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KeKUATAn DAHSYAT 
DAlAm DIRI PeRemPUAn

Al-Qur’an dan hadis sangat kuat menekankan keunggulan 
kaum laki-laki atas kaum perempuan. Allah berfirman, “Kaum laki-
laki satu tingkat lebih tinggi daripada kaum perempuan” (Q 2: 228). 
“Kaum laki-laki adalah pelindung bagi kaum perempuan karena 
Allah telah melebihkan sebagian mereka di atas sebagian lain” (Q 
4: 34). Nabi bersabda, “Jika aku harus memerintahkan seseorang 
bersujud di hadapan yang lain, maka aku akan memerintahkan 
perempuan untuk bersujud di hadapan suaminya” (Hadis).1   

Begitu kuatnya penekanan keunggulan kaum laki-laki di atas 
kaum perempuan lazimnya ditafsirkan — atau (dapat) menimbulkan 
kesan — bahwa kaum perempuan lebih rendah daripada kaum laki-
laki. Tetapi, jika penekanan itu dikaji lebih mendalam, akan jelas 
terbukti bahwa penekanan itu mempunyai maksud yang lebih jauh. 
Pada satu sisi, penekanan itu dimaksudkan untuk menunjukkan 
makna penting ikatan pernikahan sebagai pondasi umat. Penekanan 
itu menegaskan ketentuan-ketentuan yang tidak dapat diubah, 
kecuali dalam situasi tertentu, dalam hubungan antara suami dan 
istri. Suami menyandang fungsinya sendiri dan istri pun demikian 
pula, dan fungsi masing-masing tidak boleh dicampuradukkan. 
Namun, pada sisi lain, sangat kuatnya penekanan itu tampaknya 
dipandang oleh Ibn ‘Arabi sebagai bukti yang menunjukkan 
kekuatan dahsyat dalam diri kaum perempuan.  

1 Hadis ini terdapat dalam sumber-sumber Suni (Abu Dawud, al-Sunan; 
Ibn Majah, al-Sunan; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad).
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makna Puasa

Ketika menjelaskan pandangan ini, Sachiko Murata, seorang 
sarjana Studi Islam asal Jepang, memberikan komentar sebagai 
berikut:

Jika kaum laki-laki demikian unggul, mengapa hal itu harus 
ditekankan sebegitu rupa?  Mereka harus dapat menjaga diri 
mereka sendiri. Tetapi dalam kenyataannya, kaum laki-laki 
dalam banyak hal lebih rendah daripada kaum perempuan, 
maka mereka membutuhkan dukungan dari Allah dan para 
nabi untuk menetapkan hubungan yang tepat. Dalam satu 
bagian tulisannya, Ibn ‘Arabi mengambil posisi ini, dan 
mendukungnya dengan merujuk pada implikasi-implikasi 
sebuah ayat al-Qur’an tertentu yang diwahyukan berkaitan 
dengan dua istri Nabi, ‘Aisyah dan Hafshah.2  

Ibn ‘Arabi, formulator agung Sufisme, mengingatkan kita 
bahwa alam menjadi ada melalui perkawinan antara  Tuhan dan 
entitas-entitas tetap (al-a‘yān al-tsābitah). Tuhan sebagai Sang 
Pencipta yang mewujudkan alam membutuhkan entitas-entitas 
tetap sebagai “istri”-Nya. Tanpa entitas-entitas tetap, Tuhan tidak 
bisa menciptakan alam, karena alam adalah buah perkawinan antara 
Dia dan “istri”-Nya itu. Dalam konteks hubungan laki-laki dan 
perempuan, laki-laki tidak bisa berbuat apa-apa untuk mempunyai 
keturunan tanpa perempuan. “Dan karena perempuan adalah  
sebuah mikrokosmos, ia memusatkan dalam dirinya kekuatan 
setiap realitas reseptif yang ada. Perempuan mengumpulkan dalam 
dirinya kekuatan seluruh alam. Akibatnya, tidak ada sesuatu pun 
dalam alam ini yang lebih kuat [daripada dia].”3 

Dalam kaitan dengan masalah ini, perlu bagi kita mengetahui 
bahwa syahwat (syahwah), menurut Ibn ‘Arabi, mencerminkan 

2 Sachiko Murata, The Tao of Islam: A Sourcebook Gender Relationships in 
Islamic Thought (Albany, NY: State University of New York Press, 1992), h. 
176.

3 Murata, The Tao of Islam, h. 177.

kekuatan dahsyat dalam diri PeremPuran
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cinta (mahabbah) dan keinginan (irādah) Tuhan untuk penciptaan. 
Tuhan cinta untuk diketahui dan karena itu Dia menciptakan 
alam. Cinta-Nya untuk diketahui adalah sebab penciptaan alam. 
Ini adalah keinginan pada alam. Keinginan ini menguasai realitas 
Tuhan (al-Rabb). Maka sang hamba menguasai Tuhan.

Tidak ada sesuatu pun di alam ciptaan ini yang lebih besar 
kekuatannya daripada perempuan karena suatu misteri yang 
diketahui hanya oleh orang yang mengetahui bahwa apa yang 
di dalamnya alam menjadi ada, dan gerak yang dengannya 
Tuhan menciptakan alam, dan kenyataan bahwa alam berasal 
dari dua premis, karena alam adalah sebuah hasil [perkawinan]. 
Pihak yang mengawini (nākih) adalah pencari, dan pecari adalah 
pihak yang miskin dan membutuhkan. Pihak yang dikawini 
(mankūh) adalah yang dicari, dan yang dicari mepunyai 
kekuatan yang dibutuhkan dan syahwat yang berkuasa. Maka 
jelaslah bagi anda tempat perempuan di antara segala maujud, 
apa yang dilihat oleh orang yang memandangnya dalam 
Kehadiran Ilahi yang tampak pada perempuan, dan dengan apa 
ia menampakkan kekuatan itu. Allah telah meminta perhatian 
tentang kekuatan yang dikhususkan bagi perempuan dengan 
firman-Nya berkenaan dengan Aisyah dan Hafsah, “Jika kalian 
berdua bersatu melawannya (Nabi), Allah adalah pelindungnya, 
begitu pula Jibril, orang-orang mukmin yang saleh, dan setelah 
itu para malaikat pun adalah pendukungnya” [Q 66:4]. Semua 
ini adalah untuk menandingi kekuatan dua perempuan itu. Di 
sini Allah menyebut hanya semua yang kuat yang mempunyai 
kekuasaan dan kekuatan.4 v

4 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, diedid oleh Ahmad Syams al-Din, 
9 volume [volume 9 khusus untuk indeks] (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
2006), 4: 142.

kekuatan dahsyat dalam diri PeremPuran
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PenGAnTAR

Salah satu bagian dari ayat al-Qur’an yang sering dikutip untuk 
menunjukkan bahwa derajat para laki-laki lebih tinggi daripada 
derajat para perempuan adalah bagian dari Surat al-Nisa’ ayat 34, yang 
berbunyi: “al-rijāl qawwāmūn ‘alā al-nisā’,” yang terjemahannya adalah 
“Para laki-laki adalah pelindung bagi para perempuan” (Q 4: 34). 
Ketika isu kesetaraan para perempuan dengan para laki-laki diangkat 
oleh para pemikir liberal, bagian ini dijadikan senjata oleh para ulama 
tradisinalis untuk melawan pandangan yang mengkampanyekan 
kesetaraan gender dalam Islam. Ri��at Hassan, seorang pemikir feminis 
dan sarjana kajian Islam asal Pakistan, melukiskan tanggapan kaum 
tradisionalis terhadap kaum liberal tentang masalah ini dengan tepat 
sekali sebagaimana ia tulis berikut ini: 

“Bukankah Anda mengetahui bahwa Allah mengatakan dalam 
al-Qur’an bahwa para laki-laki adalah qawwāmūn dalam 
hubungan dengan para perempuan dan mempunyai hak 
untuk menguasai/mengendalikan/memerintah mereka [para 
perempuan] dan bahkan memukul mereka?” Sebetulnya, 
pernyataan “al-rijāl qawwāmūn ‘alā al-nisā’” (secara harfiah, para 
laki-laki adalah qawwāmūn — “para pengatur” [“managers”] 
dalam terjemahan Maududi — dalam hubungan dengan para 
perempuan) semata-mata menandakan kesudahan percobaan 
apapun untuk mendiskusikan kesetaraan perempuan dengan 
laki-laki dalam umat Islam.1

1 Ri��at Hassan, “Muslim Women and Post-Patriarchal Islam,” dalam After 
Patriarchy: Feminist Transformations of the World Religions, edited by Paula M. 
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Silakan perhatikan pertanyaan ini: Kepada siapa ayat yang 
mengandung bagian yang berbunyi “al-rijāl qawwāmūn ‘alā al-nisā’” 
ini ditujukan? Ayat ini, yang mengandung kata “al-rijāl” (bentuk 
jamak dari “al-rajul,” yang berarti laki-laki ), yang secara harfiah berarti 
para laki-laki, biasanya ditujukan kepada para suami dalam hubungan 
dengan para istri. Menurut Ri��at Hassan, pendapat ini tidak benar. 
Pendapat yang benar, menurutnya, adalah pendapat bahwa ayat ini 
ditujukan kepada para laki-laki dan para perempuan, sesuai dengan 
arti kata “al-rijāl” dan kata  “(“al-nisā’.” Ia mengatakan,

Poin pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa ayat ini 
ditujukan kepada “al-rijāl” (para laki-laki)  dan kepada “al-nisā’” 
(para perempuan). Dengan kata lain, ayat ini ditujukan kepada 
semua laki-laki dan perempuan dari umat Islam. Ini selanjutnya 
ditunjukkan oleh fakta bahwa dalam hubungan dengan semua 
perbuatan yang perlu dilakukan, bentuk jamak dan bukan 
bentuk dua (yang digunakan ketika referensi dibuat untuk dua 
orang) yang ditemukan. Penggunaan seperti itu membuat jelas 
bahwa perintah-perintah yang terkandung dalam ayat ini bukan 
ditujukan kepada seorang suami atau istri tetapi kepada umat 
Islam pada umunya.2

Di sini kata qawwāmūn adalah kata kunci, yang pada umumnya 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan “pelindung.”  Kata 
ini, menurut Ri��at Hassan, telah diterjemahkan bervariasi dengan 
“para pelindung dan pemelihara [para perempuan],” “menguasai/
mengepalai [para perempuan],” “mempunyai keunggunggulan [atas 
perempuan],” dan “penguasa atau tuan [atas para perempuan].” 
Secara linguistik, kata qawwāmūn berarti “breadwinners” atau 
“mereka yang menyediakan harta sandaran atau mata pencaharian.” 
Sebuah poin logika yang harus dibuat di sini adalah bahwa kalimat 

Cooey, William R. Eakin, and Jay B. McDaniel (Maryknoll, NY: Orbis Books, 
1991), h. 55.

2 Ri��at Hassan, “Muslim Women,” h. 55.

Pengantar
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pertama dalam ayat ini [“al-rijāl qawwāmūn ‘alā al-nisā’”] bukanlah 
sebuah kalimat deskriptif yang menyatakan bahwa semua laki-laki 
sebetulnya adalah yang menyediakan nafkah (harta kebutuhan 
hidup) untuk para perempuan, karena jelas ada sebagian laki-laki 
yang tidak menyediakan nafkah untuk para perempuan. Apa yang 
dinyatakan kalimat ini, lebih tepatnya, adalah bahwa para laki-laki 
seharusnya mempunyai kesanggupan menyediakan kebutuhan 
hidup (karena “seharusnya” secara tidak langsung menyatakan 
“bisa”). Dengan kata lain, pernyataan ini sebenarnya adalah 
pernyataan normatif  berkenaan dengan pembagian tugas/kerja 
dalam keluarga ideal atau struktur umat. Fakta bahwa para laki-
laki adalah qawwāmūn bukan berarti bahwa para perempuan tidak 
bisa atau tidak boleh menyediakan kebutuhan (nafkah) untuk 
mereka sendiri, namun poinnya adalah dengan beban berat yang 
mereka pikul seperti hamil, melahirkan dan membesarkan anak, 
mereka jangan dibebani lagi dengan kewajiban tambahan untuk 
menyediakan nafkah pada saat bersamaan.3

Melanjutkan analisisnya, Ri��at Hassan mengatakan bahwa 
dalam ayat ini (Q 4:34) memang dikatakan bahwa Allah telah 
melebihkan sebagian mereka atas sebagian lain (“fadldlala Allāh 
ba‘dla-hum ‘alā ba‘dl”). Sebagian besar terjemahan membuat kalimat 
ini jelas bahwa yang memiliki lebih utama kekuatan, keunggulan, 
atau superioritas adalah laki-laki. Namun demikian, ungkapan 
Qur’ani ini tidak menyatakan superioritas bagi para laki-laki. 
Ungkapan ini secara harfiah berarti “sebagian mereka atas sebagian 
lain” (“ba‘dla-hum ‘alā ba‘dl”), sehingga pernyataan ini bisa berarti: 
sebagian laki-laki lebih superior atas sebagian lain (para laki-laki dan/
atau para perempuan) atau sebagian perempuan lebih superior atas 
sebagian lain (para laki-laki dan/atau para perempuan). Interpretasi  
yang paling tepat secara kontektual, menurut Ri��at Hassan, adalah 
bahwa sebagian laki-laki diberi nikmat lebih banyak dengan harta 
untuk menjadi pemberi nafkah daripada sebagian laki-laki.4 

3 Ri��at Hassan, “Muslim Women,” h. 55.
4 Ri��at Hassan, “Muslim Women,” h. 55. 

Pengantar
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Ri��at Hassan menjelaskan bahwa bagian berikut ayat ini 
dimulai dengan kata penghubung “karena itu” (“fa”), yang meng-
indikasikan bahwa bagian ini kondisional (bergantung) pada bagian 
pertama. Dengan kata lain, jika para laki-laki memenuhi fungsi 
mereka sebagai pemberi nafkah, para perempuan harus memenuhi 
tugas-tugas mereka yang cocok. Sebagian besar terjemahan meng-
gambarkan tugas ini perihal istri menjadi “patuh/taat” pada suami. 
Kata “shālihāt,” yang diterjemahkan dengan “patuh/taat secara 
pantas/benar,” terkait dengan kata “shalāhiyyah,” yang brarti 
“kesanggupan” atau “kemampuan,” bukan kepatuhan/ketaatan. 
Kesanggupan khusus para perempuan adalah melahirkan anak-
anak. Kata “qānitāt,” yang mengikuti kata “shālihāt” dan juga 
diterjemahkan dengan “patuh/taat,” terkait dengan sebuah kantong 
air sebagai tempat untuk membawa air dari satu tempat ke tempat 
lain tanpa tertumpah. Fungsi khusus perempuan, menurut bagian 
ayat ini, seperti kantong air itu untuk mengangkut air tanpa 
tertumpah sampai ke tujuannya, adalah membawa dan melindungi 
janin dalam rahimnya hingga janin itu dibawa dengan selamat.5

Ri��at Hassan menyimpulkan bahwa masalah yang dibicarakan 
dalam bagian pertama ayat ini (Q 4: 34) adalah pembagian fungsional 
tugas/kerja yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan dalam 
masyarakat manapun. Para laki-laki yang tidak harus memenuhi 
tanggung jawab melahirkan anak diberi fungsi menjadi pemberi 
nafkah. Para perempuan terbebas dari tanggung jawab menjadi 
pemberi nafkah agar mereka bisa memenuhi fungsi mereka sebagai 
pemikul tanggung jawab melahirkan. Dua fungsi ini berbeda tetapi 
saling melengkapi dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah 
dari yang lain.6  

Penafsiran Ri��at Hassan terhadap Surat al-Nisa’ ayat 34 ini, 
yang menekankan kesetaraan gender antara para laki-laki dan para 
perempuan, adalah penafsiran kontekstual yang menggunakan 
pendekatan semantik. Penafsiran ini tampaknya merupakan respons 

5 Ri��at Hassan, “Muslim Women,” h. 56. 
6 Ri��at Hassan, “Muslim Women,” h. 56.
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kritis terhadap penafsiran tradisionalis tekstual yang mengabaikan 
konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan 
semantik terlihat jelas dalam analisisnya atas makna kata-kata, 
frasa, dan kalimat dalam Surat al-Nisa’ ayat 34. Kata “al-rijāl” 
(para laki-laki) dan kata  “al-nisā’” (para perempuan) dalam ayat 
ini, menurutnya, menunjukkan bahwa ayat ini ditujukan kepada 
“al-rijāl” (para laki-laki)  dan kepada “al-nisā’” (para perempuan). 
Dengan kata lain, ayat ini ditujukan kepada semua laki-laki dan 
perempuan dari umat Islam. Penggunaan kata “al-rijāl” (para laki-
laki) dan kata  “al-nisā’” (para perempuan), yang kedua-duanya 
berbentuk jamak, menunjukkan bahwa ayat ini bukan ditujukan 
hanya kepada seorang suami atau istri tetapi kepada umat Islam 
pada umunya. 

Rifat Hassan mengakui bahwa kata qawwāmūn sering diterjemah-
kan bervariasi dengan “para pelindung dan pemelihara,” “menguasai/
mengepalai [para perempuan],” “mempunyai keunggunggulan,” dan 
“penguasa atau tuan.” Tetapi ia memilih arti lain, yaitu bahwa secara 
linguistik, kata qawwāmūn berarti “breadwinners” atau “mereka yang 
menyediakan harta sandaran atau mata pencaharian.” Ini berarti 
bahwa kalimat pertama dalam ayat ini [“al-rijāl qawwāmūn ‘alā al-
nisā’”] bukanlah sebuah kalimat deskriptif yang menyatakan bahwa 
semua laki-laki sebetulnya adalah yang menyediakan nafkah (harta 
kebutuhan hidup) untuk para perempuan, karena jelas ada sebagian 
laki-laki yang tidak menyediakan nafkah untuk para perempuan. 
Pernyataan ini sebenarnya adalah pernyataan normatif  berkenaan 
dengan pembagian tugas/kerja dalam keluarga ideal atau struktur 
umat. Fakta bahwa para laki-laki adalah qawwāmūn bukan berarti 
para perempuan tidak bisa atau tidak boleh menyediakan kebutuhan 
(nafkah) untuk mereka sendiri. 

Sekarang banyak perempuan yang bekerja mencari nafkah 
berkat kemampuan mereka dalam berbagai bidang. Tidak sedikit 
pula di antara mereka yang mempunyai kedudukan tinggi — dan 
bahkan lebih tinggi daripada para suami mereka — dalam berbagai 
profesi di instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga 
swasta. Dalam banyak kasus, para istri, bukan para suami, memberi 
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nafkah kepada keluarga, karena para istri (mampu) bekerja mencari 
nafkah dengan pendapatan yang mencukupi atau besar dan suami 
tidak bekerja atau sakit, misalnya. Dalam keadaan sepertini, para 
istri adalah “qawwāmūn” bagi para suami dan keluarga. Jadi yang 
mampu berperan sebagai “qawwāmūn” bukan hanya para laki-laki 
tetapi juga para perempuan.

Dewasa ini banyak bukti bahwa para perempuan mampu 
menduduki posisi strategis dalam instansi-instansi pemerintah 
dan lembaga swasta. Beberapa contoh adalah Angela Merkel, 
Kanselir Jerman, yang dianggap salah seorang pemimpin yang 
paling berpengaruh di Uni Eropa; Theresa May, Pedana Menteri 
United Kingdom; Erna Soldberg, Perdana Menteri Norwegia dan 
Pemimpin Partai Konservatif; Kolinda Grabar-Kitarović, Presiden 
Kroasia; Beata Szydło, Perdana Menteri Polandia; Marie-Louise 
Coleiro Preca, Presiden Malta; Dalia Grybauskaitė, Presiden 
Lituania; Shaikh Hasina Wazed, Perdana Menteri Bangladesh; 
Bidhya Devi Bhandari, Presiden Nepal; Tsai Ing-wen, Presiden 
Republik China, yang lebih dikenal sebagai Taiwan; Aung San 
Suu Kyi, Kanselir Myanmar dan Menteri Luar Negeri; Michelle 
Bachelet, Presiden Chili; Ellen Sirleaf-Johnson, Presiden Liberia; 
Ameenah Gurib-Fakim, Presiden Mauritius; Saara Kuugongelwa-
Amadhila, Perdana Menteri Namibia; dan Hilda Heine, Presiden 
Kepulauan Marshall.

Beberapa negara sekarang memiliki jumlah anggota kabinet 
perempuan yang banyak. Kanada di bawah kepemimpinan Perdana 
Menteri Justin Trudeau memiliki 15 menteri (50%) dari total 30 
menterinya. Swedia mempunyai 12 menteri perempuan (52,2%) 
dari total 23 anggota kabinetnya. Perancis di bawah Presiden 
Emmanuel Macron mempunyai 11 menteri perempuan (50%) dari 
total 22 menteri. Findlandia mempunyai 16 kementerian dan 10 
kementerian (62,5%) dipimpin oleh kaum perempuan. Cape Verde, 
sebuah negara kecil di barat laut Afrika, mempunyai 17 menteri 
dan 9 menteri (52,9%) adalah perempuan.  Belanda di bawah Mark 
Rutte memiliki 23 anggota kabinet dan 9 anggotanya (39,3%) 
adalah kaum Hawa. Indonesia mempunyai 9 menteri perempuan 
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(26,4%) dari total 34 menteri; ini berarti jumlah terbanyak menteri 
perempuan dalam kabinet di Indonesia sejak negera ini merdeka. 
Uni Emirat Arab mempunyai 8 menteri perempuan (27,5%) dari 
total 29 menteri. Jerman di bawah Angela Merkel memiliki 16 
menteri dan 7 menteri (43,1%) adalah perempuan. 

Dilihat dari sisi jumlah person, Kanada adalah negara yang 
memiliki menteri perempuan terbanyak di dunia saat ini, yaitu 
15 orang menteri. Sementara dilihat dari sisi persentase, Finlandia 
adalah negara yang memiliki menteri perempuan dengan persentase 
tertinggi di dunia, yaitu 62,5%. Indonesia masih kalah dari negara-
negara yang disebutkan di atas dalam jumlah menteri perempuan 
dalam kabinet, baik dari segi jumlah person (kecuali dari Jerman) 
maupun dari segi persentase. Namun, dibandingkan dengan 
kabinet-kabinet sebelumnya sepanjang sejarah Indonesia, kabinet 
di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, 
yang dikenal dengan sebutan “Kabinet Kerja,” adalah kabinet yang 
memiliki menteri perempuan terbanyak.

Dominasi sikap patriarkis sekarang ini semakin tergusur oleh 
menguatnya kesadaran akan kesetaraan dan keadilan gender dalam 
masyarakat, terutama di kalangan kelas menengah ke atas. Pemikiran 
dan gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan agar para 
perempuan memperoleh kesetaraan dan keadilan gender hampir 
mustahil dihentikan meskipun masih ada kelompok-kelompok 
keagamaan tadisionalis dan konservatif yang antikesetaraan dan 
antikeadilan gender. Kekerasan verbal dan fisik, pelecehan seksual 
dan perlakuan diskriminatif terhadap para perempuan masih banyak 
ditemukan di negeri yang kita cintai ini. Kita tidak boleh berpangku 
tangan melihat keadaan ini. Kesetaraan dan keadilan gender tidak 
datang dari langit tetapi harus direbut dengan perjuangan yang 
konsisten dan gigih secara terus-menerus.

Para pembaca yang ingin mengetahui lebih banyak masalah-
masalah kedudukan perempuan, hak-hak perempuan, dan 
kesetaraan dan kedilan gender dalam Islam, silakan membaca 
“Sajian Khusus” Titik-Temu nomor ini, yang memuat artikel Ruth 
Indiah Rahayu yang berjudul “Pemberontakan Fatima Mernissi: 

Pengantar



ruth indiah rahayu

16	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	2,	Januari	-	Juni	2016

Melampaui Lipatan Batas Ruang, Kata dan Waktu”; artikel Syanthy 
Christianty Salim yang berjudul “Kedudukan Perempuan dalam 
Islam: Sebuah Konstruksi Sosial-Keagamaan”; dan artikel Keisha 
Galuh Dwiningdyah yang berjudul “Membongkar Asal-usul 
Patriarki dalam Islam.”

Kami juga mengundang para pembaca untuk menikmati 
tulisan-tulisan lain tentang bagaimana Islam seharusnya menghadapi 
fenomena kontemporer yang disebut posmodernisme yang ditebar 
dan dibentuk oleh media; tentang  argumen bahwa Islamisme 
di Indonesia adalah bagian dari perubahan sosial, politik, dan 
ekonomi yang lebih luas; tentang pengaruh Aristotelianisme dalam 
Rosionalisme Islam Klasik melalui “selective borrowing”; tentang 
pemikiran epistemologis Ki Ageng Suryomentaram sebagaimana 
tercermin dalam pengalaman personalnya dalam mencapai 
pengetahuan tentang diri sendiri; dan tentang karma, kelahiran 
kembali, dan genetika dalam pandangan Buddhis. Kami juga 
mengajak para pembaca untuk membaca resensi buku tentang 
kearifan mistisisme.  

Selamat membaca. v

 
Pemimpin Redaksi
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PemBeRonTAKAn FATImA meRnISSI
melampaui lipatan Batas Ruang,

Kata dan Waktu1

Ruth Indiah Rahayu

“Aku lahir di tengah-tengah situasi kacau karena,
kata ayahku, kaum Kristen dan kaum perempuan

melanggar hudūd (batas-batas suci).”
(Fatima Mernissi, Perempuan-perempuan Harem, 2008)

mukadimah

Apakah batas-batas (hudūd)? Batas pertama yang dikenal Fatima 
Mernissi adalah dinding-dinding dalam harem yang memisahkan 
satu ruang dengan ruang lain. Batas kedua yang dilihatnya adalah 
dinding harem yang menghubungkan dengan dunia dalam dan 
luar. Batas ketiga yang didengarnya adalah peraturan suci yang 
membedakan anak perempuan dan anak laki-laki. Batas keempat 
yang dilihatnya melalui seragam tentara-tentara Spanyol dan Prancis 
yang membelah Maroko menjadi dua. Mereka adalah representasi 
Barat yang menjajah — Barat orang Kristen.2 Namun demikian, 

1 Fatima Mernissi, The Veil and The Male Elite: A Feminist Interpretation of 
Women’s Rights in Islam (Great Britain: Perseus Books Publishing, 1991).

2 Fatima Mernissi, Perempuan-perempuan Harem, edisi terjemahan 
(Bandung: Qanita, 2008).
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karena letak geografis Maroko yang berada di Afrika Utara, yang 
dipandang dari Semenanjung Arab terletak di barat yang jauh, 
negeri itu disebut al-maghrib al-aqshā (barat terjauh).3

Batas-batas itu dalam bahasa Arab disebut hudūd (jamak 
dari hadd, yang berarti batas), yang secara etimologis berarti 
larangan dan secara terminologis berarti hukuman dari Allah. 
Batas-batas itu dijaga oleh sebuah otoritas yang mengeluarkan 
perizinan apakah seseorang boleh atau tidak keluar dari suatu 
batas dan memasuki batas lain. Perang dan kekacauan terjadi 
ketika batas-batas itu dilanggar. Pada masa Mernisi kanak-kanak, 
situasi Maroko sedang kacau. Menurut ayahnya, kekacauan itu 
terjadi karena batas-batas suci tidak dihormati oleh kaum Kristen 
dan kaum perempuan.4

Batas-batas yang dialami oleh Mernissi itu mengingatkan kita 
pada pengalaman Kartini di Jawa menghadapi batas-batas dalam 
“harem” kadipaten, dan kemudian mengalami pemingitan dalam 
kamar pribadinya sesudah ia mengalami akil balig (menstruasi). 
Meski kedua pengalaman itu terpisah jarak waktu hampir seabad 
lamanya, namun ada garis yang merentangkan pada keduanya, yakni 
batas-batas. Betapa menarik memaknai batas-batas bagi perempuan, 
hingga mendorong Mernissi untuk melakukan pencarian akademik 
untuk menemukan di mana batas-batas itu. 

Tulisan ini akan mengupas pemikiran Mernissi yang ia 
ungkapkan dalam The Veil and The Male Elite, yang akan dilengkapi 
dengan tulisan-tulisannya yang lain untuk memperjelas posisi 
pemikiran feminis Mernissi di tengah modernisasi. 

Dalam tafsiran saya, masalah utama yang menjadi sasaran 
Mernissi untuk menemukan batas-batas adalah menyingkap 
selubung misoginis yang dililitkan pada hak perempuan. Dalam 
konteks hak perempuan terkandung dua batas. Batas pertama adalah 
batas yang mewujud dalam bentuk ruang dan peraturan (hukum 

3 Fatima Mernissi, Islam and Democracy: Fear of the Modern World 
(Cambridge: Perseus Publishing, 1992).

4 Mernissi, Perempuan-perempuan. 
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suci) yang misoginis terhadap perempuan. Batas kedua adalah 
batas dalam arti waktu ketika orang Arab menolak masa lalu yang 
gelap, yang menyembunyikan perempuan di dalamnya. Sementara 
para pemimpin Arab mengagung-agungkan masa lalu sebagai 
kejayaan identitas. Tetapi, orang Barat telah memainkan waktu, 
mengendalikan dunia Arab dengan arloji yang melingkar di tangan, 
menjajah Arab melalui kecepatan informasi, efisiensi pemasaran 
minyak di pasar bebas, kecepatan rudal untuk melindungi segala 
hal yang pernah dilakukan di masa jahiliyah (pra-Islam) — masa 
lalu orang Arab.

Sekilas tentang mernissi

Sebelum membahas tentang pemikiran feminis Mernissi, ada 
baiknya kita ketahui sekilas tentang pengalaman hidupnya. Ia 
seorang perempuan Maroko, yang lahir di kota Fez pada 1940, 
ketika gerakan pembebasan nasional sedang bangkit melawan 
kolonial Eropa. Sementara itu ia ditumbuhkan dalam kehidupan 
sehari-hari di harem bersama dengan para perempuan baik yang 
berontak (dalam gagasan) maupun yang mendukung hidup dalam 
batas-batas.

Kepekaannya “menjadi” perempuan yang dilapisi batas-batas ia 
rasakan dalam harem, namun gerakan pembebasan nasional membuka 
pintunya sehingga Mernissi dapat mengenyam pendidikan tinggi di 
Universitas Mohamed V di Rabat (ibukota Maroko), dan meraih gelar 
doktornya di Universitas Brandeis, Waltham, Massachusetts, Amerika 
Serikat. Yang terpenting dalam masa pembentukan pengetahuannya 
adalah pengalamannya mengenal Islam yang sejuk dari cerita Lalla 
Yasmina, neneknya dari pihak ibunya, yang pernah melakukan 
perjalanan haji ke Mekkah dan Medinah. Sementara di sekolah 
publik, ia mengenal Islam yang menakutkan dan merendahkan 
perempuan. Ia kemudian mencari kebenaran yang ia temukan dalam 
sejarah Medinah, ketika Nabi membebaskan budak dan perempuan 
dan menata hidup bersama secara egaliter. 
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Mernissi memiliki kemahiran mengolah kata dengan rasa sastra, 
yang dapat kita baca dalam karya- karyanya, antara lain, The Veil and 
The Male Elite: A Feminist Interpretation of Women’s Rights in Islam 
(1991), Dream of Trespass: Tales of Harem Girlhodd (1995), Forgotten 
Queens of Islam (1997), Islam and Democracy: Fear of the Modern 
World (20012). Kemahirannya mengolah kata, tak lain merupakan 
pengajaran dari ibunya melalui dongeng Seribu Satu Malam, 
tentang Putri Syahrazad yang berhasil lolos dari pembunuhan Raja 
Nebukadnezar yang punya dendam terhadap perempuan, berkat 
kata yang dirangkai menjadi cerita yang tak habis-habisnya. Jadi 
kata adalah strategi (bukan senjata), dan dengan menggunakan kata, 
Mernissi melintasi batas-batas.

Pertarungan Hak

Masalah utama menurut Mernissi adalah tentang hak. Dalam 
al-Qur’an disebutkan bahwa setiap manusia, secara esensial, 
mempunyai hak yang sama, yang tidak membedakan perempuan 
dan laki-laki. Tradisi Islam yang berasal dari Nabi Muhammad juga 
membangun hak yang setara antara perempuan dan laki-laki. Jika 
kemudian pada masa sekarang perempuan Muslim mempunyai 
masalah dengan hak, dalam tesis Mernissi,5 dikarenakan oleh konflik 
hak di kalangan elite laki-laki. 

Apakah pengertian hak menurut Islam? Mernissi merujuk 
pada sejarah Nabi Muhammad di Medinah dan Mekkah pada 
abad ke-7 ketika membebaskan perbudakan dan kekerasan. Pada 
masa itu Nabi menjamin keadilan dan martabat bagi perempuan 
dan laki-laki, bagi tuan dan budak, dan itulah yang menjadi dasar 
kebenaran mengenai hak. Pada masa itu, setiap perempuan yang 
datang ke Medinah memperoleh akses kepada kewarganegaraan 
penuh, status shahābī (Sahabat Nabi), dan dari segi bahasa, para 

5 Mernissi, The Veil, “Preface to the English Edition,” h. ix.



Pemberontakan Fatima mernissi

	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	2,	Januari	-	Juni	2016	 2�

perempuan itu memperoleh sebutan feminin, shahābiyyāt [bentuk 
jamak dari shahābiyyah] (bentuk feminin dari kata shahābī ).6 

Dengan merujuk sejarah pada masa Nabi, sejatinya Islam 
telah mempraktikkan apa yang disebut hak untuk perempuan 
dan laki-laki dalam menempati ruang publik dengan hak yang 
sama. Ruang publik politik disebut ummah, yakni sarana untuk 
memperbincangkan bagaimana menata “negara” dan agama, yang 
secara fisik berupa masjid. Kaum perempuan juga duduk dalam 
ummah, semacam dewan, untuk bersama-sama dengan Nabi dan 
para Sahabat lain memperbincangkan dengan bebas masalah politik, 
militer dan kehidupan sehari-hari. Jadi hak di ruang publik yang 
egalitarian antara perempuan dan laki-laki sudah diperkenalkan 
Nabi pada masa membangun dunia Islam di Medinah.7 

Mengapa rujukan sejarah ini digunakan oleh Mernissi untuk 
melakukan klaim pembenaran mengenai hak? Ini argumen Mernissi. 
Ia berpegang pada in nafa‘at al-dzikrā [Q 87: 9]8 — sebagaimana 
yang dikatakan dalam al-Qur’an — agar mengingat apa yang pernah 
diucapkan Nabi di masa lalu. Tetapi anehnya, elite politik laki-
laki di dunia Islam saat ini malahan asing mendengar tentang hak 
perempuan.9 Sementara dunia Barat menuduh Islam tidak memiliki 
konsep tentang hak, khususnya hak perempuan, dan juga tidak 
mengenal demokrasi. Elite politik laki-laki di dunia Arab saat ini 
merasa asing terhadap hak perempuan karena mereka melupakan 
cerita pada masa Nabi. Mereka mengejar ambisi-ambisi kekuasaan 
mereka sendiri dengan mengebiri hak-hak perempuan, lalu mereka 
mulai resah ketika perempuan Arab mulai bangkit. Ayah Mernissi10 

6 Mernissi, The Veil, h. viii. Setiap laki-laki yang berjumpa dengan Nabi 
Muhammad dan beriman kepadanya disebut “shahābī” (kata maskulin, yang 
bentuk jamaknya adalah “shahābah”), dan setiap perempuan yang berjumpa 
dengan Nabi Muhammad dan beriman kepadanya disebut “shahābiyyah” (kata 
feminin, yang bentuk jamaknya adalah “shahābiyyāt”). 

7 Mernissi, The Veil, h. viii.
8 Mernissi, The Veil, h. ix..
9 Mernissi, The Veil, h, ix.
10 Mernissi, Perempuan-perempuan, h. 12.



ruth indiah rahayu

24	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	2,	Januari	-	Juni	2016

pun menuduh bahwa kekacauan di Arab saat ini karena orang-orang 
Kristen dan kaum perempuan melanggar hudūd. Dalam penafsiran 
orang Maroko pada umumnya, hudūd justru dipandang sebagai 
batas suci yang melindungi kaum perempuan.

Batas dan Ruang

Orang-orang Arab menafsir bahwa batas ruang suci untuk 
melindungi kaum perempuan adalah harem (ruang privat). 
Sementara kaum laki-laki ditempatkan sebagai pelindung yang 
menguasai hak harem (dan seluruh isinya) dan ruang publik 
(politik). Ayah Mernissi menjaga dengan sangat keras batas-batas 
ruang kaum perempuan ini agar kaum perempuan dalam harem 
tidak keluar dari batas-batas. Karena begitu mereka ke luar dari 
batas, apalagi tanpa izin, maka dikatakan kekacauan bakal terjadi. 
Kedamaian akan terjadi jika kaum perempuan menghormati batas-
batas itu. 

