Dari Redaksi
Akhirnya, redaksi mengucapkan selamat
membaca. Jika ada saran agar bulletin
Islamina
semakin
membaik
dapat
disampaikan ke redaksi. Bulletin Islamina
edisi sebelumnya tetap dapat diakses
melalui
https://islamina.id/e-buletinislamina-id/.

Tema Islamina Vol.1 Nomor 7 ini dipilih
untuk menyoroti tentang sikap dan
pandangan umat Islam Indonesia tentang
ulama. Karena ulama menempati posisi
penting dalam dunia Islam, tidak sedikit
orang yang menahbiskan dirinya sebagai
ulama, pada satu sisi. Pada sisi yang lain,
umat Islam sangat longgar memberikan
gelar ulama kepada siapa saja yang “berani”
tampil di podium. Padahal, sebagai penerus
nabi, menjadi ulama itu tidak mudah.
Pada edisi ini, Islamina.id melakukan
wawancara dengan KH. Dr. Abdul Moqsith
Ghazali, Dosen Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah dan Pengurus Majelis
Ulama Indonesia. Selain itu, terdapat
sejumlah artikel lain yang relevan dengan
topik ini yang ditulis oleh KH. Dr (HC) Husein
Muhammad, Dr. Ginanjar Sya’ban dan Dr.
Nurul Huda Ma’arif. Tentunya, Kajian
sebagai sajian utama akan memberikan
ulasan yang lebih mendalam dari topik ini.
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Editorial

Rebutan Jadi Ulama

Kemurahhatian masyarakat Indonesia ini
tentu membawa konsekuensi yang serius
dalam konteks perkembangan Islam dan
umat Islam. Sebagai penerus nabi, orangorang yang tidak memiliki kualifikasi ulama
dapat saja meng(di)klaim sebagai ulama.
Dampaknya serius, syariat Islam bisa dengan
mudah disalahpahami oleh umat Islam itu
sendiri. Bahkan, gelar ulama ini bisa
“dikapitalisasi” untuk tujuan-tujuan yang
tidak sesuai dengan tujuan dan peran
keulamaan.

Bercita-cita menjadi ulama itu sangat mulia
dan perlu didukung. Karena di pundak
ulama, syariat Islam dititipkan. Tentunya
tetap harus merujuk kepada kedua sumber
utama Islam; Al-Qur’an dan Hadist. Tak
hanya tampil di podium-podium pengajian,
ulama--sebagaimana juga Nabi--berjibaku
dan turun langsung ke lapangan untuk
melakukan perubahan sosial; mengedukasi
masyarakat, membela yang lemah, dan lain
sebagainya.
Ulama memiliki posisi dan peran sentral
dalam perkembangan Islam. Karena, setelah
Nabi Wafat, mandat kenabian itu diserahkan
kepada ulama, penerus para nabi. Tentu saja,
peran tersebut sangat istimewa dan tidak
semua orang dapat disematkan gelar ulama.
Kriteria-kriteria yang ketat perlu diberikan
agar syariat tidak disalahpahami oleh orangorang yang meng(di)klaim sebagai ulama.

Apalagi, dalam konteks Indonesia, istilah
“ulama”, “kiai”, “ustadz”, “habib” seringkali
tak terbedakan. Semuanya dinilai sebagai
pemegang otoritas syariat Islam, sehingga ia
dapat dengan mudah mengeluarkan fatwa.
Akibatnya, keragaman fatwa tak terelakkan.
Pada satu sisi, keragaman fatwa ini
bermakna positif dalam arti memberi
pilihan-pilihan kepada umat. Namun pada
sisi lain, keragaman fatwa ini lebih sering
menghadirkan kebingungan di kalangan
umat Islam.

Masyarakat Indonesia cenderung murah
hati dalam memberikan gelar ulama. Kata
ulama dengan mudah disematkan kepada
siapa saja yang berceramah, ataupun aktif di
organisasi Islam. Bahkan, siapa saja yang
masuk dalam struktur Majelis Ulama
Indonesia dapat dianggap sebagai ulama.
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Belakangan ini, ulama menjadi gelar yang
kerap diperebutkan, tentunya dengan
beragam istilah yang berkembang di
masyarakat. Tentunya, sebagaimana lazim
hukum perebutan, gelar ulama ini
diperebutkan oleh mereka yang secara
kualifikasi tidak/belum layak menyandang
gelar tersebut. Seperti perebutan kursi DPR,
jika sudah berada dalam genggaman, maka
anggota DPR tidak lagi berebut menjadi
anggota DPR. Karena itu, orang-orang yang
memenuhi kualifikasi sebagai ulama,
mereka tidak perlu memperebutkan gelar
tersebut, bahkan tak peduli soal panggilan
kepadanya.

pengetahuan. Jadi tidak terbatas pada ilmu
agama saja (Shihab, 2017).
Definisi lain menyebutkan bahwa ulama
adalah orang yang memiliki pemahaman
ilmu agama dan pengetahuan, yang dengan
keilmuannya itu bisa membuat ia takut
kepada Allah. Namun karena sebagai orang
yang terpelajar, maka ulama harus
memberikan
pencerahan
kepada
masyarakat sekitarnya.
Sebenarnya ada banyak definisi tentang
ulama. Salah satunya diungkap oleh Prof.
Wahbah az-Zuhaili. Menurutnya, ulama
secara naluri adalah orang-orang yang
mampu menganalisa fenomena alam untuk
kepentingan hidup dunia dan akhirat serta
takut ancaman Allah jika terjerumus pada
kenistaan. Adapun orang yang maksiat
hakikatnya bukanlah ulama (Az-Zuhaili,
1989).

Siapa itu ulama
Secara bahasa, kata ulama merupakan
pengembangan dari kata ‘alim, memiliki arti
orang yang pandai dalam ilmu pengetahuan.
Kata ‘alim sendiri merupakan bentuk isim
dari kata dasar ‘alima yang bermakna
mengetahui atau mengerti. Namun ketika
menjadi kata ‘ulama,’ di Indonesia sering
difahami sebagai orang yang pandai dalam
bidang ilmu agama Islam, seperti faham ilmu
hadits, ilmu Al-Qur’an, ilmu Fiqih, ilmu
Bahasa Arab, ilmu Nahwu, dll, (Muhtarom,
2005). Meskipun ada sebagian kelompok
yang menyadari bahwa kata ulama pada
hakikatnya memiliki makna umum, yaitu
orang-orang yang pandai dalam ilmu

Peran penting tersebut karena ulama dari
sudut pandang relasi sosial menempati
posisi sentral. Itulah sebabnya, ulama sering
menampilkan diri sebagai figur di
masyarakat yang menentukan dalam
pergumulan
umat
Islam,
seperti
menyangkut masalah pemerintahan, politik,
sosial, kultural dan pendidikan. Untuk itu,
posisi sentral tersebut, pembentukan
masyarakat muslim tidak bisa dilepaskan
dari peran ulama. Begitu juga masyarakat
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muslim sangat punya andil
pembentukan
ulama
berkesinambungan (Anwar, 2003).

dalam
secara

yang kedua inilah yang dapat dikategorikan
sebagai ulama yang sebenarnya. Ketiga,
orang yang mengetahui perintah Allah,
tetapi tidak mengenali Allah dan tidak takut
kepada Allah.

Bahwa ulama adalah

Kriteria Ulama

orang yang memiliki

Kita sering mendengar di masyarakat orangorang yang yang "Sampaikanlah dari-Ku
walau satu ayat." Sebuah ungkapan yang
berasal dari Hadis Nabi yang diriwayatkan
oleh Imam Bukhari. Ayat ini tidak
sepenuhnya memberikan tanda ataupun
syarat tentang keulamaan. Pasalnya, hadist
tersebut lebih tepat didudukkan dalam
konteks peran muballigh, yaitu orang-orang
yang menyampaikan agama Allah.

pemahaman ilmu
agama dan
pengetahuan, yang
dengan keilmuannya itu
bisa membuat ia takut
kepada Allah. Namun
karena sebagai orang

Sementara, ulama memiliki syarat yang
lebih dari sekedar muballigh. Syarat-syarat
ini penting dicermati mengingat ulama –
sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi-merupakan penerus Nabi.

yang terpelajar, maka
ulama harus
memberikan
pencerahan kepada

Abu al-Aun al-Hambali dalam karyanya yang
berjudul Ghidza' Albab menjelaskan tentang
10 Sifat yang harus dimiliki oleh seorang
Ulama', yaitu:

masyarakat sekitarnya.
Lalu bagaimana kriteria ulama itu? Al-Qur’an
menyebut kata ulama memiliki ciri-ciri takut
kepada Allah (QS. Fathir, 35:28). Fakhrudiin
ar-Razi dalam Tafsir Mafatih al-Ghaib
memberikan catatan bahwa ketakutan yang
mengindikasikan karakter ulama itu
terbangun karena mengetahui sifat-sifat
Allah, sehingga pemilik sifat itu (Allah SWT)
menggerakkan diri sang ulama untuk takut
kepada-Nya. Indikasi ini juga yang
menyebabkan derajat orang ‘alim itu lebih
tinggi dibanding hamba yang tidak
mengetahui
sifat-sifat
Allah
secara
mendalam.

