurkan oleh sesuatu yang batil tapi terorganisir).

Adagium ini perlu kita breakdown di dalam kehidupan kita sebagai

sebuah umat.

Ketiga, memperkuat Zikir dan Fikir. Kelemahan Barat selama ini

adalah keringnya spiritualitas dan nilai-nilai agama di dalam kehidupan

sehari-hari masyarakatnya. Sebaliknya umat Islam tertinggal dalam

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mengejar

ketertinggalan tersebut umat Islam harus mampu

mengkonvergensikan antara dua entitas penting dzikir dan fikir.

Kedepan dengan berpijak kepada Al-Qur’an dan “Sunnah nabi”, umat

muslim harus memikirkan secara sungguh-sungguh dan serius strategi

kebudayaan sehingga tidak terhegemoni oleh Barat beserta ideologi

kapitalismenya. Sunnah Nabi di dalam konteks tulisan ini harus
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dimaknai sebagaimana yang telah di dedahkan oleh Fazlur Rahman di

dalam bukunya yang telah menjadi klasik "Membuka Pintu Ijtihad”, di

dalam bukunya ini Fazlur Rahman memaknai Sunnah Nabi dengan the

living tradition (tradisi yang hidup) bukan hanya terpatok dan mengacu

kepada tradisi oral yang kemudian terkodifikasikan kepada kitab-kitab

kodifikasi, tetapi tradisi yang dinamis dan progresif. Wa alla>hu A‘lam.
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World Social Forum:
The New Social Movement and Core-Periphery Division

M. Falikul Isbah1

Abstrak
Paper ini mendiskusikan World Social Forum atau WSF sebagai konsolidasi
gerakan social baru yang berpengaruh luas di hampir seluruh belahan dunia,
mulai negara-negara maju, berkembang hingga terbelakang. Kendati demikian,
tulisan ini menunjukkan bahwa solidaritas dan konsolidasi yang menghendaki
tata dunia baru yang lebih adil tersebut kesulitan untuk membangun pemahaman
bersama atas karakter ketertindasan, struktur ketidakadilan, dan budaya
politik bersama karena perbedaan posisi elemen-elemen gerakan tersebut secara
geopolitik, geoekonomis dan peradaban cultural.

A. Introduction

This essay discusses the recent emerging global resistances toward

globalization in the form of new social movement, and how it deals

with the issue of core-periphery disparity and difference in the

context of capitalist globalization. It is intended as an extended

discussion of Wallerstein’s New Revolts against the System to deal with

core-periphery division, which was popularized by Wallerstein himself

(Wallerstein 2008).

Wallerstein categorized ‘antisystemic movement’ in 1970s into two

types of popular movements; ‘social’ and ‘national’. Social movements

were identically related to class struggle against bourgeoisie class in

the form of socialist parties and trade unions. National movement

were associated with a national liberation from foreign colonization,

1 Lecturer in Social Sciences and Community Development topics at STAI
Mathali’ul Falah, Pati, and he had just completed MA in Sociology from the
Department of Sociology, Flinders University of South Australia (2011). Within the
period of July and December 2011, he will be a research fellow at BES La Salle,
Universitat Ramon Liull, Barcelona, Spain, Leiden University and Utrecht
University, the Netherlands in which he join a summer school on Project Management:
Worldwide and conducting a library research on Islam and Socio-Economic Activities.
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or a struggle for a new national ideology to replace the existing

imperial regime2.

Both types of movement shared a ‘state-oriented’ strategy for the

last three decades of nineteenth century and ignored social

transformation on individual domain. In the late nineteenth century,

both of them completed their goal with a two-step strategy: achieve

power on the state leadership, and then transform the world3. Most

national movements showed their successful missions to liberate their

national territory and build an independence nation-state. While a

significant numbers of social movements succeed to gain state

leaderships. However, both movements never succeed to fulfil their

promises to transform people and the world. As a result, wealth gap

between the officials and the mass became extreme, and the dream to

transform the world seemed not as easy as they thought due to

various interstate interests. Many of them were too busy to keep the

power on their hand from domestic competitors. This is a general

feature of world in the 1960s4.

Those movements received principal critiques in the end of 1960s.

The critics categorized those social movements as the Old Left and

accused them as ‘not the solution but part of the problem’. Another

thing they resisted was the hegemony of the United States in the

world system structure5 . Up to now, national movements have been

becoming established political parties with their hierarchical structure

under the shadow of patrimonial and oligarchy, while social

movements have been showing dynamic changes in terms of

ideological discourse and modes of movements.

The next sift of social movement was the emergence of social-

democratic parties in Europe in 1980s with more rhetoric about

ecology, sexism, racism, or all three. However, such variant of social

2 Wallerstein, I 2002, New revolts againts the system, New Left Review, vol. 18, page.
29.

3 Ibid. 30.
4 Wallerstein, New revolts againts the system..., page. 32.
5 Ibid. 33.
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democracy, which some of them now in power, was excluded from

the World Social Forum due to their ‘counter-revolution’ policies,

such as supporting war in Iraq and Afghan. Another type of

antisystemic claimant was many organizations working on human

right issue. They were institutionalized in the form of international

non-government organizations, which were mostly based in core

zones and worked mainly in periphery zones.

New social movements in the form of many transnational

organizations concerning about human right, environment, gender,

and racism have been spread worldwide. However, their feature

shows a same pattern as capitalist-world system: their centres are

located in the core with working orientation in the periphery. This

feature often becomes their weakness in terms of legitimacy and

credibility because the government, and likely the population, of a

country where they work accuse them as the representative of their

base-countries6. For instance, during Indonesia’s New Order regime,

the Indonesian government always resisted any negative opinion on

its human right reports, and considered it as a foreign intervention

toward its domestic affairs and sovereignty.

In recent years, the new variants of social-inspired movements

review several weaknesses and fails of the Old Left. Its two-step

strategy, its internal hierarchies and priorities are thrown. In spite of

those, the new social movements consider that to gain social

transformation they do not have to wait ‘after the revolution’ or

gaining the state power. They choose to campaign their issue, eq

environment, racism, or gender equality, within any political

conjunction.