Hal itu ada ceritanya. Ketika Mernissi masih kanak-kanak, 
ia dan sepupunya sering kali menjumpai perempuan-perempuan 
secara sembunyi-sembunyi, membuka ruangan laki-laki, ketika ayah 
dan pamannya pemegang kunci tidak sedang berada dalam harem. 
Ruangan laki-laki itu paling besar dan bagus, dan merupakan tempat 
mereka berkumpul, makan, membincang bisnis, mendengarkan 
radio dan main kartu. Radio dalam ruangan itu disimpan dalam 
almari yang dikunci. Entah bagaimana, para perempuan dapat 
membuat duplikat kunci untuk membuka ruang laki-laki guna 
mendengarkan radio Kairo. Apa yang mereka dengarkan? Lagu. 
Suara penyanyi Lebanon, Asmahan, menyanyikan lagu “Aku 
Jatuh Cinta.” Para perempuan ikut menyanyi sembari berjoget. 
Ketika Mernissi dan sepupunya mengetahui hal itu, ia kemudian 
melapor ke ayahnya. Di luar yang ia ketahui, laporan Mernissi itu 
ditindaklanjuti oleh ayahnya berupa pemanggilan dan penyidangan 
terhadap para perempuan dalam harem. Sejak saat itu ruang laki-
laki lebih dijaga ketat oleh ayahnya. Karena menurut ayahnya, “Jika 
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para perempuan itu bisa membuat kunci duplikat untuk membuka 
ruang laki-laki, maka tidak tertutup kemungkinan mereka akan 
membuat kunci duplikat untuk membuka pintu gerbang harem 
ke dunia luar.” Mernissi tidak mengetahui apa yang ia lakukan 
ternyata berakibat fatal. Ibu Mernissi menegurnya dengan bijaksana 
dan mengajari anak putrinya itu untuk mengunyah kata sebanyak 
tujuh kali sebelum ia keluarkan.11

Konsepsi tentang ruang antara publik dan privat sejatinya telah 
ditata oleh Nabi pada masa di Medinah. Pemisahan ruang publik 
dan privat ini ada ceritanya. Selama perang, Nabi dan istri-istrinya 
tinggal di mana pun, tanpa ada batas privat dan publik, sementara 
istri-istri Nabi pun ikut terlibat dalam peperangan. Setelah perang, 
sebagai pemimpin Nabi selalu kebanjiran tamu-tamu, atau 
kehidupannya selalu publik, sementara Nabi juga membutuhkan 
keintiman dengan istri-istrinya. Atas dasar kebutuhan tersebut 
gagasan untuk membuat batas ruang publik dan privat diciptakan. 
Kemudian Nabi membangun masjid yang diperuntukkan sebagai 
ruang publik politik dan agama, lantas di sekitarnya dibangun 
sembilan rumah untuk para istrinya yang dinyatakan sebagai ruang 
privat. Mobilitas para istri itu bebas bergerak dari ruang privat ke 
publik dan sebaliknya, yang berarti bahwa para perempuan tidak 
dibatasi keterlibatannya, baik dalam mengurus rumah tangga 
maupun politik dan agama.12 

Tetapi lantas terdapat keganjilan tafsir mengenai hijāb (din-
ding atau tirai pemisah) yang dinyatakan dalam al-Qur’an (33: 53) 
agar jika bercakap dengan istri Nabi harus dipisahkan oleh tirai. 
Ayat ini pada masa kini menjadi peraturan suci untuk memisah-
kan perempuan di ruang privat dengan laki-laki di ruang publik. 
Padahal Mernissi menemukan cerita di balik turunnya ayat tersebut 
yang bukan bermaksud menciptakan batas hak perempuan dan 
laki-laki terhadap ruang, melainkan berkaitan dengan etiket. 
Ceritanya begini. Anas ibn Malik, Sahabat Nabi, hadir ketika Nabi 

11 Mernissi, Perempuan-perempuan, h. 20-23.
12 Mernissi, The Veil, h. 102-114.
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menikah dengan Zainab. Setelah hidangan makan habis, ada tiga 
orang Sahabat Nabi yang kurang sopan, yang malah mengajak 
bercakap-cakap dengan Zainab yang cantik. Nabi tampak jengkel 
(dan cemburu) karena ia segera ingin bersama Zainab, namun 
tidak enak untuk mengusir ketiga orang Sahabat tersebut. Nabi 
tampak tidak tahu harus berbuat apa, lalu turun wahyu Allah yang 
memerintahkan agar Nabi mengulurkan gorden yang memisahkan 
privasinya dengan tamu tersebut. Tetapi oleh Thabari, fakta tentang 
gorden (sitr) ditafsirkan sebagai hijāb (tirai pemisah) dan sitr (secara 
harfiah berarti gorden).13 Dengan kata lain, konteks keseharian 
kisah pernikahan Nabi dengan Zainab itu di kemudian hari malah 
ditafsirkan sebagai dinding pembatas (hijāb) ruang perempuan 
(privat) dan laki-laki (publik). Termasuk membatasi perempuan 
dengan pakaian yang menutup seluruh tubuhnya (sitr).

Dengan merujuk pada sejarah Nabi di Medinah, tersingkaplah 
pembuatan batas-batas harem yang membatasi perempuan dengan 
dunia publik, yang dilakukan laki-laki Arab saat ini, justru meng-
ingkari peraturan yang pernah dibuat Nabi. Pada masa sekarang, 
harem menjadi batas-batas yang menyingkirkan perempuan dari 
ruang publik, masjid dan ummah. 

Batas dan Kata 

Kata begitu manjur melegitimasi batas-batas perempuan dalam 
rupa peraturan suci yang disebut syariah (yang bersumber dari 
al-Qur’an dan al-Sunnah). Tetapi hanya sedikit dari orang Arab, 
apalagi orang Barat, yang mengetahui bahwa hadis adalah kata. 
Kata yang Mernissi temukan menyimpang dari kebenaran kata 
yang diucapkan oleh Nabi.

Ada pengalaman ketika ia belajar di sekolah agama, gurunya 
mengajarkan hadis, yang isinya membuatnya terluka: “Rasulullah 
mengatakan bahwa anjing, keledai dan perempuan membatalkan 

13 Mernissi, The Veil, h. 85-88.



Pemberontakan Fatima mernissi

	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	2,	Januari	-	Juni	2016	 2�

salat seseorang apabila melintas di depan mereka, menyela dirinya 
antara orang yang salat dan kiblat.”14 Apakah benar Rasulullah 
begitu tega menyamakan perempuan dengan binatang? Mengapa 
pernyataan gurunya itu sangat tidak sesuai dengan cerita neneknya 
tentang Rasulullah yang digambarkan mengasihi perempuan? 
Masalah yang pertama ini kemudian disusul masalah yang kedua, 
yang juga berasal dari hadis, yang bunyinya: “Barangsiapa yang 
menyerahkan urusan mereka kepada perempuan, mereka tidak 
akan pernah memperoleh kemakmuran.”15 Seperti diketahui hadis 
adalah “kata,” yaitu perkataan yang diucapkan oleh Nabi dan 
kemudian ditulis oleh para Sahabat. Ketika kata ditranslasikan 
menjadi aksara oleh para Sahabat, memang hal itu menimbulkan 
persoalan kebenaran.16  

Hadis itu sendiri merupakan hukum suci (syariah), kodifikasi 
perkataan Nabi sebagai petunjuk atau pembimbing kehidupan 
Muslim baik di ruang publik maupun privat.17 Pada masa Nabi 
hidup, orang Muslim hidup di bawah kepemimpinan Nabi 
untuk hidup secara baik, tetapi setelah Nabi berpulang, timbul 
masalah. Masalah pertama adalah tentang memilih pemimpin yang 
melanjutkan segala peraturan yang sudah diterapkan Nabi untuk 
membimbing umat hidup dalam egalitarian. Masalah kedua adalah 
bagaimana seluruh petunjuk hidup dari ucapan Nabi tidak hilang 
dan tetap menjadi panduan untuk membimbing keberlangsungan 
umat Islam. Untuk yang terakhir ini, dibuat sebuah projek 
penyusnan syariah sebagai hukum suci karena berasal dari kehendak 
ilahi, dan fiqh sebagai tubuh pengetahuan keagamaan. Maka di 
satu pihak, para Sahabat Nabi disibukkan untuk mengodifikasi 
al-Qur’an sebagai kitab wahyu Allah, dan di lain pihak mengoleksi 

14 Al-Bukhari, Al-Shahīh (Collection of Authentic Hadiths) with commentary 
by al-Sindi (Beirut: Dar al-Ma‘rifa, 1978), vol. 1, h. 99, dikutip oleh Mernissi, 
The Veil, h. 64.

15 Al-Bukhari, Al-Shahīh, vol. 4, h. 226, dikutip oleh Mernissi, The Veil, 
h. 49.

16 Mernissi, The Veil, h. 64.
17 Mernissi, The Veil, h. 31.
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al-Sunnah (tradisi) yang berasal dari perkataan Nabi, yang kemudian 
dikodifikasi sebagai hadis. Maka sejak saat itu, al-Qur’an dan al-
Sunnah menjadi panduan yang membimbing hidup umat Islam.18  
Dalam implementasi kehidupan praktis, hadis menjadi peraturan 
(regulasi) yang sekaligus mentransformasi diri menjadi batas-batas 
yang mengatur perempuan.

Kehidupan perempuan tak luput dari batas-batas hukum 
suci itu. Ruang lingkup kehidupan dalam politik dan relasi-relasi 
intim dalam keluarga diatur oleh hukum suci ini. Tetapi justru 
Mernissi menemukan keganjilan-keganjilan karena batas-batas 
yang diberikan hadis itu malahan menjadikan perempuan setara 
dengan binatang dan tidak diperbolehkan untuk menjadi pemimpin 
politik. Bagaimana mungkin hukum suci menciptakan batas-batas 
(hudūd) yang mengkorupsi hak perempuan, dan melanggar konsepsi 
egalitarian yang pada masa Nabi hal itu dipraktikkan? Mengapa 
antara kata dan tindakan Nabi dengan praktik sosial di kemudian 
hari terdapat perbedaan yang fundamental? Mernissi mempelajari 
dua hadis yang ia anggap fundamental dalam menciptakan makna 
terhadap batas-batas perempuan, yang ia dapatkan dari Shahih 
al-Bukhari, yang selama ini dianggap sahih. Dua hadis itu masing-
masing berasal dari Abu Bakrah dan Abu Hurairah.

Dalam kitab Shahih al-Bukhari disebutkan bahwa Abu Bakrah 
pernah mendengar Nabi berkata: “Barangsiapa yang menyerahkan 
urusan mereka kepada perempuan, mereka tidak akan pernah 
memperoleh kemakmuran.” Hadis ini dianggap sahih dan karena 
itu secara a priori dianggap benar.19 Namun karena penulisan hadis 
menggunakan prosedur ilmiah, yakni investigasi dan verifikasi, maka 
Mernissi menemukan pintu untuk membuka batas-batas kebenaran 
tersebut. Pertama ia mencari konteks Abu Bakrah sebagai informan 
yang mendengar perkataan Nabi. Rupanya Nabi mengatakan 
hal itu dalam konteks ketika pada 628 M tentara Romawi yang 
dipimpin Heraklius berhasil membantai raja Persia, Khusraw Pavis 

18 Mernissi, The Veil, h. 58-59.
19 Mernissi, The Veil, h. 49.
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dan menghancurkan istana Sassanid. Setelah penghancuran itu, 
terjadi perebutan kekuasaan, termasuk oleh dua orang perempuan. 
Menjadi pertanyaan, apakah mungkin Nabi mengucapkan kata 
yang menentang kepemimpinan perempuan sebagai tanggapan 
terhadap situasi tersebut? Menurut Mernissi, rupanya al-Bukhari 
tidak melacak kebenaran informasi Abu Bakrah sejauh itu. Tetapi 
Mernissi menemukan sumber yang menyakinkan dari Ibn Hajar 
al-‘Asqalani dalam karyanya Fath al-Bari yang menunjukkan 
konteks Abu Bakrah ketika mengucapkan ulang perkataan Nabi 
tersebut.20

Abu Bakrah mengucapkan kembali perkataan Nabi pada saat 
terjadi kekacauan dalam pergantian kekuasaan setelah khalifah 
‘Utsman ibn ‘A��an terbunuh. Pada saat khalifah ‘Utsman terbunuh 
‘Aisyah, istri yang paling dikasihi Nabi, sedang beribadah haji di 
Mekkah, lalu ia mendengar pembunuhan itu dan pengangkatan ‘Ali 
ibn Abi Thalib, keponakan Nabi, menggantikan ‘Utsman sebagai 
khalifah keempat. ‘Aisyah menentang pengangkatan itu karena ia 
termasuk yang mengangkat ‘Utsman menjadi khalifah ketiga, dan 
menuntut diadakan investigasi untuk mengusut atas kematian 
‘Utsman. Sementara pengangkatan ‘Ali dipandang belum memenuhi 
prosedur politik yang benar. Lalu ‘Aisyah pergi ke Basrah untuk 
memimpin pasukan guna menurunkan ‘Ali dari “tahta.” Pada saat 
itu Abu Bakrah menjadi pemuka otoritas di Basrah, dan ragu-ragu 
ketika diminta ‘Aisyah untuk membantunya. Ia ragu-ragu antara 
untuk memilih ‘Aisyah dan ‘Ali. Kedua orang ini, menurut Nabi, 
adalah orang yang bakal masuk surga.21

Keraguan Abu Bakrah harus dilihat dalam kaitannya dengan 
jabatan. Ia bukan orang asli Basrah, sementara sebelum memeluk 
Islam, ia adalah budak dari Tha’if yang dihina-hinakan. Seorang 
budak tidak pernah memiliki garis keturunan yang jelas, sedangkan 
kejelasan garis keturunan merupakan legitimasi yang penting pada 
saat itu untuk diakui secara sosial. Di Basrah hanya keturunan 

20 Mernissi, The Veil, h. 50.
21 Mernissi, The Veil, h. 50.
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bangsawan yang dapat menduduki jabatan tinggi, sementara ketika 
itu Abu Bakrah menjadi pejabat yang punya otoritas terhadap para 
bangsawan di sana tanpa garis keturunan jelas. Dalam kebimbangan 
tersebut, Abu Bakrah berusaha untuk mengingat perkataan Nabi 
pada 25 tahun sebelumnya, dan sudah dapat dipastikan perkataan 
Nabi tersebut ia gunakan sebagai senjata untuk menolak membantu 
‘Aisyah dalam Perang Unta itu. Ketika ‘Aisyah menyampaikan 
permintaannya, Abu Bakrah menjawab bahwa mengapa ‘Aisyah 
merasa keberatan terhadap ‘Ali yang dipilih tanpa konsultasi 
padanya, sementara ketika dia mengangkat ‘Utsman sebagai khalifah 
ketiga tanpa pula konsultasi dengan yang lain.22 Lalu Abu Bakrah 
mengatakan: 

Benar Anda adalah umm [ibu, yang menyebut secara tidak 
langsung gelarnya “Ibu Orang-orang Mukmin,” yang diberikan 
Nabi kepada istri-istrinya selama tahun-tahun terakhir hidup 
beliau]; benar bahwa dengan demikian Anda mempunyai hak-
hak atas kami. Tetapi aku mendengar Nabi pernah mengatakan: 
“Barangsiapa menyerahkan kekuasaan [mulk] kepada seorang 
perempuan, maka mereka tidak akan pernah memperoleh 
kemakmuran.”23

Konteks sejarah pengucapan kembali atas perkataan Nabi oleh 
Abu Bakrah itu telah jelas berhubungan dengan privilese kekuasaan 
yang sedang disandang oleh Abu Bakrah. Perkataan Nabi kemudian 
dipergunakan sebagai senjata suci untuk mencampakkan peranan 
‘Aisyah secara politik.

Adapun hadis kedua adalah hadis yang diceritakan oleh Abu 
Hurairah mengenai perempuan setara dengan binatang. Hadis ini 

22 Mernissi, The Veil, h. 54-55.
23 Ibn Hajar al-‘Asqalani, Huda al-Sari, Muqaddimat Fath al-Bari, biasanya 

dikenal Fath al-Bari. Kitab ini mengandung teks Shahih al-Bukhari dengan syarah 
oleh al-‘Asqalani (Kairo: Maktabat Musthafa al-Babi al-Halabi fi Misr, 1963), 
vol. 13, h. 46, dikutip oleh Mernissi, TheVeil, h. 56-57.
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telah mengguncang perasaan Mernissi paling mendalam (tentu 
saja karena ia sebagai perempuan disetarakan dengan binatang). 
Mernissi merasa keganjilan pada hadis tersebut karena bagaimana 
mungkin Nabi yang pada masa itu membebaskan perempuan dan 
budak, kemudian mengeluarkan perkataan bahwa perempuan 
setara dengan binatang. Ternyata konteks hadis itu berhubungan 
dengan perubahan arah kiblat salat. Hanya hadis Abu Hurairah 
yang memandang perempuan sebagai pembatal salat jika melintas 
di depan orang yang salat. 

Pada mulanya, sebagaimana bimbingan Allah, orang Muslim 
salat menghadap ke arah Yerusalem yang dihuni orang-orang Kristen 
dan Yahudi. Sementara di Mekkah terdapat Ka‘bah peninggalan 
Ismail-Ibrahim tetapi dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang 
memusuhi Nabi. Yerusalem, menurut Nabi, terlalu jauh dari 
umatnya, dan ia menginginkan agar umatnya mempunyai arah salat 
yang berada di sekitar tempat tinggalnya untuk mempribumisasikan 
warisan Yahudi-Kristen. Nabi kemudian mengajukan permohonan 
kepada Allah, dan kemudian mengubah arah kiblat salat dari 
Yerusalem ke arah Ka‘bah yang berkedudukan di Mekkah.24 

Ketika seseorang menanyakan tentang tiga hal yang membatalkan 
salat, yakni anjing, keledai, dan perempuan kepada ‘Aisyah, Ibn 
Marzuq, seorang Sahabat Nabi, berada di situ. Ia mendengar 
jawaban ‘Aisyah: “Kamu membandingkan kami (perempuan) 
dengan keledai dan anjing. Demi Tuhan, saya pernah menyaksikan 
Nabi salat sementara saya ada di sana sedang berbaring antara 
kiblat dan Nabi yang sedang salat. Supaya tidak mengganggunya, 
saya diam tak bergerak.”25 ‘Aisyah memang menjadi tempat kaum 
Mukmin untuk mengklarifikasi apa yang mereka dengar tentang 
perkataan Nabi. Ia dipercaya bukan hanya karena istri Nabi, 
melainkan juga karena kapasitas pribadi dan intelektualnya. Ibnu 
Atha’, seorang Sahabat Nabi, pernah berkomentar bahwa ‘Aisyah 

24 Mernissi, The Veil, h. 65-70.
25 Al-Bukhari, Al-Sahīh, Vol. 1, h. 199, dikutip oleh Mernissi, The Veil, h. 

70.
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adalah seorang yang memiliki pengetahuan fiqh terbaik dan yang 
paling terdidik di antara para Sahabat lain.

‘Aisyah pernah menolak hadis dari Abu Hurairah yang menya-
takan bahwa rumah, perempuan dan kuda membawa bencana. 
Al-Bukhari dalam Shahīh-nya sama sekali tidak memuat penolakan 
‘Aisyah ini. Perhatikan penjelasan Imam Zarkasyi, seorang ulama 
terkemuka abad ke-14 M, sebagai berikut:

Mereka [para Sahabat Nabi] menceritakan bahwa Abu Hurairah 
menyatakan bahwa Rasulullah bersabda: “Tiga hal membawa 
bencana: rumah, perempuan, dan kuda.” ‘Aisyah menanggapi: 
“Abu Hurairah tidak mau belajar dengan baik. Ketika itu 
ia datang ke rumah kami, saat Nabi sedang separuh bicara. 
Abu Hurairah hanya mendengar di akhir kalimat. Waktu itu 
Nabi menutup kalimat dengan mengucapkan: Semoga Allah 
menolak orang-orang Yahudi atas apa yang mereka ucapkan 
mengenai tiga hal yang membuat sial, yakni rumah, perempuan 
dan kuda.”26

Tetapi pandangan Abu Hurairah itu telah memasuki teks-teks 
keagamaan yang prestisius, seperti halnya Shahīh al-Bukhāri. Lalu 
entah mengapa al-Bukhari tidak memasukkan koreksi ‘Aisyah 
tersebut. Untuk itu perlu dipertimbangkan untuk memahami 
sisi psikologis Abu Hurairah. Sebelumnya ia adalah seorang 
budak dengan nama ‘Abd al-Syams (Hamba Matahari), lalu demi 
menghilangkan makna keberhalaan sebagai pemuja matahari, Nabi 
mengganti namanya menjadi Abdullah. Karena sehari-harinya ia 
seringkali berjalan-jalan diiringi kucing betina kecil perliharaannya, 
maka ia mendapat julukan Abu Hurairah (Bapak Kucing Betina 
Kecil). Julukan ini tak menyenangkan Abu Hurairah karena 
terkandung unsur feminitas di dalamnya, lalu ia berdalih Nabi 

26 Imam Zarkasyi, Al-Ijābah li Irādah māIstadrakathu ‘Aisyah ‘ala al-Shahābah 
(Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1980), h. 113, dikutip oleh Mernissi, The Veil, 
h. 76.
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menjulukinya Abu Hirr (Bapak Kucing Jantan). Menurutnya, 
jantan lebih baik daripada betina. Sensitivitasnya terhadap label 
feminin, berasal dari pekerjaannya yang tidak menunjukkan 
kejantanan. Pekerjaan Abu Hurairah adalah melayani Nabi, dan 
kadangkala membantu pekerjaan rumah tangga di rumah-rumah 
para perempuan Nabi. Pada masa itu pekerjaan yang dianggap 
jantan adalah melakukan perdagangan seiring dengan ekspedisi 
militer lintas wilayah, sehingga pekerjaan semacam yang dikerjakan 
Abu Hurairah itu dipandang betina. Barangkali di bawah alam 
bawah sadarnya melekat dua hal yang kemudian ia benci: kucing 
betina dan para perempuan, yang justru menjadi bagian dekat 
dengan kehidupannya.27

Atas nama kebenciannya terhadap kucing betina dan para 
perempuan, Abu Hurairah pernah menyatakan bahwa Nabi pernah 
mengatakan kucing betina lebih baik ketimbang perempuan. 
Pernyataan Abu Hurairah itu telah dikoreksi oleh ‘Aisyah, yang 
disaksikan oleh seorang Sahabat. 

Kami bersama ‘Aisyah dan Abu Hurairah. Tanya ‘Aisyah: “Abu 
Hurairah, benarkah engkau mengatakan bahwa engkau pernah 
mendengar Nabi menyatakan bahwa seorang perempuan akan 
masuk ke dalam neraka karena menelantarkan kucing betinanya 
tanpa makan-minum?” Abu Hurairah menjawab: “Benar, aku 
mendengar Nabi mengatakan hal itu.” Lalu ‘Aisyah menukas: 
“Seorang mukmin sangat berharga di mata Allah. Bagaimana 
mungkin Allah akan menyiksanya hanya karena seekor 
kucing?....Abu Hurairah, lain kali jangan engkau menyatakan 
kembali perkataan Nabi yang tak kamu pahami. Simaklah apa 
yang engkau ucapkan kembali itu.”28

27 Mernissi, The Veil, h. 70-71.
28 Imam Zarkasyi, Al-Ijābah, h. 118, dikutip oleh Mernissi, The Veil, h. 

72.
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Koreksi ‘Aisyah terhadap pernyataan Abu Hurairah itu jelas 
bahwa Abu Hurairah tidak menggunakan nalar dalam menilai 
perkataan Nabi. Mungkin karena Abu Hurairah sebagai lelaki 
merasa “terluka” dipandang tidak bernalar oleh seorang perempuan, 
maka ia tak jarang menyerang ‘Aisyah pula. Saking seringnya 
‘Aisyah mengoreksi pernyataannya (yang tak nalar), maka pada 
suatu hari Abu Hurairah mencela ‘Aisyah: “Oh Ibu, saya telah 
mengumpulkan hadis, sementara kamu terlalu sibuk dengan celak 
mata dan cermin.”29 Masalahnya, Abu Hurairah adalah pencerita 
hadis yang intim dengan kehidupan rumah istri-istri Nabi, di 
mana Sahabat lain banyak yang tak mengetahuinya. Sehingga 
hadis dari Abu Hurairah tidak mempunyai bandingan dengan 
hadis dari Sahabat yang lain. Contohnya lagi tentang perempuan 
yang dianggap tidak suci ketika sedang menstruasi dan sesudah 
melakukan hubungan seksual. Anggapan ini merupakan warisan 
zaman jahiliyah tetapi menjadi kepercayaan yang tetap dipeluk 
sampai pada masa Islam. Perihal ini ‘Aisyah dan istri-istri Nabi 
yang lain tak bosan-bosannya untuk mengklarifikasi bahwa Nabi 
tidak pernah menilai tidak suci bagi perempuan yang demikian. 
Tetapi Abu Hurairah  menyatakan bahwa Nabi mengatakan bagi 
perempuan yang setelah selesai melakukan hubungan seksual (junub) 
tidak boleh berpuasa. Pernyataan Abu Hurairah itu mengundang 
para Sahabat untuk mengklarifikasi kepada istri-istri Nabi. Ummu 
Salamah dan ‘Aisyah menjawab: “Nabi biasa menghabiskan malam 
dalam keadaan junub tanpa mandi mensucikan diri, sementara pagi 
harinya Nabi berpuasa.” Ketika para Sahabat mengoreksi pernyataan 
Abu Hurairah, ia mengelak dan akan mempertimbangkan kembali 
pernyataannya, tetapi ia tak pernah melakukannya.30

29 Ibn Hajar al-‘Asqalani, Al-Ishābah fī Tamyīz al-Shahābah (Kairo: Maktat 
al-Dirasah al-Islamiyyah Dar al-Nahdlah, t.th.), Vol. 7, h. 440, dikutip oleh 
Mernissi, The Veil, h. 72.

30 Imam Zarkasyi, Al-Ijābah, h. 112 dan 113, dikutip oleh Mernissi, The 
Veil, h. 72-72.
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Sekali lagi, hadis dari Abu Hurairah itu tidak diklarifikasi oleh 
al-Bukhari dengan ucapan para istri Nabi, termasuk ‘Aisyah. Maka 
semakin menjadi jelas bahwa bukan Nabi dan agama Islam yang 
menyingkirkan hak perempuan, namun para elite laki-laki itu yang 
melakukannya.

Batas dan Waktu 

Cerita Lalla Yasmina, nenek Mernissi, tentang Medinah telah 
membangun imaginasi Mernisi mengenai waktu. Mernissi adalah 
perempuan yang hidup di dunia Arab dalam konsepsi waktu 
“saat ini” (present). Apa yang disebut “saat ini” lembam dengan 
jalinan cerita tentang modernisasi yang dibawa oleh orang Barat 
ke negeri Arab dan syarah hadis misoginis oleh elite laki-laki Arab 
yang mengingkari kata Nabi itu sendiri. Maka konsepsi simbolis 
mengenai “saat ini” dialami Mernissi saat ia mendapat pelajaran 
hadis di sekolah, saat ia mendengar opini para laki-laki tentang 
para perempuan Maroko yang mengikuti pemilihan anggota 
legislatif, yang semua itu kontras dengan cerita Lalla Yasmina 
tentang Medinah “saat lalu” di masa Nabi. Di situ ada batas 
tentang waktu, antara pembebasan perempuan (masa Nabi) dan 
pengucilan perempuan setelah masa Nabi. Ada batas waktu yang 
menyimpan misteri pengingkaran elite laki-laki terhadap tindakan 
Nabi mengenai hak perempuan. 

Mernissi menyatakan bahwa orang Arab gagap menghadapi 
konsep waktu “saat ini,” di mana hak asasi manusia dan demokrasi 
melambari pembebasan perempuan. Orang Arab dihantui ketakutan 
terhadap pembebasan hak perempuan, takut perempuan ke 
luar dari batas-batas harem, sebagaimana yang dinyatakan oleh 
ayahnya. Tetapi mereka juga mengidap ketakutan dengan sejarah 
“masa lalu” mereka sebelum Islam datang. Masa lalu mereka yang 
disebut jahiliyah dihidupi oleh pemujaan terhadap tiga dewi (tuhan 
perempuan): al-‘Uzza, al-al-Manat, dan al-Lata. Al-‘Uzza adalah 
dewi yang merepresentasikan keprajuritan, semacam militer. Al-
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‘Uzza dipercayai haus darah dan meminta darah pengurbanan 
manusia dalam perang. Al-Manat adalah dewi kematian, yang 
dihubungkan dengan pemegang nasib manusia, keberuntungan dan 
kesialan, yang semuanya berujung pada takdir mati. Al-Lata adalah 
dewi yang dihubungkan dengan perang dan kesuburan, tetapi 
makna perang lebih ditonjolkan sebagai karakter dewi ini. Simbol 
dewi-dewi ini berada Mekkah dan Medinah. Ada ritual yang disebut 
wa’d untuk mempersembahkan kurban kepada dewi-dewi ini, salah 
satunya adalah penguburan hidup-hidup anak perempuan. Dalam 
ritual itu, seorang ibu akan mengubur anak (bayi) perempuannya, 
di mana keputusan penguburan itu dilakukan bapaknya (ibu hanya 
menjalankan).31 

Masa jahiliyah ditandai oleh siklus kemiskinan, kekacauan 
dan kekerasan, karena itu juga disebut zaman kegelapan. Ketika 
Islam datang, orang Mekkah dan Medinah dilarang oleh Nabi 
untuk menyembah dewi-dewi tersebut, dan meninggalkan ritual 
kekerasan. Islam menghancurkan siklus itu dan mengajari orang 
Arab untuk mempelajari bintang dan waktu sebagai hadiah. Untuk 
mentransformasi hal itu, al-‘Uzza dan simbolnya, yang masuk dalam 
ingatan orang Arab, harus dihancurkan. Ini sekaligus penghancuran 
terhadap keperempuanan agar tidak dipergunakan dalam kekuasaan. 
Saat itulah terjadi sejarah penyingkiran perempuan dari kekuasaan, 
yang disebut zaman titik nol. Orang Arab membuat kalender 
Hijriah dengan menghilangkan sejarah 622 tahun sebelumnya. 
Mereka benar-benar “membunuh” sejarah kelam, sejarah kekuasaan 
para dewi.32 

Meski sejarah kekuasaan dewi-dewi telah dilenyapkan, Nabi 
Muhammad memberi ruang politik bagi perempuan dan membe-
rikan hak-hak perempuan. Nabi tidak melenyapkan kekuasaan 
perempuan. Apa yang terjadi adalah masa sesudah Nabi, ketika 
ingatan orang Arab terhadap masa jahiliyah belum hilang. 
Aristokrasi Arab Islam tumbuh, sembari tetap menyingkirkan 

31 Mernissi, Islam and Democracy, h. 114-30.
32 Mernissi, Islam and Democracy, h. 114-30.
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perempuan dari ruang politik. Mereka membangun istana, dengan 
membagi-bagi ruang yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. 
Perempuan ditempatkan di ruang yang bukan ruang politik, tetapi 
dikurung dalam ruang privat yang disebut harem.33 Dalam harem 
perempuan diasingkan dari segala urusan politik. Itulah batas, hijab, 
yang mengerangkeng perempuan.

Kekuasaan perempuan selanjutnya diidentikkan dengan 
masa jahiliyah, dan orang Muslim malu untuk mengingat hal itu. 
Perempuan yang berkuasa juga diidentikkan dengan kekacauan 
dan kekerasan. Lantas Islam datang membawa harapan terhadap 
kebangkitan setelah mati (al-ba‘ts) sebagai hadiah bagi mereka 
yang berserah diri. Sementara pada masa jahiliyah mereka hidup 
tergantung pada perempuan, yang melahirkan mereka, kemudian 
mati dan menjadi debu. Tetapi Islam membawa kabar gembira, 
orang Arab tidak akan mati dalam keabadian surga bahkan ditemani 
oleh bidadari yang cantik jelita. Lalu orang Arab memasuki 
sejarah melalui penguasaan waktu berupa kalender Arab, kalender 
Hijriah.34 

Maka waktu bagi orang Arab adalah keabadian, sesuatu yang 
absen dari masa lalu dan masa sekarang. Itulah sebabnya mereka 
membuat batas-batas dengan masa lalunya melalui cara menimbuni 
kekuasaan perempuan, sementara mereka tidak sanggup bersama 
masa kini yang telah dirampas oleh orang Barat. Sejak saat itu 
serdadu berseragam dari Spanyol dan Prancis hingga pedagang dan 
ilmuwan yang berdasi berdatangan untuk mereguk minyak-minyak 
di tanah Arab. 

Mernissi menyitir pendapat Serge Moscovici35 bahwa Barat 
mentransformasi waktu ke dalam pemeradaban dunia, yang men-
jadikan dirinya begitu menawan, sekaligus menghapuskan tradisi 

33 Mernissi, Islam and Democracy, h. 114-30.
34 Mernissi, Islam and Democracy, h. 130-35.
35 Serge Moscovici, “Le temps at l’espace social,” interview in L’Espace et le 

temps aujourd’hui (Paris: Edition du Seuil, 1983), h. 262, dikutip oleh Mernissi, 
The Veil, h. 17.
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yang lain. Masyarakat Barat yang telah mengalami industrialisasi 
lanjut seperti sekarang ini mengatur kebudayaan ke dalam sebuah 
ritme waktu, tak pandang di mana pun tempat dan kebudayaannya. 
Parade tentara di pusat kota sebagaimana pada masa kolonial telah 
usai, dan kini berganti dengan arloji pengatur waktu. Waktu telah 
mengontrol kekuasaan ekonomi-politik terhadap orang Arab. 
Minyak Arab tidak berarti, karena waktu adalah pengontrol atas 
kecepatan pemasaran minyak yang niscaya di pasar bebas. Kontrol 
waktu mewujud berupa logo-logo, dan sirkulasi informasi. 

Muhammad ‘Abid al-Jabiri, pemikir Maroko,36 menganjurkan 
agar Muslim merujuk ke masa lalu. Masa lalu diibaratkan sebagai 
cermin, di mana pada saat ini Muslim dapat berkaca, sehingga 
dari sana dapat menemukan energi atau kekuatan baru untuk 
bangkit. Karena Islam mempunyai warisan pemikiran masa lalu 
mengenai sistem sensor kekuasaan yang mujarab, di mana politik 
dan agama merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. 
Namun kedatangan pemikiran dari Barat mengenai nalar telah 
mengacaukan sistem sensor tersebut. Apa yang disebut pengetahuan, 
rasionalitas dan kemajuan yang diperkenalkan Barat dalam paket 
modernisasi justru menurut Al-Jabiri merupakan sumber kekacauan 
yang dialami oleh dunia Arab saat ini.37

Al-Jabiri38 mengatakan bahwa pada masa lalu kehadiran agama 
dan para imam merupakan gudang pemroduksi gagasan-gagasan 
yang menjadi inspirasi atau rujukan politik. Pada abad ke-8, sarjana-
sarjana Muslim telah membuat katalog hadis dan ilmu agama di 
bawah supervisi Khalifah al-Mansur pada  Dinasti Abbasiyah guna 
menyusun teks-teks yang dapat menjadi norma penyensoran (norma 
pembatasan) untuk menata negara dan masyarakat. Tetapi politisi 

36 Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Nahnu wa al-Tsarwah (Beirut: Al-Markaz 
al-Tsqafi al-‘Arabi, Al-Dar al-Baidla’ dan Dar al-Ttali’ah, 1980), h. 22, dikutip 
oleh Mernissi, The Veil, h. 15-16.

37 Al-Jabiri, Nahnu wa al-Tsarwah, h. 22, dikutip oleh Mernissi, The Veil, 
h. 15-16.

38 Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Taqwīm al-‘Aql al-‘Arabī (Beirut: Daral-Tali’ah, 
1984), vol 1, h. 63, dikutip oleh Mernissi, The Veil, h. 16.
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Arab saat ini telah gagal mengikuti tradisi Arab seperti di masa 
lalu yang menggunakan sistem kontrol dalam mengatur negara 
dan masyarakat. Kedatangan ilmuwan Barat dengan rasionalisasi 
pengetahuan dan teknologi malah menjadi rujukan politisi dunia 
Arab, sehingga dunia Islam terdesak hanya sebagai konsumen yang 
pasif. 

Tradisi Islam sebagai Teks

Untuk menelusuri genealogi terhadap batas-batas yang meng-
hilangkan hak perempuan, Mernissi telah menelisik lipatan-lipatan 
sejarah yang hidup dalam teks-teks mengenai kehidupan di masa 
Nabi dan sebelumnya. Menelisik lipatan-lipatan berbagai teks 
seperti menjelajahi hutan rimba yang meliputi berjilid-jilid kitab. 
Mernissi mengikuti metode hermeneutika syarah hadis yang banyak 
dilakukan oleh pemikir Islam sebelumnya, dan mencocokkan satu 
sumber dengan lainnya. Prosedur yang dilakukan Mernissi adalah 
begini.

Pertama, ia membangun hubungan konsultatif dengan para ahli 
fikih yang berada di tempat ia tinggal. Sudah menjadi tatakrama, 
jika ada orang yang datang untuk berkonsultasi, meminta informasi 
mengenai sumber-sumber al-Qur’an dan hadis, maka fakih tersebut 
wajib memberitahunya (ilmu harus dibagikan). Mernissi mendapat 
rekomendasi dari beberapa fakih untuk mencari kitab Fath al-
Bari karya Ibn Hajar al-‘Asqalani (1372-1449) yang terdiri dari 
17 jilid, yang mengulas hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari 
(810-870). 

Kedua, Mernissi mempelajari syarah para fukaha tentang hadis. 
Al-‘Asqalani mengomentari satu per satu kumpulan hadis al-Bukhari 
(dalam Shahih-nya), kemudian membuat klarifikasi historis, yakni 
menemukan peristiwa politik yang melatarbelakangi hadis, deskripsi 
pertempuran, identitas pihak yang bertikai, identitas para perawi, 
opini antara para perawi dan perdebatan mengenai kebenaran. 
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Ketiga, Mernissi menyeleksi teks-teks misoginis dan mencari 
syarah para fukaha selain al-‘Asqalani seperti Imam Zarkasyi 
(abad ke-14) dan al-‘Afghani (abad ke-19) mengenai hadis yang 
diriwayatkan al-Bukhari yang berhubungan dengan hadis misoginis. 
Mernissi menilai bahwa yang terpenting dalam mempertimbangkan 
kualifikasi penutur (perawi), menurut Malik ibn Anas (abad ke-8), 
seorang fakih (abad ke-8), adalah kapabilitas, kecerdasan, ingatan 
dan moralitas. 

Tanggapan Reflektif

Perjalanan Mernissi untuk melintasi batas-batas (hudūd) bagi 
hak perempuan bermula dari pengalaman hidup pribadinya yang 
kemudian ditransformasikan ke dalam sains. Transformasi itu 
sendiri merupakan perjalanan hermeneutik, suatu metodologi 
dan prosedur metodis yang memerlukan keberanian, sehingga 
dapat menyingkap kekeliruan syarah Sahabat terhadap sumber 
otentiknya, yakni Nabi Muhammad. Kekeliruan itu tidak lain 
berasal dari prasangka misoginis Sahabat, yang dalam hal ini adalah 
Abu Bakrah dan Abu Hurairah, lalu diperkuat oleh al-Bukhari yang 
tidak melakukan pengecekan dengan hadis dari para perempuan 
(‘Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain). 