Pertama, memiliki rasa takut kepada Allah.
Hal ini seperti penjelasan dalam Al-Qur'an
surah Fathir ayat 28. Kedua, mengajak
kebaikan (nasehat). Ulama' seharusnya
sebagai
pembimbing
umat
bukan
menyesatkan mereka. Ketiga, Memiliki kasih
sayang yang tinggi karena pada prinsipnya
ulama sebagai pewaris Nabi, sehingga ia
harus lebih peka dengan kondisi umatnya.
Keempat, berani menanggung risiko yang
akan dihadapi. Ia harus menjadi panutan,
ucapannya
harus
siap
dipertanggungjawabkan. Kelima, memiliki
kesabaran yang tinggi. Tanpa kesabaran
maka ia tak akan mendapatkan hasil yang
maksimal dalam mendakwahkan kebaikan.
Keenam, memiliki sifat pemaaf, ia mudah
memaafkan walau sering dihujat, bahkan
difitnah oleh orang lain. Ketujuh, memiliki
sikap rendah hati atau tawadhu' kepada
siapapun. Kedelapan, menjaga diri agar tak

Kriteria itu senada dengan salah satu hadits
yang mengatakan ada tiga kriteria ulama:
pertama, orang yang mengetahui Allah
dengan takut kepada-Nya tetapi tidak
mengerti perintah-Nya. Kedua, orang yang
mengenali Allah dengan mengetahui
perintah-Nya dan takut kepada-Nya. Jenis
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Ketiga,

tergiur harta orang lain. Kesembilan, selalu
belajar, menelaah kitab/referensi untuk
menambah ilmu agar tak ketinggalan zaman.
Kesepuluh, tak menutup diri dari pergaulan,
rumahnya selalu terbuka untuk siapapun tak
hanya pejabat maupun rakyat, orang kaya
maupun orang biasa.

tidak diperbolehkan mengubah
kemungkaran
dengan
cara
yang
mungkar karena akan menghilangkan
fungsi dari dakwah itu sendiri yaitu untuk
memperbaiki kondisi masyarakat. Keempat,
mengajak kebaikan (dakwah) kepada orang
lain hukumnya Fardhu Kifayah bukan
Fardhu Ain, bila sebagian yang lain sudah
melakukan maka gugur bagi yang lain.
Kelima, meninggalkan sesuatu yang wajib
dengan tujuan dakwah tidak diperbolehkan,
karena sudah gugur bila sudah ada sebagian
yang mengerjakan.

Sedangkan jika merujuk pada kriteria
tersebut, maka ulama juga tidak lepas dari
pendakwah (muballigh), yang tidak boleh
berpaling dari sejumlah etika dakwah. Dalam
kitab Fatawa Dar Al-Ifta' Al-Misriyyah
dijelaskan bahwa seorang pendakwah harus
memiliki beberapa prinsip sebagaimana
berikut: Pertama, tidak diperbolehkan
mengajak orang lain bila tak memiliki
pemahaman yang benar tentang hukumhukum agama. Kedua, tidak boleh terlalu
fanatik dalam menyikapi sebuah pendapat
yang masih diperselisihkan para ulama'.

Keenam, amal kebaikan yang dilakukan
untuk dirinya sendiri termasuk ketaatan,
dakwah juga termasuk ketaatan, maka harus
ada yang menjadi prioritas yang harus
dikedepankan. Ketujuh, dakwah bisa
dilakukan saat kita beraktivitas, bekerja
dengan orang lain. Kedelapan, dakwah
seharusnya dilakukan oleh orang yang tahu
dan mampu melakukannya, bila tak mampu
maka jangan memaksakan diri untuk hal itu.
Karena akan berbahaya bagi dirinya dan
orang lain.

Ulama secara naluri
adalah orang-orang

Perbedaan guru Mursyid, Ustadz, Murabbi,
Kiai

yang mampu
menganalisa fenomena

Dalam konteks masyarakat Islam, dikenal
beberapa istilah yang ditujukan kepada
orang yang mengajarkan ilmu agama atau
tokoh dalam bidang kajian agama seperti
ustadz, dai, mufti, murabbi maupun istilah
lain. Perbedaan penggunaan istilah tersebut
didasarkan
beberapa
hal
yang
melatarbelakanginya, misalnya penggunaan
istilah dai ditujukan kepada seorang
penceramah yang memberikan materi
keagamaan serta memiliki karakteristik
tersendiri.

alam untuk kepentingan
hidup dunia dan akhirat
serta takut ancaman
Allah jika terjerumus
pada kenistaan. Adapun
orang yang maksiat
hakikatnya bukanlah
ulama

Misalnya sebutan “ustadz.” Ustadz dalam
kamus KBBI adalah guru agama atau guru
besar (laki-laki). Maksudnya ustadz adalah
orang mengajarkan ilmu agama baik di
tingkat sekolah ataupun pengajian di masjid.
Penggunaan gelar ustadz di Timur tengah
digunakan untuk orang yang sudah memiliki
gelar profesor atau sudah masuk ke dalam
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kategori guru besar di salah satu universitas.
Namun gelar ini seringkali digunakan untuk
orang yang mengajarkan ilmu agama seperti
pengajar di Taman Pendidikan Al Qur'an
(TPA) atau di madrasah Diniyyah (sekolah
agama) atau untuk penceramah acara
televisi.

diajukan orang lain (Sa'adi: 1993). Kehadiran
mufti ini sangat penting karena memberikan
jawaban atas permasalahan yang terjadi.
Untuk menjadi mufti juga ada sekian banyak
kriteria akademik yang harus dimiliki, selain
juga kriteria moral yang harus baik. Menurut
Wahab Khalaf bahwa mufti harus mampu
melakukan ijtihad yang harus menguasai
empat ketegori. Pertama, faham secara
mendalam tentang bahasa Arab. Kedua, ahli
di bidang Al-Qur’an dan ilmunya. Ketiga, ahli
di bidang hadis dan ilmunya. Keempat,
mengetahui operasional qiyas (Khalaf,
2000).

Begitu juga sebutan dai. Secara bahasa, dai
bermakna pendakwah, penyeru, pengajak,
pendorong, (Pimay: 2006). Jadi jika aktifitas
dai disebut sebagai dakwah, maka di
dalamnya terdapat makna mengajak orang
lain ke jalan Tuhan yaitu jalan yang benar,
atau agama Islam. Tujuan dari dakwah yaitu
untuk mempengaruhi cara berfikir, bersikap
dan bertindak agar manusia bertindak
sesuai prinsip-prinsip Islam (Rafi’udin, 1997).
Menurut Quraish Shihab, tugas dai adalah
menyeru atau mengajak kepada keinsafan
yaitu berusaha mengubah keadaan kepada
situasi yang lebih baik terutama dalam
urusan pribadi maupun masyarakat (Shihab,
2007).

Ketakutan yang
mengindikasikan karakter
ulama itu terbangun
karena mengetahui sifatsifat Allah, sehingga
pemilik sifat itu (Allah
SWT) menggerakkan diri

Peranan dan tugasnya sama dengan yang
disebut Murabbi. Hanya saja kalau ditinjau
dari segi bahasa, ia merupakan bentuk isim
fail yang memiliki bentuk masdar menjadi
kata “Tarbiyah.” Kata tersebut memiliki
makna dasar mewujudkan sesuatu secara
bertahap sampai menjadi sempurna (Al
Munawi: 1990). Jadi, pengertian Tarbiyah
yaitu proses pengembangan diri dan
bimbingan terhadap jiwa, raga, akal yang
dilakukan secara berkelanjutan, dan tujuan
akhir agar yang dididik tumbuh dewasa dan
hidup mandiri (Mahjub: 1978). Orang yang
mendidik
atau
melakukan
tarbiyah
dinamakan Murabbi. Ia mendidik secara
Ruhani maupun jasmani.

sang ulama untuk takut
kepada-Nya. Indikasi ini
juga yang menyebabkan
derajat orang ‘alim itu
lebih tinggi dibanding
hamba yang tidak
mengetahui sifat-sifat
Allah secara mendalam.

Ketentuan itu bisa lebih rinci sebagaimana
yang ditegaskan Abu Hamid al-Ghazali (w.
1111) dalam karyanya, al-Mustasfa min ‘Ilmi
al-Ushul. Menurutnya, mujtahid individu
harus memenuhi dua syarat utama
(syartani). Pertama, mengetahui secara
lengkap yang berkaitan dengan syariat
(mampu melakukan pengembangan dari AlQur’an, Sunnah, Ijmak, dan akal) serta

Sedangkan sebutan lain yang tidak lepas dari
peranan ulama, ustadz dan murabbi adalah
mufti. Sematan tersebut karena peranan
mereka yang seringkali memberikan fatwa.
Menurut KBBI mufti bermakna pemberi
fatwa untuk memutuskan masalah yang
berhubungan dengan hukum Islam. Jadi
seorang
Mufti
adalah
orang
yang
memberikan fatwa atas pertanyaan yang
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melihat petunjuk yang masih samar
sekalipun, kemudian juga diwajibkan untuk
menempatkan keputusan sesuai dengan
kaidahnya. Kedua, adil, jauh dari perbuatan
maksiat, dan ini menjadi syarat diterimanya
fatwa dari ijtihad tersebut.

pandangan keagamaan, juga berisi petuahpetuah bijak beliau yang selalu mengayomi
dan memotivasi semua orang khususnya
umat Islam agar bersatu tak bercerai-berai
demi kepentingan sesaat. Ia selalu
mengingatkan akan pentingnya mengakaji
kitab suci sebagai pegangan hidup dengan
mengikuti perilaku dan akhlak yang telah
dicontohkan oleh Rasulullah.