The newest variant of social movements today is what commonly

called anti-globalization movements. Their main focus is against free

trade in goods and capital under neoliberalism platform, which is

implemented and strengthened through World Economic Forum,

Washington Consensus, the policies of IMF and WTO. The departure

6 Wallerstein, New revolts againts the system..., page. 36.
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of emergence was a massive protest at Seattle WTO meetings in 1999.

The protestors comprised a range of social movement variants, from

the Old Left, trade unions, new movements and anarchist groups

mostly coming from North America7. Seattle inspired the continuing

significant demonstrations at every intergovernmental meeting in the

line of neoliberal agenda. After having a series of demonstrations, the

movement held Word Social Forum I in Porto Alegre and the annual

subsequent Forum as a counter brand to World Economic Forum.

World Social Forum (WSF) has showed a new epoch of

‘antisystemic movement’. After its long dynamic change along with

the changes of global political landscape, antiystemic movement is

emerging under the banner of anti neoliberal-led globalization. As

seen in its several excessive demonstrations, it comprises a big group

of social activists from core countries and a wide range of protesters

from periphery. Nonetheless, does that portrait by-pass the relevance

of the idea of core-periphery division? How does antisystemic

movement deal with that issue of division?

What I mean by periphery here is a relational concept offered by

Wellerstein8 to distinguish the degree of profitability from the core

countries in a capitalist world-system. There might other similar

relational concepts with similar meaning, such as developed-

developing countries, the first-the third world, and colonial-

postcolonial countries. The reason to choose core-periphery as a

conceptual term here is its contextual position within modernity and

globalization mode of production. In terms of geographical location,

the core is identically named the North, while the periphery is

identically named the South. In this essay I use both terms

interchangeably.

7 Wallerstein, New revolts againts the system..., page. 36.
8 Ibid. 59.
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B. World Social Forum

The WSF has taken place in Porto Alegre, Brazil in 2001, 2002,

2003, and 2005, while in 2004 it was held in Mumbai, India. The

surprising thing of those events is that there were thousand people

from worldwide with a range of backgrounds, from representatives of

non-government organizations, public intellectuals, academics,

political parties, media workers, labour unions, peasant unions, to

student groups9. Those events comprise various programs, from

seminars, workshops, cultural performances, to art exhibitions. All

things were full of anti neoliberal-led globalization banners and

slogans.

Those events has become a myth that defines today’s political

encompass. For Hardt10, those represent a new democratic

cosmopolitanism, a new anti-capitalist transnationalism, a new

intellectual nomadism, and a great movement of multitude. The first

WSF at Porto Alegre emerged as a great network to bring the

members of the Brazilian Workers’ Party (PT) together with the anti

‘globalization’ protest movement from around the world. Porto

Alegre was also intended as the opposite of Davos, a city in

Switzerland where the financial, industrial, political oligarchies of the

world attended the World Economic Forum annually to arrange and

rearrange the direction of capitalist globalization. Contrary to Davos

meetings, which were restricted to small elite and protected by armed

guards, Porto Alegre meetings were overflowing events with

innumerable participants.

The first WSF, at least, provides two points to the world of social

movement. First, it appears as a transitive space for networks and

connections among the movements from around the world to create

9 Economy, RUfP 2007, Foundations and Mass Movements: The Case of the World
Social Forum 1, Critical Sociology, vol. 33, no. 3, page. 506.

10 Ponniah, WFFT (ed.) 2003, Another world is possible, Zed Books Ltd., London.
Page. xvi.
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a kind of ‘new internationalism’. Hardt11 considered that it is no use

to give precise political labels, because the meetings involved a range

of ideological conjunctures, from democratic cosmopolitanism,

proletarian communism, to anarchist internationalism. They redefined

and extended the concept of human rights, and opened new

formulations and experiments. The act of linking and connecting

becomes a fundamental mode of the movements because they are

struggling against a structure of power that is unified at a global level.

Unfortunately, the movements from Asia and Africa are much less

represented compared to their colleagues from North America, South

America and Europe.

The second important point striking there was a common process

to deal with differences and disparities. Recognizing and constructing

what they have in common is what unifies the network, that they seek

to find and expand commonality in their differences by putting every

difference and disparity as a discussion topic as well as an

organizational project.

C. Points of Departure

Porto Alegre meeting is a point of arrival of various global

directions of social movements and protests against globalization. To

mention here, the First Intercontinental Encounter for Humanity and

against Neoliberalism, initiated by the Zapatista Army of National

Liberation (EZLN), in Chiapas, Mexico, in 1996, massive and

militant protestors in Seattle WTO meeting in 1999, the first

European March Against Unemployment, Precarious Employment

and Exclusions, mobilized by the movements of the unemployed and

supported by the labour unions, organizations of undocumented

11 Ibid. xvii.
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immigrants and European human rights organizations, between 14

April and 14 June 1997, and many other important departures12.

Several observers have insisted on citing the First Intercontinental

Encounter for Humanity and Against Neoliberalism, held in Chiapas,

Mexico, from 27 July to 3 August 1996 by the initiative of the

Zapatista Army of National Liberation (EZLN), as the first step in

building the international movement against neoliberal globalization.

More than 3000 people from over 40 countries came together in the

mountains of southwestern Mexico and issued the ‘Second

Declaration of Reality’. This international approach of the Zapatista

movement had already been expressed in the date chosen for its

public appearance, ‘the day the third millennium began in Mexico’

with the entry into force of the NAFTA free trade treaty (Taddei

2002). Mertes (2004,p.viii-ix) considered that Zapatista movement in

early 1994 when NAFTA revealed as the monumental moment of

social movement since the fall of the Berlin Wall to represent not only

Mexican society but all the world’s oppressed peoples. The initiative

was extended through two more meetings (in Barcelona, Spain, in

1997, and in Belém, Brazil, in 1999), and then inspire the subsequent

creation of Global People’s Action (GPA) in February 1998.

Taddei13 notices that the release of the first drafts of the

Multilateral Investment Agreement (MIA), especially at the initiative

of the Global Trade Watch organization in the USA, in early 1997 is a

trigger for subsequent explosion of radicalism among anti

globalization movements. This agreement had been negotiated

secretly at the Organization for Economic Cooperation and

Development (OECD) since 1995. The MIA is an international treaty

designed to protect foreign investment, to the disadvantage of the

regulatory powers of states and peoples, and was immediately cited by

its opponents as ‘the new bible of global capitalism’ and characterized

12 Taddei, JSaE 2002, From Seattle to Porto Alegre: The Anti-Neoliberal Globalization
Movement, Current Sociology, vol. 50, no. 1, page. 101.