Dalam tafsiran saya, Mernissi menemukan apa yang disebut 
batas-batas (hudūd) bagi hak perempuan yang meliputi ruang, 
kata dan waktu yang mengalami kesenjangan (dalam proses 
sejarah) antara masa kini dan masa lalu di masa Nabi. Berdasarkan 
penemuan itu, Mernissi tumbuh keberaniannya untuk mengajak 
kaum perempuan Arab merebut hak mereka yang hilang. Ia tampil 
sebagai pemikir yang hendak membebaskan kaum perempuan 
Arab dari syarah hadis-hadis misoginis, baik dari dalam dunia Arab 
maupun dari imperialisme Barat. Tetapi elite laki-laki Arab takut 
terhadap perkembangan maju kaum perempuan. Laki-laki Arab 
masih menyimpan ingatan terhadap masa lalu, masa jahiliyah, 
yang diwarnai kemiskinan, kekacuan dan kekerasan karena dunia 
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mereka dikuasai oleh dewi-dewi. Mereka takut kaum perempuan 
Arab yang maju itu akan menjadi dewi-dewi yang haus darah. Maka, 
sampai saat ini, kaum laki-laki Arab akan tetap mengurung kaum 
perempuan di ranah privat dalam harem-harem yang modern.

Di kawasan al-maghribi, Mernissi telah diakui sebagai pemikir 
feminis terkemuka, setelah era pejuang kaum perempuan perang 
melawan kolonialis. Sebagaimana feminis yang dibesarkan dari 
negara mantan jajahan, kritik Mernissi diwarnai pemikiran pos-
kolonial, baik sebagai perempuan, sebagai Muslim dan sebagai 
bangsa Arab yang masih terjajah sampai sekarang. Dengan amat 
menawan ia mengkorelasikan simbolisasi batas-batas dari kehidupan 
pribadinya dengan struktur kekuasaan dalam Islam dan imperialisme 
Barat. 

Namun, sejarah Islam yang ditelusurinya cukup panjang dan 
mengerucut di tanah Mekkah dan Medinah, sehingga Mernissi 
melakukan reduksi terhadap pembentukan sejarah tradisi di Arab 
yang beragam. Jika dipertanyakan Arab itu apa dan di mana 
batas-batasnya, sejarah pembentukan Arab sebagai geopolitik 
baru terbentuk pada pertengahan abad ke-20, di mana Maroko 
termasuk di dalamnya. Mernissi sendiri mengakui bahwa negaranya 
adalah di kaki langit barat dari Arab (al-maghribi) yang jauh dari 
Mekkah dan Medinah sebagai pusat kebudayaan Arab, untuk 
mengatakan negerinya itu marginal dari pusat Arab. Itu artinya 
Maroko mempunyai sejarah pembentukan tradisinya yang berbeda 
dengan Mekkah dan Medinah. Invasi Bani Umayyah (yang 
merepresentasikan kerajaan Islam) ke Maroko sekitar 680, dan 
setelah itu orang Berber perlahan-lahan memeluk Islam. Tetapi 
Mernissi tidak menggali tradisi misoginis sebelum Islam datang 
ke Maroko atau tradisi orang Berber, untuk lebih mempertajam 
bangunan patriarki yang dimasukkan ke dalam pemahaman syariah 
oleh elite Arab dan percampurannya dengan sejarah tradisi di 
Maroko itu sendiri. 

Hal yang mengundang pertanyaan pula adalah tentang konsepsi 
waktu masa lalu orang Arab yang dikuasai oleh dewi-dewi yang 
haus darah. Orang Arab saat ini menyimpan “trauma” terhadap 



ruth indiah rahayu

42	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	2,	Januari	-	Juni	2016

sejarah jahiliyah yang dikuasai perempuan. Tetapi bukankah yang 
menjadi cerita masa lalu itu di Mekkah dan Medinah, persisnya yang 
menyimpan sejarah masa lalu itu adalah orang Arab yang berada di 
Mekkah dan Medinah, lalu bagaimana mungkin digeneralisasi masa 
lalu dunia Arab, yang berarti berlaku pula untu Maroko? Apakah 
ketakutan orang-orang Mekkah dan Medinah terhadap masa lalu 
mereka berlaku sama terhadap orang-orang Maroko, atau lebih luas 
lagi terhadap orang-orang Muslim?

Lalu dalam kajiannya itu Mernissi menempatkan Islam sebagai 
teks praktis, sehingga Mernissi tidak berkutat dengan aliran-aliran 
dalam Islam yang bersifat teologis. Teks praktis dalam kajiannya 
bernuansa sosiologis dan politis, sehingga konteks yang dikaji 
Mernissi ini adalah ranah yang sekuler. Tetapi, argumen sekuler ini 
bisa kurang strategis untuk memperoleh klaim pembenaran dari 
berbagai macam aliran teologis dalam Islam melawan pemahaman 
syariah yang misoginis. Acap kali ketika kaum perempuan dapat 
meyingkap pandangan-pandangan misoginis, yang dihadapi adalah 
klaim teologis yang seperti tak terbantahkan. v

Ruth Indiah Rahayu adalah mahasiswa S3 Program Studi Filsafat, STF 
Driyarkara. Ia aktif bergiat sebagai peneliti feminis pada Institut Kajian 
Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif (INKRISPENA) untuk kajian krisis 
dan perlindungan sosial transformatif, dan mendirikan Sekolah Belajar 
Feminisme di Jakarta. Ia juga dipercaya sebagai pengasuh rubrik UMI (rubrik 
feminisme) di media online IndoProgress.
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KeDUDUKAn KAUm PeRemPUAn 
DAlAm ISlAm

Sebuah Konstruksi Sosial-Keagamaan

Syanthy Christianty Salim

Pendahuluan

Dalam masyarakat manapun di dunia, terlepas dari berbagai 
macam kelompok yang didasarkan atas ras, suku bangsa, agama atau 
kepercayaan tertentu, selalu akan ada dua pembagian kelompok 
besar yang mengatasi itu semua. Dua kelompok besar tersebut 
didasarkan atas jenis kelamin manusia: laki-laki dan perempuan. 
Pembagian ini memberikan identitas awal yang disandang oleh 
manusia pertama kali sejak ia lahir ke dunia. Saat seorang bayi 
merah lahir dari rahim seorang ibu ke dunia ini, pertanyaan 
pertama yang lantas diajukan orang adalah bukan namanya, 
bukan pula agama apa yang akan dianutnya, atau rasnya dan 
kewarganegaraannya, melainkan apa jenis kelamin bayi itu. Sejak 
terlahir ke dunia, seorang manusia “dipaksa” untuk langsung masuk 
ke dalam salah satu pembagian kelompok paling besar di dunia 
berdasarkan jenis kelamin yang tidak dapat dipilih. Jenis kelamin 
atau yang lazim disebut seks1 menjadi sebuah identitas penanda 
pertama yang disandang manusia yang lantas memasukkannya ke 

1 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: 
Gramedia, 1986), h. 517.
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dalam satu kelompok besar seks, laki-laki atau perempuan, yang 
akan tetap disandangnya sampai ia meninggal.2

Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara 
biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu. Mau tidak 
mau, suka tidak suka, ketika seorang manusia lahir, ia sudah pasti 
memiliki satu jenis kelamin tertentu. Konsep jenis kelamin (seks) 
ini lantas digunakan dan berjasa besar dalam hal pembedaan 
laki-laki dan perempuan berdasarkan unsur biologis dan anatomi 
tubuh. Contohnya, setiap laki-laki yang ada di dunia ini memiliki 
penis, testis, memproduksi sperma dan ciri-ciri biologis lain. 
Sedangkan, perempuan mempunyai alat reproduksi seperti rahim, 
saluran-saluran untuk melahirkan, memproduksi telur (indung 
telur), vagina, payudara dan air susu, dan alat-alat biologis lain 
yang tidak dimiliki oleh laki-laki.

Implikasi dari pernyataan di atas adalah fakta bahwa seks 
atau alat kelamin yang dimiliki laki-laki dan perempuan tersebut 
merupakan atribut yang selamanya melekat pada setiap manusia 
dan fungsinya tidak dapat dipertukarkan.3 Seks bersifat permanen, 
tidak berubah,4 dan oleh sebab itu sering disebut sebagai ketentuan 
biologis yang sifatnya kodrati karena merupakan sifat bawaan 
dengan kelahirannya sebagai manusia. Namun, sering kali pembe-
daan berdasarkan biologis ini lantas diperluas ke bidang-bidang 
lain dalam kehidupan, yang sifatnya tidak lagi biologis yang terkait 
dengan otonomi tubuh manusia laki-laki atau perempuan. Di 
sinilah kita masuk ke dalam suatu pengertian gender.

Gender adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggam-
barkan pembedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai 

2 Mengesampingkan tindakan operasi pertukaran jenis kelamin (transsexual) 
sebagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

3 Mengesampingkan tindakan operasi pertukaran jenis kelamin (transsexual) 
sebagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

4 Mengesampingkan tindakan operasi pertukaran jenis kelamin (transsexual) 
sebagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat.
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konstruksi sosial maupun cultural.5 Dalam Women’s Studies 
Encyclopedia didefinisikan lebih rinci bahwa gender adalah suatu 
konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peranan, 
perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki 
dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Secara 
terminologis, kata “gender” juga bisa didefinisikan sebagai 
harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.6 Dari 
beberapa definisi di atas maka bisa dilihat bahwa gender tidak 
ada hubungannya dengan pembedaan jenis kelamin berdasarkan 
biologis dan organ reproduksi manusia, melainkan lebih pada 
pembedaan dilihat dari sudut pandang sosial dan budaya. Semua 
hal yang berhubungan dengan pembedaan gender adalah segala 
sesuatu yang sifatnya tidak permanen dan karena tidak permanen 
dan buatan manusia, tentu dapat dipertukarkan. Namun seiring 
berjalannya waktu dan semakin diterimanya konstruksi tersebut 
dalam masyarakat sebagai budaya, gender menjadi bias. Batas 
antara gender dan seks menjadi kabur dan pertukaran peranan 
gender dianggap tabu dalam masyarakat. 

Peranan agama tidaklah kecil dalam terciptanya suatu penge-
lompokan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan gender, 
yang sayangnya sering merugikan kaum perempuan. Aturan 
pembagian warisan yang lebih kecil7 (dengan asumsi bahwa 
sumbangsih perempuan dalam peperangan tidak sebesar kaum 
laki-laki yang berdiri di garis depan) sampai aturan di mana hak 
menceraikan yang secara eksklusif hanya dimiliki oleh seorang 
suami8 (sehubungan dengan status suami sebagai kepala rumah 

5 Elaine Showalter, Speaking of Gender (New York &London: Routledge, 
1989), h. 3.

6 Hilary M. Lips, Sex and Gender: An Introduction (London: Myfield 
Publishing Company, 1993), h. 4.

7 Lihat al-Qur’an (4: 11): “Allah telah mensyariattkan kepadamu (tentang 
pembagian warisan) untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan 
dua bagian anak perempuan.”

8 Lihat al-Qur’an (2: 229): “Talak itu ada dua kali, selanjutnya tahanlah 
secara baik atau ceraikanlah secara baik.” Selanjutnya aturan mengenai talak 
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tangga), atau larangan bagi perempuan untuk dapat menjadi 
seorang pemimpin9 adalah suatu konstruksi sosial yang dibangun 
lewat suatu sistem kepercayaan agama. 

Tulisan ini akan membahas peranan Islam dalam menempatkan 
kaum perempuan dalam masyarakat lewat ajaran-ajarannya. 
Dengan adanya ayat-ayat dalam al-Qur’an dan hadis yang sering 
dianggap misoginis,10 Islam mengalami banyak tantangan dalam 
mengangkat derajat dan martabat kaum perempuan lewat keseta-
raan gender. Mungkin tantangan yang terbesar justru datang dari 
dalam Islam sendiri dalam bentuk gerakan-gerakan ekstremis 
yang membawa dampak negatif terhadap kedudukan dan peranan 
perempuan dalam Islam secara umum. Gerakan-gerakan ekstremis 
tersebut didalangi oleh para kaum fundamentalis Islam. 

Selain gerakan ekstremis tersebut, ada juga usaha-usaha 
reformasi yang kerap dilakukan oleh kaum yang disebut kaum 
moderat Islam. Dengan tetap bertolak kepada kitab dan ketentuan 
yang sama, kaum moderat Islam mencoba membuka penafsiran 
baru atas Islam sebagai usaha untuk “memerangi” gerakan-
gerakan kaum fundamentalis yang kerap kali mempergunakan 
ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis misoginis yang merugikan 

banyak diatur dalam hadis di mana pada dasarnya seorang suami dapat memberi 
talak kepada istrinya walaupun yang sunah menurut hadis Nabi adalah talak 
yang diberikan oleh suami kepada istri saat istrinya masih dalam keadaan suci 
dan belum disetubuhi. 

9 Hadis larangan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin termasuk 
hadis yang dinyatakan sahih dan otentik oleh al-Bukhari dalam koleksi hadisnya 
dalam jilid ketiga belas kitab al-‘Asqalani: “Suatu kaum yang menyerahkan urusan 
mereka kepada seorang wanita tidak akan memperoleh kemakmuran.”

10 Dalam kamus bahasa Inggris misoginis berasal dari kata “misogyny” yang 
berarti ”kebencian terhadap wanita” (Echols dan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, 
h. 382). Dalam kamus ilmiah popular terdapat tiga ungkapan yaitu: (1)“misogin” 
berarti: “benci akan perempuan, membenci perempuan”; (2) “misogini” berarti, 
“benci akan perempuan, perasaan benci akan perempuan”; dan (3) “misoginis” 
berarti “laki-laki yang benci kepada perempuan.” Namun istilah misoginis juga 
digunakan untuk doktrin-doktrin sebuah aliran pemikiran yang secara zahir 
memojokkan dan merendahkan derajat perempuan.
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kaum perempuan. Tujuan gerakan moderat adalah memberikan 
kedudukan dan peranan bagi perempuan yang jauh lebih baik 
lewat konstruksi sosial yang dibawa ajaran agama, seperti cita-cita 
Islam saat pertama kali dilahirkan, yaitu mengangkat derajat dan 
martabat perempuan dan memberikan hak-hak mereka secara adil 
dan menempatkannya sederajat dengan laki-laki.

Pentingnya memeriksa Kesahihan Hadis, 
latar Belakang dan Karakter Perawi

Larangan bagi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin 
didasarkan atas sebuah hadis yang dinyatakan sahih dan otentik 
oleh al-Bukhari dalam koleksi hadisnya dalam jilid ketiga belas 
kitab al-‘Asqalani. “Suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka 
kepada seorang perempuan tidak akan memperoleh kemakmuran” 
adalah potongan lengkap dari hadis yang dimaksud. Jika benar hadis 
ini adalah sahih, maka konsekuensinya tidak main-main. Hadis 
diyakini sebagai ucapan dan tindakan Nabi Muhammad saw yang 
membentuk etika dan nilai-nilai dasar yang diharapkan dipegang 
oleh segenap kaum Muslim. Jika benar bahwa larangan perempuan 
menjadi pemimpin disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, hal 
ini tentu menimbulkan pertanyaan besar terhadap kedudukan 
perempuan dalam Islam. Mengapa Nabi sampai mengeluarkan 
suatu aturan yang dirasa tidak adil dan tidak membawa manfaat 
positif bagi kaum perempuan? Apakah ini salah satu pertanda 
bahwa kesetaraan gender, kesetaraan peranan antara laki-laki dan 
perempuan dalam Islam tidak dapat tercapai? 

Menyatakan kebenaran hadis ini tentu membawa implikasi 
yang luar biasa ke depan bagi kehidupan kaum perempuan, apalagi 
terkait dengan hak-hak politik perempuan. Ini berarti menutup 
kesempatan bagi perempuan untuk berperan menjadi pemimpin 
dalam tingkatan masyarakat Muslim di mana pun juga. Ini berarti 
tidak adanya kesempatan yang sama yang diberikan kepada laki-
laki dan perempuan atas dasar suatu konstruksi sosial gender yang 
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sifatnya bukan kodrati. Mengapa dapat dipastikan jika perempuan 
menjadi pemimpin maka kaumnya tidak akan memperoleh 
kemakmuran? Mengapa secara tersirat hanya laki-laki yang diberi 
restu untuk menjadi pemimpin? Apakah ini karena sedari lahir 
laki-laki dipandang telah menyandang karakter kepemimpinan 
yang lebih baik dari perempuan? Apakah sedari lahir, laki-laki 
selalu lebih tegas, lebih berwibawa, lebih dapat mengemban 
kewajiban mulia, lebih dapat membimbing umat atau bahkan 
lebih bijaksana daripada perempuan? Merujuk ke perbedaan 
definisi seks dan gender yang telah dijelaskan di atas, apapun 
alasan yang menyebabkan laki-laki dapat menjadi pemimpin 
dibanding perempuan, pandangan ini tidak dapat disimpulkan 
sebagai bawaan lahir secara biologis. Perbedaan tersebut bukan 
perbedaan yang sifatnya kodrati melainkan salah satu bentuk 
konstruksi sosial gender yang kali ini diusung lewat hadis misoginis 
yang telah disebut di atas.

Bagaimana kaum moderat Islam menanggapi permasalahan 
ini merupakan salah satu dari sekian banyak usaha yang dicoba 
untuk mereformasi pemahaman syariah yang dipandang tidak 
memberikan tempat dan peranan yang setara antara kaum laki-
laki dan perempuan. Memang benar setiap tradisi yang dilakukan 
Nabi tidak bisa ditolak, tetapi penting juga selalu dipertanyakan 
apakah tradisi tersebut dapat dipercaya, atau dalam arti secara 
rasional dapat dipastikan bahwa memang Nabi sendirilah yang 
menyatakannya. Selain itu mengutip apa yang dinyatakan 
oleh Fatimah Mernissi11 dalam salah satu tulisannya,12 penting 
juga memeriksa identitas Sahabat Nabi yang meriwayatkan 
hadis itu, dalam situasi bagaimana serta dengan tujuan apa 
hadis itu diriwayatkan dan juga mata rantai para perawi yang 

11 Fatimah Mernissi adalah seorang penulis dan sosiolog feminis Arab 
Muslim kelahiran Moroko yang banyak melakukan penggalian dan penafsiran 
baru atas hadis-hadis misoginis dan al-Qur’an.

12 Fatimah Mernissi. “A Feminist Interpretation of Women’s Rights in 
Islam” dalam Liberal Islam: A Sourcebook, diedit oleh Charles Kurzman (New 
York/Oxford: Oxford University Press, 1998), h. 113.
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meriwayatkannya. Sehingga pemeriksaan terhadap kesahihan 
sebuah hadis yang dirasa meragukan dan bertentangan dengan 
prinsip etika dan moral agama Islam adalah selalu dianggap 
penting.

Untuk hadis di atas yang menjadi dasar larangan bagi kaum 
perempuan untuk menjadi pemimpin, maka tercatatlah Abu 
Bakrah sebagai perawi hadis tersebut, yang meriwayatkannya 
kira-kira seperempat abad setelah kematian Nabi. Di sini perlu 
dipertanyakan, mengapa Abu Bakrah menyimpan hadis tersebut 
sekitar 25 tahun setelah kematian Nabi dan baru menyatakannya 
setelah kekalahan ‘Aisyah dalam pertempuran Basrah.13 Perlu juga 
dilihat karakteristik dan kapasitas intelektual Abu Bakrah sebagai 
seorang perawi. Karena menjadi sahabat Nabi saja atau pernah 
hidup bersama Nabi saja tidak cukup untuk menjadi sumber hadis. 
Untuk pemeriksaan karakter Abu Bakra, misalnya, ditemukan 
bahwa Abu Bakrah ternyata pernah mendapatkan hukuman 
cambuk karena tuduhan memberikan kesaksian palsu. Ini berarti 
karakter Abu Bakrah menjadi dipertanyakan. 

Perlu juga diperiksa apakah ada pertentangan antara riwayat 
seorang perawi dan yang lain dan apakah ada perawi yang lain 
yang meriwayatkan hal yang sama. Jika perawinya hanyalah 
satu (tunggal), ini bisa juga berarti kemungkinan bahwa Nabi 
sendiri yang melakukan atau menyatakannya adalah kecil atau 
bahkan sama sekali tidak bisa diterima. Atas dasar pertimbangan-
pertimbangan itu, maka Mernissi memutuskan untuk menyelidiki 
dan memeriksa ulang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah 
tersebut.

13 Pertempuran Basra (juga dikenal sebagai perang unta atau perang Jamal) 
adalah perang yang terjadi di Basra, Irak pada tahun 656 Masehi, antara pasukan 
yg berpihak pada Ali bin Abi Thalib (Sepupu dan menantu dari Nabi Muhammad 
saw) dan pasukan yang berpihak kepada Aisyah (janda dari Muhammad), yang 
menginginkan keadilan atas terbunuhnya khalifah terdahulu yaitu Usman bin 
A��an.
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melihat dari Sudut Pandang Konteks Historis

Para pemikir moderat tidak menutup mata terhadap pe-
mahaman ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur’an dan 
hadis-hadis yang dinilai misoginis. Adanya pemahaman keten-
tuan-ketentuan dalam al-Qur’an dan hadis-hadis yang dianggap 
misoginis itu, yang lantas diakui menjadi bagian dari hukum 
syariah, adalah sesuatu hal yang perlu dipertanyakan dan dicari 
jalan keluarnya. Jalan keluar di sini berarti pemahaman atau 
interpretasi ketentuan-ketentuan dalam al-Qur’an dan hadis-
hadis berdasarkan suatu konteks historis. Maksudnya suatu aturan 
dibuat tentu dengan latar belakang suatu konteks zaman tertentu, 
yang tentu tidak bisa begitu saja dengan mudah dan serta merta 
diterapkan di zaman sekarang.

Mengambil contoh aturan larangan seorang perempuan 
untuk dapat menjadi pemimpin, Mernissi membahas bahwa 
aturan tersebut sesungguhnya dikeluarkan oleh Nabi dalam 
konteks ketika Nabi Muhammad saw sedang berperang melawan 
bangsa Persia yang dipimpin oleh seorang perempuan. Ketika 
kita mengetahui latar belakang dari dikeluarkannya suatu aturan 
tertentu, maka tujuan dari dikeluarkannya hadis tersebut menjadi 
semakin jelas. 

Contoh lain adalah aturan kewajiban memakai jilbab yang 
sampai sekarang diperdebatkan. Beberapa pemikir berpendapat 
bahwa ayat yang menjadi dasar pengenaan kewajiban memakai 
jilbab bagi perempuan di masa Nabi jika dilihat berdasarkan 
konteks historisnya, maka tidaklah dapat lagi dijadikan dasar 
pengenaan kewajiban di zaman sekarang. Dahulu kewajiban 
tersebut diserukan oleh Nabi karena perlunya pembedaan antara 
perempuan Muslim dan perempuan jahiliah, sehingga perempuan 
Muslim dengan mudah dikenali dari cara mereka berpakaian. 
Dari sini secara singkat dapat disimpulkan bahwa kewajiban 
memakai jilbab ditujukan untuk identitas kaum perempuan 
Muslim di zamannya agar terlihat berbeda dari cara berpakaian 
kaum perempuan jahiliah. 
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Jika kewajiban itu dibawa ke konteks zaman sekarang ketika 
identitas semacam itu tidak diperlukan lagi, pertanyaannya 
apakah kewajiban tersebut tetap harus dibebankan kepada kaum 
perempuan? Tidak dapat dipungkiri kewajiban memakai jilbab 
bagi perempuan sedikit banyak menimbulkan kesulitan bagi 
kaum perempuan. Kaum perempuan menjadi tidak leluasa dalam 
bergerak dan beraktivitas. Tidak hanya itu, tujuan memakai 
jilbab sekarang pun menjadi bias dan dipakai untuk memenuhi 
kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan lain, seperti menjaga 
kehormatan kaum perempuan, menutup aurat kaum perempuan 
atau bahkan menjaga kaum perempuan dari tindakan pelecehan 
seksual oleh kaum laki-laki. Namun jika demikian mengapa hanya 
kaum perempuan yang terbebani untuk harus menutup badan dan 
rambutnya untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual tersebut? 
Ketika lahir, kaum perempuan dipandang tidak lengkap sebelum 
dia berjilbab, lain halnya dengan laki-laki yang tidak butuh 
tambahan kewajiban apapun yang harus ia kenakan di dirinya 
agar dapat dipandang layak berdasarkan syariah. Pada akhirnya 
kewajiban memakai jilbab dipercaya sebagai bentuk parade 
penunjukan kuasa:14 kekuasaan laki-laki terhadap perempuan, 
kekuasaan suami terhadap istrinya, kekuasaan orangtua terhadap 
anak-anaknya. 

Belum lagi ketika kewajiban memakai jilbab tersebut mulai 
dipaksakan dan dijadikan aturan lewat pengawasan dari negara. 
Pemerintah atau negara bisa saja menetapkan apa yang harus 
dikenakan oleh seorang perempuan dan menjatuhkan sanksi 
jika perempuan tersebut tidak mematuhinya. Hal ini sangat 
memalukan dan sekaligus menyedihkan. Karena seharusnya tidak 
satu pun orang yang dapat mempunyai hak untuk menentukan 
bagaimana seorang perempuan harus berpakaian, seperti apa 
bajunya, apa warna bajunya atau pun seberapa panjang bajunya. 
Untuk itu feminis-feminis mencoba membuka dan menelaah 

14 Marnia Lazreg, Questioning the Veil (New Jersey: Princeton University 
Press, 2009), h. 123-31.
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kembali apa sebenarnya dasar pengenaan kewajiban memakai 
jilbab bagi perempuan dan mengajak perempuan untuk lebih 
kritis dalam membaca suatu ayat berdasarkan konteks historisnya, 
dan tidak sekadar mengikuti suatu “tradisi” yang telah lama dan 
dijadikan suatu hukum suci (syariah) oleh pengikutnya.

Dua contoh pemahanan ayat al-Qur’an dan hadis di atas 
menunjukkan bahwa suatu ketentuan apapun juga, apalagi 
yang bersifat misoginis, tidak dapat begitu saja diterima di 
zaman sekarang karena ketentuan tersebut dibuat berdasarkan 
konteks historis tertentu yang telah lama lewat. Pemahaman atau 
interpretasi suatu hukum Islam yang modern tentunya tidak dapat 
mengesampingkan peranan dan kedudukan perempuan yang 
sejajar dengan laki-laki, yang bebas dari konstruksi sosial gender. 
Jika kesetaraan ini tidak dapat dicapai dalam ketentuan-ketentuan 
yang lama telah ada (syariah), maka secara ekstrem dibuka 
kemungkinan untuk penyusunan suatu hukum publik alternatif 
baru yang isinya tentu harus mengeliminasi konstruksi-konstruksi 
bangunan gender yang merugikan kaum perempuan.

memahami Islam lewat Pendekatan moral

Dalam bukunya The Great Theft: Wrestling Islam from the 
Extremists,15 Khaled Abou El Fadl memberikan suatu tawaran 
baru dalam memahami Islam lewat apa yang disebutnya sebagai 
pendekatan moral. Ini merupakan bentuk perjuangan yang 
dilakukan oleh El Fadl sebagai salah seorang kaum moderat 
Islam dalam “memerangi” gerakan ekstremis yang dilakukan 
oleh kaum fundamentalis sebagai bentuk kompensasi kekalahan 
mereka terhadap kejayaan dunia Barat di zaman modern ini. 
Ketidakadilan perlakuan terhadap perempuan ini semata-mata 
dijadikan sebagai media penunjukan kekuasaan atau dominasi 

15 Khaled Abou El Fadl, The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists 
(New York: Perfectbound, 2005), h. 250-74.
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yang dilakukan oleh kaum fundamentalis sebagai suatu bentuk 
kemenangan kebudayaan (culture victory) atas kekalahan mereka 
dalam konteks sosial dan politik dari dunia Barat. Mereka lantas 
menekan perempuan dengan memakai argumen dasar bahwa daya 
pikat seksual yang dimiliki oleh perempuan (fitnah) merupakan 
sumber kejahatan, sumber bahaya dan dapat menimbulkan 
konfilik sosial. Sekali lagi terlihat betapa konstruksi gender 
membawa ketidakadilan bagi kaum perempuan lewat argumen 
yang diberikan oleh kaum fundamentalis.

Kasus yang disoroti El Fadl untuk menunjukkan betapa buruk 
dampak yang dapat terjadi lewat suatu pemahaman al-Qur’an dan 
hadis oleh para kaum fundamentalis ini adalah kasus kebakaran yang 
terjadi di Mekah pada bulan Maret tahun 2002. Saat kebakaran 
itu tengah terjadi dan anak-anak perempuan mencoba keluar dari 
gedung sekolah untuk menyelamatkan nyawa mereka, tindakan 
mereka dihalangi oleh para mutawwa’un (semacam polisi Syariah 
di Arab Saudi) yang berjaga. Para mutawwa’un tersebut melarang 
anak-anak perempuan tersebut agar bisa keluar dari lokasi kebakaran 
dengan alasan bahwa mereka tidak cukup baik menutup aurat 
mereka. Para mutawwa’un lantas menyuruh para anak perempuan 
yang ingin keluar untuk kembali lagi ke dalam gedung sekolah 
yang sedang terbakar hanya untuk mengambil penutup kepala dan 
rambut mereka sebelum dapat keluar. Akibatnya, beberapa anak 
perempuan yang mengikuti perintah para mutawwa’un tersebut 
didapatkan meninggal dalam gedung yang terbakar selagi mencoba 
mengambil kembali penutup kepala mereka. 

Menurut El Fadl tindakan para mutawwa’un dalam memaksa 
para perempuan untuk memakai jilbab sebagai bentuk pelaksanaan 
kewajiban syariah dalam Islam  — sehingga mengorbankan nyawa 
mereka — tidak dapat diterima secara moral. Walaupun ada ayat al-
Qur’an yang dianggap sebagai dasar kewajiban memakai jilbab bagi 
perempuan,16 ayat tersebut selain harus ditafsirkan dalam konteks 

16 Lihat al-Qur’an (24: 31): “Katakanlah kepada wanita yang beriman: 
Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, 
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historis juga tentunya tidak dapat mengalahkan betapa penting 
dan berharganya nyawa manusia dalam Islam.17 Para mutawwa’un 
seakan-akan menutup mata atas ketentuan maksim legal Islam 
yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, hal-hal yang 
dilarang boleh dilakukan (al-dlarūrāt tubīh al-mahzhūrāt). Secara 
moral, tentu sebagai kita seorang manusia mempunyai kewajiban 
untuk membantu menyelamatkan dan menjaga nyawa orang lain, 
yaitu kewajiban mengalahkan aturan kewajiban memakai jilbab 
bagi kaum perempuan. Inilah pendekatan moral yang ditawarkan 
oleh El Fadl bahwa yang terpenting adalah bukan esensi aturan 
dan hukum agama (syariah) melainkan apakah ketentuan tersebut 
ketika dilaksanakan secara moral dapat diterima.

dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak 
daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, 
dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau 
ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra 
suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara 
laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita 
Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki 
yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum 
mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya 
agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu 
sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” 
Lihat juga al-Qur’an (33: 59): “Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istri engkau, 
anak-anak engkau yang perempuan dan perempuan-perempuan orang-orang 
yang beriman, supaya mereka menutup tubuhnya dengan baju dalamnya (ketika 
mereka berjalan ke luar). (Dengan) demikian itu mereka lebih patut dikenal 
dan (karena itu) mereka tidak diganggu. Dan Alloh itu Maha Pengampun dan 
Maha Penyayang.”

17 Lihat al-Qur’an (5: 32): “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) 
bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan 
karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan 
dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan 
barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia 
telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang 
kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 
jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui 
batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”
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Ketika kesadaran moral atau keyakinan kesadaran manusia 
ternyata bertentangan dengan suatu teks tertentu, maka dibutuh-
kan suatu jeda kesadaran yang akan menimbulkan suatu pertim-
bangan terhadap suatu kepercayaan atas sesuatu yang sifatnya 
tekstual. Pertimbangan ini dilakukan agar kita selalu ingat dan 
merujuk kepada roh dari al-Qur’an, yang menurut El Fadl bersifat 
objektif, logis dan yang terpenting secara moral dapat diterima. 
Dalam hubungannya dengan aturan mengenai perempuan, maka 
roh al-Qur’an adalah keadilan dan kesetaraan. Lebih lanjut, ia 
menyatakan bahwa setiap aturan yang dibuat pada dasarnya adalah 
suatu usaha untuk melindungi kaum perempuan dari situasi yang 
merugikan mereka.

Bahasa sebagai media Yang Tidak Sempurna

Dalam Islam dikenal apa yang dinamakan sebagai fikih (fiqh), 
yaitu usaha manusia untuk dapat mencapai keidealan hukum 
syariah. Syariah mewakili hukum dalam kesempurnaan aslinya 
yang eksis dalam pikiran Tuhan — hukum-hukum ideal, tidak 
berubah, dan abadi tentang kebaikan, keadilan, keindahan, dan 
ketuhanan (divinity [ulūhiyyah]) sebagaimana terkadung dalam 
pikiran Tuhan. Namun ketika kesucian syariah tersebut dituangkan 
dalam suatu bentuk kitab suci yang memerlukan media bahasa, 
maka kesempurnannya pun lantas sering kali terdistorsi.  

El Fadl pernah menyatakan bahwa tidak semua hal baik dan 
buruk diatur dalam teks suci, karena teks tersebut adalah bukan 
perwakilan dari yang suci.18 Ini tidak berarti bahwa El Fadl tidak 
mengakui dan mempercayai syariah sebagai sesuatu yang ilahi, atau 
tidak mempercayai keberadaan the Divine and the Word of God, 
namun yang menjadi masalah di sini adalah medium bahasa yang 

18 Mengutip pernyataan langsung dari El Fadl dalam bukunya Speaking in 
God’s Name: “Is all right and wrong only derived from the divine text and nothing 
but the text? The text is not only the representative of the Divine.”
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digunakan. Bahasa adalah media manusia yang tidak sempurna. 
Walaupun Allah menggunakan media itu secara sempurna, media itu 
sendiri tetaplah tidak sempurna karena pasti mengandung maksud 
dari si pembuat teks tersebut yang terkait erat dengan konteks sosial 
masyarakat, konteks historis dan bahasa yang ia gunakan.19

El Fadl nampaknya juga bukan merupakan satu-satunya 
pemikir yang berpikir demikian. Lebih jauh dan mungkin agak 
ekstrem adalah pernyataan yang dinyatakan oleh Aminah Wadud 
dalam bukunya Inside the Gender Jihad,20 yang menyatakan secara 
terbuka bahwa al-Qur’an bukan Tuhan, sehingga teks-teks yang 
terdapat dalam al-Qur’an juga seharusnya tidak dianggap sebagai 
kewajiban yang mengikat.

Reformasi Penafsiran al-Qur’an

Semua kitab suci, termasuk al-Qur’an, pada dasarnya diharap-
kan selalu membawa tujuan yang baik bagi umatnya. Kitab suci 
al-Qur’an memiliki tujuan untuk memberikan terang bagi umat 
Islam dan membuat perbaikan-perbaikan yang sifatnya progresif 
serta dapat bertahan. Al-Qur’an diharapkan menjadi jawaban 
dari setiap permasalahan umat Islam, termasuk kaum perempuan 
yang sering merasa terkekang atas adanya pembedaan gender yang 
merugikan. 

Setiap aturan al-Qur’an yang mengatur mengenai perempuan 
pada dasarnya bertujuan  untuk melindungi kaum perempuan 

19 Kutipan lengkap dari El Fadl adalah: “Language is an imperfect human 
mendium, and although God uses his medium perfectly, the medium itself is not perfect. 
A text contains an attempt at an authorial intent or a partial view of the authorial 
intent. In other words, the text only tells us what the authour thought necessary to 
reveal about himself in response to the sepecific historical dynamic that confronted him. 
The authorial intent, as expressed in the text, is bounded by its audience, historcial 
context and language.”

20 Amina Wadud, Inside the Gender Jihad: Women’s Reform in Islam (Oxford: 
One World, 2006).
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dalam situasi yang merugikan mereka pada zamannya. Pada 
zaman sekarang aturan tersebut justru dirasa merugikan dan 
membawa dampak negatif bagi perempuan, maka adalah wajar 
untuk mengadakan reformasi progresif atas ketentuan-ketentuan 
yang dirasa merugikan tersebut. Yang terpenting adalah tujuan 
moral dan etika al-Qur’an yang harus senantiasa dijaga. Reformasi 
terhadap penafsiran al-Qur’an, meminjam perkataan dari El Fadl, 
sebenarnya bukan barang baru dan sebenarnya sudah ada dalam 
al-Qur’an sejak awal pertama kali al-Qur’an diturunkan ke dunia. 
Reformasi tersebut harus selalu dilakukan jika dirasa ada suatu 
aturan yang melanggar prinsip moral utama dari seluruh aturan 
berkenaan dengan perempuan yang ada dalam al-Qur’an. Setiap 
aturan yang berkenaan dengan perempuan dalam al-Qur’an mau 
tidak mau sifatnya tidak boleh statis atau tetap. Perkembangan 
zaman harus diperhatikan namun tetap berpegang pada tujuan 
moralnya. Dengan selalu berpegang pada roh dan prinsip moral 
utama al-Qur’an, maka bukan tidak mungkin keadilan dan 
kesetaraan gender berhasil untuk dicapai.

Dalam al-Qur’an, Allah berfirman: “Hai manusia, sesung-
guhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Mengenal” (Q 49: 13). Secara tidak langsung Allah 
menyatakan derajat laki-laki dan perempuan adalah sama dalam 
pandangan Allah. Satu-satunya yang membedakan kedudukan 
manusaia di hadapan Allah adalah ketakwaan, dan bukan jenis 
kelamin. 