Kontribusi Ulama di Indonesia
Banyak ulama Indonesia yang dikenal dunia
melalui karya-karyanya di antaranya Syekh
Nawawi Al Bantani. Ia dijuluki sebagai Sayyid
Ulama' Hijaz (pemimpin Ulama' tanah Hijaz)
serta menjadi rujukan bagi kalangan
pesantren di Indonesia. Syekh Nawawi alBantani dilahirkan di daerah Tanara, Banten
pada tahun 1813 M dan meninggal pada
tahun 1897 M. Sejak kecil ia telah dididik
dengan tradisi keagamaan yang sangat kuat
sehingga kelak menghantarkannya menjadi
ulama besar yang dikenal dunia.

Kesadaran para ulama Indonesia dalam
mendokumentasikan pemikiran melalui
tulisan juga berdasarkan tradisi keilmuan
yang dilakukan oleh para ulama salaf seperti
imam al-Bukhari sebagai penulis kitab
Shahih al-Bukhari, imam Muslim pengarang
kitab Shahih Muslim, imam Thabari
pengarang tafsir yang menjadi rujukan umat
islam yaitu dikenal Tafsir Thabari, imam
Ghazali dikenal sebagai penulis produktif
terutama karya monumentalnya dalam
bidang tasawuf yaitu kitab Ihya’ Ulumiddin.
Ibnu Sina dikenal dalam pakar kedokteran
atas karyanya yaitu al-Qanun, dan lainnya.

mufti harus mampu

Hadirnya
tulisan-tuisan
tersebut
berkontribusi
besar
terhadap
perkembangan keilmuan yang peranannya
sangat penting dalam kemajuan suatu
bangsa. Marshal Hodgson dalam bukunya
The Venture of Islam memotret banyak
sekali riwayat islam yang pernah mengalami
masa keemasan karena karya-karya
ulamanya yang produktif, (Hodgson, 1977).
Dalam hukum Islam, Wael B. Hallaq
menyebutnya pada masa itu sebagai masa
otoritas, di mana para ulama memiliki
peranan otoritatif dalam berijtihad karena di
banyak sisi memiliki kapasitas mumpuni
(Hallaq, 2001).

melakukan ijtihad yang
harus menguasai empat
ketegori. Pertama, faham
secara mendalam tentang
bahasa Arab. Kedua, ahli
di bidang Al-Qur’an dan
ilmunya. Ketiga, ahli di
bidang hadis dan ilmunya.

Keempat, mengetahui
operasional qiyas

Dengan kapasitas keilmuan yang mumpuni
tersebut mendorong ulama memiliki
pandangan-pandangan brilian dan tidak
skeptis terhadap perkembangan zaman. Ini
sekaligus
melawan
sekelompok
cendekiawan yang berpandangan sempit
dan kaku. Lalu dengan pengalamannya yang
sempit itu pula cenderung menyalahkan
orang lain. Sejarah membuktikan bahwa
ulama yang memiliki horizon pengetahuan

Begitu juga ulama kharismatik yang mampu
melahirkan dan mengkader sejumlah tokoh
di negara kita di antaranya Hadratus Syekh
KH. Hasyim Asy’ari. Di dalam Kitab Irsyad asSyari yang memuat kumpulan karyakaryanya di dalamnya termuat pemikiran,
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luas serta penalaran yang relevan sangat
berkontribusi dalam membangun negara,
dengan memperkuat ideologi kebhinekaan,
bukan melemahkan, karena dianggap sudah
sesuai dengan prinsip Islam.

Kode etik seorang ustadz atau ulama adalah
mengajarkan ilmunya kepada jamaahnya
sesuai kemampuan daya cerna, pemahaman
yang mereka miliki dengan perlahan, step by
step. Ia tak boleh memaksakan masyarakat,
melainkan harus sesuai dengan keinginan
dirinya. Ustadz, ulama adalah penuntun,
memberi pencerahan bukan kegaduhan,
meluruskan kebenaran dengan cara yang
benar bukan memaksakan kehendak
dirinya.

Cermat Mengajarkan Agama
Masyarakat sering dibuat bingung bahkan
gempar oleh ustadz atau ulama yang
berpaham salafi wahabi yang kurang
bijaksana
dalam
menjelaskan
atau
menjawab permasalahan yang muncul di
masyarakat sehingga tercipta konflik
horizontal satu dengan yang lainnya. Hal ini
timbul dari diri ustadz yang ingin
menyebarkan kebenaran sebagai dalihnya,
namun cara yang digunakan tak sesuai, tak
bijaksana bahkan menganggap sesat orang
yang berbeda dengannya.

Syeikh Izzuddin bin Abdissalam yang dikenal
sebagai Sulthan Ulama’ dalam kitab Qawaid
al-Ahkam memberikan nasehat yang sangat
bijaksana agar tak menjelaskan pemahaman
yang susah dipahami oleh masyarakat

ال يجوز إيراد اإلشكاالت القوية بحضرة
 ألنه سبب إلى إضاللهم وتشكيكهم،العوام
وكذلك ال يتفوه بهذه العلوم الدقيقية عند من
يقصر فهمه عنها فيؤدي ذلك إلى ضاللته وما
كل سر يذاع وال كل خبر يشاع

mujtahid individu harus
memenuhi dua syarat utama
(syartani). Pertama,

Tak boleh membuat pernyataan, penjelasan
yang sulit dipahami oleh orang awam atau
masyarakat karena hal ini akan menjadi
penyebab kesalahan (kesesatan), keraguan
kepada mereka. Begitu juga tak boleh
menjelaskan ilmu-ilmu yang terlalu dalam
kepada orang yang belum mampu
memahaminya karena mereka akan menjadi
salah paham. Tak semua rahasia harus
disebarluaskan begitu juga tak semua
informasi harus di viralkan.

mengetahui secara lengkap
yang berkaitan dengan
syariat (mampu melakukan
pengembangan dari AlQur’an, Sunnah, Ijmak, dan
akal) serta melihat petunjuk
yang masih samar sekalipun,
kemudian juga diwajibkan

Dari sini, dibutuhkan kecermatan dalam
memahami dan mengajarkan ilmu agama.
Untuk itu, ulama juga memiliki kemampuan
melihat orang yang akan diajari karena
memiliki tujuan agar ilmu yang disampaikan
bisa dipahami dengan baik dan benar,
sehingga masyarakat tak salah dalam
memahami sebuah ajaran.

untuk menempatkan
keputusan sesuai dengan
kaidahnya. Kedua, adil, jauh
dari perbuatan maksiat, dan
ini menjadi syarat

Sikap Terhadap Ulama Jika Salah

diterimanya fatwa dari ijtihad

Tak ada manusia yang sempurna, semuanya
pernah melakukan kesalahan atau berbuat
dosa kecuali orang yang dilindungi oleh

tersebut.
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Allah. Dan sebaik-baiknya orang yang
pernah melakukan kesalahan adalah yang
mau memperbaiki diri serta tidak
mengulanginya lagi. Kesalahan dijadikan
bahan evaluasi agar menjadi lebih baik di
masa depannya.

 ألنه إذا فعل ذلك ترتب،وإن كان محقا فيها
عليه مفاسد
Ketahuilah, dianjurkan kepada orang alim,
guru, hakim, mufti, guru spiritual maupun
yang lain terutama orang yang banyak
pengikutnya
atau
jamaahnya
untuk
menjauhi perkataan, perbuatan, kebijakan
yang dhahirnya bertentangan dengan aturan
walaupun itu benar. Bila hal demikian masih
dilakukan maka akan terjadi fitnah
setelahnya.

Saat tokoh agama baik kyai, ustadz
melakukan kesalahan atau langkahnya
kurang sesuai dengan aturan maka
sebaiknya segera memperbaikinya karena
akan terjadi fitnah dibelakangnya. Hal ini
sesuai nasehat imam Nawawi dalam kitab
Al-Adzkar,

Penjelasan ini didukung Fatawa Dar Ifta'AlMisriyyah yang menjelaskan bahwa bila
seorang ustadz, kiyai, Ulama melakukan
kesalahan dalam ucapan atau langkahnya
maka santri atau orang terdekatnya
mengingatkannya dengan cara yang sopan
dan tidak cepat negative thinking atau
prasangka buruk terlebih dahulu.

اعلم أنه يستحب للعالم والمعلم والقاضى
والمفتى والشيخ المربى وغيرهم ممن يقتدى
به ويؤخذ عنه أن يجتنب األفعال واألقوال
والتصرفات التى ظاهرها خالف الصواب
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Wawancara

WAWANCARA
KH. ABDUL
MOQSITH
GHAZALI
Apa yang dimaksud dengan ulama?. Dan
bagaimana Al-Quran, hadits, atau turats
memandang ulama?