13 Ibid, 102.
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as an ‘International Investor Rights Treaty’ and the ‘Constitution of

the New Order’ of the total hegemony of transnational capital. In

response to the release, many US social groups, then their colleagues

in Europe and worldwide, start to a first transatlantic and

international campaign. The long campaign against MIA was the first

point of articulation (mainly in Europe and North America, but to a

significant extend it spread worldwide as a serious issue). The

involvement of many NGOs, intellectuals, activists and

representatives of social movement was considered as the birth of a

movement against neoliberal globalization.

The feature of Europe was triggered by social unrest of the

unemployed as a result of the more intensive application of neoliberal

policies under the Maastricht Treaty in early 1997. The first European

March against Unemployment, Precarious Employment and

Exclusions, mobilized by the movements of the unemployed and

supported by the labour unions, organizations of undocumented

immigrants and European human rights organizations, took place

between 14 April and 14 June 1997, concluding in Amsterdam with

the participation of 50,000 demonstrators. The other two subsequent

marches showing the convergence of European social movements

campaign for the construction of a ‘Europe of solidarity and of the

peoples’. The emerging French social movement was triggered by

social security reforms and privatization of the national railroad

company in November-December 1995. All those, to mention a few,

are the important points of departure of Europe protest against

neoliberal globalization14.

The North-based emerging coalition against IMF, World Bank and

WTO consisted of the anti-poverty NGOs, Oxfam and its more

radical sisters, get a sharp agitation from their task in Africa and Latin

America due to the debt burdens and structural adjustment program

imposed by the world financial institutions. At the same time,

14 Taddei, From Seattle to Porto Alegre: The Anti-Neoliberal Globalization Movement...,
page. 102-103.



M. Falikul Isbah, World Social Forum......

“ JIE ” Volume I No. 1 April 2012 │ 143

American trade unions were also under some pressure from their

members to protest against industrial relocation from the core to the

periphery. Reversely, ‘Students against Sweatshops’ were mobilized by

US garment-workers’ unions to protest against the inhuman

exploitation of GAP and Nike workers in Southeast Asian export

production zones, EPZs15.

Another track flowing from the periphery to the core is through a

broad protest against the use of genetically modified seeds and

dumping plans of US and European agribusiness in 1990s. Just to

mention a few, half a million farmers in Bangalore marched in protest

against the free trade subscriptions of the Uruguay Round. Small

farmers’ unions in Europe linked up with those in Latin America,

India, Malaysia, the Philippines and South Africa to form Via

Campesina, whose programme for regulating world agriculture get a

massive step forward when GATT morphed into the WTO in 1994.

The struggle against water and electricity privatization, a key element

of neoliberal agenda, contributed significants as well; the Sweto

Electricity Crisis Committee and Anti-Privatization Forum in South

Africa, La Coordinara in Bolivia, and the Narmada Dam protest in

India16.

In 1998, the first great victory of the anti-neoliberal movement was

gained; the postponement and suspension (publicly announced) of

the secret negotiations on the MIA in the OECD. In February, an

international coalition of over 600 NGOs and social organizations

launched a coordinated campaign of denunciation and pressure

against the agreement. In April, activists from more than 30 countries

held protest demonstrations against the OECD meeting in Paris,

presumably called to approve the agreement; the OECD ultimately

decided to postpone approval. This fact, experienced as a first partial

victory, provided encouragement for a new international campaign,

15 Mertes, T (ed.) 2004, A movement of movements: is another world really possible?,
Verso, London and New York, page. ix.

16 Ibid. ix.



JURNAL ISLAMIC REVIEW

144 │“ JIE ” Volume I No. 1 April 2012

which again triumphed in October when the OECD decided to

suspend (at least publicly) the negotiations (Taddei 2002,p.104).

Subsequently, just before the demonstrations in Seattle, three events

occurred in Asia, Latin America and Africa which shed light on the

participation of Third World social movements. The Second World

Conference of AGP was held in Bangalore, India, 23–6 August; the

first ‘Latin American Shout of the Excluded’ to demand work, justice

and life in different countries of the region occurred on 12 October;

and the South–South Summit Meeting on Debt was held in

Johannesburg, South Africa, under the support of the Southern

Jubilee17.

The ‘Battle of Seattle’ was a monumental protest in USA. It was

transformed into a remarkable landmark for social protest across the

world. It was the most important demonstration that that country had

seen since the years of protests against the Vietnam War. But in

addition, Seattle crystallized the convergence – though with

differences of approach and substance – between the US labour

movement and the ecological, farmer, consumer defence, student,

women’s and Third World debt movements. The convergence of the

US labour movement with foreign labour unions and a range of social

movements materialized in the streets. Many US labour leaders

marched arm in arm with delegates of the French CGT and SUD, the

Brazilian United Workers’ Federation (CUT), the Korean KCTU and

the Congress of South African Trade Unions (COSATU), as well as

representatives of peasants, women, students and ecologists. This was

an unprecedented event in postwar US labour history, which had

been characterized by the AFL-CIO’s aggressive ‘anti-communism’

and deep hostility towards any kind of radical movement18.

The movement is a rejection of what is being bundled along with

trade and so-called globalization- against the set of transformative

17 Taddei, From Seattle to Porto Alegre: The Anti-Neoliberal Globalization Movement...,
page. 105.

18 Ibid. 107.
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political policies that every country in the world has been told they

must accept in order to make themselves hospitable to investment.

Naomi Klein calls this reality ‘McGovernment’, comprising cutting

taxes, privatizing services, liberalizing regulations, busting unions, and

applying flexible production. This is not about trade, but about using

trade to enforce the McGovernment recipe19.