Thabari, seorang sejarawan dan mufasir besar, memberikan 
latar belakang akan adanya penyebutan kaum perempuan dalam 
Surat al-Ahzab ayat 35.21 Dikatakan dahulu dalam ayat itu (Q 

21 Mohammad Ali Syed, The Position of Women in Islam: A Progrresive View 
(Albany, NY: State University of New York Press, 2004), h. 14-15.
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33: 35), Nabi hanya menyebutkan kaum laki-laki dan tidak turut 
memasukkan seruan kepada kaum perempuan. Hal ini lantas 
membawa kesedihan bagi kaum perempuan Muslim, termasuk 
salah satunya seorang istri Nabi, Ummu Salamah, yang kemudian 
menanyakan perihal tersebut kepada Nabi. Setelah beberapa hari, 
Nabi kembali dengan jawabannya. Dalam suatu mimbar publik di 
masjid, dari kamarnya Ummu Salamah lantas mendengar perkataan 
Nabi yang menyatakan ulang ayat 35 dari Surat al-Ahzab tersebut 
dengan kata-kata sebagai berikut: “Sesungguhnya laki-laki dan 
perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, 
laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki 
dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, 
laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan 
yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-
laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki 
dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah 
menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Ayat surat ini mengangkat derajat dan menempatkan kaum 
perempuan dalam tingkat spiritual yang setara dengan laki-laki, 
dengan memberikan hak-hak yang sama baik kepada laki-laki dan 
perempuan dan juga pahala yang sama pula yang akan diberikan 
oleh Allah baik bagi laki-laki dan perempuan. 

Masih banyak ayat al-Qur’an yang turut menyebutkan kaum 
perempuan dalam ayatnya bersamaan dengan penyebutan kaum 
laki-laki, yang sekali lagi menyiratkan bahwa terdapat suatu posisi 
yang setara antara kaum laki-laki dan kaum perempuan serta 
kesempatan yang sama dalam mendapatkan pahala dan rahmat 
dari Allah.

Seperti yang telah dikatakan di atas, al-Qur’an pada dasarnya 
selalu membawa tujuan yang baik bagi umat manusia, dan ini 
terlihat jelas dari ayat-ayat yang dinyatakan di atas. Untuk itu 
ketika ditemukan suatu ayat misoginis yang malah merugikan dan 
membawa ketidakadilan bagi kaum perempuan, maka menjadi 
suatu pertanyaan besar mengapa ayat atau aturan tersebut bisa 
sampai ada dalam al-Qur’an, karena secara jelas tidak sejalan 
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dengan cita-cita dan tujuan mulia diturunkannya Kitab Suci ini 
kepada Nabi Muhammad yang ingin mengangkat derajat kaum 
perempuan dan menjadikan mereka mulia dan setara dengan kaum 
laki-laki di zaman itu. 

Penutup

Tidak mungkin untuk selalu menutup, menghambat, me-
marjinalkan, membawa ketidakadilan atau melarang perempuan 
untuk mencapai peranan yang seutuhnya dan setara dalam 
masyarakat. Kaum perempuan adalah bagian dari masyarakat yang 
ikut memberikan sumbangan pembangunan bagi masyarakat. 
Bayangkan keadaan suatu negara yang memberikan perlakuan 
tidak adil bagi kaum perempuan! Bagaimana suatu negara dapat 
berkembang jika kaum perempuan, yang merupakan setengah 
dari populasinya, mengalami marjinalisasi. Setidaknya tercatat 
bahwa banyak negara Islam (dengan mengecualikan beberapa 
negara) yang miskin dan terbelakang karena kebijakan yang tidak 
adil terhadap kaum perempuan. Ini bukan tidak berhubungan, 
karena jika jumlah perempuan setengah dari populasi rakyat, maka 
tindakan tidak adil tersebut sama saja menutup kemungkinan 
perkembangan potensi warga negaranya dalam membangun negara 
tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa dari zaman ke zaman, 
peranan kaum perempuan dibutuhkan untuk perkembangan 
kehidupan publik dalam setiap negara.

Islam sebagai salah satu agama besar dunia memang 
menghadapi tantangan yang besar dalam mewujudkan kedudukan 
dan peranan perempuan yang lebih baik dan yang setara dengan 
kaum laki-laki dalam masyarakat. Tantangan ini timbul dari 
adanya pemahaman ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis yang 
dianggap misoginis, yang memaksa perempuan berada dalam suatu 
keadaan yang dirasa tidak adil dan selalu tergantung pada dan 
berada di bawah laki-laki. Tantangan ini harus dihadapi dengan 
bersikap kritis dan terbuka terhadap setiap reformasi progresif yang 
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dibutuhkan untuk membawa perempuan dalam Islam ke arah 
yang lebih baik. Reformasi ini dilakukan sebagai salah satu bentuk 
upaya pembebasan umat Islam yang tidak dapat lagi membedakan 
nilai-nilai Islami yang bersifat transendental dan yang bersifat 
temporal.22 Mana yang hanya tradisi dan mana yang merupakan 
esensi moral dari Islam itu sendiri. Jika suatu tradisi tidak lagi sesuai 
dengan konteks zaman sekarang yang implikasinya membawa 
suatu ketidakadilan bagi perempuan, maka suatu hukum publik 
baru sebagai alternatif syariah perlu segera disusun. 

Walaupun mungkin terdengar seperti cita-cita yang terlalu 
besar, pertama-tama setidaknya ada suatu kesadaran untuk 
adanya perubahan tersebut terlebih dahulu. Kesadaran ini 
penting, karena ini berarti seorang manusia justru melaksanakan 
tugasnya sebagai seorang khalifah Allah di bumi. Mengutip 
perkataan dari Nurcholish Madjid, fungsi sebagai khalifah Allah 
tentu memberikan ruang bagi adanya kebebasan manusia untuk 
menetapkan dan memilih sendiri cara dan tindakan-tindakan 
dalam rangka perbaikan-perbaikan hidupnya di atas bumi dan 
sekaligus memberikan pembenaran bagi adanya tanggungjawab 
manusia atas perbuatan-perbuatan itu di hadapan Tuhan.23 Hal 
ini juga berlaku bagi kaum perempuan. Perempuan memegang 
peranan yang kritis dan penting sebagai agen perubahan karena 
suatu perubahan sosial akan terwujud jika pihak-pihak yang 
berhak itu juga aktif dalam menuntut haknya. Ini juga sejalan 
dengan konsep imbalan dan rahmat Allah dalam Islam, di mana 
imbalan dan rahmat Allah dapat diterima oleh semua umat yang 
mencarinya. Sejarah Islam mencatat bahwa hal ini terlihat dalam 
permintaan Ummu Salamah untuk penyebutan perempuan dalam 
Surat al-Ahzab, terlihat juga dengan aturan pembagian warisan 
bagi perempuan yang telah jauh berkembang dari sebelumnya 

22 Nurcholish Madjid, Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan (Bandung: 
Mizan, 1987), h. 157.

23 Madjid, Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan, h. 51 dan 158.
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karena permintaan dari kaum perempuan kepada Nabi untuk 
suatu pembagian yang dirasa adil pada zaman tersebut.

Al-Qur’an menetapkan tujuan moral dan etika bagi kaum 
Muslim namun dibutuhkan suatu kesadaran dan usaha mereka 
untuk memperbaiki nasib mereka. Dalam hubungannya dengan 
kedudukan dan peranan perempuan dalam Islam, maka ijtihad 
menuju perbaikan tersebut dapat mulai dilakukan lewat interpretasi 
dan penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan perempuan dalam 
kerangka konteks historis yang selalu merujuk ke prinsip moral 
dan roh dari al-Qur’an sampai suatu usaha reformasi progresif 
atas tradisi-tradisi yang dinilai tidak lagi sesuai dengan zaman dan 
sejalan dengan prinsip moral dan etika Islam. v
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memBonGKAR ASAl-USUl PATRIARKI 
DAlAm ISlAm

Keisha Galuh Dwiningdyah

Makalah ini merupakan analisis dan refleksi atas tulisan Ri��at 
Hassan yang berjudul “Muslim Women and Post Patriarchal Islam.”1 
Mengapa topik ini masih relevan pada masa ketika perempuan 
menuntut ilmu dan bekerja sebagaimana halnya dengan laki-laki? 
Karena, walau zaman telah berubah, ada yang masih sama, yaitu 
pandangan bahwa perempuan adalah sebuah titik lemah bagi 
keimanan. Pandangan ini bagaikan papan patriarki yang berdiri 
tegak di lapisan-lapisan terdalam dalam kehidupan bermasyarakat. 
Papan ini tidak berdiri di area kegiatan sehari-hari yang mudah 
terlihat, mudah diamati, tetapi ia berdiri di kesadaran yang lebih 
subtil, yaitu pada area ontologi dan teologi, yang menunjuk pada 
kesimpulan, yaitu: Perempuan adalah sebuah kesalahan. Bagaimana 
klaim ini dapat dicetuskan? Tentu kita harus melihat bukti-bukti 
jelas dalam kehidupan sehari-hari. Ri��at Hassan memaparkan akar 
dari anggapan tersebut. 

Pada ranah kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat perem-
puan Muslim menutup kepalanya dengan jilbab — dan seiring 
dengan itu, mereka juga berpakaian yang sangat tertutup. Jika 

1 Ri��at Hassan, “Muslim Women and Post-Patriarchal Islam,” dalam After 
Patriarchy: Feminist Transformations of the World Religions, edited by Paula M. 
Cooey, Willaiam R. Eakin, and Jay B. McDaniel (Maryknoll, NY: Orbis Books, 
1991), h. 39-64.  
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anda bertanya pada orang Islam pada umumnya, mengapa 
perempuan perlu berpakaian begitu tertutup dan memakai jilbab? 
Kemungkinan besar jawabannya adalah “Karena bagian-bagian 
tubuh perempuan yang perlu ditutup itu adalah auratnya, yaitu 
hal-hal yang tidak sepantasnya dilihat orang banyak, terutama 
yang bukan muhrimnya.” Lalu kita bisa bertanya lagi, mengapa 
tidak pantas dilihat oleh yang bukan muhrimnya? Karena bisa 
menimbulkan hasrat seksual. Maka dalam tradisi umat Muslim, 
perempuan diberi tagar nama “penggugah hasrat seksual.” 
Penampilan dan tingkah laku perempuan harus dibatasi agar tidak 
menunjukkan kekuatan seksualnya yang bisa mengingatkan laki-
laki akan titik lemahnya. 

Islam Patriarkis: Tiga Isu Teologis Fundamental

Sekarang mari kita masuk pada tiga isu teologis fundamental 
yang dianalisis oleh Ri��at Hassan. Ri��at Hassan mengatakan bahwa 
apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun pada perempuan 
Muslim menjadi mudah dipahami jika kita mencatat satu fakta 
dalam pikiran kita: orang-orang Muslim, pada umumnya, meng-
anggap sebuah fakta yang tidak membutuhkan bukti bahwa 
perempuan tidak sederajat dengan laki-laki. Laki-laki lebih tinggi 
di atas perempuan atau memiliki “derajat keberuntungan” tertentu 
dibanding perempuan. Akar dari kepercayaan bahwa laki-laki 
superior dari perempuan, tulis Ri��at Hassan, berasal dari tiga asumsi 
teologis: (a) bahwa ciptaan utama Tuhan adalah laki-laki, bukan 
perempuan, karena perempuan dipercayai diciptakan dari tulang 
rusuk laki-laki dan oleh karena itu bersifat turunan (derivative) dan 
secara ontologis bersifat sekunder; (b) bahwa perempuan, bukan 
laki-laki, adalah agen utama apa yang biasanya dilukiskan sebagai 
“Kejatuhan Manusia” atau pengusiran  manusia dari Taman Eden, 
dan oleh karena itu, semua “anak Hawa” selalu dijatuhi kebencian, 
kecurigaan, dan kehinaan; dan (c) bahwa perempuan bukan 
hanya diciptakan dari laki-laki, namun juga untuk laki-laki, yang 
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membuat eksistensinya bersifat instrumental dan bukan penting 
secara fundamental.2

Ketiga asumsi teologis ini akan ditantang dengan pertanyaan-
pertanyaan teologis yang jawabannya ditelusuri dari kitab suci 
umat Islam, al-Qur’an. Tiga pertanyaan itu adalah: (1) Bagaimana 
perempuan diciptakan? (2) Apakah perempuan bertanggung jawab 
atas Kejatuhan  manusia? (3) Mengapa perempuan diciptakan?  
Mari kita amati bagaimana Ri��at Hassan mencari jawaban atas 
tiga pertanyaan ini. 

Bagaimana Perempuan Diciptakan?

Menurut pembacaan saya dari teks Ri��at Hassan, beliau 
mengajukan bahwa mitos perempuan diciptakan dari tulang 
rusuk Adam jelas berasal dari cerita Yahwis tentang penciptaan 
dalam [Kitab] Kejadian 2: 18-24, dan mitos ini tidak punya dasar 
apapun dalam al-Qur’an, yang dalam konteks penciptaan manusia 
selalu memaparkannya dengan cara egaliter. Dalam tigapuluh 
atau sekian bagian dalam al-Qur’an, tidak ada pernyataan yang 
bisa ditafsirkan untuk menegaskan atau mengesankan bahwa 
laki-laki diciptakan sebelum perempuan, atau bahwa perempuan 
diciptakan dari laki-laki. Walau demikian, umat Muslim meng-
amini anggapan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk 
laki-laki. Bagaimana pemahaman yang keliru ini bisa masuk di 
kalangan orang-orang Muslim padahal mereka mungkin tidak 
pernah membaca Kitab Kejadian? Ternyata dalam beberapa 
hadis perempuan disebut diciptakan dari “tulang rusuk” laki-
laki dengan berbagai macam cara: sebagai tulang rusuk laki-laki, 
bagaikan sebuah tulang rusuk laki-laki, dan diciptakan dari tulang 
rusuk laki-laki. Ada enam hadis, tiga dari Shahih al-Bukhari3 dan 

2 Hassan, “Muslim Women,” h. 43-44.
3 Shahih al-Bukhari, translatred by M.M. Khan (Lahore: Kazi Publications, 

1971), h. 80, 81, 346, dikutip oleh Hassan, “Muslim Women,” h. 45-46.
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tiga dari Shahih Muslim,4 yang semuanya adalah hadis-hadis yang 
dianggap berasal dari Abu Hurairah, yang menggambarkan bahwa 
perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. 

Perlu diketahui bahwa term Adam bukanlah term Arab tetapi 
sebuah term Ibrani dari kata adamah yang berarti “tanah.” Term 
Ibrani Adam berfungsi pada umumnya sebagai sebuah nomina 
yang merujuk pada spesies manusia, bukan merujuk pada seorang 
manusia laki-laki. Dalam al-Qur’an term Adam, pada duapuluh 
satu tempat dari duapuluh lima tempat,5  juga merujuk pada umat 
manusia. Di sini menarik untuk melihat bahwa term Adam hampir 
sama sekali tidak merujuk pada satu makhluk manusia particular 
tetapi merujuk pada semua makhluk manusia dengan sebuah cara 
partikular. 

Jika dalam al-Qur’an tidak pernah disebutkan bahwa perem-
puan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, dari manakah keperca-
yaan itu diamini oleh kebanyakan orang Muslim? Rupanya, 
hal itu disebutkan dalam beberapa hadis Shahih al-Bukhari 
dan Shahih Muslim. Walau berasal dari kumpulan hadis sahih, 
pernyataan ini perlu dipertanyakan karena tidak disebutkan dalam 
al-Qur’an. Secara teologis, sejarah penistaan perempuan bermula 
pada kisah penciptaan Hawa. Dalam pandangan Ri��at Hassan, 
hingga perempuan Muslim kembali pada akar dan menantang 
kebenaran hadis yang merepresentasikan gender mereka inferior 
secara ontologis, masyarakat Muslim yang berpusat pada laki-laki 
tidak akan berubah dan tidak akan mengetahui egaliterianisme 
yang terbukti dalam pernyataan-pernyataan al-Qur’an tentang 
penciptaan manusia.

4 Sahih Muslim, translated by A.H. Siddiqui (Lahore: Shaikh Muhammad 
Ashraf, 1972), h. 752-53, dikutip oleh Hassan, “Muslim Women,” h. 46.

5 Adam digunakan sebagai nama diri dalam Q 3: 35 dan 59; 5: 30; dan 
9: 58.   
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mengapa Perempuan Bertanggung Jawab 
atas Kejatuhan manusia?

Dalam [Kitab] Kejadian 3: 6 terdapat dialog yang menceritakan 
dimakannya buah terlarang oleh sepasang manusia di Taman Eden, 
yaitu dialog antara Hawa dan ular. Ini adalah salah satu penyebab 
mengapa peran Hawa dianggap sebagai peran penggoda, penipu, 
dan penghasut Adam. Dalam bingkai pemikiran teologis al-Qur’an, 
perintah untuk pergi dari al-jannah (Taman, Surga) yang diberikan 
pada Adam ataupun anak-anak Adam tidak bisa dianggap sebagai 
sebuah hukuman karena Adam selalu disebut sebagai wakil Allah 
di bumi seperti disebutkan dengan jelas dalam al-Baqarah ayat 30. 
Bumi bukanlah tempat hukuman melainkan, dikatakan dalam al-
Qur’an, adalah tempat tinggal kemanusiaan dan merupakan tempat 
untuk mengambil banyak keuntungan.6 

Tidak ada Kejatuhan dalam al-Qur’an. Apa yang menjadi fokus 
al-Qur’an pada kisah turunnya Adam ke dunia adalah lahirnya 
pilihan moral: memilih Allah atau memilih Syaitan. Ditulis dalam 
Surat al-Baqarah ayat 35 dan al-A‘raf ayat 19: “Kalian (berdua) 
jangan mendekati Pohon ini, jika kalian mendekatinya kalian 
termasuk golongan zhalimin.” Dengan kata lain, sepasang manusia 
ini dikatakan bahwa jika mereka mendekati Pohon ini, maka mereka 
akan dihitung sebagai golongan yang melakukan zhulm (kezaliman). 
Toshihiko Izutsu, seorang sarjana Jepang yang banyak menulis 
buku tentang Islam, mengomentari hal ini dengan menilik lagi 
arti kata zhulm. Arti utama zhulm, dalam opini banyak lexikologis 
otoritatif, adalah “menaruh di tempat yang salah.” Pada area moral 
kelihatannya kata ini berarti “melakukan sesuatu yang melewati 
batas dan merugikan orang lain.” Secara singkat dan umum, zhulm 
berarti melakukan ketidakadilan yang maksudnya melakukan lebih 

6 Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam (Lahore: 
Shaikh Muhammad Ashraf, 1962), h, 84, dikutip oleh Hassan, “Muslim Women,” 
h.49. 
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dari yang seharusnya dan melakukan apa yang bukan haknya.7 
Dengan melewati batas yang dipasang oleh Tuhan, sepasang manusia 
menjadi bertanggung jawab atas zhulm pada dirinya sendiri. Zhulm 
ini termasuk mengambil tanggungjawab dalam memilih antara yang 
baik dan yang buruk.

Selanjutnya, catatan dari Muhammad Iqbal kiranya penting 
untuk mencerahkan perkara ini. 

Legenda Kejatuhan dalam Quran tidak ada hubungannya 
dengan kemunculan manusia di planet ini. Tujuan legenda itu 
adalah lebih kepada menunjukkan kebangkitan manusia dari 
keadaan primitif selera instingtif kepada kesadaran akan diri 
yang merdeka, mampu meragukan dan tidak menaati sesuatu. 
Kejatuhan ini tidak berarti jatuhnya moral; justru ini adalah 
transisi manusia dari kesadaran sederhana ke kesadaran-diri, 
semacam bangun dari mimpi akan alam dengan denyutan 
kausalitas pribadi dalam diri seseorang. Al-Qur’an juga tidak 
menganggap bumi sebagai tempat penyiksaan di mana manusia 
yang jahat  dipenjarakan untuk membalas sebuah dosa. Aksi 
ketidaktaatan pertama manusia juga merupakan tindakan 
pertamanya mengambil pilihan bebas; dan itulah mengapa 
menurut narasi al-Quran, tindakan Adam yang melewati batas 
ini diampuni. … Seseorang yang gerakannya sangat ditentukan 
seperti mesin tidak bisa menghasilkan kebaikan. Oleh karena 
itu, kebebasan adalah sesuatu yang bagus. Mengizinkan ego 
yang terbatas untuk memilih adalah untuk mengambil risiko 
besar. Tuhan telah mengambil risiko besar ini dan menunjukkan 
kepercayaannya pada manusia; kini saatnya manusia untuk 
membenarkan kepercayaan ini.8 

7 Toshihiko Izutsu, The Structure of Ethical Terms in the Koran, Mita, Siba, 
Minatoku (Tokyo: Keio Institute of Philosophical Studies, 1959), h. 152-53, 
dikutip oleh Hassan, “Muslim Women,” h. 49.

8 Iqbal, The Reconstruction, h. 85, dikutip oleh Hassan, “Muslim Women,” 
h. 50. 
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Tidak ada Kejatuhan dalam al-Qur’an, dan oleh karena itu 
tidak ada dosa asal. Umat manusia tidak dilahirkan penuh dosa 
ke dunia ini, karena itu tidak perlu ditebus atau diselatkan. Walau 
demikian, asosiasi Kejatuhan dengan seksualitas, yang memainkan 
peran besar dalam menciptakan mitos kejahatan perempuan dalam 
tradisi Kristiani, juga berdiri tegak dalam pikiran banyak orang 
Muslim dan menyebabkan kerusakan-kerusakan tidak terkatakan 
pada perempuan Muslim.

mengapa Perempuan Diciptakan?

Al-Qur’an, yang tidak melakukan diskriminasi terhadap 
perempuan dalam konteks penciptaan atau kisah Kejatuhan, tidak 
mendukung pandangan — yang dianut oleh banyak Muslim, 
Kristiani, dan Yahudi — bahwa perempuan tidak hanya diciptakan 
dari laki-laki, namun untuk laki-laki. Ciptaan Tuhan seluruhnya 
adalah “untuk tujuan-tujuan yang benar” (Q 15: 85) dan “tidak 
untuk sesuatu yang sia-sia” (Q 21: 16). 

Tidak hanya jelas dalam al-Qur’an bahwa laki-laki dan perem-
puan berdiri sama tinggi di hadapan Tuhan, namun mereka juga 
adalah “anggota” dan “pelindung” bagi satu sama lain. Walau 
al-Qur’an mengafirmasi kesetaraan ini, masyarakat Muslim pada 
umumnya tidak pernah menganggap laki-laki dan perempuan 
itu setara, terutama dalam konteks pernikahan. Penelitian Fatima 
Mernissi tentang posisi perempuan Muslim dalam hubungan 
dengan keluarganya di Moroko modern mewakili, sedikit banyak, 
budaya Muslim secara umum:

Salah satu karakteristik khas seksualitas Muslim adalah terito-
rialitasnya, yang merefleksikan pembagian spesifik pekerjaan dan 
konsepsi spesifik masyarakat dan kekuasaan. Teritorialitas dalam 
seksualitas Muslim menentukan peringkat, tugas, dan pola-pola 
kekuasaan. Secara material si perempuan dijamin oleh laki-laki 
yang memilikinya, sebagai balasan bagi kepatuhan mutlaknya dan 
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pelayanan-pelayanan seksual dan reproduktifnya. Keseluruhan 
sistem ini diorganisir sehingga “umat” Muslim sebenarnya 
adalah masyarakat laki-laki yang memiliki perempuan. … Laki-
laki Muslim selalu punya lebih banyak hak dan keuntungan 
daripada perempuan Muslim, termasuk hak untuk membunuh 
perempuannya. … Perempuan dianggap sempit keberadaannya, 
baik secara fisik maupun spiritual.9 

Penolakan dalam masyarakat Muslim terhadap ide kesetaraan 
laki-laki-perempuan adalah kepercayaan berakar dalam bahwa 
perempuan — yang bersifat inferior dalam konteks penciptaan 
(terbuat dari tulang rusuk yang bengkok) dan dalam konteks 
kebaikan (membantu Syaitan dalam membelokkan Adam dari 
rencana Tuhan) — telah diciptakan untuk digunakan bagi laki-laki 
yang superior atas perempuan. Superioritas laki-laki atas perempuan 
muncul dalam tradisi Islam (juga Kristiani dan Yahudi) didasari 
bukan hanya oleh literature Hadis, namun juga oleh intepretasi 
popular terhadap beberapa ayat al-Qur’an — Q 4: 34 dan 2: 288 
— khususnya, yang sering dikutip untuk mendukung pendapat 
bahwa laki-laki mempunyai kelebihan satu “serajat keuntungan” 
atas perempuan. Perhatikan terjemahan Abul A‘la Maududi untuk 
teksArab Surat al-Nisa’ ayat 34 sebagai berikut:

Kaum laki-laki adalah pengatur urusan kaum perempuan 
karena Allah telah membuat yang satu superior atas yang 
lainnya dan karena kaum laki-laki memberikan nafkah untuk 
kaum perempuan. Kaum perempuan yang saleh adalah mereka 
yang taat; dan mereka hati-hati menjaga hak-hak mereka (para 
suami) dalam ketidakhadiran mereka di bawah perhatian 
dan pengawasan Allah. Berkenaan dengan kaum perempuan 
yang pembangkangan mereka kamu takutkan, peringatkanlah 
mereka dan jauhkanlah mereka dari ranjangmu dan pukullah 

9 Fatima Mernissi, Beyond the Veil (Cambridge: Schenkman Publishing 
Company, 1975), h. 103, dikutip oleh Hassan, “Muslim Women,” h. 54. 
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mereka. Lalu, jika mereka menaatimu, jangan mencari-cari 
alasan untuk menghukum mereka. Ingatlah bahwa ada Allah 
di atasmu, Yang Maha Kuasa dan Maha Besar.10 

Tidak terkatakan akibat dari pemahaman Muslim pada umum-
nya akan Surat al-Nisa’ ayat 34 seperti terdapat dalam terjemahan 
Maududi. Begitu isu kesetaraan perempuan diangkat oleh kaum 
liberal, respons cepat oleh para tradisionalis adalah “Tapi tidak 
tahukah kalian bahwa Tuhan berkata dalam Quran bahwa kaum 
laki-laki adalah ‘qawwāmūn’ dalam hubungan dengan kaum 
perempuan dan punya hak untuk mengatur dan bahkan memukul 
mereka?” Sebenarnya, pernyataan al-rijāl-u qawwāmūn-a ‘alā al-nisā’ 
(secara harfiah, kaum laki-laki adalah qawwāmūn — “pengatur” 
[“managers”] dalam terjemahan Maududi — dalam hubungan 
dengan kaum perempuan) menandakan akhir dari percobaan 
apapun untuk mendiskusikan isu kesetaraan laki-laki-perempuan 
di kalangan umat Islam. 

Diasumsikan oleh hampir semua yang membaca Surat al-Nisa’ 
ayat 34 bahwa ayat ini ditujukan kepada para suami. Poin pertama 
yang perlu dicatat adalah bahwa ayat ini ditujukan kepada “al-rijāl” 
(para laki-laki) dan “al-nisā’” (para perempuan). Dengan kata lain, 
ayat ini ditujukan kepada semua laki-laki dan semua perempuan 
umat Islam. Ini selanjutnya ditunjukkan oleh fakta bahwa dalam 
hubungan dengan semua perbuatan yang perlu dilakukan, 
bentuk plural (jamak) — dan bukan bentuk dual (dwirangkap), 
yang digunakan ketika penunjukan dibuat kepada dua orang 
— ditemukan dalam ayat ini. Penggunaan seperti ini membuat jelas 
bahwa perintah-perintah yang terkandung dalam ayat ini bukan 
ditujukan kepada seorang suami atau seorang istri tetapi kepada 
umat Islam pada umumnya.  

10 Abul A‘la Maududi, The Meaning of the Qur’an, Vol. 2 (Lahore: Islamic 
Publications Ltd., 1971), h. 321, dikutip oleh Hassan, “Muslim Women,” h. 
54.
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Kata kunci dalam kalimat pertama dalam ayat ini adalah 
qawwāmūn. Kata ini telah diterjemahkan menjadi berbagai macam 
arti seperti “para pelindung dan pemelihara [para perempuan],” 
“menguasai/mengepalai [para perempuan],” “mempunyai keunggulan 
[atas perempuan],” dan “penguasa atau tuan [atas para perempuan].” 
Secara linguistik, kata qawwāmūn berarti “breadwinners” atau 
“mereka yang menyediakan apa yang dibutuhkan untuk bertahan 
hidup.” Fakta bahwa laki-laki adalah qawwāmūn bukan berarti 
perempuan tidak bisa atau tidak boleh menyediakan kebutuhannya 
sendiri, namun poinnya adalah dengan beban berat yang dipikul 
perempuan seperti hamil dan melahirkan, ia jangan dibebani lagi 
dengan bekerja untuk bertahan hidup pada saat bersamaan.

Laki-laki dan perempuan, yang diciptakan setara oleh Tuhan 
dan berdiri sama tinggi di mata Tuhan, telah menjadi sangat tidak 
setara dalam masyarakat Muslim. Deskripsi al-Qur’an tentang laki-
laki dan perempuan dalam pernikahan: “Mereka adalah pakaianmu 
dan kamu adalah pakaian mereka” (Q 2: 187) mengimplikasikan 
kedekatan, mutualitas, dan kesetaraan.11

Perempuan muslim dan Islam Pasca-Patriarkis:
Rangkuman

Penjabaran di atas menghadirkan banyak bukti untuk berar-
gumen bahwa asumsi dan tingkah laku patriarkis yang tertanam 
dalam dan hadir secara universal dalam kebudayaan Muslim 
menyebabkan akibat negatif yang serius — baik secara teoretis 
maupun  secara praktis — bagi kaum perempuan Muslim sepanjang 
sejarah Muslim hingga kini. Pada saat bersamaan, juga ditunjukkan, 
bahwa al-Qur’an, yang dipercaya sebagai sumber aturan oleh umat 
Muslim, tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Al-
Qur’an bukan hanya menekankan bahwa kebaikan itu identik dalam 
hal laki-laki dan perempuan, tetapi Kitab Suci ini juga menegaskan, 

11 Hassan, “Muslim Women,” h. 59.
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dengan jelas dan konsisten, kesetaraan kaum perempuan dengan 
kaum laki-laki dan hak fundamental mereka untuk mengaktualisasi 
potensi kemanusiaan yang mereka miliki bersama dengan kaum 
laki-laki.

Bagaimanapun, bagi Ri��at Hassan, patriarki tidak bersifat 
integral dengan Islam jika kita merujuk pada Quran dan juga 
tidaklah Tuhan dianggap sebagai laki-laki oleh umat Muslim pada 
umumnya. Penolakan patriarkisme, oleh karena itu, tidak berarti 
penolakan terhadap Tuhan. Di sini harus ditunjukkan bahwa 
menjadi seorang Muslim berarti secara esensial tergantung hanya 
pada satu kepercayaan: percaya pada Tuhan, pencipta dan perawat 
universal yang mengirim wahyu untuk membimbing jalan hidup 
manusia. Seperti dikatakan oleh Wilfred Cantwell Smith dengan 
sangat cermat, “Seorang Muslim sejati…bukanlah seorang manusia 
yang percaya pada Islam — khususnya Islam dalam sejarah; tetapi 
seseorang yang percaya pada Tuhan dan berkomitmen pada wahyu 
yang disampaikan melalui Nabi-Nya [yaitu Muhammad].”12 

Di mata Riffat Hassan, Islam pasca-patriarkis tidak lain 
daripada Islam Qur’ani, yang memberikan perhatian besar untuk 
membebaskan umat manusia — baik para laki-laki mapun para 
perempuan — dari perbudakan tradisionalisme, otoritarianisme 
(keagamaan, politis, ekonomik, dan apa saja)), tribalisme, rasisme, 
seksisme, perbudakan, atau apa pun yang menghalangi atau 
merintangi umat manusia dari pengaktualisasikan visi al-Qur’an 
tentang nasib manusia yang tertera dalam proklamasi klasik, 
“Sesungguhnya kepada Tuhanmulah batas akhir (segala sesuatu)” 
(Q 53: 42).  

Meskipun segala sesuatu yang telah berlalu keliru dengan 
kehidupan perempuan-perempuan Muslim yang tak terbilang 
selama berabad-abad karena Islam patriarkis, Ri��at Hassan sangat 
percaya bahwa ada harapan untuk masa depan. Karena jumlah 

12 Wilfrd Cantwell Smith, Islam in Modern History (Princeton: Princeton 
University Press, 1957), h. 146, dikutip oleh Hassan, “Muslim Women,” h. 
60. 
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orang-orang Muslim — baik kaum laki-laki maupun kaum 
perempuan — yang bertambah mulai merenungkan dengan 
semakin mendalam ajaran-ajaran al-Qur’an, mereka mulai melihat 
dengan semakin terang bahwa tugas terbesar yang diamanatkan 
kepada umat manusia oleh Tuhan, tugas menjadi wakil-wakil 
Tuhan di muka bumi, hanya bisa dilakukan dengan meninggalkan 
jauh-jauh pandangan-pandangan dan nilai-nilai patriarkis. Pesan 
yang terkadung dalam Surat al-Nisa’ ayat 34, yang menjamin 
keadilan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam konteks 
beranak, bisa diperluas dan dibuat menjadi universal untuk meliputi 
semua aspek interaksi dan keterhubungan manusia. Karena hal 
ini terjadi, belenggu tradisi-tradisi patriarkis akan lenyap dan visi 
Qur’ani tentang apa yang dimaksud menjadi seorang Muslim akan 
terwujud di sebuah dunia yang terbebas dari mitos inferioritas dan 
“keterbengkokan” perempuan.13   

Refleksi Pribadi

Patriarkisme dalam masyarakat Muslim sangat kental terlihat, 
terutama di zaman media sosial seperti sekarang. Kita dapat 
melihat kampanye-kampanye berbau patriarkis melalui gambar-
gambar dan tulisan-tulisan yang tersebar dan bisa diakses disetujui, 
ditimpali dengan komentar, dan bahkan disebarluaskan oleh 
banyak orang. Salah satu contohnya adalah gambar dan tulisan 
yang mengkampanyekan anti pacaran bahwa jalan yang halal pada 
pendekatan sepasang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah 
cukuplah taaruf. Terlepas dari apa makna taaruf sebenarnya, yang 
dimaksud dengan taaruf dalam kampanye ini adalah perempuan 
Muslim dijodohkan dengan lelaki Muslim, dan perempuan itu 
tidak dibolehkan menolak kecuali dengan alasan-alasan syariat 
seperti lelaki ini tidak rajin beribadah, tidak suka mengaji, dan 
sebagainya. 

13 Hassan, “Muslim Women,” h. 61.
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Padahal cara membina rumah tangga tidak cukup hanya dengan 
ritual-ritual peribadatan. Kedua mempelai harus merasa nyaman 
berdekatan dan berdampingan dengan satu sama lain seumur 
hidupnya. Masa berkenalan itu tidak cukup hanya dilakukan dengan 
jarak jauh, atau sekadar bertemu sesekali dan duduk berbincang. 
Mereka harus melakukan banyak hal bersama dan harus menjadi 
sahabat satu sama lain sebelum menjadi sepasang suami-istri. 
Perempuan perlu dipandang lebih dari sekedar mesin reproduksi 
dan pemuas kebutuhan biologis yang halal. v

Keisha Galuh Dwiningdyah adalah penulis dan penerjemah lepas yang 
menggeluti bidang seni dan filsafat. 
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ISlAm VS meDIA
Dialektika Islam dengan Posmodernisme

Agustinus Tri Nugroho

Pendahuluan 

Media berperan dalam membentuk suatu kebudayaan baru, 
yang dikenal dengan kebudayaan posmodern. Jean Baudrillard, 
seorang sosiolog, filsuf, teoretikus kebudayaan dan komentator 
politik Perancis, mengatakan bahwa cyberblitz, termasuk media 
komunikasi, telah membentuk tatanan pengalaman baru serta 
suatu tahap historis dan tipe masyarakat konsumer era posmodern.1 
Sebagaimana Herbert Marshall McLuhan, seorang guru besar, filsuf 
dan cendekiawan Kanada, memprosisikan “media sebagai pesan,” 
Baudrillard hendak mengembangkan teori sosialnya perihal media 
yang berperan penting dalam renovasi masyarakat posmo. Baginya, 
media komunikasi (tepatnya, TV) menjadi asisten yang melayani 
penghuni rumah untuk semakin menegaskan diri sebagai masyarakat 
konsumer. Begitu cepatnya media komunikasi menghujami para 
penonton dan pembacanya didominasi oleh tanda dan kode. Segala 
rupa tanda dan kode berkembang biak secara vegetatif dalam media 
komunikasi.2 Media komunikasi menjadi unsur pokok dan penting 
dalam pembentukan kebudayaan posmodern. Media komunikasi 

1 Douglas Kellner, Jean Baudrillard: From Marxism to Postmodernism and 
Beyond (Oxford: Polity Press, 1989), h. iii.

2 Jean Baudrillard, For a Critique of the Political Economy of the Sign (St. 
Louis: Telos Press, 1978), h. 53.
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dianggap mampu mereproduksi tanda dan kode yang berpengaruh 
dalam tatanan sosial.