Karena itu, sebutan "ulama" merupakan
musamma (orang yang digelari), bukan
isim (nama). Sehingga penyematan gelar
kepada seseorang harus memerhatikan
dua kompetensi penting di atas. Dengan
kata lain, sekalipun seseorang diberi
gelar ulama, namun tidak memiliki dua
kompetensi di atas, maka mereka
bukanlah ulama.Sebaliknya, sekalipun ia
tidak menyebut dirinya sebagai ulama,
tetapi mereka memiliki dua kompetensi
seperti di atas, maka mereka adalah
ulama. Oleh karena itu, ulama bukan
terkait karena penyebutan, tetapi terkait
karena kompetensi.

Jika kita membaca sejumlah literatur,
kata ulamā' bentuk jamak dari 'ālim. Kata
'ālim artinya adalah orang yang memiliki
ilmu. Maka atas dasar itu, sebutan ulama
adalah ulul 'ilmi (orang yang memiliki
ilmu pengetahuan). Akan tetapi di dalam
Al-Qur’an sendiri, tidak cukup orang yang
memiliki ilmu disebut ulama. Jadi, bukan
hanya
mempunyai
kompetensi
akademik, tetapi mempunyai kompetensi
moral.
Firman Allah Q.S. Fathir ayat 28:

Apa bedanya Ulama, Kyai, Gus, dan
Ustadz?

َّللا ِم ْن ِعبَا ِد ِه ْالعُ َل َما ُء
َ َّ ِإنَّ َما يَ ْخشَى

Kyai adalah sebutan yang diberikan oleh
masyarakat. Secara umum, tidak terkait
kompetensi apapun. Karena tergantung
kepada masyarakat yang menyebutnya.
Jadi, betapa pun alimnya seseorang, kalau
tidak disebut sebagai Kyai, maka
bukanlah Kyai. Ini karena penyebutan
Kyai merupakan pemberikan dari
masyarakat.

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah
di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah
ulama." [Q.S. Fathir: 28]
Yang
memiliki
keberanian
untuk
menyebut dirinya ulama, hanyalah
mereka yang hanya takut kepada Allah
SWT. Tidak takut kepada selain Allah.
Jadi, ulama memiliki dua kompetensi.
Yang pertama kompetensi akademikkeilmuan. Kedua adalah kompetensi etikmoral. Sehingga moral ulama harus di
atas moral ummat Islam pada umumnya.
Begitu juga keilmuan yang dimiliki para
ulama, harus di atas rata-rata ilmu yang
dimiliki oleh ummat Islam.

Seperti (alm) Prof. Dr. Nurcholis Madjid
yang akrab dipanggil Cak Nur. Ia
merupakan sosok yang alim, memiliki
kedalaman ilmu pengetahuan di bidang
studi
keislaman.
Tetapi
karena
masyarakat tidak menyematkan gelar
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Kyai kepadanya, maka Cak Nur tidak
dikenal sebagai Kyai.

Sementara itu, jika merujuk pada tradisi
Timur Tengah, istilah ustadz merujuk
kepada mudarris jami'iyyah (pengajar di
Perguruan Tinggi). Dalam tradisi di Timur
Tengah, sebutan ustadz ini disyaratkan
mengusai sejumlah bidang keilmuan,
bahkan—disebutkan—minimal 18 ilmu.

Contoh lain adalah Prof. Dr. Quraish
Shihab. Prof. Quraish Shihab adalah sosok
yang alim, pakar di bidang tafsir. Bahkan,
kealimannya di atas rata-rata, dan saya
meyakini, ia juga memiliki derajat
ketakwaan yang tinggi. Prof. Quraish
tidak dikenal sebagai Kyai, tetapi karena
dua kompetensi yang dimilikinya, maka
Prof. Quraish masuk kategori ulama.

Di Indonesia, penyebutan ustadz tidak
seperti di Timur Tengah yang merujuk
kepada seorang profesor. Sebutan ustadz
di Indonesia lebih longgar. Siapa saja bisa
disebut ustadz. Lebih seperti penyebutan
kultural, bukan sebuah titel akademik.
Hal ini akan menguntungkan beberapa
Muballigh. Mereka kadang disebut Kyai,
ustadz, dan ulama. Padahal, dalam kitabkitab klasik, tidak semua orang dapat
memenuhi kualifikasi untuk disebut
sebagai ulama ataupun ustadz.

Guru saya, almarhum KHR As’ad Syamsul
Arifin, pernah menyebut satu orang yang
memenuhi kriteria ulama, yaitu Syaikh
Yasin ibn Isa al Fadani (1915-1990)
keturunan Minangkabau Sumatera Barat.
Setelah saya pelajari biografinya, benar.
Syaikh Yasin telah menulis 112 kitab. Satu
kitab syarah Sunan Abi Dawud yang
ditulisnya saja terdiri dari 23 jilid. Baru
satu kitab.

Di Indonesia,
penyebutan
ustadz tidak
seperti di
Timur Tengah
yang merujuk
kepada
seorang
profesor.
Sebutan ustadz
di Indonesia
lebih longgar.
Siapa saja bisa
disebut ustadz.
Lebih seperti
penyebutan
kultural, bukan
sebuah titel
akademik

Jadi, ulama memiliki dua
kompetensi. Yang pertama
kompetensi akademikkeilmuan. Kedua adalah
kompetensi etik-moral.
Sehingga moral ulama
harus di atas moral
ummat Islam pada
umumnya. Begitu juga
keilmuan yang dimiliki
para ulama, harus di atas
rata-rata ilmu yang
dimiliki oleh ummat Islam.
Kalau sebutan "Gus" –sebagaimana
sebutan kepada Kyai—tidak mempunyai
atau tidak ada kaitan dengan kompetensi
apapun. Karena kata “Gus” merujuk
kepada sebutan putra Kyai di Jawa.
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al-ahkam. Mereka yang tidak memenuhi

Fenomena mutakhir di Indonesia, orang
yang baru masuk Islam sudah bisa
berdakwah, kemudian disebut ulama
atau ustadz. Meskipun belum bisa baca
Al-Qur’an dan hadits. Penyebutan gelar
apakah ustadz ataupun ulama kepada
mereka tentu saja tergantung kepada
masyarakat, karena kelonggaran makna
tersebut.

kualifikasi untuk masuk ke narasi
akademik,
diharapkan
dapat
menyetop diri, hanya berbicara pada
persoalan dakwah Islam secara umum,
seperti ajakan kepada orang untuk shalat,
puasa, zakat dan haji, dan hal-hal dasar
saja.

Kita
tidak
bisa
membayangkan
bagaimana jika di Indonesia standar
penyebutan
ulama
menggunakan
standar moral dan akademik yang tinggi,
seperti penyebutan ulama kepada alImam Bukhori, al-Imam as-Syafi'i, alImam Abu Hanifah, dan al-Imam Ahmad
bin Hanbal.

Bagaimana pandangan anda terhadap
fenomena
“berebut
gelar
ulama”
tersebut?
Kalau gelar ulama sebagai ajang
perebutan, itu juga percuma. Beda halnya
dengan jabatan-jabatan lain yang tidak
membutuhkan kualifikasi tertentu. Gelar
ulama
sebenarnya
tidak
bisa
diperebutkan karena menyangkutan dua
kompetensi tadi; akademik-keilmuan
dan moral-etis.

Prof. Quraish Shihab adalah
sosok yang alim, pakar di

Dengan mengacu kepada hal tersebut,
maka
tidak
semua
orang
yang
berceramah
di
mimbar-mimbar
pengajian dapat disebut dengan ulama.
Bahkan, orang yang duduk di Majelis
Ulama Indonesia (MUI) sendiri belum
tentu semuanya dapat dikategorikan
sebagai ulama. Sebagian ada yang ulama,
sebagian lainnya mungkin berada pada
level mu'allim (pengajar) atau mudarris.

bidang tafsir. Bahkan,
kealimannya di atas rata-rata,
dan saya meyakini, ia juga
memiliki derajat ketakwaan
yang tinggi. Prof. Quraish tidak
dikenal sebagai Kyai, tetapi
karena dua kompetensi yang
dimilikinya, maka Prof.

Jadi, percuma saja untuk diperebutkan.
Karena ulama itu musamma bukan isim.
Andaikan kalau mau berebut, sebutan
"Kyai" bisa diperebutkan. Bahkan, bisa
saja seseorang berpesan ke media untuk
menuliskan identitasnya sebagai Kyai,
guru, dan sebagainya.

Quraish masuk kategori
ulama.

Di Indonesia berbeda. Bahkan, beberapa
orang yang tidak bisa mengaji dengan
benar, alih-alih memahami Islam dengan
baik, sering dipanggil dengan sebutan
ulama.

Menariknya di Indonesia, orang yang
belum Haji, tetapi sudah umroh, itu sudah
disebut Haji. Maka dari itu disebut dengan
Haji kecil. Hal ini tidak lazim di negaranegara lain. Karena ini peninggalan dari
kolonial Belanda.