Referring to this long dynamic of social movement, which flows to

Porto Alegre as the first arrival point, it can be concluded that the

social movement in USA, Europe and South America were much

more actively engaged in all the process, compared to their colleagues

in Asia and Africa. The main reason for the groups in USA and

Europe is that they have more established institutional structure or

organization with better managerial and technological skill, which

help them to be more ‘critical’ toward what is going on in the global

level. In South America, especially Brazil, Venezuela, and Bolivia, the

Left group get a very significant popular support and put them on

power. This condition make them possible to build broader political

influence and networking with other groups across the world20.

D. Debate Themes

As reported by Taddei21, the main theme raising in the debates was

wealth and democracy. These two themes comprise the issues around

the need to ensure the public character of humankind’s goods,

shielding them from the logic of the market; the construction of

sustainable cities and habitats; the urgency of a fair redistribution of

wealth and how to achieve it; the dimensions of the political,

economic and military hegemony exercised by the USA and the

structure of world power; the continuing validity of the concept of

19 Mertes, A movement of movements: is another world really possible?..., page. 226.
20 Vanden, HE 2007, Social Movements, Hegemony, and New Forms of Resistance, Latin

American Perspectives, vol. 34, no. 2, p. 17-18.
21 Taddei, From Seattle to Porto Alegre: The Anti-Neoliberal Globalization Movement...,

page. 100-101.
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imperialism and the idea of socialism (debates that had been shut

down by the hegemony of liberal thought); gender equality;

democratization of power; the guaranteed right to information and

democratization of the media; the need to regulate international

capital movements; the future of the nation-state. In the afternoons,

an enormous number of workshops and working groups organized by

the participating social movements and organizations were used as

opportunities for encounter and exchange, to spread information on

the different national experiences of resistance to neoliberal policies,

and for coordination of efforts and activities with an eye on the

future. The real meaning of the Plan Colombia, the social conflicts in

Latin America, the future of biodiversity, the experiences of social

property, the alternative artistic movements, the problems of public

education, the struggle of the international women’s movement, the

experience of the Peasant Way, labour union action policies, etc., are

just some of the immense variety of issues that were addressed. The

exhausting days of discussion were closed by ‘testimony’ by well-

known militants, social and political leaders, writers and journalists

from around the world.

In terms of strategic theme, the participating groups, beyond theirs

different perspectives, experiences, social-political context and

programs, discussed four main points. Firstly, they discussed the

tactics of protest. On this point, the participants are divided between

advocates of non-violent direct action and those who prefer the more

traditional forms of mobilization. The second issue has to do with the

strategies to be pursued vis-a-vis the ‘institutions of world power’

from now on. The debate is between a policy of reform of the world

organizations and a policy of ‘disempowerment’. The third

disagreement focuses on the relationship between the social and

political dimensions. This requires each party to clarify its

understanding of those two concepts. This point appeared as a

tension between the social movements and associations, on the one

hand, and the political parties and the state on the other. Finally, the
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fourth point at issue refers to the proposals to modify the current

processes of concentration of wealth and power worldwide22.

These debates were present, explicitly or implicitly, throughout the

Porto Alegre. They were discussed and projected as questions to be

addressed in the future. Some pose core questions for the movement,

whose resolution will depend on its historical praxis and its constant

capacity for critical reflection, correction of errors and formulation of

new goals. The movement’s persistence also reflects the curve of

ideological-political perspectives that fit within the anti-neoliberal

globalization movement, in all its width and with all the degrees of

maturity of the different participating movements.

Commercialization has absorbed and penetrated the field of social

relations, daily practice and consciousness, becoming the lodestone of

ideological life23. Promoted as a positive value of social life, it was also

put forward as an epistemological constrain for the interpretation of

the social processes and collective action. In response to these

tendencies, the spirit of Porto Alegre evidenced the strength of

human fraternity and solidarity. This spirit, embodied in the

thousands of individual wills that were present, was also capable of

seriously questioning the legitimacy of the neoliberal premise that

‘There Is No Alternative’24, and replacing it with the idea of building a

collective utopia. As said by an anonymous voice of the people at the

end of the Forum, today we can again see that another world (our

world) is possible25.

22 Taddei, From Seattle to Porto Alegre: The Anti-Neoliberal Globalization Movement...,
page. 119.

23 Sader in Mertes, A movement of movements: is another world really possible?..., page.
257.

24 Chomsky in Taddei, From Seattle to Porto Alegre: The Anti-Neoliberal Globalization
Movement..., page. 120.

25 Ibid. 119-120.
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E. The Nature of Core – Periphery Division

Along with the more excessive nature of globalization, inequalities

between nations increase dramatically. By the mid 1990s, the gap was

at its highest recorded level over the past two centuries, including the

period around World War II (Roberto Patricio Korzeniewicz

2003,p.4). Therefore, the idea to raise core-periphery division in this

discussion is relevant for some reasons. Firstly, although neoliberal

globalization dehumanizes human being regardless of their nationality

with the value of commoditisation, insecure employment, and so

forth, the effect is different for people in different political area due

to the existing economic, social and political conditions. This reason

is commonly reproduced by national liberation movements to

characterize foreign hegemony to their territory. Secondly, whatever

the impact of globalization in the core, the suffering of people in the

periphery is much more pathetic because their wage and living

standard are considerably lower.

Hu-Dehart26 points out several critical points in relation to the idea

of core-periphery division within globalization context. First, through

the “export-processing zones” (EPZs) or “free trade zones” (FTZs)

all over the global periphery, finance capital from the global core

flows unfettered across interstate borders to locate sources of cheap

labour. Such kind of pattern happens mainly in producing consumer

goods, such as electronics, clothing, shoes, and toys, which are

produced in the periphery for export back to the core. There are

mediators who facilitate such practice under the banner of global

economic integration. They are local elites in the periphery and out-

sourcers or sub-contractors from countries with early export–based

industrialization, like Japan, Singapore, and Taiwan. The

subcontractors subsequently expand their production sites to poorer

countries such as Indonesia, Thailand, Mexico, Central America and

26 Hu-Dehart, E 2003, Globalization and its discontents: exposing the underside,
Frontiers, vol. 24, no. 2-3, page. 249.
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the Caribbeans to meet the demand of larger international capital,

which are based in the core.