Media komunikasi menjadi tempat manifestasi beragam 
kepentingan, mulai dari penyebaran agama yang melibatkan aksi 
klenik “tangkap setan,” gaya hidup glamour ala selebritis masa kini, 
simulasi politik yang mengetengahkan beragam debat dan forum 
diskusi antarpolitisi, sampai kebiasaan ngomongin orang dengan 
varietas infotainments, talkshow dan reality show di setiap saluran 
TV. Masyarakat konsumer yang mengidentifikasi diri berdasarkan 
tontonan dan bacaan mereka adalah masyarakat sibernetik canggih. 
Media komunikasi menjadi kaki tangan sekelompok elite yang 
memproduksi urusan selera dalam sajian tulisan dan imaji dalam 
suatu agenda setting. Agenda setting mensyaratkan tidak ada yang 
netral dalam setiap pemberitaan atau ulasan. Semua fakta yang 
masuk ke dalam redaksional media disajikan sebagai sesuatu dengan 
preferensi kepentingan media tersebut. Ambillah contoh soal harga 
BBM, Metro TV menginformasikannya sebagai bentuk pengalihan 
subsidi APBN untuk sektor yang lebih produktif. Artinya, pem-
beritaan dalam cara ini menunjukkan betapa pemerintahan Jokowi-
JK menepati janji mereka untuk memajukan Indonesia. TV One 
malahan menekankan pada kealpaan pemerintahan Jokowi-JK yang 
cuma obral janji untuk berpihak pada masyarakat kecil. Dalam kasus 
ini TV One berseberangan dengan apa yang ditampilkan oleh Metro 
TV. Simpelnya, Metro TV sebagai suatu bagian dari industri media 
komunikasi adalah milik dari pemimpin suatu partai pendukung 
pemerintahan Jokowi-JK, sedangnya TV One adalah milik dari partai 
oposisi. Pelaku agenda setting menyadari bahwa media komunikasi 
mampu memproduksi kesadaran massa. Massa tidak menginginkan 
apa pun selain informasi dalam rupa tontonan atau berita, bisa juga 
dalam rupa hiburan dan pengalihan desolasi. Parahnya, masyarakat 
bisa jadi lupa bahwa ada makna yang diproduksi di baliknya melalui 
tanda dan kode. Masyarakat bisa jatuh dalam pandangan yang salah, 
yang ditayangkan lewat media.

Masyarakat tersulap sampai tidak bisa lagi membedakan antara 
ilusi dan realitas dalam media. Ini adalah zaman keruntuhan 
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struktur modern. Keimanan berduel dengan skeptisisme seperti 
kemurnian dengan ekletisisme. Masyarakat masuk ke dalam era 
posmodernisme. Posmodernisme sebagai suatu aliran dipahami 
sebagai suatu fase sejarah manusia. Di dalamnya, termuat apa yang 
belum atau tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang. Islam menjadi 
salah satu tema bagaimana media berperan sebegitu manipulatifnya. 
Mungkin, media tidak membeberkan suatu berita bohong. Atau, 
media — melalui para jurnalisnya — tidak hendak membual omong 
besar. Media pada hakekatnya hanya berupaya untuk menampilkan 
apa adanya. Para jurnalis hanya meliput apa yang ada di depan 
mata mereka, plus penyebab, pemicu, dan dampak dari suatu 
kejadian. Islam mengalami suatu pencitraan yang buruk karena ulah 
media — orang-orang di balik media juga. Begitu lekatnya Islam 
dengan karakter teroris, fanatik sempit, perang, fundamentalis, 
kemarahan, dan isolasi diri. Para pemeluk agama Islam didera 
berbagai macam prasangka akibat kicauan yang dianggap kebenaran 
oleh para pemirsa media. Sungguh sangat disayangkan jika suatu 
seni bercitarasa agung dan sistem kebudayaan yang dibangun oleh 
para tokoh Islam berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah langsung 
roboh karena media telah menciptakan kesan buruk pada umat 
Muslim. Masyarakat posmo beranggapan bahwa semua berita itu 
adalah kebenaran.

Dunia seni mencoba memperbaiki citra Islam yang terlanjur 
runyam. Salah satu film box office dengan judul “Khan” berhasil 
menempati posisi atas sebagai salah satu film terbaik kelas dunia. 
Khan, sang aktor, mengidentifikasi dirinya demikian, “I am Khan. 
I am a Moslem. I am not a terorist!” Anak tirinya tewas seketika 
dihajar remaja Amerika sepulang sekolah hanya karena soal nama 
belakang sang anak yang berbau Islam. Di Indonesia juga sama. 
Ada upaya memperbaiki citra Islam yang ditakuti karena aksi 
Amrozi dalam fenomena bom Bali. Sebagai orang yang tinggal 
di Bali, penulis merasakan benar kebencian dan ketakutan warga 
Bali terhadap keberadaan umat Islam. Kesan tidak nyaman dirasa 
ketika melihat simbol bulan sabit dan bintang atau nama Allah swt 
menghiasi kendaraan dan pintu rumah. Beruntung, keterbukaan 
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dan kerinduan akan harmoni yang diinternalisasikan dalam 
pribadi warga Bali lebih melekat daripada rasa terancam. Perlahan, 
rekonsiliasi bisa terjadi. Kegiatan seni bisa menjadi jembatannya. 
Beberapa film bernafaskan Islam juga ditampilkan di bioskop 
kesayangan, bukan untuk menekankan dominasi, melainkan 
sebagai upaya rekonsiliasi dan perakitan citra harmoni. Salah satu 
film “Tanda Tanya” sanggup membuka ruang diskusi yang menarik 
tentang makna keberagaman bangsa sebagai keindahan budaya, 
bukan malah sebagai cela. Kematian seorang anggota Banser (Barisan 
Ansor Serbaguna) Nahdlatul Ulama(NU) untuk menyelamatkan 
Misa Syukur umat Katolik di Semarang dari serangan bom menjadi 
salah satu ending yang mengharukan. Para seniman film seolah 
hendak menyampaikan bahwa orang yang memiliki kesungguhan 
iman selalu berjalan ke arah kasih sayang karena setiap agama dan 
kepercayaan lokal mengajarkan makna menyayangi Tuhan dan 
sesamanya lebih dari dirinya sendiri. 

Akbar Salahudin Ahmed adalah seorang profesor di University of 
Cambridge. Dia juga adalah seorang intelektual Muslim di kampus 
dan komentator di berbagai media tentang relasi Islam dengan dunia 
Barat dan juga Kekristenan. Hubungan Islam dan Barat berada 
dalam krisis internasional yang ditandai oleh sorotan media, jejaring 
dunia ala Babel, dan krisis tak terkendali. Perang Gurun, sebagai latar 
belakang tulisannya tentang Islam dan Posmodernisme, memajang 
perseteruan Amerika ala George Bush dengan Irak ala Saddam 
Hussein pada 1990. Salman Rushdie nekat menerbitkan novelnya 
The Satanic Verses (Ayat-ayat Setan) pada 1988, yang menyulut 
kemarahan umat Islam sehingga mereka ingin membunuhnya. Jika 
komunisme sudah lenyap, apakah Islam akan menjadi musuh baru 
bagi Barat seperti cara media Barat menempatkan umat Islam dalam 
kultur “krimimal” pada 1991? Media memilih memposting wajah 
Islam dalam kerangka fanatisme yang serba kaku dan mengancam 
dengan barbar.3 Lewat bukunya, Ahmed berupaya memberikan 

3 Akbar Salahudin Ahmed, Posmodernisme:  Bahaya Dan Harapan Bagi Islam, 
diterjemahkan oleh M. Sirozi (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), h. 18.
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suatu pandangan yang lebih holistik tentang apa yang dirasakan 
oleh umat Islam, apa yang terjadi dalam Islam? Bagaimana respons 
untuk menolak media Barat menjadi suatu pilihan? Akankah 
cercaan-cercaan tersebut membuat umat Islam menjauh dari nilai-
nilai agama yang menganjurkan kasih sayang dan keseimbangan? Di 
manakah kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh al-Qur’an dapat 
ditemukan dalam berbagai konflik di dunia Islam pada saat ini? 
Lewat analisisnya tentang posmodernisme, Ahmed akan masuk ke 
dalam dilema dunia Islam. Dengan berbekal keyakinan bahwa hal 
buruk tetap bisa mendatangkan hal baik atau blessing in disguise, 
Ahmed mengajak umat Islam untuk melihat kembali esensi Islam 
itu sendiri sebagai agama yang mencari keseimbangan harmonis 
dan pitch antara dīn (agama) dan dunyā (dunia) melalui toleransi. 
Nilai toleransi ini didasarkan pada al-Qur’an, yang berbunyi, “Dan 
kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemana pun kamu 
menghadap, di situlah wajah Allah” (2: 115). Hal senada juga 
dilantunkan oleh para Sufi dalam hidup dan doanya bahwa Tuhan 
ada di mana-mana, termasuk di kelompok masyarakat yang berdoa 
di luar masjid. 

Untuk lebih jelasnya, marilah kita masuk perlahan ke dalam era 
posmodernisme. Penulis akan menawarkan upaya pembacaan atas 
tulisan Ahmed tentang ciri khas posmodernisme. Kemudian, masuk 
ke persoalan media sebagai biang keladi-nya. Keberadaan media 
tetap harus diteropong dari lensa filosofis posstrukturalis. Barulah, 
kita melihat dilema yang terjadi dalam Islam dan mencari suatu 
solusi untuk rekonsiliasi dan perbaikan diri secara internal, seperti 
kata Nietzsche, “Apa yang tidak membunuhmu, membuatmu lebih 
kuat!”

Posmodernisme

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyadarkan 
bahwa kita hidup di dunia yang tidak lagi primitif. Kita tidak perlu 
lagi menggesek-gesekkan batu untuk membuat api. Kita tidak perlu 



agustinus tri nugroho

84	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	2,	Januari	-	Juni	2016

lagi membeli puluhan burung merpati pos untuk menyebarkan 
kabar. Kita tidak perlu lagi merasa kelaparan di musim dingin. Ini 
adalah hadiah dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi: 
sebuah dunia baru, sebuah realitas baru. Muncul pertanyaan, lantas 
apa yang disebut dengan realitas itu sesungguhnya? Baudrillard 
menyadarkan bahwa masyarakat hidup di sebuah realitas baru. 
Di dalamnya, begitu banyak tanda-tanda yang digunakan sebagai 
media komunikasi, sekaligus media untuk memahami realitas. 
Baudrillard menawarkan pandangannya kepada para pembacanya 
bahwa tanda tidak lagi berperan sebagaimana asal-muasalnya. Tanda 
muncul sebagai bentuk refleksi atas realitas. Tanda bertugas untuk 
merepresentasikan realitas yang di dalamnya termuat kebenaran. 
Tanda awalnya adalah sarana objektivikasi pengetahuan. Baudrillard 
melihat ada penyelewengan di sini. Menurutnya, dunia yang 
baru ini tersusun dari permainan tanda-tanda secara bebas. Ada 
penyimpangan makna, bahkan ambiguitas dari makna. Tanda 
malahan menjadi bentuk distorsi atas realitas yang direpresentasikan. 
Baudrillard menyebut ini sebagai dinamika masuknya masyarakat 
ke dalam kondisi pos-realitas.

Kondisi pos-realitas merupakan sebuah kondisi tentang relasi 
masyarakat dengan penyimpangan tanda-tanda. Penyimpangan 
tanda-tanda ini menunjukkan adanya penyeberangan makna. 
Kondisi ini ibarat pengambil-alihan realitas oleh non-realitas, 
pemberontakan bawahan terhadap atasan, rearansir lagu sakral 
menjadi profan. Baudrillard mengatakan bahwa kondisi pos-realitas 
adalah kondisi dimana realitas dilampaui oleh realitas buatan atau 
artifisial. Kondisi ini menjerat dan mengurung manusia dalam dunia 
artifisial yang hanya berisikan kedangkalan. Sekalipun jalan pulang 
itu ada, manusia tidak mampu menemukannya sehingga semakin 
dalam terperangkap dalam kehidupan yang banal, serba imanen, 
kemasan tanpa menyadari pentingnya pengalaman transendental 
yang mendalam. Hampir mengalami kuldesak!

Dalam sejarah filsafat Barat, realitas dipandang sebagai sesuatu 
yang bersifat objektif. Objektivitas, di sini, maksudnya bahwa 
realitas adalah sejauh mampu diindera dan masuk akal sesuai 
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dengan kaidan-kaidah ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial yang berlaku. 
Pandangan tentang realitas tidak berhenti pada sisi objektivitas saja. 
Lebih mudah memahami realitas dalam kacamata materialisme 
bahwa realitas itu memiliki bentuknya. Di sisi lain, ada juga 
pemikiran bahwa rasio kita mampu menalar sesuatu yang tidak 
berwujud seperti ide, esensi, roh, dan Tuhan. Hal ini menunjukkan 
sisi idealisme dalam realitas. Perjalanan nalar yang sedemikian 
panjang mengonsepkan realitas dalam pandangan oposisi biner: 
tubuh berpasangan dengan jiwa, fenomena berpasangan dengan 
noumena, imanensi berpasangan dengan transendensi, dan lain-
lain. Sumbangsih dari pemikiran Timur mempertegas bahwa yang 
tidak nampak dan tidak teraba malah dianggap sebagai realitas yang 
lebih tinggi. Sebut saja jiwa, noumena, metafisika, dan transendensi. 
Setiap pasangan dari realitas yang dianggap lebih tinggi itu dianggap 
sebagai realitas luaran.4

Teknologi komputer yang dipahami sebagai simulasi mampu 
menumbuhkan fantasi di depan mata masyarakat. Baudrillard 
melihatnya sebagai cara hidup yang mencerminkan kedangkalan 
dan tanpa makna. Segala sesuatu diciptakan dalam kemegahan dan 
kemudahan. Modernitas radikal ini telah menciptakan pemahaman 
surga baru yang berisikan kenikmatan, yang malah nanti menjelma 
menjadi neraka. Di dalamnya, utopia menyatu ke dalam kenyataan 
tanpa bisa dibedakan antara keduanya. Inilah dunia hiper-realitas. 
Inilah sebuah dunia yang tidak memberi tempat bagi orang untuk 
bermimpi karena mimpi itu selalu dijadikan nyata.5

Akbar Salahudin Ahmed memandang situasi ini sebagai pos-
modernisme. Ada dua sisi yang dilihat oleh Ahmed, secara positif 
dan negatif. Secara negatif, posmodernisme dipandang sebagai suatu 
aliran yang bernuansa anarkis, tidak tentu, dan putus asa. Secara 
positif, posmodernisme diyakini melihat pentingnya keragaman, 

4 Jean Baudrillard, Simulations, translated by Sheila Glaser (New York: 
Semiotext[e], 1981), h. 11.

5 Jean Baudrillard, America, translated by Chris Turner (London: Verso, 
1986), h. 84.
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toleransi, empati, kebebasan. Di bawah ini, akan dipaparkan delapan 
ciri posmodernisme.6

Kekayaan Makna dan Citra. Kata kunci dalam posmodernisme 
adalah kekayaan makna, bukan kejelasan makna. Kekayaan makna 
mengandaikan tidak ada kebenaran tunggal untuk setiap jawaban. 
Posmodernisme memilih keduanya baik hitam dan putih, dalam 
rupa abu-abu. Di dalamnya, dimunculkan citra-citra untuk segala 
hal, baik yang serius atau yang tidak, baik yang intelektual ataupun 
yang tidak. Ibarat mahkluk hidup, bisa dianalogkan bahwa dia 
adalah semacam omnivora demi eksistensinya. Lyotard mengatakan 
bahwa, “Posmodernisme adalah keadaan kultur yang mengikuti 
transformasi sejak akhir abad ke-19, yang telah mengubah aturan 
permainan dalam sains, sastra, dan seni.” Era posmodernisme 
macam ini mengasumsikan hilangnya kepercayaan terhadap proyek 
modernitas, dan menjadi skeptik terhadap ortodoksi tradisional. 

Dominasi Media Komunikasi. Media komunikasi memberikan 
pengaruh yang besar dalam pendefinisian kebudayaan melalui 
gaya hidup yang dibangun. Citra dan pesan yang ditampilkan 
memberikan penghiburan sekaligus dendam, ajaran sekaligus 
penyesatan, jalan pintas sekaligus jalan buntu. Seperti dituliskan 
bahwa gambar di TV dapat menghancurkan sebuah negeri, tayangan 
tragedi pembantaian Tiananmen membuat China dicampakkan 
secara internasional. Pesan dikemas sedemikian rupa melalui film 
sebagai bagian dari media komunikasi massal. Sinema menjadi 
instrumen yang kuat untuk memproyeksikan kultur dominan dari 
peradaban global. Sebut saja, Hollywood.

Revivalisme (Fundamentalis) Etno-Religius. Revivalisme 
etno-religius menjadi sebab sekaligus akibat posmodernisme. 
Dunia diakui sebagai sesuatu yang penuh keraguan. Di atasnya, 
manusia berdiri dan mencari pegangan layaknya melintasi ku-
bangan air bekas banjir: hendak berpegang pada apa jika tidak ada 
pagar atau tiang di sekelilingnya? Untuk melompat, terlalu jauh. 
Masuklah kakinya ke dalam kubangan air. Sekejap keseimbangan 

6 Ahmed, Posmodernisme, h. 22 – 42.
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terganggu menjadi tidak stabil. Muncul ketakutan. Di sinilah, 
dibutuhkan suatu usaha untuk tidak terjatuh. Usaha ini adalah 
fundamentalisme. Manusia dengan prinsip fundamentalis ber-
hadapan dengan kelambu sutra ungu sakralitas di mana setiap 
keyakinan masih bisa dimimikri (revisi). Melalui media, istilah 
fundamentalisme menjadi lekat dengan Islam, menjadi salah 
satu kode untuk Islam. Padahal, konsep fundamentalisme tidak 
sebatas urusan doktrin, tapi juga ideologi. Sayangnya, media 
Barat sudah terlanjur mengasosiasikan “fundamentalisme” dengan 
“intoleransi,” “kekerasan fanatisme keagamaan,” dan “perang 
doktrin Glaubenskrieg.” Media berhasil mencitrakan Islam dalam 
fundamentalisme. Masyarakat disesatkan. 

Kontinuitas Ide Masa Lalu. Gaya perpikir posmodern dinilai 
sarat akan sifat apokaliptik. Namun, klaim posmo tetap memper-
tahankan kontinuitas dari sejarah luas modernisme. Gaya berpikir 
posmo menuntun kita untuk menemukan Barthes dalam Flaubert, 
Foucault dalam Nietzsche, Derida dalam Hegel, mitos pada abad 
quad-core. Ini adalah bentuk dari kontinuitas dengan masa lalu 
sebagai ciri kuat dari posmodernisme. 

Sentralisme Kehidupan Kota. Kondisi posmodern berkaitan 
dengan pertumbuhan kota, termasuk di dalamnya urbanisasi. 
Max Weber, seorang sosiolog dan filsuf Jerman, memandang  kota 
sebagai wadah bagi kelompok yang “berbudaya” dan “rasional.” 
Permasalahannya, konsep kota telah bergeser menjadi wadah 
penuh energi, ambiguitas, kekerasan, dan disintegrasi. Nilai 
kebajikan agama telah tergantikan kekerasan yang brutal. Kota tidak 
mendehumanisasi masyarakat, tapi mengubahnya. Manusia tegang, 
tergesa-gesa, agresif, terusik, neurotik, bahkan paranoid. Generasi 
yang lahir dari kondisi macam ini bisa dibayangkan sebagai generasi 
tanpa kasih sayang. Kota disorot sebagai tepat pemeliharaan setan. 
Kota yang sedang berkembang menjadi mimpi buruk.

Demokratisasi Kelas-Kelas Sosial. Demokrasi menjadi syarat 
mutlak bagi elemen-elemen kelas dalam posmodernisme. Mereka 
adalah para arsitek, dramawan, ilmuwan sosial, jurnalis-penulis yang 
menyebarkan ide-ide lewat media massa. Karya visual yang lahir 
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dari ilmu pengetahuan, seni, dan komunikasi berhasil memikat 
massa. Demokrasi menjadi ruang bagi mereka untuk menyebarkan 
arah intelektual menuju posmodernisme. Setiap kelas sosial berhak 
membantu perumusan keputusan, mulai dari presiden sampai 
pemenang lomba menyanyi. Metode ini dianggap paling dekat 
dengan solusi meskipun disadari juga dekat dengan anarki.

Perpaduan Citra. Posmodernisme menyediakan ruang bagi 
para penjajar wacana, ekletikiawan berlebihan, pencampur rupa-
rupa citra, penaut kultur, dan lain-lain. Mereka terobsesi akan 
beraneka macam wacana dan membentuk hal baru, baik dalam 
bentuk informasi maupun karya seni. 

Eksplorasi Kata dan Frasa. Dengan semangat demistifikasi atau 
dekonstruksi, para tokoh posmodernisme tinggal dalam belantara 
jargon, konsep rumit, dan istilah kabur. Mereka tidak menggunakan 
kata-kata sebagaimana orang pada umumnya. Demikian ungkap 
Baudrillard.

Pemahaman media Posmo�

Perubahan budaya dari modern ke posmo pun nampak dalam 
bagaimana informasi ditampilkan. Format yang sedemikian pop 
mengemas sajian liputan politik yang tidak lagi bernuansa “serius,” 
para tokoh politisi yang mendadak menjadi selebriti model 
penyinetron yang masuk dalam editorial infotainment dan beragam 
majalah anak muda, diskusi tentang kenegaraan yang dikemas apik 
dalam konteks makan malam gala dinner dan obrolan talk-show, 
dan lain-lain. Aspek visual ditonjolkan secara simbolis agar sebisa 
mungkin dekat dengan para pemirsa, pembaca, juga pendengar. 

Dalam media komunikasi, terjadi proses encoding dan decoding, 
proses pembentukan kode dan pemecahan kode. Informasi 
diproduksi, diedarkan, disebarkan, diterima, dan dimodifikasi. 

7 Philip Smith and Alexander Riley, Cultural Theory: An Introduction (New 
Jersey: Blackwell Publising Ltd, 2009), h. 158-175.
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Terjadi hubungan antara pemberi informasi, informasinya sendiri, 
dan penerima informasi. Pemegang kuasa penuh atas makna 
informasi adalah pemberi informasi. Penerima informasi hanya 
menerima informasi yang sudah matang. Akan tetapi, konsep ini 
bergeser dalam masyarakat posmodern. Penerima informasi pun 
punya kuasa atas makna. Begitu pemberi informasi meletakkan 
informasi pada media komunikasi, dia sudah tidak berkuasa atas 
maknanya. Hal inilah yang seringkali membuat perbedaan makna 
yang dikehendaki karena perbedaan persepsi. Kode budaya dalam 
informasi disusun oleh pemberi informasi yang adalah produsen 
kode. Penerima informasi lantas akan mendekode informasi dengan 
cara menerima begitu saja “makna yang dikehendaki.” Biasanya, 
hal ini terjadi jika si pemberi kode adalah sosok yang sudah teruji, 
terkenal, berbobot, berpendidikan tinggi, seorang tokoh masyarakat, 
artis dengan banyak karya dan prestasi, atau masuk dalam daftar 
orang hebat pada bidangnya versi majalah tertentu.

Media komunikasi merupakan suatu refleksi masyarakat 
tertentu dengan dominasi kelas tertentu. Hal ini tergantung pada 
siapa pemilik media komunikasi yang paling dominan atau berasal 
dari kelas mana pemilik ini. Setiap media komunikasi memproduksi 
keragaman makna  yang mampu mengkonstruksi suatu kebudayaan. 
Media komunikasi, dalam hal ini, bisa menawarkan beragam asumsi 
konseptual tentang fenomena sosial yang terjadi. Penulis mengambil 
contoh soal Perang Teluk yang terjadi pada tahun 1991. Cable News 
Network atau CNN telah berhasil karena jasanya memberikan 
liputan dan redaksional ke segala penjuru dunia 24 jam. Masalahnya, 
liputan yang disajikan tidak memberi tempat untuk menjelaskan 
sebab dan akibat yang koheren. Liputan lebih menonjolkan sisi 
teknologi persenjataan dan strategi perang daripada invasi terhadap 
Kuwait. Jurnalisme damai perlu mendapat perhatian khusus sebagai 
dasar media komunikasi dalam hal ini. 

Ada pula kepentingan kekuasaan yang hendak ditampilkan. 
Misalnya, dalam tayangan opera sabun yang menggambarkan suatu 
kebudayaan tertentu yang berpusat pada model kekeluargaan. 
Tayangan opera sabun menunjukkan betapa seorang laki-laki 
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berusaha keras mempertahankan keutuhan dan keberlangsungan 
keluarganya, sementara pihak perempuan menjadi motivator 
sekaligus pendukung yang paling setia sekalipun sang laki-laki 
sedang tidak berdaya. Tema-tema dalam opera sabun meliputi relasi 
antaranggota keluarga secara personal, perkawinan dan komitmen, 
perselingkuhan dan perceraian, kecemburuan sosial dalam 
masyarakat, dan lain-lain. Dalam opera sabun, sosok perempuan 
lebih mendapatkan tempat sebagai sosok yang kuat dan independen. 
Sayangnya, sisi kekuatan perempuan tidak ditempatkan pada 
kemandiriannya, melainkan pada ruang kekeluargaan yang akhirnya 
menempatkan perempuan sebagai subordinasi dari laki-laki dalam 
budaya patriarki. Padahal peranan perempuan dengan kepenuhan 
rasa sayang dan perhatian adalah nyawa dalam keberlangsungan 
dan kenyamanan sebuah keluarga.

Potret Islam dalam media

Kaum Muslim masuk ke dalam sebuah era posmodern seolah-
olah tanpa jalan keluar. Media posmodern memotret Islam sebagai 
agama yang mempunyai karakteristik buruk yang mendorong 
munculnya diktator, koruptor, politisi kotor dengan nepotismenya, 
dan lain-lain. Dunia Islam adalah dunia dengan pendidikan yang 
rendah, diskriminatif terhadap kaum perempuan, dan mengalami 
ketidakadilan distribusi kekayaan. Perusahaan-perusahaan skala 
intenasional disorot sebagai institusi yang mendukung oknum-
oknum yang korup. Dalam hal ini, Islam disorot sebagai pengganggu 
stabilitas suatu konstruksi negara modern yang efektif.8

Pada 1991 media Barat memandang Islam sebagai suatu agama 
yang gemar berkonflik dengan cara yang kriminal. Media juga 
menginformasikan tiadanya keutamaan dalam diri para oknum 
di dalam The Bank of Credit and Commerce International (BCCI). 
Dengan sengaja, Islam dilibatkan dalamnya, sebagai identitas 

8 Ahmed, Posmodernisme, h. 47-48.
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agama yang korup. Masyarakat secara umum menikmati skandal 
kecurangan di dalamnya. Tidak sekadar dipandang sebagai kriminal, 
umat Islam juga dipandang sebagai koruptor. Kaum Muslim tidak 
memiliki akses untuk masuk ke dalam perusahaan media. Media 
seolah menutup diri dari upaya sebagian Muslim yang mencoba 
mengubah citra buruk Islam.

Cemooh dan antipati terhadap Islam diarahkan melalui media 
Barat. Beberapa faktor turut berpengaruh di dalamnya. Ada benturan 
antara peradaban Islam dan Barat. Dengan perbedaan dasar tatanan 
sosial antara kedua peradaban tersebut, masing-masing memiliki 
pemahaman yang berbeda soal nilai dan arti kebenarannya. Ambillah 
contoh, soal tata negara. Demokrasi jelas-jelas lahir dari terang budi 
dunia Barat. Demokrasi menempatkan kedaulatan rakyat alias suara 
rakyat yang memiliki kekuasaan dalam tata pemerintahan. Dunia 
Islam tidak mungkin bisa menempatkan suara rakyat di atas suara 
Tuhan. Muncullah konflik di dalamnya soal pemahaman bagaimana 
kebenaran soal kekuasaan bisa dimanifestasikan dalam konstruksi 
sosial. Konflik dilematis lainnya antara Barat dan Islam nampak 
dalam tragedi The Satanic Verses karangan Salman Rushdie. 

Jika kita cermati pergumulan anak muda masa kini dalam 
media sosial, jelas sekali Islam mengalami bullying luar biasa dari 
banyak sisi. FPI di sini menjadi objek penderita. Bagaimana cara 
FPI memprotes kebijakan pemerintah soal pengangkatan Ahok 
yang adalah non-Muslim menggambarkan konflik antara Islam 
dan pemeluk agama non-Muslim yang notabene berbasiskan 
penyebarannya pada peradaban Barat. Cara Islam menyerukan 
Allahu Akbar sungguh dipotret oleh media sebagai bentuk 
kebencian. Bagaimana mungkin Nama Agung diteriakkan dengan 
nada mengancam dan mengkudeta. Penutupan beberapa tempat 
ibadah di Jawa Barat pun lagi-lagi berimbas pada potret dunia 
Islam sebagai suatu sistem keseluruhan yang menolak perbedaan. 
Di tambah lagi, dalam satu akun media sosial yang mengomentari 
Tragedi AirAsia dari sudut pandang kebencian terhadap korban 
yang non-Musim bahwa kematian para penumpang adalah karena 
jumlah umat “kafir” berkurang.
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Media sosial posmo yang anonim bisa saja melakukan kebohongan 
publik dengan menampilkan foto profil perempuan berjilbab atau 
pria bersorban dengan jenggot, atau dengan nama yang khas Arab, 
lantas memposting apa pun yang menyatakan kebencian kaum 
Muslim terhadap kaum non-Muslim. Atau, menjadi corong bagi 
MUI atau FPI untuk berkoar soal hukum syariah yang bernuansa 
kejam di depan pelanggar aturan. Sudah terlalu dalam media posmo 
mengkategorikan Islam secara negatif. Siapakah yang harus berubah 
dalam hal ini? Media posmo yang dituntut untuk lebih halus dalam 
memberitakan segala kejadian yang berhubungan dengan isu 
agama? Atau Islam yang harus berbenah di dalam dirinya saat sadar 
bahwa Islam tidak mampu mengubah haluan media posmo yang 
sudah terlalu liar dan tidak terkendali? Di sinilah, kita tiba pada 
era kebangkitan Islam bahwa sesungguhnya begitu banyak hal baik 
yang bisa dipetik dari dialektika Islam vs Media.

Rekonsiliasi Islam dan Posmodernisme

Pada 1977, dilaksanakan suatu konferensi internasional tentang 
pendidikan Islam. Konferensi ini melahirkan banyak gagasan 
dalam rupa tulisan. Istilah yang tepat untuk meringkas bobot dari 
konferensi ini adalah Islamisasi Pengetahuan melalui ide cemerlang 
Ismail al-Faruqi. Selain itu, juga ada Ali Ashraf yang menggagas 
pendidikan Islam. Ada juga gagasan ekonomi Islam oleh Khurshid 
Ahmad dan bank Islam oleh Siddiqi. Salah satu tokoh sosiolog 
dalam Islam, Ba-Yunus menggagas sosiologi Islam. Salah satu buku 
Edward Said yang berjudul Orientalisme menekankan cara Barat 
memahami Islam dengan sikap sentimen bermusuhan. Dalam buku 
ini, para sarjana Muslim radikal berani beradu gagasan dengan para 
pemikir Barat.9

Keberanian dunia Islam untuk mendirikan universitas-
universitas dan pusat studi Islam yang baru dan mengesankan di 

9 Ahmed, Posmodernisme, h. 49.
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Al-Ain, Uni Emirat Arab dan di Islamabad di Pakistan adalah suatu 
gebrakan tradisi pendidikan Islam yang dipandang sebelah mata oleh 
para pengagum sistem pendidikan Barat.10 Inilah suatu loncatan 
dari dunia Islam yang terdorong untuk memberikan citra positif 
dalam dunia pendidikan. Para sarjana Muslim meyakini bahwa 
agama merupakan suatu kekuatan dan solusi yang memberikan 
suatu pegangan dalam hidup yang begitu menawarkan beragam 
solusi. Mereka terbuka terhadap dialog antariman yang mengiyakan 
universalitas. Mereka juga berani membela agamanya lewat 
perjuangan yang tidak lagi bermuatan fisik, melainkan akademis. 

Dunia Barat seolah-olah gentar dengan upaya Islam yang 
membenahi citra diri agar terbebas dari citra sebagai “sang teroris” 
atau anarkis. Dunia Islam berani menampilkan diri sebagai suatu 
agama yang mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan toleransi, 
sebagaimana termuat dalam al-Qur’an, “Bagimu agamamu dan 
bagiku agamaku” (Q 109: 6), dan “Tidak ada pemaksaan dalam 
agama” (Q 2: 256).11 Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang ditampilkan oleh umat Islam melalui tindakan mereka. 
Dan, media memberitakannya.

Umat Islam tidak perlu terlampau dalam memikirkan media 
posmo. Langkah lajunya dengan kecepatan tinggi tidak terbendung 
dan hanya akan menghabiskan energi untuk menghentikannya. 
Langkah paling bijak yang bisa dilakukan adalah mengevaluasi diri 
mengapa media begitu bernafsu memotret Islam secara negatif. 
Barat memandang Islam sebagai musuh karena kisah historis 
soal krisis minyak, Perang Salib zaman Paus Urbanus II, gerakan 
anti-Semitisme yang menempatkan Islam di urutan pertama dan 
Yahudi di urutan kedua sebagai public enemy, jingoisme Barat, 
kehidupan kaum Muslim yang nampak lebih suci dan ortodoks, 
dan ketidakmampuan kaum Muslim untuk mengidentifikasikan 
diri mereka secara efektif.12  

10 Ahmed, Posmodernisme h. 50.
11 Ahmed, Posmodernsme, h. 50.
12 Ahmed, Posmodernisme, h. 53.



agustinus tri nugroho

�4	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	2,	Januari	-	Juni	2016

Dunia Barat yang mendayagunakan prinsip sekularisme yang 
menempatkan apa pun yang berbau agama sebagai oposisinya. 
Sejak Perjanjian Westphalia tahun 1648, agama disingkirkan dari 
urusan negara, dan sekularisme mengemuka. Aspek agama pun 
dikembalikan ke ranah privat dan sisi publik menjadi sekuler. 
Agama dipandang sebagai sumber masalah, terlebih dalam politik. 
Dunia Barat memandang agama harus dipisahkan dari kehidupan 
sehari-hari, salah satu caranya adalah  melepaskan simbol-simbolnya 
dari kehidupan sosial. Agama dicap sebagai sumber konflik dan 
kepercayaan irasional. Agama yang dimaksud di sini adalah 
agama Islam. Islam dipandang terlalu fanatik atau masih berbau 
fundamentalis dengan tetap mempertahankan tradisi di tengah-
tengah kehidupan modern dan posmodern tentunya. Bahasa al-
Qur’an yang tidak diterjemahkan ke dalam berbagai agama menjadi 
salah satu sorotan. Tidak lupa juga soal cara berpakaian yang agamis 
di tengah-tengah zaman modis. Ada kecemburuan dunia Barat 
terhadap dunia Islam.13

Di masa posmodern, sekularisme dianggap tidak memadai 
lagi karena tidak mampu menyediakan moralitas yang baik untuk 
kebaikan umum. Sisi kemanusiaan yang diusung sekularisme 
tidak mendasarkan diri pada basis yang jelas meskipun banyak 
hal yang diakomodasi dari agama. Misalnya, konsep keadilan dan 
kesejahteraan yang berasal dari agama disangkal oleh sekularisme. 
Menurut Habermas, kebebasan memiliki maknanya melalui 
emansipasi religius yang tidak dipisahkan dari urusan publik. 
Memisahkan agama dari ruang publik hanya akan melahirkan 
kelompok-kelompok revivalisme yang semakin eksklusif dalam 
masyarakat. Dengan demikian, tidak akan ada solidaritas, melainkan 
kegiatan saling serang, kecanduan saling mengkotak-kotakkan 
berdasarkan kepentingan kekuasaan. Habermas meyakini perlunya 
kontribusi agama dalam keadilan politis. Dengan memasukkan unsur 
keberagamaan atau kemajemukan wacana, maka suatu pemamaham 

13 Craig Calhoun, ed., Rethinking Secularism (Oxford: Oxford University 
Press, 2011), h, 232.
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akan mencapai taraf tertingginya, sebagaimana digaungkanoleh 
Habermas, culture-making for future mutual understanding. Agama 
perlu dilibatkan dalam proses rekonstruksi wacana publik. Dengan 
catatan, “tema transendensi” yang irasional, takhayul, misteri atau 
ringkasnya “sisi kudus” dari agama dikomunikasikan dengan cara 
yang rasional dan argumentatif. Artinya, peranan semantik agama 
lebih dibutuhkan dalam pembentukan wacana publik ini daripada 
sekadar sisi formal yang eksklusif. Relativitas agama dibutuhkan 
untuk mendapatkan nilai yang lebih universal. Suatu negara liberal 
pun sesungguhnya perlu diperkokoh dengan keberadaan ruang 
publik yang mengakomodasi nilai keagamaan.14

Dunia Islam melakukan suatu rekonsiliasi dengan media 
secara khusus, dan dengan posmodern secara umum, dengan 
tetap mempertahankan karakter fundamentalnya dalam pola pikir 
yang rasional dan tidak eksklusif. Islam tidak perlu menekankan 
dirinya sebagai satu-satunya kebenaran akhir atau realitas final 
secara frontal. Hal ini justru akan semakin menjatuhkan dirinya. 
Pemahaman Habermas soal kemungkinan agama mendorong visi 
common good dan good life bisa menjadi inspirasi dalam kebangkitan 
dan rekonsiliasi. 

Prinsip yang diyakini oleh Albert Schweitzer (1875-1965), 
seorang teolog dan filsuf Jerman, bisa diterapkan dalam hal ini. 
Baginya, modernisme dan posmodernisme yang sama-sama 
menempatkan manusia sebagai makhluk rasional yang memiliki 
kekebebasan dan kemampuan untuk merakit masa depannya 
tetap membutuhkan peranan agama. Pemahaman agama berarti 
pemahaman akan akar dari ajaran agama yang dimaksud. 
Pemahaman yang benar akan akar dan sumber hukum-hukum 
agama mampu menghantar manusia menemukan identitas dirinya. 
Dengan kata lain, humanisme membutuhkan agama. Seorang 
manusia yang sejati hanya mampu bertransformasi dari identitas 
purba yang barbar menjadi identitas yang memiliki rasa berbudaya 

14 Calhoun, ed., Rethinking Secularism, h. 18.
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dengan melibatkan diri dalam kehidupan spiritual dari agama yang 
diyakininya.15

Menjadi sosok yang fundamentalis bukanlah suatu kesalahan 
dan keterpisahan dari dunia sekular. Sosok fundamentalis yang 
sesungguhnya adalah sosok yang mampu memegang erat tradisi 
al-Sunnah dan Janji Suci dalam al-Qur’an sebagai pegangan hidup 
yang tidak dipaksakan kepada semua orang tanpa kecuali. Nabi 
Muhammad saw pun menghargai toleransi dengan cara tidak 
memaksakan ajaran atau menyampaikan ajaran seperti menjejalkan 
obat pahit ke mulut seorang anak yang tidak mau minum obat. Hal 
ini ditemukan oleh An-Naim saat berusaha menafsirkan kembali 
al-Qur’an dan al-Sunnah dengan paradigma yang lebih terbuka. 
Baginya, prinsip resiprositas — yang dikenal dengan “Kaidah Emas” 
(The Golden Rule) — ada dalam ajaran Islam. Prinsip ini menekankan 
soal solidaritas yang sungguh nyata bahwa “apa yang tidak ingin 
orang lain lakukan kepadaku, janganlah aku lakukan kepada orang 
lain.” Prinsip ini menjadi pegangan umat Islam untuk menyadari 
bahwa masih banyak hal indah yang menggiring masyarakat kepada 
harmoni.16 Tidak perlulah kaum Islam membalas keburukan yang 
ditimpakan oleh media Barat yang sebegitu posmo.