Karena situasinya demikian, maka perlu
ada pembatasan diri yang tinggi.
Sebaiknya, mereka yang tidak memenuhi
kualifikasi, tidak perlu masuk pada
wilayah hukum atau persoalan istinbath

Dahulu Kolonial Belanda ingin menandai
orang-orang yang baru pulang dari luar
negeri menjalankan ibadah suci di tanah
Mekah dan Madinah. Mereka khawatir
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orang Nusantara pulang ke Indonesia
membawa jargon-jargon atau narasi
narasi nasionalisme. Dan hal itu dirasa
berbahaya bagi Belanda. Karena itu setiap
orang yang pulang haji, pencatatan di
depan
namanya
ada
huruf
H. Dampaknya,
orang
yang
melaksanakan umroh juga dipanggil
“haji”.

Khalifah Abu Bakar as-Siddiq, Umar Bin
Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi
Thalib merupakan pemimpin politik. Barulah
pada zaman Daulah Umawiyyah terjadi
pembelahan karena yang menjadi kepala
negara tidak selalu seorang ulama. Misalnya
Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin
Marwan, mereka tidak dikenal sebagai
ulama, justru dikenal sebagai umara'.

Bagaimana menyikapi ulama yang berafiliasi
pada gerakan politik ataupun radikalisme?

Pada zaman Daulah Umayyah terjadi
persengketaan. Yaitu para ulama yang
terlalu masuk ke dalam wilayah politik,
sehingga mimbar-mimbar khutbah jumat
dijadikan sebagai ajang mencaci-maki.
Adalah Umar bin Abdul Aziz, cucu Umar bin
Khattab, yang dikenal dengan ulama almujaddid al-awwal (pembaharu pada abad
pertama) melakukan terobosan penting
untuk menghentikan ujaran kebencian dan
caci maki di mimbar jum’at.

Ulama yang masuk ke ranah politik bukanlah
fenomena baru. Karena kita tahu, Nabi SAW
sendiri masuk ke dalam wilayah politik.
Ketika berada di Madinah, Nabi tidak hanya
berperan sebagai seorang kepala agama,
tetapi juga berperan sebagai kepala negara,
sebagai pemimpin politik.

Kita tidak bisa

Mereka yang tidak

membayangkan
bagaimana jika di

memenuhi kualifikasi,

Indonesia standar

tidak perlu masuk pada

penyebutan

wilayah hukum atau

ulama

persoalan istinbath al-

menggunakan
standar moral dan

ahkam. Mereka yang tidak

akademik yang

memenuhi kualifikasi

tinggi, seperti
penyebutan

untuk masuk ke narasi

ulama kepada al-

akademik, diharapkan

Imam Bukhori,

dapat menyetop diri,

al-Imam as-

hanya berbicara pada

Syafi'i, al-Imam

persoalan dakwah Islam

Abu Hanifah, dan
al-Imam Ahmad

secara umum, seperti

bin Hanbal.

ajakan kepada orang
untuk shalat, puasa, zakat
dan haji, dan hal-hal dasar
saja.
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Umar bin Abdul Aziz memerintahkan agar
pada akhir khutbah kedua membaca ayat alQur’an surat An-Nahl ayat 90:

Sebagai contoh ulama-ulama lain misalnya
Imam al-Ghazali. Ia adalah rektor di
Madrasah Nizhamiyah dan digaji oleh
negara, sehingga tidak selalu berkonotasi
buruk jika ada ulama yang menjadi bagian
dari negara. Sekalipun mereka menjadi
rektor, tidak menyebabkan al-Ghazali
kehilangan kritisisme pada penguasa. Maka,
Imam al-Ghazali memiliki buku yang disebut
dengan nashihat al-mulk atau nasehat
kepada para raja.

ان َو ِإيت َِاء ذِي ا ْلقُ ْر َب ٰى
َ ْاإلح
َ َّ ِإ َّن
ِ س
ِ ْ َّللا يَأْ ُم ُر ِبا ْل َعدْ ِل َو
ُ َاء َوا ْل ُم ْنك َِر َوا ْلبَ ْغي ِ ۚ يَ ِع
ظ ُك ْم
ِ ع ِن ا ْلفَحْ ش
َ َويَ ْن َه ٰى
ََل َع َّل ُك ْم تَذَ َّك ُرون
Kata al-baghyi, merupakan perintah untuk
menghentikan permusuhan yang kerap
dilontarkan dengan cara melakukan caci
maki. Maka sejak itulah dan sampai sekarang
para khatib di manapun selalu menutup
khutbah kedua dengan ayat di atas.

Pada periode ini juga muncul Izzuddin Ibn
'Abd as-Salam sebagai alumni Madrasah
Nizhamiyah. Lalu ada al-Mawardi, seorang
ulama istana. Ia menulis buku al-ahkam assulthaniyah.

Tetapi sayangnya Umar bin Abdul Aziz hanya
memerintah selama 2 tahun. Pada ssia 35
tahun, ia sudah wafat. Sepeninggalnya Umar
bin Abdul Aziz, Daulah Umayyah dipimpin
oleh politisi murni. Hingga nanti berhasil
dikalahkan oleh Daulah Abbasiyah.

Dengan demikian, di samping ada ulamaulama yang konsisten berada pada jalur
kultural, ada juga ulama-ulama yang berada
pada jalur struktural-pemerintahan.

Saat Daulah Abbasiyah berkuasa, ada
beberapa khalifah yang memberikan
perhatian utama terhadap sejarah atau
dinamisasi ilmu pengetahuan. Seperti
Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah alMakmun, Khalifah al-Mu'tashim, dan lainlain. Pada periode ini, kita dapat
menyaksikan banyak ulama yang lahir di
dalam periode ini.

Maka, poinnya adalah bukan berarti ulama
yang bergerak di wilayah politik itu buruk.
Tergantung peran apa yang dimainkan oleh
mereka. Apakah ulama-ulama yang masuk
ke wilayah politik itu tetap konsisten berada
pada kepentingan riāyat al-mashlaẖat alummah (merawat kemaslahatan bagi
ummat) ataukah tidak. Karena tugas
pemimpin itu tasharruf al-imām 'ala raiyyah
manūṭun bi al-mashlaẖah (Kebijakan
pemimpin itu harus berorientasi pada
kemaslahatan rakyatnya)

Kata al-baghyi,
merupakan perintah

Kemudian, perlu juga kita lihat apakah
mereka sekalipun masuk wilayah politik
tetap konsisten pada gerakan moral,
sekurang-kurangnya bagi diri dan keluarga.
Dan, apakah ia tidak mengkonsumsi hal-hal
yang
diharamkan,
tidak
mengambil
kebijakan
yang
diharamkan,
seperti
menindas rakyat atau tidak. Itu semuanya
perlu diteliti secara mendalam.

untuk menghentikan
permusuhan yang kerap
dilontarkan dengan cara
melakukan caci maki.
Maka sejak itulah dan
sampai sekarang para

Sejalan dengan sebutan ulama' saat itu,
muncullah kategori yang dinamakan 'ulamā'
sū'. Imam al-Ghazali sangat keras
mengkritisi kategori para 'ulamā' sū' ini.
Ulama dalam kategori ini adalah orang yang

khatib di manapun selalu
menutup khutbah kedua
dengan ayat di atas.
15

kehilangan kredibilitasnya. Karena tidak lagi
mempertimbangkan soal moral dalam
menjalankan aktivitasnya sebagai pemimpin
politik atau sebagai seorang kepala negara.

Akibatnya, orang-orang yang disebut
sebagai ulama akhirnya di-bully oleh umat
sendiri. Hal ini sudah lama diprediksi
Rasulullah. Nabi bersabda, “akan datang satu
era pada umatku; terjadi surplus para
penceramah tapi defisit orang yang dalam
ilmu agama” (saya’ti zamanun ‘ala ummati;

katsirun
khuthaba’uhum
fuqha’uhum).

Poinnya adalah bukan berarti
ulama yang bergerak di

wa

qalilun

Perlukah ulama dibela? terkait maraknya
narasi kriminalisasi ulama atau ulama
terdzalimi?

wilayah politik itu buruk.
Tergantung peran apa yang

Ulama perlu dibela jika mengacu kepada halhal yang benar. Jadi, ketaatan kita kepada
para ulama itu bersyarat. Kalau ketaatan kita
kepada Nabi SAW tanpa syarat. Ketika Umar
Bin Khattab datang ke Nabi SAW, lalu Umar
Bin
Khattab
menyatakan;
"Wahai
Muhammad, engkau lebih aku cintai lebih
dari keluarga saya sendiri. Lalu kata Nabi,
"Keliru Umar, semestinya aku (Muhammad)
engkau cintai Umar melebihi engkau
mencintai dirimu sendiri.

dimainkan oleh mereka.
Apakah ulama-ulama yang
masuk ke wilayah politik itu
tetap konsisten berada pada
kepentingan riāyat al-

mashlaẖat al-ummah (merawat
kemaslahatan bagi ummat)
ataukah tidak.

Bagaimana sebaiknya umat menyikapi
perbedaan pandangan di kalangan ulama?