Nike, Inc is a remarkable example of large global capital that takes

unlimited benefit from this new system. Its thirty-year history in Asia

is equivalent to the history of globalization. The Washington Post

indicts that “no other company symbolizes the mobilization of

American companies overseas more than Nike, Inc. During 1970s

and 1980s, the owner of Nike, Inc., Phil Knight noticed that new

computer and fax technology enabled him to export and control the

production of his branded shoes in Asian counries, where cheap,

largely female, labour are available in unlimited number. At that

moment, he closed down his last U.S. sneaker plants in New

Hampshire and Maine, and discovered the possibility of out-sourcing

production system. Then he subcontracted with Asian entrepreneurs

from the more wealthy Asian countries, such as Taiwan, South Korea,

and Hongkong to set up new factories in poorer, and with cheaper

labour, Asian countries such as China, Indonesia and Vietnam. The

subcontractors handled all the work of recruiting, training, and

disciplining workers, monitoring production, setting wages, and

paying workers. In other words, they took over all aspects of labour

relation, and dealt with the host governments as well as local officials,

which had been on the responsibility of Nike, Inc. before. Under the

new global rule, Phil Knight became the sixth richest man in the

United States, but his profit and success were founded on the

crowded-faceless labour, nameless Asian poor girls27.

It can be concluded that the subcontract system is very

problematic in terms of international division of labour,

rationalization of wages, gender equality, and permanent hierarchy of

race, class, and nationality differences28. Further, the idea of core-

periphery in perceiving the nature of globalization remains relevant

27 Ibid. 246-247.
28 Hu-Dehart, Globalization and its discontents: exposing the underside, Frontiers..., page.

247-248.
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due to several reasons. First, the nature of oppression, or

globalization impacts, between the core and periphery is different.

Second, the political opportunity structure to deal with the threats of

globalization is structurally differentiated through global governance

structure.

F. The issue of Core-Periphery in WSF

The distinction of South and North, indeed core and periphery,

has more to do with power and elite life-style than geographical

location. The repressive nature of capitalist state power is posed much

more starkly in South. In Argentina, at least 30 protestors have been

killed since March 2001. At least 14 Sem Terra activists have been

murdered and hundreds jailed. In June 2001 four Papuans were killed

by the state during protest against austerity measures and

privatizations29.

Via Campesina, a North-South alliance of working farmers, always

ritually burnt Monsanto and Coca Cola logos by the end of its

meetings. Environmentalists from the core need to listen attentively

to these farmers and indigenous groups whose concern on

international capital is highly critical. Joao Pedro Stedile, a leader of

Brazilian Farmers’ Sem Terra, was asked by Northern sympathizers,

what should they do to help the landless in Brazil. He replied,

overthrow your neoliberal government!30.

The encounter between the new social movements from the Core

and Periphery should reveal and address not only the common

project and desires, but also the differences of those involved –

differences of material condition and political orientation. Those from

North America and Europe, for example, cannot but have been

struck by the contrast between their experience and that of

agricultural labourers and the rural poor in the rest of the world. The

29 Mertes, A movement of movements: is another world really possible?..., page. 245.
30 Ibid. 246.
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movement from the core and the periphery need a transformation,

not to become the same or even to unite, but to link together in an

expanding common network. However, as Hardt criticizes, the forum

provided an opportunity to recognize such differences and questions

for those willing to see them, but it did not provide the conditions for

addressing them31.

The most important political difference cutting across the entire

Forum concerned the role of national sovereignty. There are two

primary positions to response today’s dominant forces of

globalization. The first is to reinforce the sovereignty of nation states

as a defensive barrier against the control of foreign and global capital,

and the second strive towards a non-national alternative to the

present form of globalization that is equally global. The first poses

neoliberalism as the primary analytical category, viewing the enemy as

unrestricted global capitalist activity with weak state controls, while

the second is more clearly posed against capital itself, whether state-

regulated or not. The first one is anti-globalization movement based

on national sovereignty, as followed by many Left-ruling parties in

South America. This position, in a respect, is similar to national

liberation movements in colonial era. The second, in contrast,

opposes any national solutions and seeks instead a democratic

globalization32.

The leadership of Brazilian PT (Workers’ Party) and French

ATTAC are the proponents of national sovereignty. In effect as the

host of the Forum, the PT occupied the most visible and dominant

spaces of the Forum. The non-national sovereignty was echoed by

various groups that have conducted the protest from Seattle to

Genoa33.

31 Hardt in Mertes, A movement of movements: is another world really possible?..., page.
232.

32 Ibid. 232-233.
33 Hardt in Mertes, A movement of movements: is another world really possible?..., page.

233.
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Another important issue in this regards is related to market access.

Walde Bello, an intellectual cum activist from the Philippines, notices

that there is a tendency in the core –tough not all environmentalist

fall into this- to use environment standard as a way of banning goods

from developing countries, both on the grounds of the product itself

or because of the production methods. The consequence is a kind of

discrimination. Bello34 proposed to find a more positive solution by

pushing the core environmentalists to be actively involved in

upgrading production methods in the periphery toward a Green

technology. The focus should be on supporting indigenous Green

organization in the periphery, rather than on sanctions.

Developing networks and connections among social movements

from the core and periphery requires to listening each other the

experiences and views regarding their social, political and economical

context in a deep passion. This is truly inevitable because the

difference and disparities between the core and periphery still exist.

Apart from those things to address further, WSF is a space where

people, regardless of their nationality and local political background,

discuss alternatives and affirm their sense of solidarity. It needs to be

an all-inclusive forum, where people who might not be able to agree

on medium-level strategic factors can nevertheless still come and

clarify the debates.

34 Bello in Mertes, A movement of movements: is another world really possible?..., page.
63-64.
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Reinterpretasi Strategi Pembelajaran Bahasa

Oleh: Irza Anwar S.

Segala sesuatu memerlukan perencanaan yang matang, atau dengan

kata lain, membutuhkan strategi. Hal ini dimaksudkan agar nantinya

hasil yang diperoleh akan memuaskan. “Sakti”

sampai-sampai banyak “strategiologi” dalam berbagai bidang; militer,

kesehatan dan juga dalam bidang pendidikan. Tak jauh beda dengan

semuanya, pendidikan juga sangat berhutang budi kepada strategi.

Karena dengan inilah, berbagai kegiatan pendidikan, mulai yang

berskala mikro, hingga ke makro, bahkan sampai yang paling

terperinci dan rigid pun tetap berjalan searah dengan tujuan

pendidikan.