Kekuatan ajaran Islam yang diwarnai oleh solidaritas harus 
sungguh menjadi sebuah paradigma bahwa keberadaan Islam 
bukanlah suatu batu kerikil dalam sepatu posmodernisme. Dunia 
Islam tidak perlu terjebak dalam permainan dunia Barat. Umat Islam 
diajak untuk menyadari bahwa Islam menitikberatkan keseimbangan, 
toleransi, harmoni, dan kedamaian. Tidak perlulah umat Islam 
membalas “kejahatan media” Barat dengan kejahatan, karena apa 
yang tidak membunuh Islam itulah yang menguatkan Islam. v

15 Jens Zimmermann, Humanisme and Religion (New York: Oxford 
University Press, 2012), h. 6.

16 Abdullahi Ahmed An-Naim, Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan 
Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, diterjemahkan 
oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LKIS, 1994), h. 310.
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ISlAmISme DI InDoneSIA

Amin Mudzakkir

Pendahuluan

Islamisme adalah istilah yang sering diasosiasikan dengan sistem 
pemikiran atau ideologi yang memahami Islam tidak hanya sebagai 
agama tetapi juga hendak menjadikannya dasar negara (al-dīn wa al-
dawlah). Meskipun beberapa pengamat menunjuk adanya doktrin 
tekstual dalam Islam yang cenderung mendorong penganutnya 
untuk terlibat dengan Islamisme, sulit untuk menyangkal kenyataan 
bahwa ide itu sendiri dikemukakan dalam lanskap politik sekuler. 
Penulis akan memerlihatkan bahwa persoalan Islamisme adalah 
persoalan modern. Dengan kata lain, ide dasar Islamisme bukan 
usaha untuk menghidupkan kembali mimpi abad pertengahan di 
abad modern, melainkan bagian dari paradoks yang dihasilkan oleh 
janji kemodernan itu sendiri.1

Secara lebih spesifik tulisan singkat ini hendak menyuguhkan 
argumen bahwa Islamisme di Indonesia adalah bagian dari 
perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Meskipun 
di Indonesia istilah Islamisme digunakan secara luas terutama setelah 
jatuhnya rezim Orde Baru, akar-akar gerakan ini telah hadir sejak 
periode-periode awal sejarah Indonesia modern. Berangkat dari 
titik pandang itu kita akan melihat perkembangan gerakan-gerakan 
tersebut sampai pada tahap dan bentuk yang sekarang. Tulisan ini, 

1 Olivier Roy, The Failure of Political Islam (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1994).
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oleh karena itu, menghindari untuk melihat Islamisme semata 
sebagai fenomena kontemporer yang melekat pada isu terorisme. 

Istilah “Islamisme” pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf 
Perancis terkemuka, Voltaire, sebagai pengganti kata “mahometisme” 
yang ketika itu dipakai sebagai sebutan untuk “agama orang 
Arab” di kalangan orang Eropa. Kata ini lalu diadopsi ke dalam 
bahasa Inggris dalam Oxford English Dictionary Edisi 1900. Akan 
tetapi setelah itu istilah ini sekian lama jarang digunakan. Akhir-
akhir ini ketika Islam politik menjadi topik utama dalam politik 
internasional pasca-Perang Dingin, Islamisme sekali lagi menjadi 
istilah yang dipakai secara luas oleh para sarjana dan wartawan. 
Sekarang secara umum istilah itu mengacu pada jenis tertentu dari 
interpretasi agama, organisasi, dan gerakan di kalangan umat Islam 
yang menekankan keunikan dan keunggulan Islam vis-à-vis ideologi 
politik lainnya. Istilah Islamisme sering juga dipertukarkan dengan 
istilah fundamentalisme dan Salafisme.2

Islam Indonesia: Konteks Perubahan

Islam Indonesia mendapat apresiasi luas dari para pengamat 
karena dianggap mempunyai karakter yang berbeda dengan 
Islam Arab. Islam Indonesia digambarkan cukup toleran terhadap 
kelompok agama lain, sementara Islam Arab sebaliknya. Di atas 
semuanya, Islam Indonesia dinilai mampu beradaptasi dengan 
kemodernan, termasuk demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh 
karena itu, ketika gerakan-gerakan Islam radikal muncul segera 
setelah Orde Baru jatuh pada 1998, apresiasi terhadap Islam 
Indonesia tersebut pelan-pelan sirna. Para pengamat yang bertolak 
dari perspektif studi keamanan melihat Indonesia sebagai arena baru 

2 Ahmad Norma Permata, “Islamist Party and Democratic Participation: 
Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia 1998-2006,” Tesis Ph.D, 
Philosophischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster, 
2008), h. 18.
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terorisme baik yang berskala regional maupun internasional, seperti 
jaringan Jamaah Islamiyah (JI) yang mempunyai hubungan dengan 
al-Qaida.3 Ini semakin menguat pasca-tragedi WTC 2001 dan, 
dalam konteks Indonesia, Bom Bali 2002. Sejak itu kajian terhadap 
Islam Indonesia tidak lengkap rasanya kalau tidak dikaitkan dengan 
isu radikalisme agama. 

Menganggap bahwa Islam Indonesia lebih lunak dan Islam Arab 
lebih keras adalah kesimpulan dari analisis kultural yang esensialis, 
seolah lunak atau keras adalah kata sifat yang inheren dalam formasi 
kebudayaan tertentu. Pandangan ini tentu saja problematis sebab 
akan mereduksi kaum Muslim pada apa yang disebut oleh Mamdani 
sebagai “Muslim yang baik” dan “Muslim yang buruk” — istilah 
ini sendiri berasal dari Tony Blair dan George Bush.4 Dalam kajian 
kontemporer, menurut Mamdani, pandangan ini berakar pada 
konsep “benturan peradaban” Samuel Huntington dan gurunya, 
seorang ahli Arab terkemuka, Bernard Lewis. Batas antara “Muslim 
yang baik” dan “Muslim yang buruk” ditentukan oleh pendapat 
dan keterlibatan kaum Muslim pada demokrasi liberal. Akan tetapi, 
bagaimana demokrasi dan, terutama, liberalisme mempunyai 
pengertian dan implementasi yang beragam di negara-negara 
berpenduduk mayoritas Muslim tidak dilihat sebagai problem pada 
dirinya sendiri, pada apa yang disebut sebagi “modernitas,” sebab 
problem selalu dialamatkan pada kebudayaan dalam pengertiannya 
yang esensialis itu. Pemahaman seperti ini cenderung ahistoris dan 
bersifat politis. 

Oleh sebab itu, memotong pemahaman tentang Islam Indonesia 
hanya pada periode pasca-1998 sama dengan mengaburkan 
pemahaman tentang kompleksitas Islam Indonesia itu sendiri. 
Sejak awal Islam adalah sebuah teks yang ditafsirkan secara berbeda-

3 Lihat, misalnya, Rohan Gunaratna, Inside Al Qaeda: Global Network of 
Terror (New York: Columbia University Press, 2002).

4 Mahmood Mamdani, “Good Muslim, Bad Muslim: A Political Perspective 
on Culture and Terrorism,” American Anthropologist 104/3 (September 2002): 
766-775.
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beda mengikuti latar belakang penganutnya yang juga beragam. 
Meskipun dikatakan masuk dengan jalan damai, Islamisasi di 
Indonesia dalam beberapa kasus menimbulkan konflik. Ini penting 
dikemukakan agar pemahaman kita tentang Islam, Islamisme, 
dan kaum Muslim ditempatkan dalam lanskap sosial yang sudah 
pasti di dalamnya terdapat persaingan dan kepentingan ekonomi 
dan politik. Oleh karena itu, relasi Islam dan politik, atau Islam 
dan negara, tidak semata-mata merupakan pengejawantahan dari 
pandangan normatif keagamaan, atau sekadar tanggapan reaksioner 
terhadap kekuatan-kekuatan di luar Islam, tetapi juga bagian dari 
transformasi masyarakat Indonesia itu sendiri. 

Dalam sejarah Indonesia modern, Sarekat Islam (SI) adalah 
organisasi pertama yang menjadikan Islam sebagai penanda identitas 
kolektifnya dan yang menghubungkan identitas tersebut dengan 
aksi-aksi radikal. SI mendapatkan dukungan dari kalangan saudagar 
Muslim, “petty bourgeoisie,” yang sedang resah menghadapi ekspansi 
modal orang China yang bergandeng tangan dengan pemerintah 
kolonial. Di sini terlihat kepentingan kelas menengah “pribumi” 
yang sedang tumbuh. Akan tetapi yang menggerakkan SI tidak 
hanya Islam, tetapi juga sosialisme, sebagaimana tercermin dalam 
karya tokoh utamanya, HOS Tjokroaminoto. Di beberapa tempat 
SI lokal bahkan bekerja sama dengan kalangan komunis. Pada 
awal 1920-an, Tan Malaka, seorang pemikir besar komunisme 
Indonesia, menyarankan teman-temannya membangun aliansi 
dengan kelompok-kelompok Islam untuk melawan kapitalisme dan 
kolonialisme. Meskipun tidak mendapatkan tanggapan yang berarti, 
saran Tan Malaka tersebut memperlihatkan luasnya lingkungan 
kemunculan Islamisme — jika yang dimaksud Islamisme adalah 
perjuangan kolektif dengan menggunakan panji-panji Islam — pada  
masa Indonesia kolonial.5

Memasuki periode kemerdekaan, Islamisme di Indonesia 
dialamatkan kepada Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/NII) 

5 http://www.marxists.org/indonesia/archive/malaka/1922-PanIslamisme.
htm, diakses 8 Januari 2012.
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dan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Dua gerakan 
ini secara eksplisit menyebut pendirian negara Islam sebagai 
salah satu agendanya, meskipun dalam cara bagaimana agenda 
itu diwujudkan, keduanya mempunyai metode yang berbeda. 
Dalam arus utama historiografi Indonesia, DI disebut sebagai 
“pemberontak,” sementara Masyumi—yang sebagian tokohnya 
tetap dihubung-hubungkan dengan “pemberontakan” PRRI/
Permesta—ikut serta dalam Pemilihan Umum 1955 (mendapatkan 
20,92 % suara untuk DPR dan 22,3 % suara untuk Konstituante), 
namun akhirnya dibubarkan oleh Sukarno pada tahun 1960. Baik 
DI maupun Masyumi pada dasarnya dipimpin oleh kalangan 
“lumpen-intelligentsia,” baik dari kalangan sipil dan militer, yang 
akhirnya tersingkir dari proses politik.6 Dua organisasi ini disebut 
Martin van Bruinessen sebagai bapak-moyang organisasi-organisasi 
Islam radikal di Indonesia pasca-Orde Baru.7

Di bawah rezim Orde Baru yang tegak di atas suasana Perang 
Dingin,  Islamisme yang berasosiasi dengan Islam politik dikebiri, 
seperti juga kekuatan kiri yang sebelumnya telah dihabisi pasca 
persitiwa 1965. Pada 1973, partai-partai Islam yang masih bertahan 
difusikan ke dalam satu wadah baru bernama Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) yang berideologi Pancasila. Sejak itu praktis 
perjuangan kelompok Islamis dalam politik elektoral untuk 
sementara terhenti. Akan tetapi beberapa eksponen Masyumi yang 
masih menyimpan utopia tegaknya negara Islam berhasil mendirikan 
DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) yang berorientasi kultural.8 
Organisasi ini mempunyai kontak yang kuat dengan Timur Tengah. 
Tokoh utamanya, M. Natsir, pernah menduduki jabatan pimpinan 
Rabithah Alam Islami, sebuah organisasi Muslim internasional, 

6 Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, “Political Economy and Islamic 
Politics: Insight from the Indonesian Case,” New Political Economy, 17/2 (2012):  
2-3.

7 Martin van Bruinessen, “Genealogies of Islamic Radicalism in post-
Soeharto Indonesia,” South East Asia Research 10/2 (2002), h, 117-154. 

8 Luthfi Assyaukani, Islam and the Secular State in Indonesia (Singapore: 
ISEAS, 2009), h. 57.
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yang berpusat di Makkah. Melalui DDII, pengaruh Islamisme dari 
Timur Tengah menyebar di Indonesia.9 Buku-buku karya tokoh 
Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Bana, dan tokoh Islam Pakistan, 
Abu A‘la al-Maudhudi, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
dan mendapatkan tempat penting dalam diskursus Islamisme 
Indonesia. Khusus paham Wahabisme, satu versi Islamisme yang 
keras dan berakar pada gagasan Muhammad ibn Al-Wahhab yang 
kelak diadopsi sebagai ideologi resmi Kerajaan Saudi, pengaruhnya 
dilembagakan dengan pendirian LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Islam dan Arab) yang sampai sekarang masih eksis, gedungnya 
terletak di Pejaten, Jakarta Selatan. Banyak aktivis gerakan Islamis 
Indonesia pernah bersekolah di lembaga ini, seperti Ja‘far Umar 
Thalib (Laskar Jihad) dan Anis Matta (PKS). 

Sementara itu, imajinasi terhadap DI “dihidupkan” lagi 
— ada spekulasi bahwa itu adalah bagian dari proyek intelijen Ali 
Murtopo — melalui aksi-aksi teror bernuansa agama, seperti aksi 
Komando Jihad yang dipimpin oleh beberapa veteran DI. Bagi 
penulis, Orde Baru sebenarnya telah menjadi tempat tumbuhnya 
satu generasi Muslim yang pada satu sisi menjadi bagian dari kelas 
yang diuntungkan oleh proses pembangunan, tetapi di saat yang 
sama mereka adalah individu-individu yang tetap mengidealkan 
Islam sebagai sistem yang mencakup agama dan politik sekaligus. 
Banyak anggota gerakan Islamis yang kelak tumbuh pada 
periode pasca-Orde Baru berasal dari kelas ini. Selain melahirkan 
kelompok yang paradoks tadi, proses pembangunan di masa Orde 
Baru juga menghasilkan kelas marginal. Sebagian dari mereka 
menjadikan Islam sebagai simbol populisme melawan apa yang 
mereka tuduh sebagai situasi ketidakadilan — korupsi, kolusi, 
nepotisme. Belakangan, DI kembali bangkit melalui keterlibatan 
beberapa veterannya dalam aktivisme garakan-gerakan Islamis 
kontemporer. Selain dengan beberapa eksponen Jamaah Islamiyyah 
(JI), kebangkitan kembali DI dihubungkan dengan keberadaan 

9 Greg Fealy dan Anthony Bubalo, Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme 
Timur Tengah di Indonesia (Bandung: Mizan, 2007).
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Ma‘had al-Zaitun, Indramayu, pimpinan Syekh Panji Gumilang, 
seorang bekas pimpinan DI/NII KW 9. Media massa sempat 
melaporkan rekrutmen rahasia yang dilakukan oleh NII terhadap 
pemuda-pemudi di kampus-kampus. Akan tetapi, aksi NII yang 
diasosiasikan dengan Syekh Panji Gumilang ini lebih dekat dengan 
nuansa kriminal daripada politik. 

Kembali pada pembicaraan tentang Soeharto, pada masa akhir 
kekuasaannya, dia mendekat dengan kelompok-kelompok Islam, 
termasuk gerakan Islamis. Ini merupakan bagian dari rekonfigurasi 
kekuasaan dalam negara di bawah kekuasaan rezim Orde Baru. 
Proses ini berlanjut sampai pada periode transisi dari Soeharto ke 
Habibie. Pada momen itu lahir kelompok-kelompok milisi yang 
mengidentifikasi diri sebagai representasi umat Islam. Sebagian 
mereka, yaitu Laskar Jihad, bahkan terlibat langsung dalam perang 
di Ambon dan Poso. Sebagian yang lain, yaitu FPI (Front Pembela 
Islam), sampai sekarang terkenal dengan aksi-aksi penyerangan 
terhadap tempat-tempat “maksiat” dan orang-orang atau kelompok-
kelompok yang dipandang sebagai anti-Islam. Akan tetapi, sebagian 
gerakan Islamis yang lain berpartisipasi dalam proses demokrasi 
dengan membentuk partai politik dan ikut pemilihan umum, seperti 
Partai Keadilan (PK) yang bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS). Di sini terlihat keragaman di antara gerakan Islamis 
dalam menanggapi demokrasi. Selanjutnya, di bawah pemerintahan 
Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa problem krusial di seputar isu 
kebebasan sipil dan agama, seperti kasus Ahmadiyah dan pendirian 
gereja, muncul dan sedikit banyak berkaitan dengan keberadaan 
beberapa gerakan Islamis yang diberi keleluasaan oleh pemerintah 
untuk bergerak sedemikian rupa. 

Dalam konteks yang lebih luas, menguatnya kelompok-
kelompok Islamis sejak 1990-an merupakan akibat dari berakhirnya 
Perang Dingin. Kekuatan kiri kehilangan signifikansi politiknya, 
sehingga menyisakan ruang kosong yang kemudian diisi oleh 
kalangan Islamis. Ruang kosong itu bernama populisme yang 
setia merawat suara-suara kaum marjinal. Di Turki, AKP (Adalet 
ve Kalkimma Partisi, Partai Keadilan dan Pembangunan) yang 
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berhaluan Islamis berhasil mengisi ruang itu, seperti juga beberapa 
kelompok yang berafiliasi dengan Jemaah al-Ikhwan al-Muslimin 
(Jamā‘at al-Ikhwān al-Muslimīn), yang biasanya disingkat al-Ikhwan 
al-Muslimin, di Mesir. Di Indonesia, populisme tidak bisa diambil 
alih secara mudah oleh kalangan Islamis, sebab di sini populisme 
juga menjadi wilayah eksistensi kelompok-kelompok lain, seperti 
kelompok Marhaen dan nasionalis lainnya.10

Satu hal yang menarik diamati dari perkembangan Islamisme di 
Indonesia pasca-Orde Baru adalah semakin menyebarnya gagasan itu 
melewati batas-batas tradisionalnya. Aktor-aktor yang mengusung 
gagasan tersebut tidak lagi mesti berafiliasi secara formal dengan 
organisasi atau partai Islam. Partai Islam justru tidak pernah mencapai 
suara signifikan dalam tiga pemilu terakhir. Mereka selalu kalah oleh 
partai-partai “nasionalis.” Dalam isu “perda syariah,” terlihat dengan 
jelas rancangan perda tersebut tidak selalu diajukan oleh partai Islam. 
Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa Islamisme pada dasarnya 
merupakan bagian dari pertarungan politik modern seperti umumnya 
praktik politik di mana pun dan kelompok identitas apapun.

Berangkat dari kenyataan di atas, kita akan sampai pada 
pemahaman bahwa Islamisme pada dasarnya bersifat dinamis. 
Keikutsertaan beberapa gerakan Islamis dalam pemilihan umum 
adalah fenomena yang tak terelakkan. Kondisi ini tidak hanya 
khas di Indonesia, tetapi berlangsung juga di negara-negara 
berpenduduk mayoritas Muslim lainnya, seperti Turki, Mesir, dan 
Malaysia. Pengamat seperti Asef Bayat menyebut kondisi tersebut 
sebagai post-Islamisme.11 Dalam post-Islamisme, pertanyaan 
utamanya bukan lagi apakah Islam kompatibel dengan demokrasi, 
melainkan jenis demokrasi apa yang bisa mengakomodasi beragam 
kepentingan, termasuk kelompok Islamis. Persis pada titik ini, 
permasalahan datang dari jurusan lain, yaitu liberalisme. Sejauh ini 

10 Vedi R. Hadiz, “No Turkish Delight: The Impasse of Islamic Party Politics 
in Indoensia,” Indonesia 92 (October 2011: 1-18. 

11 Asef Bayat, “What is Post-Islamism,” ISIM Review 16 (Autumn, (2005): 
5.
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belum diketahui secara jelas bagaimana pendapat kalangan Islamis 
Indonesia terhadap liberalisme, khususnya aspek yang mendukung 
pasar bebas, sebab yang selama ini dipersoalkan adalah liberalisme 
kultural, seperti seks bebas.12 Dalam kasus Turki, Partai AKP yang 
sekarang dipimpin oleh Erdogan dan berhaluan Islamis secara 
terbuka menyatakan dukungannya terhadap pasar bebas. Pada 
2002 mereka memenangkan pemilihan umum. Pendukungnya 
berasal dari segmen masyarakat yang luas, tidak hanya mereka yang 
secara tradisional dekat dengan gagasan kaum Islamis, tetapi juga 
kelompok sekuler (termasuk para pengusaha besar dari Anatolia 
yang selama ini tersingkirkan) tetapi tertarik dengan populisme 
AKP yang mengajukan agenda reformasi politik dan ekonomi.

Potret Beberapa Gerakan Islamis Indonesia Kontemporer

Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) berakar pada kelompok-kelompok “tarbiyah” (pendidikan) 
yang marak di kampus-kampus umum sejak 1980-an. Secara formal 
mereka mendirikan LDK (Lembaga Dakwah Kampus) yang lolos 
dari sensor NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan 
Koordiansi Kemahasiswaan) di perguruan tinggi. Pada 29 Maret 
1998, Forum Silaturahmi LDK seluruh Indonesia mendirikan 
KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). Dapat 
dikatakan KAMMI adalah basis sekaligus sayap mahasiswa 
(meskipun tidak resmi) dari PKS.  Akan tetapi, secara sosiologis, 
genealogi kelompok-kelompok ini sulit dimasukkan ke dalam 
kategori lama: Islam modernis dan Islam tradisionalis; mereka adalah 
konvergensi dari keduanya.13 Meskipun jelas mendeklarasikan diri 

12 Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang akhir-akhir ini cenderung Islamis 
dan mengeluarkan fatwa bahwa sekularisme, pluralisme, dan liberalisme adalah 
haram.

13    Yon Machmudi, Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and 
The Prosperous Justice Party (PKS) (Canberra: ANU E Press, 2008).
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sebagai partai Islam, PKS dalam perkembangan terakhir berusaha 
menampilkan diri sebagai partai “terbuka,” artinya bahkan secara 
keanggotaan pun mereka terbuka bagi orang non-Muslim. Usaha 
ini tentu masih menunggu pembuktian. Beberapa pengamat masih 
menilai usaha itu adalah bagian dari strategi, bukan ideologi. 

PKS adalah transformasi dari Partai Keadilan (PK) yang 
didirikan pada 1998. Ketua pertamanya adalah Nur Mahmudi 
Ismail, seorang doktor pertanian lulusan Amerika Serikat, yang 
menjabat Walikota Depok, Jawa Barat, pada dua periode 2006-
2011 dan 2011-2016. Pada Pemilu 1999, PK hanya mendapatkan 
1,7 % suara, sehingga mereka tidak bisa lolos dalam pemilu 
berikutnya yang mensyaratkan minimal 2,5% suara. Setelah itu 
mereka mendirikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan ketua 
pertamanya Hidayat Nurwahid, seorang doktor tafsir al-Quran 
lulusan Madinah, Arab Saudi. PK kemudian menggabungkan diri 
dengan PKS. Pada Pemilu 2004, PKS mendapatkan 7,34 % suara, 
sementara pada Pemilu 2009 mendapatkan 7,88 % suara. Ini tentu 
saja mengejutkan di tengah kemerosotan perolehan suara partai-
partai lain, apalagi partai-partai Islam. Sekarang PKS adalah satu-
satunya partai Islam (partai yang secara resmi mencantumkan Islam 
sebagai azas partainya) yang masih cukup kuat dalam pertarungan 
politik Indonesia kontemporer.

Laskar Jihad. Popularitas Laskar Jihad muncul dalam kancah 
konflik Ambon dan Poso. Kelompok ini didirikan oleh Ja‘far Umar 
Thalib di Yogyakarta pada Januari 2000 di bawah payung Forum 
Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah (FKAWJ) yang berpusat 
di Ma‘had Ihya as-Sunnah, Kaliurang, Yogyakarta. Laskar Jihad 
mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok “Salafi” — berasal dari 
terma “salaf al-shalih” (para pendahulu yang shalih). Istilah Salafisme 
yang sering dipertukarkan dengan Islamisme berakar pada gagasan 
yang telah berkembang di kalangan Hadrami (Hadramaut, sebuah 
kota di Yaman Selatan) di Indonesia. Mereka adalah orang Arab non-
sayyid (keturunan Nabi) yang berhimpun dalam organisasi al-Irsyad. 
Gagasan utama Salafisme adalah purifikasi Islam dari hal-hal yang 
pada masa lalu dikenal sebagai taqlid, bid‘ah, dan churafat (terkenal 
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dengan istilah “TBC”) — dengan kata lain: nilai-nilai lokal. Tokoh 
utama gerakan Salafi adalah Muqbil ibn Hadi al-Wadi‘i, seorang 
ulama Yaman. Thalib pernah belajar langsung kedada tokoh ini, 
sehingga dia memegang peran kunci dalam jaringan Salafisme di 
Indonesia.14

Militansi Laskar Jihad lahir dari campuran beberapa faktor. 
Para anggotanya sebagian berasal dari kalangan marginal yang 
menemukan eksistensi dirinya dalam komunalisme kelompok 
Salafi ini. Mereka kecewa terhadap pemerintah yang dianggap gagal 
dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia. 
Akan tetapi, kekecewaan terbesar dialamatkan kepada pemerintah 
Abdurrahman Wahid, yang dianggap tidak peduli terhadap nasib 
umat Islam yang terbunuh dalam beberapa konflik berdarah pasca-
jatuhnya Orde Baru. Oleh karena itu, sikap anti-Kristen sangat kuat 
dalam organisasi ini. Namun segera setelah konflik Ambon berakhir 
pada akhir 2002, Ja‘far Umar Thalib mengumumkan pembubaran 
Laskar Jihad. Menurutnya tugas Laskar Jihad dalam kancah perang 
telah selesai. 

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). MMI dibentuk di 
Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 2000 dalam sebuah acara 
bertajuk Kongres Nasional Pertama Mujahidin. Dalam acara 
tersebut Abu Bakar Ba‘asyir terpilih menjadi ketua ahl al-hall wa 
al-‘aqd (semacam dewan penasehat) MMI, sementara Irfan S. 
Awwas — adik Abu Jibril, seorang tokoh JI wilayah Asia  Tenggara 
— sebagai ketua tanfidzi (pelaksana). Dalam acara itu juga 
dikeluarkan apa yang mereka sebut sebagai “Piagam Yogyakarta,” 
yaitu: (1) wajib hukumnya menerapkan syariah Islam bagi semua 
Muslim Indonesia dan di seluruh dunia secara general; (2) menolak 
segala ideologi buatan manusia yang bertentangan dengan Islam 
dan mengarah kepada syirik (politeisme) dan nifaq (hipokrit); 
(3) memperkuat persatuan mujahidin untuk menerapkan syariah 
Islam, baik nasional, regional, atau internasional; (4) membangun 

14 Noorhaidi Hasan, Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas 
di Indonesia Pasca-Orde Baru (Jakarta: LP3ES, 2008), h. 326.  
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institusi mujahidin untuk perwujudan al-imamah al-Islamiyah; 
dan (5) menyerukan umat Islam untuk berdakwah dan berjihad di 
seluruh dunia untuk menegakkan Islam sebagai agama rahmatan 
lil ‘alamin.15

Dalam perkembangannya, MMI mengalami perpecahan 
internal. Ini terutama terjadi setelah terjadinya teror bom Bali 2002 
yang mengkaitkan para pelaku teror tersebut dengan Abu Bakar 
Ba‘asyir. Beberapa tokoh MMI lainnya, seperti Muhammad Thalib, 
seorang tokoh komunitas Arab di Yogyakarta, tidak setuju dengan 
pandangan Abu Bakar Ba’asyir yang dinilai kurang cocok dengan 
situasi Indonesia, sehingga kalau diimplemetasikan malah akan 
berdampak buruk bagi organisasi. Abu Bakar Ba‘asyir kemudian 
keluar dari MMI dan membentuk organisasi baru bernama 
Anshar at-Tawhid yang berbasis di Pesantren al-Mukmin, Ngruki, 
Sukoharjo. 

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hizbut Tahrir didirikan oleh 
Taqiyuddin al-Nabhani pada tahun 1953 di Yerussalem. Hizbut 
Tahrir dibawa ke Indonesia oleh Abdurrahman al-Baghdadi, 
pemimipin Hizbut Tahrir di Australia, yang pindah ke Bogor 
atas undangan KH Abdullah Bin Nuh. Melalui KH Abdullah 
Bin Nuh, pegaruh HTI berkembang pertama-tama di kampus-
kampus di Bogor dan Jakarta, seperti IPB dan UI, kemudian 
menyebar ke seluruh Indonesia. Pada tahun 1987, KH Abdullah 
Bin Nuh meninggal. Sekarang kepemimpinan HTI dipegang oleh 
Muhamad Isma‘il Yusanto. Dapat dikatakan, sekarang HTI adalah 
satu-satunya gerakan Islamis yang terus berkembang di Indonesia 
dengan penataan organisasi yang ditangani secara modern.

HTI mendaku sebagai partai politik, tetapi mereka menolak 
ikut serta dalam pemilihan umum karena itu adalah bagian dari 
demokrasi yang mereka tolak. Di beberapa negara Arab, seperti 
di Mesir pada masa Mubarak dan juga bahkan di Arab Saudi, 
Hizbut Tahrir adalah organisasi terlarang. Mereka bergerak di 

15 Masdar Hilmy, Teologi Perlawanan: Islamisme dan Diskursus Demokrasi di 
Indonesia Pasca Orde Baru (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 171-172.
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bawah tanah. Di Indonesia, mereka justru mendapat tempat. 
Sebagai partai politik, HTI mempunyai tiga karakteristik: (1) 
mendasarkan Islam sebagai ideologi dan menolak segala ideologi 
buatan manusia seperti demokrasi dan Pancasila; (2) HTI adalah 
bagian dari organisasi Hizbut Tahrir yang cabangnya tersebar di 
beberapa negara di seluruh dunia, (3) berkait dengan poin pertama, 
seluruh aktivitas politiknya bersifat ekstra-parlementer.16 Mereka 
mempunyai sensibilitas yang tinggi terhadap isu-isu internasional. 
Islam selalu digambarkan oleh mereka sebagai korban dari sebuah 
konspirasi jahat imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya. 
Mereka mengkritik globalisasi dalam versinya yang sekarang, sambil 
pada saat yang sama menawarkan konsep khilafah Islamiyah sebagai 
solusi permasalahan Indonesia dan dunia. 

Penutup

Dari paparan singkat di atas terlihat kompleksitas garakan Islamis 
di Indonesia. Lebih dari sekadar ekspresi keagamaan, Islamisme lahir 
dan berkembang mengikuti perubahan politik dan ekonomi baik 
pada tataran domestik, regional, maupun global. Oleh karena itu, 
variasi gerakan Islamis sangat beragam, mulai dari yang menempuh 
jalan kekerasan, seperti mereka yang terlibat dalam kelompok-
kelompok teroris, hingga yang ikut serta dalam pemilihan umum. 
Kelompok yang menggunakan kekerasan dikatakan Sidel sebagai 
kelompok yang frustrasi karena tidak mampu masuk ke dalam 
politik untuk mengubah realitas berdasar ideologinya.17 Kelompok 
yang berpartisipasi dalam pemilihan umum, artinya terlibat dalam 
politik demokrasi sekuler, adalah mereka yang sadar bahwa demokrasi 
adalah ruang yang bisa diisi oleh siapapun dan apapun. Sejauh mana 
mereka juga menerima fakta bahwa demokrasi sejatinya adalah sistem 

16 Hilmy, Teologi Perlawanan, h. 186-187.
17 John T. Sidel, Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia (New 

York: Cornell University Press, 2006). 
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politik yang didasarkan pada keragaman ideologi dan pemikiran yang 
bahkan saling berseberangan adalah pertanyaan yang penting untuk 
diajukan, namun jawaban terhadap pertanyaan itu masih harus kita 
lihat dalam sejarah yang masih terus berjalan. v
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PRoBlem “SELECTIVE BORROWING”
Aristotelianisme dalam

Rosionalisme Islam Klasik

Zainun Kamal F

I

Aristoteles (384-322 SM) adalah salah seorang filsuf Yunani 
terbesar dan berpengaruh besar dalam berbagai bidang ilmu penge-
tahuan, yang meliputi logika, metafisika, biologi, politik, etika, 
estetika dan lain-lain.1 Pengaruh besar ini tetap berlangsung sampai 
Abad Pertengahan, dan mengalami masa stagnasi pada zaman 
Renaisans Eropa. Namun pengaruhnya dalam bidang logika tetap 
abadi sampai saat ini; bahkan dalam studi filsafat logika Aristoteles 
masih tetap murupakan studi utama.2 Ilmu mantik (‘ilm al-mantiq) 
yang diajarkan di pesantren-pesantren dan perguruan tinggi-
perguruan tinggi di Indonesia tidak lain adalah logika Aristoteles.3 

1 R. Slamet Imam Santoso, Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan (Jakarta: 
Sastra Hudaya, 1977), h. 40.

2 Bertrand Rusell, History of Western Philosophy (London: Goerge Allen/
Unwin LTD., 1974), h. 206.

3 Logika sebagai ilmu analisis, seperti yang disebutkan oleh Aristoteles, adalah 
ilmu berfikir yang benar, atau ilmu undang-undang berfikir, yang membedakan 
antara yang benar dan yang salah dari cara kerja akal. Atau dikatakan juga bahwa 
logika adalah satu ilmu yang memberikan aturan-aturan berfikir yang valid, 
yang dipergunakan untuk mencari sesuatu yang belum diketahui berdasar atas 
sesuatu yang telah diketahui, sehingga dengan menggunakan aturan-aturan itu 
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Logika ini terkenal dengan logika tradisional, yang bertumpukan 
pada metode silogistik (syllogistic methode), yang bersifat deduktif 
melalui jalan pikiran yang berlangsung dari yang umum kepada 
yang khusus.4

Umat Islam mengenal filsafat Yunani umumnya, filsafat 
Aristoteles khususnya, sudah sejak dini, yaitu hanya beberapa tahun 
setelah wafatnya Nabi Muhammad saw melalui daerah-daerah 
yang dibebaskan oleh umat Islam di bawah para khalifah, seperti 
Irak, Syam, dan Mesir (Iskandariyah), yang sebelum dibebaskan 
merupakan pusat-pusat studi filsafat Yunani. 5

Akan tetapi pengenalan awal umat Islam terhadap falsafat 
Yunani ini baru merupakan interaksi-intelektual yang bersifat 
pribadi berupa debat, diskusi, dan tukar pikiran bebas antara 
orang-orang Muslim dan guru-guru filsafat yang mengajar di 
sekolah-sekolah dan perguruan tinggi-perguruan tinggi di daerah-
daerah yang dibebaskan itu. Biasanya filsafat Yunani itu diajarkan 
di sekolah-sekolah gereja dan biara, yang guru-gurunya adalah 
pemuka-pemuka agama.6

Ibn Katsir menyebutkan bahwa filsafat Yunani sudah masuk 
ke dunia Islam sejak abad pertama hijrah, yaitu pada masa orang-
orang Muslim membebaskan negeri ‘ajam (bukan Arab: Syam, 
Irak, dan Mesir, pen), hanya terbatas pada beberapa individu yang 

akal kita dapat  mencapai kebenaran dan terhindar dari ketidakbenaran. (Lihat 
Mahdi Fadll Allah, Madkhal ila ‘Ilm al-Manthiq [Beirut: Dar al-Thali’ah, 1977], 
h. 28. Lihat juga Djemil Shaliba, Al-Mu‘jam al-Falasafi II (Beirut: Dar al-Kitab 
al-Libnani, 1973), h. 428.

4 Dalam metode deduktif kesimpulan lebih kecil dari premisnya atau sama 
besarnya. Misalnya, setiap manusia akan mati. Contoh yang sama, hewan ada yang 
bersuara dan ada yang tidak, yang bersuara dan yang tidak akan mati, jadi semua 
hewan akan mati. Lihat Muhammad Baqir al-Shadr, Al-Usus al-Manthiqiyah li 
al-Istiqāi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h. 5-6.

5 Ahmad Amin, Fajr al-Islam (Kairo: Maktabat al-Nahdlah al-Mishriyah, 
1978), h. 123.

6 Muuhammad ‘Abd al-Sattar Nashr, Al-Madrasah al-Salafiyyah wa Mawfiq 
Rijaluha min al-Manthiq, (Kairo: Dar al-Anshar, 1976), h. 118.
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tak dikenal karena ulama-ulama salaf melarang mereka mendalami 
ilmu tersebut.7

‘Ali Sami al-Nasysyar juga mengatakan bahwa orang-orang 
Muslim telah mengenal filsafat Aristotles sejak abad pertama hijrah. 
Ia mengemukakan argumentasi bahwa telah terjadi kontak intelektual 
antara orang-orang Muslim  dengan pemuka-pemuka gereja di Syam  
dan Mesopotamia karena pemuka-pemuka agama itu adalah guru-guru 
filsafat Yunani di gereja-gereja dan biara-biara.8 Demikian juga, kata 
al-Nasysy�r, Khalid ibn Yazid (w.90 H) pernah memerintahkan pakar-
pakar Yunani yang tinggal di Iskandariyah untuk menerjemahkan 
Organon (kitab logika Aristoteles) ke dalam bahasa Arab. Ini berarti 
bahwa orang-orang Muslim telah mengenal logika Aristoteles pada 
masa Bani Umaiyah, yaitu abad pertama hijrah.9

Aristoteles meninggal dunia pada tahun 322 M ketika bangsa 
Yunani mengalami masa kemunduran. Dan pada masa itu pula 
Iskandar yang Agung telah membangun kota Iskandriyah di Mesir 
dan berpengaruh besar di sekitar Lautan Tengah. Akhirnya banyak 
ahli fikir dan filsuf berkumpul dan lahir di kota Iskandariyah. 
Sampai abad ke-7 M, saat dibebaskan Islam, kota ini merupakan 
pusat studi filsafat, teologi dan sains yang sangat penting.10

Di antara filsuf yang termasyhur di kota ini dan berpengaruh 
atas pemikiran Islam adalah Philo dari Iskandariyah, Plotinus, dan 
Porphyrius. Philo (30 SM-50 M) lahir di Iskandariyah, semasa 
dengan Nabi Isa as. Ia adalah seorang filsuf Yahudi yang berusaha 
dengan segala kecakapannya untuk menyesuaikan agama Yahudi 
dengan filsafat.11 Agama Yahudi digarapnya sedemikian rupa, 

7 Jalal al-Din al-Sayuthi, Shawn al-Manthiq wa al-Kalaām, ed. ‘Ali Sami 
al-Nasysyar (Kairo: Tanpa Penerbit, 1947), h. 12.