Pada zaman Daulah Umayyah
terjadi persengketaan. Yaitu

Perbedaan pandangan di para ulama adalah
hal yang biasa. Kata Umar bin Abdul Aziz;
"yang menyenangkan saya adalah kalau
memang terjadi perbedaan pendapat di
kalangan ulama". Dengan perbedaan
pendapat di kalangan para ulama, maka
umat memiliki banyak referensi dan pilihan.

para ulama yang terlalu masuk
ke dalam wilayah politik,
sehingga mimbar-mimbar
khutbah jumat dijadikan sebagai
ajang mencaci-maki. Adalah

Contohnya, terjadinya perbedaan pendapat
antara KH. Hasyim Asy’ary dengan KH.
Ahmad Dahlan, justru merupakan rahmat,
karena memungkinkan umat memiliki
pilihan-pilihan, sebagaiman perbedaan
pendapat di kalangan para imam madzhab.

Umar bin Abdul Aziz, cucu Umar
bin Khattab, yang dikenal
dengan ulama al-mujaddid al-

awwal (pembaharu pada abad
pertama) melakukan terobosan

Belakangan ini yang terjadi adalah bukan
ulamanya yang berbeda pandangan, tapi
umatnya yang berselisih karena sebagian
memposisikan dirinya sebagai hakim.

penting untuk menghentikan
ujaran kebencian dan caci maki
"
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di mimbar jum’at.

Kemudian turunlah Q.S. al-Ahzab ayat 6,
yakni Nabi itu lebih utama daripada diri umat
Islam sendiri. Makanya, kalau kita shalat
fardhu, tiba-tiba Nabi memanggil, kita harus
menghentikan shalat. Aṭiullāh wa aṭī'u arrasūl itu tanpa syarat. Tetapi taat kepada Ulil
Amri mengandung syarat.

Akan tetapi sekalipun ulama bukan sumber
hukum, mereka mengerti sumber hukum.
Maka al-Mufti, atau ulama yang memenuhi
derajat sebagai mufti, itu seperti menduduki
kedudukan para Nabi. Kita sulit mencari
orang yang memenuhi derajat sebagai Mufti.
Ulama-ulama seperti al-Muzani, kemudian
ar-Rafi'i, Imam Nawawi sulit dijumpai pada
saat ini.

Belakangan ini yang terjadi adalah bukan ulamanya yang berbeda
pandangan, tapi umatnya yang berselisih karena sebagian
memposisikan dirinya sebagai hakim.
Karena itu, membela para ulama tidak bisa
dilakukan secara membabi buta. Tetapi
melihat apa yang dilakukan oleh para ulama.
Ini penting ditegaskan, karena ulama itu
tidak
ma'shum,
sebagaimana
Nabi.
Walaupun tidak ma’shum, ulama itu
mahfūdz, yakti terjaga dari perbuatan dosa
besar.

Perlu diingat bahwa yang menjadi sumber
hukum dalam Islam ini bukan ulama,
melainkan Nabi SAW. Maka dari itu,
perbuatan ulama bukanlah sumber hukum.
Jadi, kalau ada ulama berdiam diri terhadap
terjadinya kemaksiatan, bukan berarti
kemaksiatan itu menjadi boleh. Hal ini
dikarenakan ulama bukan sumber hukum

Kalau sampai ada ulama yang mencuri,
bukanlah representasi ulama Nabi. Kalau
ada ulama yang membunuh, bukanlah ulama
Nabi. Tetapi kalau ada ulama yang
melakukan dosa-dosa kecil, asalkan tidak
istimrar atau istiqamah melakukan hal
tersebut, menunjukkan bahwa level mereka
bukan Nabi, tetapi mereka masih level
ulama.

di samping ada ulama-ulama yang
konsisten berada pada jalur
kultural, ada juga ulama-ulama
yang berada pada jalur struktural-

Kalau sampai ada ulama

pemerintahan.

yang mencuri, bukanlah
representasi ulama Nabi.
Kalau ada ulama yang
membunuh, bukanlah
ulama Nabi.
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Gagasan

Eksistensi dan Peran Ulama Perempuan
Oleh: KH. Dr. (HC). Husein Muhammad
Pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid

Kongres Ulama Perempuan (KUPI), di
Pesantren Kebon Jambu Ciwaringin Cirebon,
24-27 Juli 2017 adalah momen bersejarah
gerakan perempuan muslim Indonesia yang
sukses. Keberhasilan ini berkat perjuangan
tak kenal lelah para aktivis hak-hak
kemanusiaan perempuan. Perhelatan itu
merupakan puncak dari serangkaian
perjuangan
cukup
panjang
mereka,
termasuk di dalamnya para santri.

Dari aspek matan atau konten kitab ini
mengandung pandangan-pandangan yang
diskriminatif terhadap perempuan, bahkan
kadang bernuansa misoginis.
Kajian ini memfokuskan diri pada Takhrij
(penilaian) terhadap hadits-hadits yang ada
di dalamnya dari aspek "Sanad". Hasilnya
cukup mengagetkan. Kitab yang menjadi
salah satu sumber rujukan masyarakat
muslim, khususnya pesantren, tentang relasi
suami-istri ini mengandung sejumlah besar
hadits yang tidak valid, "dha'if", bahkan "La
Ashla Lah". Hadits yang sahih jauh lebih
sedikit. Adalah menarik bahwa hasil kajian
ini yang kemudian diterjemahkan menjadi
"Wajah Baru Relasi Suami-Isteri", oleh FK3,
menimbulkan reaksi keras dari sejumlah
kiyai Pesantren. Mereka menulis buku
"Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte
FK3". Sebuah dialektika yang menarik.

Saya merasa bersyukur telah menjadi bagian
dari serangkaian proses panjang untuk
mencapai sukses besar ini. Dan saya ingin
sedikit berbagi pengetahuan atas proses ini.
Diawali kajian kitab Syarh Uqud al-Lujain fi
Bayan Huquq al-Zawjain oleh Forum Kajian
Kitab Kuning (FK3) Puan Amal Hayati.
Lembaga ini didirikan oleh Gus Dur, Ibu
Shinta, saya dan lain-lain. Ini tahun 1999.
Pengajian ini diikuti oleh para santri antara
lain ibu Sinta, Masdar F. Masudi, Ny. Djudju
Djubaidah
(Tasikmalaya),
Juju
Zuhairiah, (Banten), Farhah Ciciek (Jakarta),
Badriyah Fayyumi (Bekasi), Dr. Faqihuddin A.
Kodir, Dr. Syafiq Hasyim, Dr. Ahmad Lutfi
Fathullah dan saya dll. Gus Dur sesekali ikut
mendengarkan untuk beberapa menit.

Kemudian Himpunan Rahima. Sebuah LSM
yang memfokuskan diri pada kerja-kerja
pendidikan dan pusat informasi keislaman
untuk kesetaraan dan keadilan gender. Ia
didirikan oleh antara lain K.H. Muhyiddin
Abdusshomad, ibu Ny. Shinta Abdurrahman
Wahid, Dr. Azyumardi Azra, saya dan lainlain. Salah satu program yang penting dicatat
adalah Kaderisasi Ulama Perempuan.
Selama kurun waktu 3 tahun, Rahima
menyelenggarakan pendidikan kader ulama
perempuan. Diikuti oleh para santri dari
berbagai daerah di Indonesia. Kaderisasi ini

Mengapa kitab ini penting dikaji dan
dianalisis? Hal ini karena kitab ini menjadi
sumber referensi atau rujukan di hampir
seluruh pesantren di Indonesia untuk
menjawab
masalah-masalah
yang
berhubungan hak-hak suami istri.
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telah menghasilkan lebih dari seratus lima
puluh kader ulama perempuan.

dalamnya
berhimpun
tokoh-tokoh
perempuan
cendikia
dari
beragam
organisasi dan Lembaga Pendidikan Tinggi
Islam. Mereka bekerja untuk melakukan
advokasi kebijakan negara untuk keadilan
jender, khususnya dalam ranah rumah
tangga.

Hal ini karena kitab ini
menjadi sumber

Deklarasi KUPI

referensi atau rujukan

Kongres Ulama Perempuan Indonesia,
menghasilkan
sebuah
ikrar
ulama
perempuan yang disebut Ikrar Kebon Jambu.
Didalamnya dinyatakan dengan tegas bahwa
:

di hampir seluruh
pesantren di Indonesia
untuk menjawab
masalah-masalah yang

•

berhubungan hak-hak
suami istri.

•
Lalu Fahmina Institute. Sebuah kembaga
yang didirikan tahun 2000 oleh putra-putra
kiyai di Cirebon. Ia menjadi pusat kajian
Islam untuk keadilan dan kemanusiaan. Saya
ikut serta mendirikan lembaga ini.
Fahmina
melakukan
serangkaian
pendidikan gender dalam perspektif Islam,
kajian tentang Demokrasi, Pluralisme dan
Hak-hak Asasi Manusia untuk para kader
pemimpin Perempuan Pesantren, dan para
aktivis Hak Asasi Manusia, nasional dan
internasional. Fahmina menerbitkan modul :
"Dawroh Fiqh Perempuan, Modul Kursus
Islam dan Gender". Modul ini bukan hanya
digunakan para aktifis hak-hak Asasi
Perempuan di Indonesia, tetapi juga untuk
pelatihan Islam dan Gender para aktifis di
sejumlah negara. Fahmina juga menerbitkan
sejumlah kitab, buku dan buletin.