Memang term strategi pada awalnya lebih banyak masuk dalam

bidang militer. Namun, tidak salah juga, jika berbagai bidang

mengadopsi istilah tersebut untuk menjelaskan dan merumuskan

“turunan” dari tujuan. Maka, jika

dengan pendidikan, tentu di dalamnya hanya akan memakai istilah

istilah yang khusus dalam pendidikan; kurikulum, pendidik, peserta

didik, materi, dan lain-lain. Tak terkecuali juga “strategi” ini masuk

dalam garapan pendidikan yang lebih sempit, pembelajaran bahasa.

Terlepas apakah itu bahasa ibu atau bahasa asing.
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Selama ini, strategi dalam bidang pendidikan hanya dipahami ketika

pendidik sebelum action di kelas. Mereka merencanakan tentang apa

saja yang akan dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung.

Dalam pembelajaran bahasa misalnya, pendidik hanya “berstrategi”

dalam merumuskan metode apa yang nantinya akan dipakai,

improvisasi bagaimanakah yang harus dilakukan, materi apa yang

nantinya akan disampaikan, hingga bagaimana cara menangani peserta

didik yang “keluar jalur” dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP).

Strategi tidaklah sesempit demikian. Terlalu naïf jika hanya

mementingkan persiapan yang “kecil” itu. Di sinilah, Iskandar Wassid,

yang berkolaborasi bersama Dadang Sunendar merumuskan strategi

pembelajaran bahasa dalam cakupan yang terbilang lengkap. Hal ini

terlihat dalam pemikiran mereka yang menjelaskan tentang strategi,

mulai dari perencanaan hingga evaluasi sebuah pembelajaran.

Secara garis besar, buku yang berjudul “Strategi Pembelajaran Bahasa”

ini mencakup 4 pembahasan utama. Pertama adalah perencanaan, yang

di dalamnya terdapat pembahasan tentang karakteristik masing-

masing “pemain” dalam pembelajaran dan pengenalan faktor-faktor

yang memengaruhi pembelajaran. Kedua adalah action, pelaksanaan

pembelajaran bahasa. Ketiga adalah evaluasi pembelajaran bahasa.

Keempat adalah contoh aplikasi strategi pembelajaran bahasa

Indonesia. Hal yang menarik adalah di akhir tiap bab, pembaca

disuguhi dengan pertanyaan-pertanyaan latihan dan juga referensi

yang dipakai oleh kedua penulis dalam menguraikan tema.

Sebelum masuk materi inti, Iskandar dan Dadang memaparkan

dahulu tentang term-term kunci; strategi dan belajar (hlm. 2-10).

Adapun tentang bahasa dan isu seputar frasa pemerolehan dan

pembelajaran bahasa dibahas pada bab selanjutnya. Hal ini tentu

dimaksudkan agar para pembaca memperoleh kesamaan visi dalam

memandang berbagai term yang dimaksud oleh kedua penulis

tersebut.
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Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, bahwa term strategi

yang semula “milik” militer, kemudian diadopsi oleh berbagai cabang

keilmuan, tentu mempunyai makna yang berbeda, walaupun makna

umumnya sama, yaitu tentang perencanaan agar sesuai dengan tujuan.

Dalam konteks pengajaran, menurut Gagne (1974), strategi adalah

kemampuan internal seseorang untuk berpikir, memecahkan masalah

dan mengambil keputusan. Artinya, bahwa proses pembelajaran akan

menyebabkan peserta didik berpikir secara unik untuk dapat

menganalisis, memecahkan masalah di dalam mengambil keputusan.

Dalam buku ini, memang terdapat banyak definisi dari ahli terkait

dengan “strategi pembelajaran”. Ketika di akhir pembicaraan

mengenai definisi, kedua penulis menyimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan strategi pembelajaran bahasa -dengan mengambil

contoh bahasa Indonesia- adalah tindakan pengajar melaksanakan

rencana mengajar bahasa Indonesia. Artinya, usaha pengajar dalam

menggunakan beberapa variabel pengajaran bahasa Indonesia, seperti

tujuan, bahan, metode dan alat, serta evaluasi, agar dapat

mempengaruhi para peserta didik mencapai tujuan yang telah

ditetapkan (hlm. 9). Jadi, strategi tidak hanya fokus pada perencanaan

saja, namun juga sampai tahap pelaksanaan dan evaluasi.

Setelah pembaca diajak untuk menyepakati strategi pembelajaran,

barulah Iskandar dan Dadang masuk dalam tahap selanjutnya, yaitu

tahap perencanaan pembelajaran bahasa. Sebelum action di kelas,

pendidik tentu mengenali karakteristik masing-masing komponen

terlebih dahulu, kemudian barulah menyiapkan bahan yang

menunjang terwujudnya tujuan pembelajaran. Kedua penulis bahkan

memberikan panduan mengenai pemilihan, selesksi bahan dan juga

materi pembelajaran. Namun sayang, walau di dalamnya terdapat

uraian mengenai 3 domain utama dalam pendidikan; kognitif, afektif

dan psikomotor, kedua penulis tidak memaparkan kemampuan

peserta didik di 3 domain tersebut di bidang kebahasaan. Penulis

hanya memaparkan penjelasan tentang 3 domain secara umum.

Karena dengan adanya rincian tentang ketiga kompetensi tersebut,
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pembaca akan lebih mengerti dan memahami bagaimana cara mem-

break down materi ke dalam 3 ranah taksonomi tersebut.

Tahap kedua adalah pelaksanaan pembelajaran bahasa. Kedua

penulis memaparkan tema ini dengan lengkap, dikarenakan bahasa

mempunyai 4 kompetensi1, penulis juga merinci strategi manakah

yang tepat untuk dilaksanakan di pembelajaran yang mengusung

masing-masing kompetensi (hlm. 226-251).