8 ‘Ali Sami al-Nasysyar, Manāhij al-Bahts ‘inda Mufakkiri al-Islam (Kairo: 
Dar al-Ma’rif, 1978), h. 20.

9 Al-Nasysyar, Manāhij al-Bahts, h. 21. 
10 Majid Fakhri, Sejarah Filsafat Islam, terj. Mulyadhi Kartanegara (Jakarta: 

Pustaka Jaya, 1983), h. 27.
11 Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat I (Yogyakarta: Kanisius, 

1983), h. 63.
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sehingga cocok disintesakan dengan filsafat Yunani. Menurut 
keyakinannya, para filsuf Yunani juga mendapatkan hikmah yang 
sama dengan para nabi, karena itu, hakekat agama dan filsafat adalah 
sama dan satu, tidak mungkin bertentangan. 

Philo banyak melakukan penafsiran secara alegoris atau 
secara kiasan (ta’wīl) terhadap Kitab Tanak (Taurat, Nabi-nabi, 
dan Ketubim), yang disebut Perjanjian Lama oleh orang-orang 
Kristen. Ia menganggap bahwa penafsiran ayat-ayat secara harfiah, 
lahiriah, hanyalah tafsir yang disukai oleh orang yang dangkal cara 
berfikirnya, dan oleh karenanya harus ditolak, sebab tidak logis 
dan mengandung gambaran-gambaran yang salah.12 Pemahaman 
secara harfiah serupa dengan jasad; sedangkan pemahaman secara 
alegoris sama dengan memahami makna yang terdalam atau roh 
jasad itu. Agama selalu berbicara dalam dua bentuk, lahir dan batin.  
Bentuk batin hanya dapat ditangkap oleh para filsuf, sedangkan 
orang awam menangkap makna lahir saja. Metode Philo ini banyak 
mempengaruhi kaum rasionalis Kristen dan Islam pada Abad  
Pertengahan, baik secara langsung ataupun tidak.13

Akan tetapi Plotinus-lah yang paling banyak mempengaruhi 
kaum rasionalis Islam. Ia lahir di Lykopolis (sekarang: Asiyuth, 
Mesir) pada 204 M dan meninggal pada 270 M. Ia adalah pendiri 
aliran Neo-Platonisme, yang telah melakukan pemaduan antara 
pemikiran Plato dan Aristoteles. Akan tetapi secara prinsipiel ia 
terpengaruh oleh Plato.14 Ia juga telah melakukan pemaduan antara 
agama Kristen dan filsafat Yunani.

Filsuf lain yang berpengaruh atas kaum rasionalis Islam adalah 
Porphyrius (233-301 M), murid Plotinus, dan banyak memberikan 
komentar atas filsafat dan logika Aristoteles, sehingga membuat 
logika Aristoteles menjadi lebih praktis dan terkenal, baik di Timur 

12 Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat I, h. 63.
13 Muhammad Yusuf Musa, Bayn al-Dīn wa al-Falsafah (Mesir: Dar al-

Ma’arif, 1968), h. 115.
14 Djemil Shaliba, Min Aflaton ila Ibn Sina (Beirut: Dar al-Andalas, 1981), 

h. 24.
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maupun di Barat.15 Logika Aristoteles yang sampai ke tangan 
orang-orang Muslim umumnya adalah yang sudah dikomentari 
oleh Porphyrius ini.

II
 
Dari uraian di atas terlihat kepada kita bahwa filsafat Yunani buat 

pertama kalinya sampai kepada orang-orang Muslim tidak langsung 
dari para filsuf Yunani sendiri yang lahir dan menetap di Yunani, 
akan tetapi melalui para filsuf di darah-daerah seperti Syam, Irak 
dan Mesir, dari filsuf-filsuf Yahudi dan Kristen. Filsafat Aristoteles 
yang sampai ke tangan umat Islam pada mulanya,misalnya, sudah 
tidak murni lagi dari sumber aslinya, Aristoteles sendiri, tetapi 
sudah merupakan sinkretisme dari pelbagai aliran filsafat yang 
ada seperti unsur-unsur Pythagoras, Stoa, Neo-Platonisme dan 
lain-lain.16 Karena itu, seperti kata Nurcholish Madjid, meskipun 
orang-orang Muslim sedemikian tinggi menghormati Aristoteles 
dan menamakannya “guru pertama” (“guru kedua” adalah al-Farabi, 
pen), namun mereka ambil dari dia bukan hanya pikiran-pikiran 
dari Aristoteles saja, melainkan justru kebanyakan adalah fikiran, 
pemahaman dan tafsiran orang lain terhadap ajaran Aristoteles. 
Singkatnya, memang bukan Aristoteles sendiri yang berpengaruh 
besar kepada filsafat dalam Islam, tetapi Aristotelianisme.17

Apalagi jika diingat bahwa umat Islam menerima filsafat Yunani 
itu lima ratus tahun setelah fase terakhir perkembangannya di 
Yunani sendiri. Dan mereka mengenal filsafat itu pada mulanya 
tidak langsung dari bahasa Yunani sendiri, melainkan melalui 
terjemahannya dari bahasa Syiriak, Persia dan lain-lain, yaitu bahasa 

15 De Lacy O’Leary, How Greek Science Passed to the Arab (London: 1957), 
h. 26.

16 Al-Nasysyar, Manāhij al-Bahts, h. 31. Lihat juga T. J. De Boer, The History 
of Philosophy in Islam (New York: Dover Publication, Inc., 1967), h. 16.

17 Nurcolish Madjid, Islam: Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Paramadina, 
1992), h. 227.
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yang umum dipakai pada waktu itu di gereja-gereja dan biara-biara 
di Syam dan Irak. Lagi pula para penerjemah umumnya adalah 
guru gereja dan uskup.18 Mereka menerjemahkan buku-buku 
filsafat Yunani itu tidak secara baik sesuai dengan naskah aslinya, 
terutama buku-buku yang berhubungan dengan etika dan filsafat 
ketuhanan. Hal ini bisa terjadi karena ada naskah Yunani yang sukar 
dipahami, maka mereka hilangkan saja terjemahannya, dan kadang-
kadang terjadi kesalahpahaman penerjemah dalam memahami 
naskah-naskah Yunani, ataupun kadang kala memang ada faktor 
kesengajaan untuk mengubah pemikiran-pemikiran Yunani dalam 
terjemahan atau ulasan-ulasan mereka, dengan tujuan supaya dapat 
disesuaikan dengan ajaran-ajaran Kristen.19 

Falsafat Aristotelianisme ini masuk ke dunia Islam tidak sekaligus, 
tetapi mengalami beberapa fase. Djemil Shaliba menyebutkan ada 
tiga fase, yaitu dimulai dengan masa terjemahan ke dalam bahasa 
Arab pada abad ke-1 H/ke-7 M, fase keaktifan terjemahan pada abad 
ke-8 M, dan fase puncaknya, yaitu fase produktif yang melahirkan 
para pakar dan filsuf pada abad ke-9 M.20 Pada abad ke-9 M 
inilah al-Ma’mun, Khalifah Abbasiyah, mendirikan sebuah pusat 
pengajaran dan penerjemahan yang terkenal dalam sejarah Islam 
sebagai Wisma Kearifan (Bayt al-Hikmah), pada tahun 830 M/215 
H. Menurut Harun Nasution, lembaga ini mempunyai lebih dari 
90 orang ahli penerjamah.21

Salah satu motif yang mendorong Khalifah al-Ma’mun mener-
jemahkan kitab-kitab asing dan khususnya kitab logika Aristoteles ke 

18 Penerjemah pertama adalah Probus, seorang pendeta dan dokter di 
Antioch. Penerjemah lainnya adalah Sergius atau Girgis dari Ras’ain, seorang 
Uskup dan dokter. Kemudian Ja’cob dari Edessa, Athanasius dan muridnya 
George, seorang Uskup Arab. Lihat M. ‘Abd al-Hadi Abu Ridla, Tarikh al-
Falsafah fi al-Islam (Kairo: 1938), h. 19 (pada catatan kaki). Lihat juga Fakhri, 
Sejarah, h. 29.

19 De Boer, The History, h. 15.
20 Djemil Shaliba, Tarikh al-Falsafah al-‘Arabiyah, (Bairut: Dar al-Kitab 

al-Libnani, 1973), h. 96.
21 Harun Nasution, Falsafat dan Mistisisme dalam Islam (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1978), h. 12.
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dalam bahasa Arab diceritakan oleh Ibn al-Nadim dalam Al-Fihrist 
sebagai berikut: 

Al-Ma’mun mengatakan, bahwa ia pada suatu kali pernah 
bermimpi melihat seorang laki-laki berkulit putih, berkumis 
pirang, berkening lebar, berkepala botak, bermata biru dan 
berperawakan tenang. “Ia duduk di atas sofa saya,” kata al-
Ma’mun, “Lantas saya ingin tahu siapa orang itu, dan saya 
bertanya: Engkau siapa? Saya adalah Aristoteles, jawab orang 
itu. Mendengar jawaban itu saya sangat girang,” kata al-Ma’mun. 
“Lalu  saya berkata: Hai, filsuf besar! Bolehkah saya bertanya 
kepada engkau? Silahkan, jawab Aristoteles. Baik itu apa? Baik 
adalah apa yang menurut akal, jawab Aristoteles. Kemudian 
apa lagi? Apa yang baik menurut syarak (agama)? Kemudian 
apa lagi? Apa yang baik menurut Jumhur umat…”22 

Terlepas benar atau tidak riwayat ini, yang jelas adalah bahwa 
Khalifah al-Ma’mun benar-benar bersungguh-sungguh melakukan 
gerakan penerjemahan yang meliputi berbagai bidang ilmu 
pengetahuan dan menerjemahkan buku-buku karya Aristoteles 
secara khusus. Pernah disebutkan bahwa al-Ma’mun membayar 
setiap buku yang diterjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa 
Arab dengan emas seberat buku itu.23 Pada masa ini pulalah tercatat 
dalam sejarah bahwa Islam pernah mencapai zaman keemasannya, 
dan al-Ma’mun menjadikan aliran teologi rasionalis Mu‘tazilah, yang 
banyak menggunakan penalaran metodologi Aristoteles, sebagai 
mazhab negara.

Kelahiran Mu‘tazilah, kaum rasionalis Islam, yang banyak 
memakai akal tidak dapat dilepaskan dari penalaran logis menurut 
logika Aristoteles. Menurut Ibrahim Madkour, Mu‘azilah adalah 
peletak ilmu kalam (teologi) yang sesungguhnya, karena ia telah 

22 Ibn al-Nadim, Al-Fihrist (Bairut: Dar al-Ma’arifah, 1978), h. 339.
23 George N. Attyeh, Al-Kindi Tokoh Failosof Muslim (Bandung: Pustaka, 

1983), h. 2.
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membahas persoalan-persoalan teologis dengan lebih mendalam 
dan bersifat filosofis.24

Akan tetapi al-Kindi (185/801-260 H/873 M.) adalah filsuf 
Muslim pertama yang memprakarsai proses perumusan vocabuler 
teknik filsafat dalam Islam dan melakukan sorotan-sorotan terhadap 
filsafat dengan ajaran-ajaran Islam.25 Al-Kindi telah meletakan 
gagasan-gagasan baru dalam mendamaikan atau memadukan 
warisan Aristotelianisme dengan ajaran-ajaran Islam. Usaha 
pemaduan atau pengharmonisasian antara filsafat dan agama untuk 
jangka lama menjadi ciri utama filsafat dalam Islam.26

Di atas sudah disebutkan bahwa al-Ma’mun telah memprakarsai 
secara besar-besaran Helenisasi di dunia Islam. Ia mendukung 
aliran Mu‘tazilah yang lebih dekat kepada para filsuf. Akan tetapi 
setelah al-Ma’mun meninggal dunia, beliau digantikan oleh al-
Mutawakkil (w. 247 H). Al-Mutawakkil mendukung para ulama 
Sunni dan menentang kaum rasionalis Islam. Al-Kindi sendiri, 
menurut Ibn Abi Ushaibi’ah, pernah disakiti karena pekerjaannya 
mengembangkan pemikiran filsafat.27 Dengan disakiti itu al-Kindi 
bukannya menjadi jera, malahan menjadi gigih mempertahankan 
filsafat. Al-Kindi sungguh yakin bahwa filsafat adalah ilmu yang 
mengetahui tentang hakikat sesuatu. Menurutnya, filsafat adalah 
tugas manusia yang paling tinggi dan paling mulia serta paling 
tinggi martabatnya.

Kalau orang-orang Yunani telah membukakan dan memudahkan 
jalan bagi kita untuk mencari hakekat yang tersembunyi, seharusnya 
kita berterima kasih kepada mereka yang telah bersungguh-sungguh 
mencari kebenaran itu, bukannya harus memberikan celaan dan 

24 Ibrahim Madkour, Fi al-Falsafah al-Islamiyah II (Mesir: Dar al-Ma’arif, 
1978), h. 36.

25 Seyyed Hossen Nasr, Science and Civilization in Islam (Cambridge, 
Masschusetts: Harvard University Press, 1968), h. 293.

26 Usaha pemaduan al-Kindi ini lebih jauh dapat dilihat pada: M. ‘Atif al-
‘Iraqi, Madzhab Falasifat al-Masyriq (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1978), h. 35-47.

27 Al-‘Iraqi, Madzhab Falasifat al-Masyriq, h. 31.
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makian, kata al-Kindi.28 Al-Kindi benar-benar yakin bahwa filsafat 
dan agama selalu harmonis, dan tidak pernah bertentangan, karena 
akal dan wahyu sama-sama bersumber dari Tuhan.

Usaha al-Kindi kemudian secara intensif dilanjutkan oleh 
al-Farabi (258/870-339 H/950 M), yang membuat dasar filsafat 
Aristotelianisme menjadi kukuh dalam Islam. Al-Farabi, yang 
dikenal sebagai “guru kedua,” begitu yakin dengan kebenaran 
filsafat, sehingga ia mengatakan bahwa kebenaran yang dibawa para 
filsuf sebenarnya adalah satu dan sama. Filsafat Plato dan Aristoteles 
sebenarnya adalah sama, yang berbeda hanyalah bentuk lahirnya 
saja. Demikian juga pada hakekatnya ajaran antara para filsuf dan 
para nabi adalah sama, dan tidak bertentangan.29

Akan tetapi eksponen Islam yang terbesarnya adalah Ibn Sina 
(980-1037 M). Ia mengarah ke suatu filsafat yang berdasarkan 
penggunaan logika dan pada hakikatnya bertumpu pada metode 
silogistik Aristoteles dan berupaya mencapai kebenaran dengan 
argumen berdasarkan nalar. Baginya tidak ada yang tidak dapat dikaji 
oleh akal, hatta alam metafisik, alam gaib, atau masalah ketuhanan. 
Para filsuf dan para nabi tidak akan berbeda, sebab setiap nabi 
adalah juga filsuf.30 Hal inilah yang dipersalahkan oleh al-Ghazali 
(450/1058-505 H/1111 M). Al-Ghazali menyerang tendensi 
rasionalistis yang inheren dalam filsafat Aristoteles dan menuduh 
para filsuf, terutama al-Farabi dan Ibn Sina, telah membuat banyak 
kesalahan dengan logika mereka, terutama dalam filsafat metafisika 
(ketuhanan). Sampai-sampai al-Ghazali mengkafirkan para filsuf 
dalam masalah ini. Dengan serangannya itu ia berhasil mengurangi 
pengaruh filsafat Aristotelianisme di dunia Islam, khususnya di 
kalangan Sunni, yang  mengandung dampak negatif. Sungguhpun 
al-Ghazali sendiri sebenarnya masih menghalalkan dan memakai 
logika Aristoletes, namun dalam ketentuan yang terbatas.

28 Al-‘Iraqi, Madzhab Falasifat al-masyriq, h. 35.
29 Dalam hal ini al-Farabi menulis sebuah buku khusus yang bernama: Kitab 

al-Jam’u bayn Ra’yi al-Hakimayn.
30 Nasution, Falsafat, h. 38.
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Aspek rasionalitas filsafat Aristoteles mencapai puncaknya 
pada Ibn Rusyd (520/1126-595 H/1198 M). Ia merupakan tokoh 
paling berpaham Aristoteles di kalangan Peripatetik  Muslim. 
Puncak kesempurnaan yang dicapai oleh Ibn Rusyd adalah usahanya 
dalam pemaduan antara filsafat dan agama. Ia berpendpat bahwa 
Islam secara inheren adalah agama yang filosofis, karena agama 
mewajibkan kita berfilsafat.31 

Ibn Rusyd diakui sebagai pengikut termurni Aristoteles di antara 
para filsuf Muslim. Ia adalah komentator terbesar Abad Pertengahan 
tentang Aristoteles. Santo Thomas Aquinas menyebutnya “Sang 
Komentator,” Dante (Alighieri) menamakannya “Orang yang 
membuat komentar hebat,” Harry Austryn Wolfson menyebutnya 
“Seorang ahli terkemuka tentang filsafat Abad Pertengahan 
khususnya perihal Aristoteles.”32 Gelar-gelar ini memang tepat 
untuknya, karena ia telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk 
mengembalikan filsafat Aristoteles kepada kemurniannya yang 
semula, setelah filsafat itu sampai ke tangan orang-orang Muslim 
bercampur dengan berbagai aliran filsafat dan berbagai fikiran dan 
pemahaman.

Memang disadari bahwa Ibn Rusyd adalah seorang Aristotelian 
yang dapat dikatakan sangat mengagumi Aristoteles dan pengikut 
yang setia padanya. Ibn Sab‘in menyebutkan bahwa Ibn Rusyd 
mengikuti pemikiran Aristoteles dengan penuh kesadaran, dengan 
akal dan perasaan, seolah-olah Aristoteles adalah seorang laki-laki 
yang bersifat ilahi (nabi, pen) yang tidak pernah tersalah.33 Dalam 
pengantar kitab Physica (al-Thabi‘iyyāt) Ibn Rusyd mengatakan : 

Pengarang kitab ini adalah Aristoteles, filsuf Yunani Agung 
dan paling jenius. Ia adalah peletak pertama logika, fisika dan 
metafisika, dan sekaligus dengan cara yang paling sempurna, yang 

31 Ibn Rusyd, Fashl al-Maqal fi ma byin al-Hikmah wa al-Syari‘ah min al-
Ittishal, ed. M. Emara (Kairo: Dar al-Ma‘arif 1972), h. 22.

32 Nasr, Science, h. 54.
33 Shaliba, Min Aflaton, h. 47.
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tidak pernah dicapai oleh para filsuf sebelum dan sesudahnya. 
Orang yang datang sesudahnya tidak dapat berbuat sesuatu 
melebihi Aristoteles, dan orang selalu mengambil darinya. 
Sampai saat ini (masa Ibn Rusyd, pen) orang tidak pernah 
menambahkan sesuatu yang baru dan tidak pernah menemukan 
sesuatu yang salah dan keliru dari Aristoteles. Ini sungguh aneh 
dan luar biasa, mukjizat, karena semua ilmu ini (logika, fisika 
dan metafisika) telah berkumpul pada diri satu orang. Karena 
keistimewaannya itu ia lebih pantas disebut sebagai seorang 
pribadi yang bersifat ilahi ketimbang pribadi manusiawi.34 

Malahan lebih lanjut lagi Ibn Rusyd mengatakan bahwa 
ajaran Aristoteles adalah kebenaran tertinggi (al-haqq al-a‘la) dan 
suatu tujuan tertinggi yang pernah dicapai oleh seorang manusia 
paripurna.35 Ajarannya adalah kebenaran absolut (al-haqīqah al-
muthlaqah), yaitu yang pernah dicapai oleh tingkatan akal manusia 
yang tertinggi. Aristoteles termasuk orang yang disebutkan dalam 
firman Allah (Q 57:21) “Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya.”36

Memang Ibn Rusyd, terutama dilihat dari sudut pandangan 
sejarah filsafat di Eropa Barat, dianggap sebagai penafsir Aristoteles 
yang terbesar sepanjang masa. Ibn Rusyd menjadi sumber utama 
Aristotelianisme Abad Pertengahan,37 dan untuk jangka waktu 
lama ia dipandang sebagai pemikir Muslim yang paling besar 
pengaruhnya di Barat. Kenyataannya, sebagian besar karyanya yang 
masih ada waktu ini adalah versi Latin dan Ibrani, bukan dalam 
bahasa Arab.38 Demikian pula lahir suatu gerakan yang terkenal 
dengan “Latin Averroist.”

34 Ernest Renan, Ibn Rusyd wa al-Rusydiyah, terj. Adil Zu’aitir (Kairo: Isa 
al-Babi al-halabi, 1957), h. 70.

35 Shaliba, Min Aflaton, h. 48.
36 Renan, Ibn Rusyd, h. 71.
37 Nurcholish Madjid, ed., Khazanah Intektual Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 

1984), h. 36.
38 Nasr, Science, h. 54.
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Jika sepeninggal Ibn Rusyd filsafatnya tidak mendapatkan 
penghargaan yang wajar dari dunia Islam sendiri, di lingkungan 
Yahudi dan Kristen filsafatnya memperoleh penghargaan yang 
setinggi-tingginya dan berkembang menjadi salah satu bahan pokok 
kebangkitan intelektual di dunia Eropa. Jika di dunia Barat banyak 
sekali pemikir yang tercatat sebagai murid dan pengikut Ibn Rusyd, 
seperti Maimonides seorang Yahudi, Joseph ibn Judah muridnya, 
Siger de Brabant dan lain-lain, maka di dunia Islam Ibn Rusyd 
hampir tidak mempunyai murid atau penerusnya.39 

III
 
Kenyataan bahwa kaum Muslim banyak memanfaatkan metode 

berfikir logis menurut logika formal (silogisme) Aristoteles cukup 
sebagai bukti betapa jauhnya pengaruh filsafat Aristoteles di kalangan 
orang-orang Muslim. Sampai saat ini logika Aristo tetap merupakan 
pelajaran pokok di pesantren-pesantren dan perguruan tinggi-
perguruan tinggi. Pengaruhnya tidak hanya terbatas di kalangan 
filsuf dan teolog tetapi juga masuk ke dalam ulama fikih dan 
tafsir. Di samping banyak yang terpengaruh oleh Aristotelianisme, 
terdapat pula orang-orang yang kontra terhadapnya, yaitu dari 
kalangan ahli bahasa, teolog, salafi, dan para sufi seperti Ibn Shalah, 
Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim al-Jauziyah,dan al-Syuhrawardi. 

Memang tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa pemikiran 
Islam tidak mengenal pengaruh dari pemikiran Yunani dan lainnya, 
tetapi bagi orang-orang Muslin pemikiran Yunani bukan hanya satu-
satunya yang mereka miliki, di samping itu  mereka juga memiliki 
al-Qur’an, yang secara inheren, menurut Ibn Rusyd, mengandung 
nilai-nilai filosofis, karena Kitab Suci ini mewajibkan kepada kita 
berfilsafat. Oleh karena itu dalam Islam persoalan filsafat dan agama, 
akal dan wahyu, akan selalu sejalan dan harmonis, tidak pernah 
bertentangan. Akal adalah pemberian Tuhan, yang merupakan 

39 Fakhri, Sejarah, h. 380.
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suatu kebenaran, dan wahyu adalah pemberian Tuhan, yang  juga 
merupakan suatu kebenaran; maka kebenaran tentu tidak akan 
pernah bertentangan degan kebenaran, malah saling menguatkan 
dan saling mengokohkan.40 

Kita tidak menolak bahwa filsafat Islam terpengaruh oleh 
filsafat Yunani, yang terlihat jelas dari bukti bahwa para filsuf 
Muslim meminjam sebagian besar pandangan-pandangan Plato, 
Aristoteles, Neo-Platonisme, dan lain-lain. Akan tetapi kita juga 
bertanya, siapakah yang tidak pernah menjadi murid dari orang yang 
mendahuluinya dan tidak terkena pengaruh dari para pendahulunya? 
Kita saja generasi abad ke-20 selalu menggantungkan diri kita dalam 
banyak hal kepada kajian-kajian Yunani dan Romawi. Tentu saja 
benar-benar salah dan keliru jika kita berpendapat bahwa belajar 
dan terpengaruh dari pendahulu kita adalah meniru dan membebek 
semata-mata, dan mengatakan bahwa filsafat Islam hanyalah 
kopi (salinan) naskah yang dinukil dari Aristotelianisme, Neo-
Platonisme, dan lain-lain.41 

Tranformasi dan peminjaman beberapa pemikiran tidak harus 
mengkonsekuensikan perbudakan dan perhambaan. Maka satu ide 
dapat dibahas oleh banyak orang, dan dalam waktu yang tidak lama 
ide itu segera tampil atas prakarsa mereka dalam berbagai macam 
fenomena. Seorang filsuf berhak mengambil sebagian pandangan 
orang lain, tetapi hal itu tidak menghalangi untuk membawa teori 
dan filsafatnya sendiri. Spinoza, misalnya, walaupun dengan secara 
jelas sebagai pengikut Descartes, ia dianggap memiliki pandangan-
pandangan filosofis yang berdiri sendiri. Begitu pula kaum rasionalis 
Islam, para teolog dan filsuf, walaupun sebagai murid yang murni 
dari Aristoteles atau Neo-Platonisme, mereka mempunyai pandangan 
tersendiri yang tidak pernah dikatakan oleh para filsuf Yunani.42 

Banyak persoalan pokok filsafat yang tidak terdapat dalam 
filsafat Yunani mendapatkan pembahasan pokok dalam filsafat 

40 Ibn Rusyd, Fashl al-Magal, h. 31.
41 Madkour, Fi al-Falsafah, h. 22.
42 Madkour, Fi al-Falsafah, h. 22.



zainun kamal

128	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	2,	Januari	-	Juni	2016

Islam. Kaum rasionalis Islam, para teolog dan filsuf, di samping 
membahas persoalan filsafat dan agama secara terpadu, mereka juga 
membahas masalah baik dan buruk, pahala dan dosa, tanggung 
jawab pribadi di hadapan Tuhan, kebebasan dan keterpaksaan 
(determenisme), kehidupan sesudah mati, surga dan neraka, teori 
tentang kenabian, mukjizat, asal usul penciptaan dan seterusnya, 
yang semuanya itu merupakan bagian integral dari ajaran Islam, 
dan sedikit sekali terdapat hal serupa dalam Hellenisme.43 Ini berarti 
bahwa suatu peminjaman dan utang dari pemikiran asing dengan 
cara yang selektif oleh kaum rasionalis Islam adalah logis dan wajar, 
tetapi kemudian mereka melestarikan dan mengembangkannya, 
yang kalau tidak karena mereka tentu peradaban Yunani itu hilang 
ditelan masa dan tidak ada orang yang mengenalnya secara baik 
pada saat ini. Merekalah yang mewariskan peradaban Yunani 
itu kepada generasi yang datang sesudahnya. Di samping itu 
persoalan-persoalan baru yang mereka bahas, yang tidak terdapat 
pada peradaban asing itu, telah merupakan sumbangan yang tidak 
ternilai artinya terhadap peradaban umat manusia. 

Wa Allāhu a‘lam bi al-shawāb. v

Zainun Kamal adalah adalah Guru Besar Ilmu Kalam (Teologi Islam) pada 
Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah 
Jakarta dan Dekan Fakultas yang sama Periode 2010-2014. 

43 Madjid, Islam, h. 229.
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Sebuah Catatan tentang
Epistemologi Ki Ageng Suryomentaram�

Kautsar Azhari Noer

Pertama kali, perkenankan saya mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Teddy Rusdy atas kehormatan 
yang diberikan kepada saya untuk memberikan komentar pendek 
(endorsement) pada karya beliau yang sekarang kita diskusikan, 
Epistemologi Ki Ageng Suryomentaram: Tandhesan Kawruh Bab Kawruh 
(selanjutnya karya ini disingkat EKAS), dan juga terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada Panitia Diskusi Buku dari Lembaga Kajian 
Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia 
(LKI FIB UI) atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk 
menjadi pembicara pada kesempatan yang sangat berharga ini. 

Sacara jujur saya harus mengakui bahwa pengetahuan saya 
tentang filsafat Jawa pada umumnya dan pemikiran filosofis Ki 
Ageng Suryomentaram pada khususnya sangat minim karena 
minimnya jelajahan bacaan saya tentang filsafat Jawa dan pemikiran 
filosofis Ki Ageng Suryomentaram. Karena itu, catatan yang 

1 Makalah disampaikan pada Seri Ceramah Kajian Indonesia (SCKI) dengan 
acara Diskusi Buku yang berjudul Epistemologi Ki Ageng Suryomentaram: Tandhesan 
Kawruh Bab Kauruh, karya Ibu Sri Teddy Rusdy (Jakarta: YayasanKertagama, 
Oktober 2014), pada Senin, 3 November 2014, di Auditorium Gedung I Fakultas 
Ilmu Pengetahuan Budaya, Univesitas Indonesia, Depok. 
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sederhana ini jauh dari sempurna untuk memenuhi harapan para 
pakar filsafat Jawa. Tulisan ini lebih merupakan coretan-coretan 
mendadak yang tidak beraturan sebagai upaya membicarakan 
pemikiran epistemologis Ki Ageng Suryomentaram yang mudah-
mudahan bermanfaat untuk bahan diskusi dan renungan bagi kita 
bersama untuk menjalani kehidupan.

Fokus utama perhatian kehidupan dan pemikiran Ki Ageng 
Suryomentaram adalah mencapai pengetahuan tentang diri 
sendiri, atau pemahaman diri (pangawikan pribadi) yang mampu 
membimbing manusia untuk menjalani kehidupannya secara tepat, 
yang membawa kebahagian dan ketenteraman baginya. Pemikiran 
epistemologis Ki Ageng Suryomentaram bukan bertujuan untuk 
mencapai pengetahuan demi pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan 
yang dicari oleh Ki Ageng Suryomentaram adalah “pengetahuan 
yang merupakan bagian integral dari upaya untuk tujuan yang 
lebih komprehensif, yakni penemuan diri yang bila dihayati dengan 
tepat akan membawa kebahagiaan. Maka [pengetahuan ini] disebut 
Kawruh Bagja” (EKAS: 244). “Pengetahuan mengenai diri sendiri 
inilah yang menjadi modal dalam tingkah laku kehidupan. Maka 
pengetahuan mengenai yang lain merupakan pelengkap dari 
pengetahuan mengenai diri sendiri” (EKAS: xxiii).

Pergulatan Ki Ageng Suryomentaram dalam mencari “orang” 
(manusia sejati sebagai subjek yang otonom) adalah pergulatan 
panjang yang membutuhkan perjalanan berliku-liku. Ia mening-
galkan keraton, bekerja apa saja, memberikan hasil penjualan 
sebagian harta bendanya kepada orang lain, berkeluyuran dan 
bertirakat di tempat-tempat yang dianggap keramat, rajin menger-
jakan salat dan mengaji, mendatangi guru-guru atau kyai-kyai 
untuk belajar kepada mereka, mempelajari dasar-dasar agama 
Kristen dan teosofi, berhenti dari kedudukannya sebagai pangeran, 
dan menjalani kehidupan sebagai seorang petani di dukuh Kroya, 
desa Bringin, Jawa Tengah, sehingga ia merasa bebas, tidak terikat 
lagi oleh aturan protokoler dan semacamnya. Semua usaha itu 
tidak berhasil menghilangkan kegelisahannya karena ia belum juga 
menemukan “orang.” 



menCari Pengetahuan tentang diri

	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	2,	Januari	-	Juni	2016	 1�1

Pada suatu malam pada tahun 1927 Ki Ageng Suryomentaram 
membangunkan istrinya yang sedang tidur dan berkata: “Bu, apa 
yang kucari selama ini sudah kutemukan. Aku tidak bisa mati. 
Ternyata yang tak kunjung bertemu orang [sebagai subjek otonom], 
yang senantiasa merasa kecewa dan tak pernah puas adalah orang 
juga, wujudnya adalah si Suryomentaram. Yang ketika diperintah 
kecewa, dimarahi kecewa, disembah kecewa, dimintai berkah 
kecewa, dianggap paranormal kecewa, dianggap gila kecewa, 
menjadi bangsawan kecewa, menjadi pedagang kecewa, dan menjadi 
petani juga kecewa; dia adalah wong yang bernama Suryomentaram. 
Lalu mau apa lagi? Sekarang tinggal diperhatikan, dan diwaspadai” 
(EKAS: 13). 

Peristiwa yang dialami oleh Ki Ageng Suryomentaram pada 
tahun 1927 itu adalah menemukan pencerahan, menemukan 
“orang,” menemukan pengetahuan tentang dirinya sendiri. Proses 
atau cara menemukan pencerahan itu, apakah melalui mimpi 
atau dalam keadaan sadar ketika tetap berjaga, tidak diceritakan 
oleh Ki Ageng Suryomentaram. Yang pasti peristiwa itu adalah 
sebuah pengalaman yang dialaminya. Penemuan apa yang dicarinya 
itu bukan dengan membaca buku-buku, bukan dengan belajar 
kepada guru-guru, bukan dengan meneliti ajaran-ajaran berbagai 
aliran filsafat, dan bukan pula dengan mempelajari doktrin-
doktrin berbagai mazhab dari agama-agama. Penemuan itu adalah 
pengalaman langsung yang dialaminya sendiri. 

Sejak menemukan pencerahan itu, Ki Ageng Suryomentaram 
sering bepergian ke banyak tempat di Pulau Jawa untuk memverifikasi 
penemuannya tentang universalitas rasa setiap orang. Ia mendatangi 
teman-temannya untuk mengutarakan keberhasilannya bertemu 
“orang,” bertemu diri sendiri yang otonom sebagai subjek. Teman-
temannya yang didatanginya itu pun kemudian dapat bertemu 
“orang” sebagaimana yang ditemukan oleh Ki Ageng Suryomentaram, 
yaitu orang yang otonom sebagai subjek (EKAS: 14).

Tampaknya pengetahuan tentang diri sendiri, atau pemahaman 
diri (pangawikan pribadi) yang dicapai oleh Ki Ageng Suryomentaram, 
sama sekali tidak terikat oleh ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, teori-
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teori, kepercayaan-kepercayaan, dan keyakinan-keyakinan apapun, 
yang semuanya tidak membantunya, bahkan lebih sering menjadi 
penghalang, mencapai pengetahuan itu. Hal yang sama juga berlaku 
bagi orang yang mau mengikuti wejangan-wejangan Ki Ageng 
Suryomentaram sendiri. Ibu Sri Teddy Rusdy mengingatkan,

Mengingat tulisan-tulisan Ki Ageng Suryomentaram berisi 
wejangan-wejangan tentang pengenalan diri dan bagaimana 
hidup ini dijalankan, orang yang mau mengikuti wejangan-
wejangan tersebut harus membersihkan pikiran dan hatinya dari 
muatan yang tidak cocok dengan tujuan pengenalan diri. Kalau 
di dalam diri masih disesaki oleh ajaran atau kepercayaan lain, 
maka akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang 
muncul dari asumsi-asumsi yang sudah diterima sebelumnya 
hanya akan menghabiskan waktu dan energi saja kalau mau 
dibahas. Dan pembahasan seperti itu akan menjadi diskusi 
berkepanjangan yang menghalangi laju proses pengenalan 
diri. Maka ketulusan dan kebersihan hati serta pikiran menjadi 
syarat untuk mengikuti nasihat atau wejangan-wejangan tadi 
(EKAS: xxv).

Di sini kita melihat bahwa ketulusan dan kebersihan hati dan 
pikiran menjadi syarat mutlak untuk mencapai pengenalan diri 
seperti yang dilakukan oleh Ki Ageng Suryomentaram dan orang yang 
mau mengikuti wejangan-wejangannya. Cara mencapai pengetahuan 
atau pemahaman seperti ini serupa dengan cara yang dilakukan oleh 
para guru Zen. Sebuah kisah klasik berikut, misalnya, melukiskannya 
sebagai berikut: Seorang sarjana telah mempelajari filsafat selama 
bertahun-tahun. Ia telah mengetahui banyak tentang macam-macam 
filsafat yang berbeda, baik filsafat Barat maupun filsafat Timur. Ia 
memutuskan untuk mengunjungi seorang guru Zen yang terkemuka. 
Ketika ia tiba, guru Zen itu menyambutnya dan berkata, “Silakan 
bergabung bersamaku minum teh!” Sarjana itu senang, karena ia telah 
mendengar tentang pentingnya upacara minum teh Zen. Mereka 
bedua duduk bersama dan guru itu mulai menyiapkan teh. 
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Sarjana itu mengira bahwa ia sebaiknya menceritakan kepada 
guru itu tentang dirinya. Ia mengatakan, “Aku telah mempelajari 
filsafat selama bertahun-tahun. Aku mengetahui berbagai aliran 
Buddhisme.” Guru itu terus menyiapkan teh tanpa mengucapkan 
sepatah kata pun. Sarjana itu mengatakan, “Aku mau bertanya 
kepada Anda tentang ide kekosongan. Bagaimana ide kekosongan 
itu berkaitan dengan konsep being dan nonbeing?” Guru itu tanpa 
bicara memberinya sebuah cangkir dan mulai menuangkan teh ke 
dalamnya. Pengkaji filsafat itu meneruskan omongannya dengan 
banyak pemikiran tentang filsafat: “Aku telah merenungkan 
banyak tentang teori-teori being dan nonbeing. Aku telah membaca 
Aristoteles, Plato, dan para eksistensialis. Sartre mempunyai sebuah 
teori yang menarik [tentang masalah itu], dan tentu saja, aku kira, 
Camus telah berusaha pula memecahkan masalah itu….” 