Perempuan adalah manusia yang
memiliki
seluruh
potensi
kemanusiaan sebagaimana laki-laki
melalui akal budi dan jiwa raga.
Semua ini adalah anugerah Allah
SWT yang diberikan kepada setiap
manusia yang tidak boleh dikurangi
oleh siapapun atas nama apapun.
Sepanjang sejarah Islam sejak masa
Rasulullah Saw, ulama perempuan
telah ada dan berperan nyata dalam
pembentukan peradaban Islam,
namun keberadaan dan perannya
terpinggirkan oleh sejarah yang
dibangun secara sepihak selama
berabad-abad. Kehadiran ulama
perempuan dengan peran dan
tanggung jawab keulamaannya di
sepanjang masa pada hakikatnya
adalah keterpanggilan iman dan
keniscayaan sejarah.

Bagi saya Ikrar Kebon Jambu tersebut
merupakan deklarasi tentang Re-Eksistensi
Ulama Perempuan. Ulama Perempuan
sesungguhnya telah eksis dan berperan aktif
dalam ruang-ruang sosial, budaya, ekonomi
dan
politik sepanjang
sejarah dan
memberikan sumbangan yang berharga bagi
peradaban Islam dan dunia dalam berbagai
bidang pengetahuan dan sains. Para
sejarawan telah menghimpun nama ribuan
ulama perempuan tersebut. Sayang sekali
fakta-fakta sejarah ini kemudian tenggelam
dalam tumpukan produk-produk kebijakan
politik patriarkisme.

Tak lama kemudian Alimat berdiri saat saya
masih aktif di komisi Nasional anti
Kekerasan terhadap perempuan. Alimat
berarti perempuan-perempuan ulama,
cendikia, ilmuan dan sejenisnya. Di
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Tugas Ulama Perempuan

adalah kebenaran agama atau
keyakinan itu sendiri berikut seluruh
makna
sakralitas
dan
universalitasnya. Maka yang terjadi
adalah universalisasi atas norma
partikular dan partikularisasi norma
universal.
Keadaan
ini
sesungguhnya
berpotensi
menimbulkan problem serius dalam
dinamika
kebudayaan
dan
peradaban.
Cara
pandang
konservatisme yang berlarut-larut
ini berpotensi berkembang menjadi
ekstrimisme.

Sebagai pewaris Nabi, tugas utama Ulama
perempuan bersama ulama laki-laki adalah
melanjutkan
misi-misi
profetik,
menyebarkan
ilmu
pengetahuan,
membebaskan
manusia
dari
sistem
penghambaan kepada selain Allah SWT,
melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar,
memanusiakan semua manusia, dan
menyempurnakan akhlak mulia demi
mewujudkan visi kerahmatan semesta
(Rahmatan lil Alamin).

tentang Re-Eksistensi Ulama Perempuan. Ulama Perempuan sesungguhnya telah eksis dan berperan
aktif dalam ruang-ruang sosial, budaya, ekonomi dan politik sepanjang sejarah dan memberikan
sumbangan yang berharga bagi peradaban Islam dan dunia dalam berbagai bidang pengetahuan dan
sains. Para sejarawan telah menghimpun nama ribuan ulama perempuan tersebut. Sayang sekali
fakta-fakta sejarah ini kemudian tenggelam dalam tumpukan produk-produk kebijakan politik
patriarkisme.
Pertanyaan kita hari ini adalah apakah hal
paling utama yang harus dilakukan oleh
ulama perempuan?. Terhadap pertanyaan ini
saya lebih dulu ingin menyampaikan
beberapa hal yang menjadi kegelisahan saya
:
1.

2.

3.

Sumber-sumber
pengetahuan
keagamaan kaum muslim secara
mainstream sampai hari ini masih
merupakan
produk
pemikiran/ijtihad kaum muslim
abad pertengahan dalam nuansa
Arabia berikut sistem politik, sosial,
ekonomi
dan
budaya
patriarkhismenya. Sebuah sistem
sosial yang memberikan otoritas
kepada laki-laki untuk mengatur
kehidupan bersama.
Konservatisme dan pengulangulangan suatu pemikiran atau
pemahaman
keagamaan
yang
dilakukan dalam waktu yang panjang
dan tanpa kritik serta ditransfer
melalui metode doktrinal, pada
gilirannya
akan
melahirkan
keyakinan banyak orang bahwa
produk pikiran yang diwariskan itu

Rasionalitas
tidak
berkembang
progresif, jika tidak boleh dikatakan
mengalami
stagnasi,
mandeg.
Aktifitas
intelektual
atau
penggunaan akal tersebut bahkan
acap distigma sebagai cara berpikir
kaum liberal, sebuah istilah yang
mengandung
makna
peyoratif.
Terlampau
sering
dikutip
pernyataan bahwa "orang yang
menggunakan akal adalah kesesatan
yang akan mengantarkannya ke
neraka".

Dihadapkan pada beberapa masalah
krusial/tantangan di atas akhirnya saya
sangat berharap :
1.
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Para ulama, perempuan bersama
ulama laki-laki mengembangkan
pemahaman atas sumber-sumber
Islam atau teks-teks keagamaan itu
melalui pendekatan yang lebih
terbuka (inklusif), kritis, rasional,
substantif dan kontekstual. Para
ulama perempuan bersama ulama
laki-laki, bekerja keras (berijtihad)

2.

untuk
menghasilkan
sumbersumber pengetahuan keislaman dan
fatwa-fatwa yang berkeadilan dan
non diskriminatif.
Sudah
saatnya
para
ulama
perempuan bersama ulama laki-laki
bergerak melangkah melakukan
rekonstruksi
pendekatan
dari
pendekatan model tafsir ke model
takwil
(hermeneutik),
dari
konservatisme ke progresifisme, dan
dari seputar memaknai teks (fahm
al-Khitab) ke menemukan cita-cita
teks (fahm al-Murad min alKhitab/cita-cita hukum Tuhan) atau
dalam konteks hari ini populer
disebut "Maqashid al-Syari'ah". Citacita itu adalah tegaknya keadilan dan
prinsip-prinsip kemanusiaan. Ini
adalah tugas bersama ulama,

3.

4.

intelektual, cendikia dan para
sarjana, laki-laki dan perempuan.
Ulama
perempuan
diharapkan
terlibat aktif dalam penyebaran nalar
Islam Wasathi. Sebuah cara pandang
moderat,
toleran,
menghargai
keragaman dan anti kekerasan
dalam segala bentuknya.
Sebagai
bagian
dari
bangsa
Indonesia, bahkan bagian besar,
ulama perempuan memiliki hak dan
kewajiban untuk mewujudkan citacita berbangsa dan bernegara
sebagaimana dinyatakan dalam
Konstitusi
Negara
Republik
Indonesia pada kehidupan pribadi,
keluarga, masyarakat, dan negara.
Dan terlibat aktif dalam perumusan
kebijakan-kebijakan negara.

Sebagai pewaris Nabi, tugas
utama Ulama perempuan
bersama ulama laki-laki
adalah melanjutkan misi-misi
profetik, menyebarkan ilmu
pengetahuan, membebaskan
manusia dari sistem
penghambaan kepada selain
Allah SWT, melakukan amar
ma’ruf dan nahi munkar,
memanusiakan semua
manusia, dan
menyempurnakan akhlak
mulia demi mewujudkan visi
kerahmatan semesta
(Rahmatan lil Alamin).
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Hal ini karena
kitab ini menjadi
sumber referensi
atau rujukan di
hampir seluruh
pesantren di
Indonesia untuk
menjawab
masalah-masalah
yang
berhubungan
hak-hak suami
istri.

Gagasan

Kopindo (Komite Pembela Indonesia):
Api Nasionalisme Putra Bangsa
Indonesia di Makkah
Ahmad Ginanjar Sya’ban
[Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta]

Diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia
pada 17 Agustus 1945 dari Jakarta oleh
Soekarno
dan
Hatta
tidak
hanya
membangkitkan semangat nasionalisme
bangsa Indonesia di tanah air mereka yang
membentang dari Sabang sampai Merauke,
tetapi juga turut menyulut api perjuangan
dan rasa kebangsaan putra-putra Indonesia
yang sedang bermukim di kota suci Makkah.

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA),
dalam memoir perjalanan hajinya di tahun
1950, memberikan kita banyak informasi
berharga atas gerakan perjuangan anak
bangsa Indonesia di Makkah sejak tahun
1945 (dalam Henri Chambert-Loir, Naik Haji
di Masa Silam: Kisah-Kisah Orang Indonesia
Naik Haji, vol. II, hal. 745-902. Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO,
2013).

Pada masa itu, masyarakat asal Indonesia
yang bermukim di Makkah tercatat lebih dari
5000 orang. Sebagian besar dari mereka
adalah para penuntut ilmu, pengusaha, dan
sebagian kecil lainnya banyak pula yang
menjadi ulama besar dunia Islam dan
berkarir di kota suci itu hingga wafatnya.