Setelah pelaksanaan pembelajaran bahasa selesai, maka seorang

pendidik harus mengevaluasi proses dan juga hasil pembelajaran

bahasa. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran selanjutnya, dapat

berjalan dengan baik, lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Dalam

tema evaluasi ini, kedua penulis menjabarkan segala sesuatu tentang

tes; definisi, tujuan, kategori, analisis hasil, hingga bagian yang lebih

rinci, yaitu analisis masing-masing butir soal esai. Namun, lagi-lagi

sayang, kedua penulis hanya terpaku pada penjelasan yang panjang

mengenai “tes” secara umum. Kedua penulis tidak memberikan

tambahan pengetahuan tentang contoh tes evaluasi yang tepat untuk

diselenggarakan dalam pembelajaran bahasa.

Bagian terakhir yang dipaparkan oleh penulis adalah tentang

bagaimana aplikasi strategi pembelajaran bahasa Indonesia bagi

penutur asing. Tak hanya tentang manual aplikasi, penulis juga

menuturkan tentang berbagai model yang dapat digunakan dalam

pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Bab ini tentu

dapat lebih dikembangkan lagi, dalam pembelajaran bahasa Arab

misalnya, bagi penutur ‘ajam, tentu saja harus menyesuaikan dengan

karakteristik kedua bahasa.

Melihat buku ini secara keseluruhan, maka dapat dipahami bahwa

hakikat bahasa2 yang dianut oleh kedua penulis adalah bahasa sebagai

1 Terlepas dari apa yang ditulis oleh Iskandar dan Dadang tentang 4 kompetensi,
sejauh pembacaan penulis, ada tambahan 1 kompetensi lagi, yaitu kompetensi
terjemah. Lihat Hartono, Belajar Menerjemahkan: Teori dan Praktek, (Malang: UMM
Press, 2005).

2 Hakikat bahasa terbagi menjadi 2; bahasa sebagai alat komunikasi dan
keilmuan. Lihat Five Sulistiyani R., “Pendidikan Bahasa Arab: Antara Eksklusifisme
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alat untuk berkomunikasi. Yaitu bahasa dilihat sebagai alat, bukan

sebuah keilmuan. Misalnya ketika terdapat dua orang yang

berkomunikasi. Walaupun kedua aktor tersebut berkomunikasi

dengan mengacuhkan kaidah-kaidah bahasa, namun yang terpenting

adalah maksud pembicara tersampaikan. Alasan yang mendasari ini

adalah pemaparan kedua penulis ketika menjabarkan strategi

pembelajaran 4 keterampilan.

Memang, “bahasa sebagai keilmuan” disinggung dalam strategi

pembelajaran keterampilan menulis. Namun, itu belum mampu

mengubah “kesan awal” kedua penulis yang berpandangan bahwa

bahasa adalah alat komunikasi. Karena seharusnya dalam sub bab

strategi pembelajaran berbicara dan membaca juga mencantumkan

penjelasan tentang kaidah-kaidah bahasa.

Selain “bahasa sebagai alat komunikasi” yang diangkat kedua

penulis, terdapat persoalan lain. Secara tersurat, dalam daftar isi,

dicantumkan -secara tidak langsung- fase kemampuan seseorang

dalam berbahasa; menyimak, berbicara, membaca dan kemudian

menulis. Menurut teori pemerolehan bahasa, maka madzhab yang

dianut penulis adalah B1 (Bahasa Pertama) = B2 (Bahasa Kedua), atau

lebih sering disebut dengan aliran behaviorisme. Penulis mengusung

dan mempraktikkan metode stimulus-respon kepada peserta didik.

Akan tetapi, penulis masih mengimbanginya dengan adanya

pertimbangan dari peserta didik, yang kemudian menjadikan

pembelajaran bahasa lebih humanis (baca: humanistik). Selain itu

tentunya dalam pembelajaran bahasa tokoh sekaliber Noam Comsky

sebagai bapak Psikolinguistik seharusnya dijadikan sebagai

pertimbangan dalam konsep menyusun strategi. Ini sekaligus sebagai

antitesa dari teori behaviorisme. Bahkan kajian akan lebih menarik

dan mendalam manakala teori kognitivisme sebagai teori yang

menengahi antara behaviorisme dan nativisme diketengahkan.

dan Inklusifisme”. Dimuat dalam Al-‘Arabiyah, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, vol.
2, nomor 2, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah UIN
Sunan Kalijaga), hlm. 49 dan Chaedar Alwasilah, Filsafat Bahasa dan Pendidikan,
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 23
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Persoalan terakhir yang menyelubungi karya Iskandar Wassid dan

Dadang Sunendar adalah penempatan Pendidikan Bahasa (PB),

apakah di bawah payung Bahasa ataukah di bawah payung

Pendidikan.3 Jika melihat sistematika dan isi buku, maka kedua penulis

lebih condong pada paradigma kedua, PB berada di bawah payung

Pendidikan. Buktinya adalah tidak adanya pemaparan khusus yang

membahas tentang perlunya memahami karakteristik bahasa yang

akan diajarkan. Jika yang ditonjolkan adalah pendidikan maka seolah-

seolah bahasa hanya mengekor (nempel) tanpa mempunyai pengaruh

apapun dalam proses pembelajaran. Padahal jika ditelisik lebih dalam

PB merupakan ilmu interdispliner. Bahkan dalam lingusitik terapan

sudah memunculkan ilmu linguistik edukasioanal. Artinya antara

pendidikan danilmu bahasa seharusnya saling mengisi dan

mempengaruhi dengan sistem simbiosis mutualisme. Bukankah setiap

strategi pembelajaran akan selalu mengikuti paradigma pendidik

mengenai karakteristik/ pemaknaan objeknya – (baca: bahasa) ?

Bagi praktisi maupun perumus kebijakan PB, buku ini merupakan

salah satu yang direkomendasikan. Karena di dalamnya telah memuat

penjelasan seputar strategi pembelajaran bahasa, mulai pra

(perencanaan), proses hingga paska (evaluasi). Walaupun memang

tidak dapat dipungkiri, terdapat kekurangan di berbagai sudut. Namun

terlepas semua itu, setidaknya penulis telah memberikan sumbangan

wacana bagi Pendidikan Bahasa.

Selamat membaca!