Guru itu tetap menuangkan dan menuangkan teh ke dalam 
cangkir hingga teh itu mulai tumpah. Pengkaji filsafat itu terkejut 
dan mengatakan, “Guru! Cangkirku melimpah!” Guru itu tersenyum 
dan hanya mengatakan, “Seperti pikiran Anda. Bagaimana bisa 
aku menunjukkan Zen kepada Anda jika Anda pertama kali tidak 
mengosongkan cangkir Anda?” 

Kisah klasik ini melukiskan bagaimana mengambil langkah 
pertama pada jalan Anda untuk mempelajari Zen. Zen tidak 
membutuhkan timbunan pengetahuan dan informasi baru. Zen 
membantu Anda menemukan apa dan siapa Anda sebenarnya.2 

Penziarahan untuk menemukan pengenalan tentang diri, seperti 
yang dilakukan oleh Ki Ageng Suryomentaram, tidak memerlukan 
seorang guru atau banyak guru. Pepatah “The best teacher is experience” 
(“Guru terbaik adalah pengalaman”) kelihatannya dipraktikkan oleh 
Ki Ageng Suryomentaram. Kebiasaan mengkultuskan guru-guru 
sebagai manusia yang harus diikuti, ditiru, dan diteladani jauh dari 
Ki Ageng Suryomentaram. Ia tanpa ragu-ragu mengatakan:

2 C. Alexander Simpkins & Annellen M. Simpkins, Zen in Ten (Boston: 
Tuttle Publishing, 2003), h. 11, 13-14.
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Sewaktu saya masih suka berguru, saya selalu menganggap 
bahwa guru-guru saya adalah orang-orang yang memiliki 
kelebihan dibanding saya dalam segala hal. Awalnya, saya 
berguru karena saya sama sekali tak memiliki kepercayaan 
terhadap diri saya sendiri. Belakang saya tahu bahwa guru-guru 
saya pun ternyata tak berbeda dengan diri saya – sama-sama 
sebagai manusia lengkap dengan segala kemanusiaannya. Di 
situ, hati saya bagaikan teriris-iris. Bisa dikatakan, sewaktu saya 
menangis, air mata saya sampai berubah menjadi darah kala itu. 
Orang-orang yang sedemikian gagah menyampaikan berbagai 
ajaran itu, ternyata juga tak berbeda dengan diri saya sendiri. 
Semenjak itu, saya berhenti mengkultuskan semua orang yang 
memiliki kelebihan seperti: Kanjeng Sinuwun Sultan Agung, 
Kanjeng Sunan Kalijaga, Mr. Lead Beater, Nabi Isa ataupun 
Sang Sidharta (EKAS: 52).

Dengan perkataan yang dikutip ini kita dapat memahami 
bahwa Ki Ageng Suryomentaram ingin menunjukkan bahwa guru-
guru yang dianggap mempunyai kelebihan tidak berbeda dengan 
dirinya sendiri. Maka cara menemukan pengetahuan tentang diri 
bukan mengikuti, meniru atau meneladani guru-guru itu, tetapi 
menemukan pengetahuan itu dari dalam dirinya sendiri. Ibu Sri 
Teddy Rusdy menjelaskan: “Setelah sekian lama, dia [Ki Ageng 
Suryomentaram] akhirnya menemukan jawabannya [pengenalan 
tentang diri] justru tepat di dalam dirinya sendiri” (EKAS: 20). 
“Dalam kegiatan kandha-takon, dia tidak mau memberi petuah dan 
ajaran, sebab masing-masing orang-orang harus menemukannya 
sendiri dari usahanya sendiri, bukan karena ajaran dan meniru” 
(EKAS: 21). 

Bila betul bahwa Ki Ageng Suryomentaram menemukan 
pengenalan diri “di dalam dirinya sendiri,” bukan dari dan di luar 
dirinya, maka muncul sebuah pertanyaan: apa daya di dalam diri 
manusia yang berfungsi menemukan pengetahuan tentang dirinya 
itu? Bila tidak keliru, jawaban tarhadap pertanyaan adalah: “kata 
hati terdalamnya.” Perhatikan wejangan Ki Ageng Suryomentaram 
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sebagai berikut: “Sebagai pribadi, semua orang hendaknya jangan 
sampai mengikuti apa dan siapa pun selain bisikan hati terdalamnya. 
Karena niat apapun selain yang berasal dari kata hati terdalamnya 
sendiri, meskipun dengan dalih mengikuti ajaran dari para guru, 
pasti salah” (EKAS: 55). “Setiap orang hendaknya mengikuti apa 
yang telah dibisikkan oleh hati terdalamnya. Jangan begitu saja 
mengikuti pengetahuan yang tertulis dalam buku-buku, mengikuti 
Kanjeng Sultan Agung, Prabu Brawijaya, Jayabaya, atau cerita-cerita 
rakyat yang disebut sebagai babad. Lah, jadinya tidak karu-karuan, 
bukan? Masa orang mengikuti segala sesuatu yang tidak berasal dari 
kata hati terdalamnya sendiri?” (EKAS: 55)

Mengapa setiap orang harus mengikuti kata hati terdalamnya 
sendiri? Alasanya adalah bila seseorang melakukan sesuatu sesuai 
dengan kata hati terdalamnya, tentu ia melakukannya dengan tulus, 
dengan ikhlas, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena meniru-
niru, jauh dari kepura-puraan dan keterpaksaan. Perbuatan yang 
mengikuti hati terdalam berbeda dengan perbuatan yang dilakukan 
dengan mengikuti keinginan pribadi yang tidak pernah merasa puas 
untuk selama-lamanya. Maka bagi Ki Ageng Suryomentaram, kata 
hati terdalam menjadi pengendali dan pengawas di dalam diri setiap 
orang yang harus diikutinya.

Pesan yang disampaikan Ki Ageng Suryomentaram bahwa 
setiap orang harus mengikuti kata hati terdalamnya sendiri sejalan 
dengan pesan yang disampaikan melalui sebuah khabar (hadis) 
yang berbunyi: “Mintalah fatwa kepada kalbumu meskipun para 
pemberi fatwa berfatwa kepadamu” dan khabar lain yang berbunyi: 
“Tinggalkan apa yang membuatmu ragu [sehinga Anda sampai] 
kepada apa yang tidak membuatmu ragu.”3 Meminta fatwa kepada 
kalbu atau hati bertujuan untuk menjauhkan diri dari keragu-
raguan, kebimbangan, kegelisahan, dan ketidaktenangan. 

3 Lihat dua khabar ini dalam Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 9 volume 
[volume 9 khusus untuk indeks], diedit oleh Ahmad Syams al-Din (Beirut: Dar 
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), 8:272.
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Ketika mengutip khabar yang berbunyi: “Mintalah fatwa 
kepada kalbumu meskipun para pemberi fatwa berfatwa kepadamu,” 
Ibn ‘Arabi (560-683/1165-1240) menjelaskan bahwa khabar ini 
berkaitan dengan penghalalan atau pembolehan. Sufi besar dari 
Andalusia ini berpesan agar menjauhkan keragu-raguan tentang 
penghalalan karena sikap itu lebih utama.4 Menjauhkan sesuatu 
yang diragukan kehalalanya berarti mengikuti bisikan kalbu atau hati 
yang menjauhkan diri seseorang dari keragu-raguan, kebimbangan, 
kegelisahan, dan ketidaktenangan. Kalbu atau hati yang bersih selalu 
berkata jujur, tidak pernah berbohong dan tidak bisa dibohongi. 
Siapa pun bisa membohongi orang lain, tetapi ia tidak bisa 
membohongi kata hatinya sendiri. Maka pasti pengetahuan yang 
diterima oleh hati yang bening adalah pengetahuan yang tidak bisa 
dimasuki oleh kebohongan dan kepalsuan. Pengetahuan seperti 
ini mungkin mirip atau sama dengan apa yang oleh Ki Ageng 
Suryomentaram disebut kawruh nyata, pengetahuan yang “dapat 
dirasakan secara langsung, dapat dipahami secara langsung dan 
dapat diketahui secara langsung” (EKAS: 153). 

Agar kita memahami lebih baik jenis pengetahuan yang dapat 
dirasakan secara langsung, dapat dipahami secara langsung dan 
dapat diketahui secara langsung, sebagaimana yang dicapai oleh Ki 
Ageng Suryomentaram, sebaiknya kita membandingkanya dengan 
tiga tingkat pengetahuan yang melahirkan tiga tingkat keyakinan 
(kepastian) sebagaimana ditemukan dalam tradisi Sufi. Mari kita 
meminta bantuan kepada Martin Lings (1909-2005), seorang guru 
Sufi asal Inggris, untuk menjelaskan tiga tingkat pengetahuan ini. Ia 
mulai dengan firman Allah: “(Ingatlah) ketika Musa berkata kepada 
keluarganya, ‘Sungguh, aku telah melihat api. Aku akan membawa 
berita tentang api itu kepadamu, atau aku akan membawa bara 
berapi agar kamu dapat memanaskan badan.’ Ketika ia menyentuh 
api, ia diseru, ‘Diberkatilah orang yang di dalam api dan orang 
yang di sekitarnya. Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam’” (Q 27: 
7-8). 

4 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 8:272.
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Ketika menafsirkan makna firman Allah yang dikutip ini, 
sarjana Inggris ini, yang nama Islamnya adalah Abu Bakr Siraj 
al-Dini, menjelaskan bahwa dalam setiap doktrin esoterik ada 
referensi-referensi untuk tiga tingkat iman, dan dalam Sufisme tiga 
tingkat ini disebut sebagai pengetahuan keyakinan [yang dihasilkan 
oleh pengetahuan semata, yaitu pengetahuan melalui berita] (‘ilm al-
yaqīn), mata keyakinan [yang dihasilkan oleh pengetahuan melalui 
penglihatan mata] (‘ayn al-yaqīn), dan kebenaran keyakinan [yang 
dihasilkan oleh pengetahuan melalui pengalaman langsung] (haqq 
al-yaqīn). Perbedaan antara tiga tingkat iman ini diilustrasikan 
dengan mengambil unsur api untuk menggambarkan Kebenaran 
Ilahi. Tingkat terendah, yaitu pengetahuan keyakinan, dimiliki 
oleh orang yang pengetahuannya tentang api datang semata-mata 
dari mendengarnya dilukiskan, seperti orang-orang yang menerima 
dari Musa tidak lebih dari “berita tentang api” (minhā bikhabar). 
Tingkat kedua, yaitu mata keyakinan, dimiliki oleh orang yang 
pengetahuannya dari melihat cahaya nyala api, seperti dimiliki oleh 
Musa “setelah melihat api” (ānastu nāran). Tingkat tertinggi, yaitu 
kebenaran keyakinan, dimiliki oleh orang yang pengetahuannya 
datang dari [keadaan] dilahap oleh api dan dengan demikian 
menjadi satu dengan api, seperti diserukan kepada Musa untuk 
berada “dalam api” (fī al-nār).5

Martin Lings menggunakan api sebagai simbol Kebenaran Ilahi 
atau sebagai simbol Tuhan itu sendiri. Pengetahuan terendah tentang 
api adalah pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang semata-
mata mendengar berita tentang api. Pengetahuan yang lebih tinggi 
tentang api adalah pengetahuan yang diperoleh dengan melihat api. 
Pengetahuan tertinggi adalah pengetahuan yang diperoleh dengan 
masuk ke dalam api atau dengan menyentuh api. Pengetahuan 
terakhir ini adalah pengetahuan yang dicapai melalui pengalaman 
langsung akan api. Pengetahuan inilah yang disebut “makrifat” 
(“ma‘rifah”) dalam tradisi Sufi, pengetahuan sejati tentang Tuhan. 

5 Abu Bakr Siraj al-Din, The Book of Certainty: The Sufi Doctrine of Faith, 
Vision and Gnosis (Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 1996), h. 1.
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Tiga tingkat pengetahuan ini melahirkan tiga keyakinan atau 
kepastian dan akhirnya melahirkan tiga tingkat iman.

Meskipun Ki Ageng Suryomentaram tidak menyinggung 
pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuannya tentang dirinya 
sendiri adalah pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman 
langsung terhadap dirinya sendiri, yaitu pengetahuan yang 
dirasakannya secara langsung, dipahaminya secara langsung dan 
diketahuinya secara langsung. Pengetahuan seperti ini serupa dengan 
makrifat, yang tidak lain adalah pengetahuan yang diperoleh melalui 
pengalaman langsung terhadap Tuhan. Bila dalam tradisi Sufi 
pengetahuan tentang diri membawa pengetahuan tentang Tuhan, 
maka Ki Ageng Suryomentara tidak menyinggung pengetahuan 
tentang Tuhan. Ini tidak berarti bahwa ia tidak percaya akan 
adanya Tuhan. Kelihatannya ia tidak mau menjelaskan pengetahuan 
tentang Tuhan sebagai yang transenden, karena Tuhan sebagai yang 
transenden di luar jangkauan pengetahuan manusia.

Sebenarnya tulisan ini belum selesai dan, insya Allah, akan 
terus diselesaikan pada kesempatan yang akan datang. Cukupkah 
di sini dikatakan bahwa karya Ibu Sri Teddy Rusdy yang sedang 
kita diskususikan ini adalah sebuah kajian yang telah turut serta 
memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi penggalian dan 
pengembangan filsafat Jawa, yang tidak boleh diragukan untuk 
diakui sebagai (salah satu bagian dari) filsafat Indonesia. 

Allah adalah yang paling mengetahui apa yang benar. v

Kautsar Azhari Noer adalah dosen Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam 
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
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KARmA, KelAHIRAn KemBAlI
DAn GeneTIKA DIlIHAT DARI

PeRSPeKTIF BUDDHIS�

Buddhadasa P. Kirthisinghe

Kebahagiaan dan kesengsaraan, yang merupakan bagian 
lazim dari semua makhluk hidup, khususnya umat manusia, dari 
sudut pandang Buddhis, bukanlah ganjaran atau hukuman yang 
ditetapkan oleh Tuhan untuk jiwa yang telah melakukan kebaikan 
atau keburukan. Orang-orang Buddhis percaya pada hukum alam, 
yang disebut “sebab dan akibat,” yang lazim bagi semua fenomena 
duniawi. Orang-orang Buddhis tidak percaya pada Tuhan Yang 
Maha Kuasa dan sebagai akibatnya hukum alam seperti itu tidak bisa 
dihentikan oleh Tuhan seperti itu atau bahkan oleh seorang Buddha 
yang maha pengasih sekalipun. 

Hukum ini disebut “karma” dalam bahasa Sanskerta atau 
“kamma” dalam bahasa Pali, bahasa Sang Buddha. Dalam sabda 
Sang Buddha, “karma” kita, atau perbuatan baik dan buruk kita, 
mengganjar dan menghukum kita. Apakah “karma” itu? “Karma” 
adalah sebuah kekuatan, yang berdasar padanya-lah reaksi mengikuti 
aksi; ia adalah energi yang menjadikannya jalan itu dari kehidupan 

1 Diterjemahkan oleh Kautsar Azhari Noer dari Buddhadasa P. Kirthisinghe, 
“Karma, Rebirth and Genetics,” dalam Buddhadasa P. Kierthisinghe, ed., 
Buddhism and Science (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 
1984 [Reprint, 1993]), h. 80-84. 



buddhadasa P. kirthisinghe

140	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	2,	Januari	-	Juni	2016

yang ada sekarang ini, dan kehidupan baru adalah aliran tiada habis-
habisnya yang mengalir terus-menerus selanjutnya.

Karena itu Yang Mulia Piyadassi Thera mengatakan, “Selama ada 
keinginan, ada perbuatan. Selama ada perbuatan, selama itu ‘karma’ 
adalah realitas yang tidak menyenangkan, dan ganjaran dan hukuman 
bukanlah kata-kata kosong tak bermakna. Keinginan menimbulkan 
perbuatan; perbuatan menimbulkan hasil; hasil memperlihatkan 
dirinya sebagai sebuah tabiat jasmaniah baru yang diberi keinginan 
baru. Energi yang kuat (mampu pulih dari keadaan lemah) ini selalu 
diubah menjadi kehidupan yang segar, dan kita selalu hidup karena 
ada gairah kita untuk hidup. Bagaimanapun, jalur yang menjadikan 
seluruh kehidupan adalah ‘karma’.”

Sebagaimana dikatakan oleh Dr. Paul Bahlke dari Jerman dalam 
Buddhist Essays-nya, objek yang dibicarakan ini adalah pengetahuan 
tentang hukum sebab dan akibat, aksi dan reaksi, yang mendorong 
manusia untuk menahan diri dari berbuat keburukan dan untuk 
mengumpulkan kebaikan. Orang yang percaya pada sebab dan akibat 
mengetahui dengan baik sekali bahwa perbuatannya sendirilah yang 
membuat kehidupannya sengsara atau bahagia.

Manusia hari ini adalah hasil dari jutaan pengulangan pikiran 
dan perbuatan. Ia bukanlah “ready-made” (yang sudah jadi atau 
yang siap-jadi); ia menjadi dan masih sedang menjadi. Karakternya 
ditentukan sebelumnya oleh pilihannya sendiri. Ia menjadi pikiran, 
perbuatan, yang ia pilih dengan kebiasaan. “Karma benar-benar 
tanpa belas kasih dan tanpa pandang bulu dalam pekerjaannya. Bagai 
cermin bening yang halus memantulkan dengan detail terkecilnya 
gambar apapun yang kita bawa di depan permukaannya, demikian 
pula ‘karma’ memantulkan dengan ketepatan dan keakuratan yang 
sama melempar balik akibat perbuatan kepada pelakunya.”

Sebagaimana sabda Sang Buddha, “Baik di langit, maupun di 
kedalaman laut, bahkan juga dengan memasuki sebuah gua gunung, 
anda tidak akan menemukan di manapun di bumi sebuah negeri 
tempat anda melarikan diri dari buah perbuatan anda.”

Kelepasan dari “karma” tidak bisa diajarkan, kelepasan hanya 
bisa dijalani dalam hidup; ia tidak bisa diperoleh dengan belajar, 
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ia hanya bisa diperoleh dengan kehidupan. Setiap individu 
harus mengerahkan tenaganya yang diperlukan untuk mencapai 
kelepasannya dari “karma.” Di tangan kita sendirlah kekuatan untuk 
membentuk kehidupan kita. Orang lain bisa memberikan bantuan 
yang menolong kita secara tidak langsung, tetapi kelepasan dari 
penderitaan dibuat dan diciptakan oleh masing-masing individu 
untuk dirinya berdasarkan perbuatannya sendiri.

Psikologi Buddhis memperlihatkan bahwa kemungkinan-
kemungkinan tak terbatas terpendam dalam diri manusia, dan 
manusia harus melakukan usaha kerasnya untuk mengembangkan 
dan membuka kemungkinan-kemungkinan ini. Manusia adalah 
campuran perbuatan-perbutan baik dan buruk. Ia selalu berubah, 
baik untuk kebaikan maupun untuk keburukan. Perubahan itu 
tidak bisa dihindarkan dan tergantung sepenuhnya pada perbuatan-
perbuatannya sendiri dan bukan pada yang lain. Dengan perbuatan-
perbutan kita-lah kita membuat karakter kita, kepribadian kita, 
individualitas kita. Hanya melalui perbuatan-perbuatan kita-lah kita 
harus berubah menjadi lebih baik, membenuk kembali diri kita dan 
mencapai kelepasan dari keburukan.

Dahaga akan kehidupan, nafsu akan kehidupan, kemelekatan 
akan kehidupan, itulah yang membuat sandiwara aksi dan reaksi yang 
tiada akhirnya bergerak terus-menerus. Selama kita gagal melihat 
natur sejati sebab dan akibat, natur sejati kausalitas, selama itu pula 
ada keingingan kuat dan ketidaktahuan dalam diri kita, maka kita 
akan lama terbelenggu oleh “Roda Kehidupan” ini. Ketika sebab 
sesuatu musnah, secara otomatis akibat musnah juga. Dukacita akan 
lenyap jika berbagai jenis akar sebab dukacita itu lenyap. Seorang 
manusia, misalnya, yang membakar bibit mangga menjadi abu 
menghilangkan kemampuannya untuk berkecambah, dan bibit itu 
tidak akan pernah menghasilkan sebatang pohon mangga. Ini sama 
dengan segala sesuatu yang berkomponen dan tergantung pada 
kondisi-kondisi tertentu, baik yang bernyawa maupun yang tidak 
bernyawa.  

Sebagaimana bayangan mengikuti bentuk, dan sebagaimana 
asap muncul menyusul api, demikian pula akibat mengikuti sebab, 
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dan penderitaan dan kebahagiaan mengikuti pikiran dan perbuatan 
manusia. Tidak ada akibat di dunia sekitar kita kecuali mempunyai 
sebabnya yang tersembunyi atau yang terlihat, dan sebab itu sesuai 
dengan keadilan mutlak. Manusia memanen penderitaan karena pada 
masa lalu yang dekat atau lama, atau dalam kehidupan sekarang ini, 
mereka telah menabur benih-benih keburukan; mereka memanen 
kebahagiaan sebagai buah menabur benih-benih kebaikan.

“Barang siapa yang bekerja keras sebagai seorang budak boleh 
jadi akan lahir lagi 
sebagai seorang Pangeran // Karena penghargaan dan kebaikan 
patut menang;

Barang siapa yang berkuasa sebagai seorang Raja boleh jadi akan 
luntang-lantung 
di dunia berpakaian compang-camping // Karena segala sesuatu 
yang rusak dan terbuang.”

Biarlah seorang manusia merenungkan masalah ini, biarlah dia 
berusaha keras memahaminya, dan ia kemudian akan menabur hanya 
benih-benih kebaikan, dan membakar benalu-benalu dan rumput-
rumput liar yang sebelumnya telah dia tanam di taman hatinya.

Kelahiran Kembali

Kelahiran kembali atau keberlangsungan hidup setelah kematian 
adalah fakta kehidupan yang diterima dalam Buddhisme. Energi atau 
kekuatan yang tertumpuk mengalir terus untuk memanifestasikan 
dirinya pada berbagai taraf kesadaran lain. Menurut hukum 
konservasi energi dan indestruktibilitas materi, pasti bahwa tidak ada 
yang hilang dalam proses. Vitalitas atau kekuatan karma yang hilang 
dalam tubuh kita memulai sebuah siklus baru pengejawantahan. 

Ini adalah perubahan hidup terus-menerus (santati) yang 
tak henti-hentinya berusaha memanifestasikan dirinya dari suatu 
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lingkungan eksistensi ke lingkungan lain, dan energi karma didukung 
untuk terus-menerus ada oleh keinginan kuat karma. Ini adalah 
kekuatan karma yang tak kelihatan.

“Karma” adalah sebuah bentuk energi yang kita bawa dari 
kehidupan ke kehidupan –– baik “karma kuśala” (karma baik) 
maupun “karma akuśala” (karma buruk). Ketika kita meninggal, 
bahan karma kita berhenti dalam bentuk energi hingga ia menemukan 
rahim yang sesuai ketika sebuah ovum dan sebuah sperma bergabung 
untuk menghidupkannya. Ayah dan ibu hanya menyediakan bahan 
bagi satu makhluk hidup yang baru. Faktor karma atau kekuatan 
individual (viññāņa atau kesadaran kelahiran kembali) adalah faktor 
yang menyiapkan sebuah kehidupan baru. Ini tidak mengingkari 
sains genetika yang menunjukkan bahwa seorang anak mewarisi 
sifat-sifat orangtua dan sanak saudara dekat. Seorang keturunan juga 
dibentuk oleh lingkungan sosialnya, namun semua ini disiapkan 
oleh “karma”-nya. 

 Dalam Buddhisme, ada lima alam eksistensi yang khusus, dan, 
karenalan itu, mungkin ada lima jalan kelahiran kembali. Lima alam 
itu adalah alam kerajaan binatang, alam roh atau hantu, alam neraka, 
alam kehidupan manusia, dan alam “sakkaloka” atau langit (surga). 

Sains Genetika

Genetika adalah studi tentang fisiologi reproduksi dan seni 
pengembangbiakan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Semua keturuan 
diteruskan dari satu generasi ke generasi lain melalui sel-sel jenis 
kelamin yang sangat kecil yang disebut sperma (laki-laki) dan ovum 
(perempuan). Dua jenis sel ini bergabung dalam rahim untuk 
membentuk sebuah telur yang dibuahi, yang tumbuh menjadi janin 
dan akhirnya lahirlah seorang bayi.  

Ayah dan ibu kedua-duanya penting untuk meneruskan 
keturunan. Inti sel-sel jenis kelamin mengandung kromosom dan 
setiap sperma manusia mengandung 24 kromosom, setengah dari 
jumlah itu terkandung dalam sebuah sel yang normal, dan jumlah 
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ini berbeda-beda pada binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan 
lain. 

Pembuahan terbentuk dari penyatuan inti sperma dengan inti 
ovum. Sel telur yang dibuahi bercabang dua, empat, delapan, dan 
akhirnya menjadi miliaran sel tubuh orang dewasa. Gregor Johann 
Mendel memperkenalkan unit keturunan sebagai gen-gen. Gen-
gen itu adalah unit-unit hidup yang ditemukan dalam kromosom-
kromosom dan dalam ukuran-ukuran molekul yang sangat kecil. 
Setiap sifat yang terlihat dalam tumbuh-tumbuhan dan binatang 
mempunyai gen-gen dan, seperti dikatakan sebelumnya, gen-gen itu 
terbawa dalam kromosom-kromosom inti semua sel hidup. Mendel 
menemukan hukum pewarisan, seperti sebuah rasio 3:1 baik pada 
tumbuh-tumbuhan maupun pada binatang. Ia juga menemukan 
gen-gen yang dominan dan resesif. Eksperimen klasiknya membantu 
memperkukuh teori-teori Charles Darwin sendiri tentang asal spesies, 
seleksi alamiah, dan keberlansungan hidup dari yang terkuat dalam 
berjuang untuk tetap terus hidup. 

Sekarang diketahui bahwa gen-gen mengalami segregasi 
(pemisahan diri) menjadi setengah jumlahnya dalam sel-sel jenis 
kelamin (sperma dan ovum) dan disebut haploid dan bergabung 
kembali dalam telur yang dibuahi untuk membentuk sebuah 
komplemen sel-sel yang lengkap sebagaimana dalam sel-sel orangtua 
(induk).  

Karena itu anak dalam keluarga manapun mungkin terlihat 
mirip. Namun dari sudut pandang moral, intelektual dan emosional, 
mereka boleh jadi sangat mirip satu sama lain atau jauh berbeda. 
Inilah apa yang dimaksud dengan “karma” yang dipersiapkan atau 
dikondisikan. Orangtua yang cerdas boleh jadi melahirkan anak-anak 
yang bodoh atau sebaliknya, tergantung pada “karma” orangtua dan 
anak-anaknya.

Ada studi-studi kasus yang menarik tentang orang-orang kembar, 
orang-orang kembar dari dua telur yang dibuahi secara terpisah dalam 
rahim yang berbeda dengan orang-orang kembar yang serupa yang 
dilahirkan dengan pembelahan satu telur yang dibuahi menjadi dua. 
Itu adalah alamiah bagi orang-orang kembar yang dilahirkan dari dua 
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telur yang dibuahi secara terpisah menjadi berbeda dan menunjukkan 
perbedaan-perbedaan keturunan yang sama seperti saudara-saudara 
kandung perempuan dan saudara-saudara kandung laki-laki. Tetapi 
ini tidak mesti benar tentang orang-orang kembar yang dilahirkan 
dengan pembelahan satu telur yang dibuahi menjadi dua.

Telah disimpulkan oleh sebuah tim ilmuwan –– Newman, 
Freeman dan Holzinger dari Universitas Chicago yang terkenal itu 
–– bahwa ketika orang-orang kembar-satu telur tumbuh menjadi 
lebih besar, beberapa perbedaan antara mereka mulai tampak. Yang 
satu mungkin tubuhnya sedikit lebih berat dari yang lain; yang satu 
mungkin lebih mudah belajar dari yang lain; yang satu mungkin 
lekas marah atau sebaliknya dari yang lain. Jawaban terhadap titik 
berangkat masalah ini dari genetika yang benar tentang orang-
orang kembar yang serupa adalah bahwa mereka disiapkan atau 
dikondisikan oleh “karma,” sebuah faktor yang tak terelakkan. v
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menGenAl KeARIFAn mISTISISme

Wasil

Mistisisme adalah sebuah pengalaman spiritual atau penglihatan 
batin yang “bisa” dialami tiap individu yang beragama atau yang 
memiliki kepercayaan lain. Pengalaman itu tentu bersifat esoterik 
dan bukan hal mudah untuk memberikan pengertian atau batasan 
jelas terkait mistisisme. Bahkan tidak jarang bagi orang modern saat 
ini, mistisisme identik dengan takhayul. Itulah sebuah pengertian 
yang tidak pada tempatnya.

Namun, Anand Krishna, pada bagian pertama karyanya yang 
sedang kita bicarakan ini, Kearifan Mistisisme: Panduan untuk 
Menyelaraskan Diri dengan Semesta dan Menyerap Suara Yang 
Maha Ada, memberikan pengertian — berdasarkan kamus Oxford 
— tentang mistisisme. Sekaligus ia mengkritik orang yang “merasa” 
modern yang menyalahartikan mistisisme, dengan penjelasan 
tentang arti mistisisme. 

Mistisisme diartikan sebagai upaya seseorang untuk menyatu 
dengan Hyang Mutlak, Tuhan, atau apa saja namanya sesuai 
kepercayaannya. Upaya ini dilakukan dengan kontemplasi atau 
meditasi sebagai bentuk penyerahan diri sepenuhnya  kepada-Nya. 
Penyerahan diri ini diartikan sebagai pelepasan ego atau identitas 
palsu dengan menafikan keterikatan pada dunia benda. Seseorang 
tidak lagi bergantung pada sesuatu apa pun. Ia bersandar pada 
dirinya sendiri. Menjadi diri yang kuat sebagai pegiat spiritual 
yang memiliki kemampuan untuk memahami yang transenden 
atau kebenaran spiritual yang tidak terjangkau oleh intelek dengan 
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maksud untuk mencapai penyatuan dengan Tuhan, dengan Yang 
Absolut. Dengan demikian, seorang mistikus adalah orang yang 
sedang berupaya untuk menyatu dengan Tuhan Hyang Tunggal, 
bukan yang sudah mencapai keadaan itu.

Dari pengertian tersebut kemudian Anand Krishna, dalam 
lanjutan buku ini, berbagi pengalamannya tentang jiwa mistikal, 
jiwa yang berupaya merasakan kehadiran Tuhan Hyang Tunggal. 
Pengalamannya sebagaimana diungkapkannya dalam buku ini 
— didukung dengan penelitian dan eksperimen ilmiah — bisa 
dijadikan panduan bagi mereka yang ingin berupaya membuka 
mata nuraninya atau sebagai bimbingan bagi mereka yang ingin 
berhubungan dan berkomunikasi dengan Yang Maha Ada.

Anand Krishna, pada bagian kedua dan ketiga buku ini, mulai 
dengan memperkenalkan dua tokoh sejati mistisisme: Bulleh Shah dan 
Mirabai. Bagi seseorang yang ingin atau telah memilih jalur mistikal, 
penting untuk “mengenal” tokoh mistisisme. Dari perkenalan 
itu akan banyak pelajaran yang bisa dijadikan “penyemangat dan 
penyadar” dalam perjalanan hidup mistikalnya. 

Pelajaran pertama sebagai fondasi prioritas yang bisa diambil 
adalah persoalan inisiasi. Inisiasi berarti memulai, mengambil inisiatif  
untuk melangkah. Inisiasi di sini adalah niat kuat dan kesungguhan 
hati bagi seseorang untuk menempuh jalur mistikal. Tidak jarang orang 
melakoni hidup mistikal hanya untuk mencari sensasi atau untuk 
mengikuti trend. Tidak ada niat “tulus dan bersih” dalam hatinya. 

Judul buku : ��������� ����������:��������� ����������:
   P���du��� u���uk ����y�l����k��� D��� d���g���  

  S������ d��� ����y���p Su��� Y���g ��h� Ad�
P���ul�� : A�����d ����h���A�����d ����h���
P�����b�� : P�� �����d�� Pu���k� �����P�� �����d�� Pu���k� �����
W�k�u ���b�� : ��������
Ju�l�h h�l����� : 34� h�l�����
�ku���� buku : �3.� x ��.� c�



mengenal keariFan mistisisme

	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	2,	Januari	-	Juni	2016	 151

Pelajaran kedua adalah tentang Mursyid atau Sadguru, yang 
mampu memacu pencarian seseorang yang sudah memutuskan 
menempuh jalur hidup mistikal. Seorang Mursyid atau Sadguru 
sangat penting dan dibutuhkan untuk dapat memicu dan memacu 
seorang murid pada jalan mistikal menuju Tuhan Hyang Tunggal. Jika 
seseorang melakukan upaya hidup mistikal tanpa Mursyid, maka yang 
sering terjadi adalah pencarian tanpa arah yang jelas dan bisa disebut 
“membabi buta.” Mencari Tuhan Hyang Tunggal tidak perlu ke luar 
diri. Tidak usah mencari kemana-mana karena hanya melelahkan dan 
tidak berguna. Sadguru membimbing pencarian seseorang dengan 
menghancurkan ego dan identitas dirinya yang palsu agar dapat 
mencari dan melihat Tuhan di dalam dirinya. Yang dibutuhkan adalah 
kesadaran diri agar dapat merasakan-Nya, dapat memandang-Nya, 
dapat menyentuh-Nya, dapat mendengar-Nya. Seorang mistikus 
mencari dan menemukan Tuhan di dalam dirinya.

Lalu bagaimana caranya agar berjiwa mistikal, mencari dan 
menemukan Tuhan di dalam diri? Inilah pelajaran penting lain 
yang diberikan oleh Anand Krishna dalam buku ini, khususnya 
pada bagian keempat. Jiwa mistikal adalah jiwa merdeka, jiwa yang 
terbebas dari belenggu identitas jasmani. Seorang mistikus tidak 
menciptakan belenggu baru atau ketergantungan pada sesuatu di 
luar dirinya dengan mencari Dia Hyang Tunggal di luar dirinya. 
Mencari di luar dirinya, seseorang tidak pernah bebas, dan hanya 
menciptakan dan menambah belenggu baru akan dirinya. 

Seorang mistikus menyadari itu dan mulai meniti jalan ke 
dalam dirinya. Pencarian ke dalam dirinya, terlebih dahulu seseorang 
harus menemukan sampah-sampah, menemukan segudang 
ketidakbenaran yang selama ini ada di dalam dirinya. Tidak ada cara 
lain untuk mencari ke dalam dirinya selain memulai pembersihan 
diri dari berbagai belenggu dengan usahanya sendiri. Perjalanan ke 
dalam diri harus membasmi dan membersihkan sendiri lapisan tebal 
kotoran pikiran dan pandangan keliru yang telah lama menempel. 
Perjalanan meniti ke dalam diri dengan upaya pembersihan itu 
bisa dilakukan dengan meditasi. Pelepasan ego, membedah diri, 
menghancurkan identias palsu, menghilangkan aling-aling atau 
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penghalang dalam diri, dilakukan dengan latihan pembersihan dan 
pemberdayaan diri semisal meditasi, yoga, atau lainnya.

Pada bagian lanjutan dari buku ini, Anand Krishna menjelaskan 
hubungan latihan-latihan itu dengan mistisisme. Saat seseorang 
melakukan meditasi dengan benar, kelenjar pineal yang ada di dalam 
otak manusia akan distimulasi dan kemudian akan memproduksi 
sebuah zat yang disebut Dimethyltryptamine (DMT). DMT bukanlah 
zat asing yang berada di luar tubuh, namun diciptakan sendiri oleh 
tubuh manusia dengan rangsangan kelenjar pineal tersebut. Saat 
kelenjar pineal elastis dan mencair, saat itulah lonjakan DMT akan 
terjadi dalam tubuh manusia dan mempengaruhi inti aura manusia. 
DMT inilah yang akan membawa manusia pada dimensi spiritual. 
Artinya, kelenjar pineal lunak dan elastis menjadi tool utama untuk 
mengakses dan mendengarkan suara Tuhan Hyang Tunggal.

Sisi lain dari buku Anand  Krishna ini yang harus dicatat, saya 
kira, adalah bahwa karya ini penuh dengan muatan kritik. Kritik 
yang dimaksud di sini adalah kritik dan respons terhadap persoalan 
yang menimpa dirinya — sampai beliau dipenjara. Dari buku ini, 
bisa dilihat “jelas” bagaimana Anand Krishna melontarkan kritik 
secara halus. Kritik pertama, misalnya, terkait pelajaran yang bisa 
diambil dari dua mistikus sejati dalam bagian kedua dan ketiga buku 
ini tentang hubungan murid dan Sadguru. Anand Krishna dibelit 
persoalan sehingga dipenjara karena anak didik di padepokannya. 
Kritik kedua bisa dilihat dari “sindiran” beliau dalam buku ini 
yang juga membicarakan sikap jurnalisme baik TV maupun media 
cetak, yang seringkali memberitakan persoalan-persoalan tidak 
dengan semestinya dan tidak layak untuk diberitakan, dengan 
tendensius dan tidak berimbang. Tak luput pula dari kritiknya 
adalah keputusan para pengadil dalam mengambil keputusan itu, 
dalam hal ini pengadilan dan hakimnya. v

Wasil adalah mahasiswa Program Magister Perbandingan Agama (S-2) 
Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah 
Jakarta.
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