3 Penjelasan mengenai paradigma keilmuan Pendidikan Bahasa dapat dilihat di
Irza Anwar S., “Paradigma Ideal Pendidikan Bahasa Arab Bagi PTAI di Indonesia:
Sebuah Konsekuensi”, makalah. (Pati: Prodi Pendidikan Bahasa Arab Jurusan
Tarbiyah STAI Mathali’ul Falah, 2012).
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PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

Untuk Kontribrutor

1. Artikel yang ditulis bersifat ilmiah meliputi hasil pemikiran, hasil penelitian dan book
review di bidang kajian keislaman terutama sosial-keislaman, perbankan syariah
(ekonomi-Islam), pendidikan bahasa Arab.

2. Artikel belum pernah dipublikasikan dalam penerbitan apapun atau tidak sedang
diminta penerbit lainnya.

3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab atau bahasa Inggris dengan
format essay

4. Sistematika artikel hasil pemikiran adalah
a. Bagian Awal

1) Judul: tidak lebih dari 12 kata
2) Nama penulis: tanpa gelar dan diberi footnote disertai institusi atau alamat
3) Abstrak: latar belakang, rumusan atau tujuan masalah dan pokok hasil

pemikiran, dengan ketentuan satu paragraf, maksimal 10 baris atau 100-
150 kata. Ditulis berbeda dengan bahasa penulisan artikel, misalnya
artikel berbahasa Arab, maka abstrak menggunakan bahasa Inggris atau
bahasa Indonesia.

4) Kata kunci: 3-6 kata yang mencerminkan isi artikel
b. Bagian Utama

1) PENDAHULUAN: Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah atau
tujuan penulisan dan tinjauan pustaka (tidak dalam bentuk sub-bab)

2) PEMBAHASAN: disesuaikan dengan rasionalisasi dari judul artikel
(menggunakan sistem sub-bab, dst.)

3) PENUTUP: kesimpulan dengan model deskriptif dan saran
c. Bagian Akhir

Daftar Pustaka: diseyogyakan merupakan terbitan 10 tahun terahir, kecuali
referensi primer klasik, dan sekurang-kurangnya 7 literatur.

5. Sistematika artikel hasil penelitian adalah
a. Bagian Awal

1) Judul: tidak lebih dari 20 kata
2) Nama penulis: tanpa gelar dan diberi footnote disertai institusi atau alamat
3) Abstrak: latar belakang, rumusan atau tujuan masalah, teori, metode

penelitian dan pokok hasil penelitian, dengan ketentuan satu paragraf,
maksimal 20 baris/150-200 kata. Ditulis berbeda dengan bahasa
penulisan artikel, misalnya artikel berbahasa Inggris, maka abstrak
menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia.

4) Kata kunci: 3-6 kata yang mencerminkan isi artikel
b. Bagian Utama

1) PENDAHULUAN: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan
dan Manfaat Riset, dan Telaah Pustaka (tidak dalam bentuk sub-bab)

2) LANDASAN TEORI
3) METODE PENELITIAN: Jenis, sifat dan pendekatan penelitian,

pengumpulan data, analisa data dan penyajian data



JURNAL ISLAMIC REVIEW

162 │“ JIE ” Volume I No. 1 April 2012

4) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5) PENUTUP: Kesimpulan dengan model deskriptif dan saran

c. Bagian Akhir
1) Daftar Pustaka diseyogyakan merupakan terbitan 10 tahun terahir,

kecuali referensi primer klasik, dan sekurang-kurangnya 7 literatur.
2) Lampiran (jika ada)

6. Ketentuan penulisan artikel
a. Artikel terdiri dari 15-25 halaman. Diketik dengan spasi 1,5, size 12, font

Garamond untuk naskah Latin (khusus transliterasi size 10, font Times
New Arabic) dan spasi 1, size 18, font Tradisonal Arabic untuk naskah Arab.
Sedangkan untuk naskah Arab dan Indonesia yang campur dalam satu
paragraf adalah exactly 20pt, size 12 (Indonesia) dan size 18 (Arab).
Sedangkan ukuran kertas adalah atas: 4cm, kiri: 4cm, kanan: 3cm dan
bawah: 3cm.

b. Judul artikel ditulis dengan huruf tebal di tengah-tengah, size 14 (latin), 20
(Arab), sedangkan ukuran subjudul size 12 (Latin) dan 18 (Arab) ditulis
tebal dimulai dari batas kiri.

c. Menggunakan sistem footnote. Penulisan footnote adalah, Nama Pengarang,
judul buku, (Kota Penerbit: nama penerbit, tahun terbit), halaman kutip.
Contoh: Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: Renika Cipta, cet. I,
2005), hlm. 121. Jika pengambilannya dari internet, tanggal dan jam
pengambilannya harus disertakan, contoh: Omar Muhammad, “Filsafat
Pendidikan Bahasa”, http://blog.uin-malang.ac.id diakses pada 4 Desember
2010 pukul 12.13 WIB. Untuk pengutipan selanjutnya, cukup cantumkan
nama penulis, dua/tiga kata pertama dari judul, dan halaman yang dikutip.
Kata ibid bisa dipakai, sedangkan untuk op.cit dan loc.cit tidak digunakan.
Contoh: Abdul Chaer, Linguistik…, hlm. 23.

d. Penulisan daftar pustaka adalah Nama Pengarang (dibalik dengan memberi
koma). tahun terbit. Judul Buku. Kota Penerbit: nama penerbit. Contoh:
Chaer, Abdul. 2005. Linguistik Umum. Jakarta: Renika Cipta.

e. Khusus tata cara penyajian kutipan, tabel dan gambar mengikuti ketentuan
pedoman penulisan karya ilmiah atau langsung mencontoh model yang
digunakan dalam artikel yang sudah dimuat dalam Jurnal Islamic Review.

7. Artikel dikirim ke redaksi via email dengan format “word/doc./ docx.” dan “pdf. /
rtf.”.

8. Artikel yang masuk ke redaksi dikategorikan: a) diterima tanpa revisi, b) diterima
dengan revisi, (dikembalikan kepada penulis untuk diperbaiki), c) ditolak.

9. Redaksi berhak mengedit artikel yang dimuat dengan tidak mengubah substansi.
10. Artikel yang sudah masuk menjadi milik redaksi.
11. Artikel yang dimuat akan diberi insentif berupa 3 eksemplar Jurnal dan fee

sepantasnya.

12. Isi artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontributor (penulis).
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