Para putra Indonesia di Hijaz (Makkah,
Madinah,
Jeddah
dan
sekitarnya)
membentuk suatu badan perkumpulan
untuk
mengukuhkan
perjuangan
kebangsaan
dan
memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia dari Hijaz, yaitu
Kopindo (Komite Perjuangan Indonesia)
yang berbasis di Makkah. Perkumpulan ini
berjejaring dengan perkumpulan lainnya
yang juga didirikan oleh para putra bangsa
Indonesia di Kairo, yaitu Perpindo
(Perhimpunan Perjuangan Indonesia) dan
Lajnah al-Difâ’ ‘an Istiqlâl Indûnîsiyâ (Dewan
Pembela Kemerdekaan Indonesia).

Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia
mulai tersebar ke seluruh seantero dunia,
termasuk sampai juga ke Makkah pada akhir
bulan Agustus tahun 1945. Beberapa surat
kabar yang terbit di wilayah Kerajaan Saudi
Arabia menyiarkan warta proklamasi
kemerdekaan itu. Para putra bangsa
Indonesia yang bermukim di Makkah dan
wilayah Saudi Arabia lainnya, dengan penuh
semangat terbuka dan perasaan kebangsaan
yang menyala-nyala, menunjukkan totalitas
sikap
nasionalisme
mereka
memperjuangkan kemerdekaan bangsa
mereka itu.

Mereka, para putra Indonesia di Hijaz itu,
melakukan demonstrasi besar-besaran
mendukung
proklamasi
kemerdekaan
Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dalam aksi
itu, para putra Indonesia di Hijaz melakukan
aksi melempar dan membakar paspor
mereka yang masih berstatus warga negara
jajahan
Belanda.
Mereka
hendak
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mengumumkan kepada dunia dan kepada
Belanda khususnya, bahwa mereka tidak lagi
mengakui kekuasaan pemerintahan kolonial
Hindia Belanda yang pada masa itu memiliki
kantor konsulat perwakilan di Jeddah.

Wahid Hasjim, dan lain-lainnya, menjadi
nama yang sering dielu-elukan oleh
masyarakat Indonesia di Makkah. Orangorang yang semula lemah, menjadi kuat
semangat kebangsaan dan menjadi tersulut
api perjuangannya untuk Indonesia karena
figur para tokoh kemerdekaan Indonesia itu.
Tak hanya itu saja, Kopindo juga melalui
pengaruh para ulama Indonesia yang
mengajar di Masjidil Haram dan di institusiinstitusi pendidikan lainnya di Makkah, juga
melalui putra-putra keturunan Indonesia di
Makkah yang berkarir sebagai penulis dan
jurnalis di Saudi Arabia, melakukan
kampanye besar-besaran kepada khalayak
masyarakat dan pemerintah Saudi Arabia
agar
juga
turut
serta
mendukung
kemerdekaan Indonesia. Upaya mereka
membuahkan hasil yang sangat besar.
Penguasa Saudi Arabia saat itu, Raja Abdul
Aziz
Ibnu
Saud,
mengumumkan
pemerintahannya mendukung perjuangan
kemerdekaan
Indonesia
dan
pihak
pemerintah Saudi Arabia pun memberikan
bantuan langsung kepada para putra
Indonesia yang berada di Hijaz, baik berupa
bantuan materil atau pun moril. Pihak
pemerintah Saudi Arabia memberikan izin
kepada putra-putra Indonesia di Hijaz untuk
mendirikan Kopindo, padahal selama masa
pemerintahan rezim Dinasti Saudi, berbagai
bentuk perkumpulan dilarang adanya.

Para putra Indonesia di
Hijaz (Makkah, Madinah,
Jeddah dan sekitarnya)
membentuk suatu badan
perkumpulan untuk
mengukuhkan perjuangan
kebangsaan dan
memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia
dari Hijaz, yaitu Kopindo
(Komite Perjuangan
Indonesia) yang berbasis di
Makkah
Sebelumnya, pemerintah kolonial Belanda,
melalui kantor perwakilannya di Jeddah,
rutin memberikan bantuan uang dan
barang-barang pangan pokok bagi warga
negara Hindia Belanda yang bermukim di
Hijaz. Setelah tersiarnya warta proklamasi
kemerdekaan itu, para putra Indonesia di
Hijaz kompak menolak lagi bantuan
keuangan itu. Sebagai gantinya, para putra
Indonesia di Hijaz, melalui Kopindo,
mengelola sebuah gerakan “berdikari”
(berdiri di atas kaki sendiri). Mereka
mengumpulkan uang bersama-sama secara
mandiri. Dari uang yang terkumpul dan
dikelola itu, mereka belikan beberapa ton
beras setiap bulannya, lalu dibagikan kepada
para mukimin Indonesia yang kurang
berkecukupan.

HAMKA menyebut beberapa nama yang
menjadi tokoh penting dalam gerakan
perjuangan kemerdekaan Indonesia di
Makkah. Di antara nama-nama itu adalah
Syaikh Abdul Muhaimin Lasem (menantu
KH. Hasyim Asy’ari) yang saat itu menjadi
ulama besar yang mengajar di Masjidil
Haram dan memiliki pengaruh besar bagi
masyarakat Asia Tenggara di Makkah, Syaikh
Abdul Jalil Mukaddasi dari Solo, Syaikh Abdul
Qadir dari Mandailing, Syaikh Ahyad dari
Bogor, Ja’far Zainuddin dari Sumatera Timur,
Abdul Lathif Sidjantan dari Minangkabau,
Bakur dari Palembang, Ahmad Djunaidi dari
Bima dan lain-lain.

Para
founding
father
kemerdekaan
Indonesia, seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir,
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Pada setiap kesempatan, putra bangsa
Indonesia
di
Makkah
senantiasa
mempropagandakan
perjuangan
kemerdekaan Indonesia. Gambar-gambar
Soekarno, Hatta, Sjahrir dan tokoh-tokoh
revolusi perjuangan lainnya menghiasi
dinding-dinding rumah mereka di Makkah.
Perasaan egosentrisme kedaerahan dilebur
menjadi satu rasa, satu nusa, satu bangsa,
satu negara, satu bahasa; yaitu satu
Indonesia. Sebagian dari mereka banyak
yang menulis karangan dalam bahasa Arab
terkait perjuangan kemerdekaan Indonesia,
dan mereka kirimkan ke koran-koran Arab
di Mesir, Irak, Suriah, Maroko, dan Saudi
Arabia sendiri. Hasilnya, hampir seluruh
negara dan bangsa Aran menerima berita
kemerdekaan Indonesia dengan sangat
gembira.

Pada tahun 1947, ketika Presiden Soekarno
mengutus Menteri Luar Negeri Indonesia (H.
Agoes Salim) untuk melakukan perjalanan
ke beberapa negara Arab guna mendapatkan
simpati,
sokongan
dan
dukungan
kemerdekaan, maka menjadi nyata dan
sangat beruntunlah jatuhnya pengakuan “de
facto” dan “de jure” atas kemerdekaan
Indonesia dari negara-negara Arab itu.
Kerajaan Saudi Arabia sendiri mulai
mendukung
perjuangan
kemerdekaan
Indonesia
sejak
diproklamirkannya
proklamasi 17 Agustus 1945. Dukungan dan
simpati Saudi Arabia itu berpuncak pada
tahun 1946 ketika secara resmi menyatakan
dukungannya atas kemerdekaan Indonesia
dalam sidang Liga Arab. Pada tahun 1949,
Saudi Arabia juga mengutus wakil
pemerintahannya untuk datang ke Jakarta
dan bertemu dengan Presiden Soekarno dan
pejabat pemerintah Indonesia saat itu. Wakil
Saudi Arabia tersebut bernama Syaikh Abdul
Hamid al-Khatib, yang tak lain adalah putra
dari Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau,
seorang ulama besar Masjidil Haram asal
Sumatera Barat yang juga menjadi imam,
khatib dan penulis sejumlah karya rujukan
dunia Islam.

para putra Indonesia di
Hijaz itu, melakukan
demonstrasi besar-besaran
mendukung proklamasi
kemerdekaan Indonesia
pada 17 Agustus 1945. Dalam
aksi itu, para putra
Indonesia di Hijaz

Para founding father

melakukan aksi melempar

kemerdekaan Indonesia, seperti

dan membakar paspor

Soekarno, Hatta, Sjahrir, Wahid

mereka yang masih

Hasjim, dan lain-lainnya,

berstatus warga negara

menjadi nama yang sering

jajahan Belanda. Mereka

dielu-elukan oleh masyarakat
Indonesia di Makkah. Orang-

hendak mengumumkan

orang yang semula lemah,

kepada dunia dan kepada

menjadi kuat semangat

Belanda khususnya, bahwa

kebangsaan dan menjadi

mereka tidak lagi mengakui

tersulut api perjuangannya

kekuasaan pemerintahan

untuk Indonesia karena figur

kolonial Hindia Belanda

para tokoh kemerdekaan
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Indonesia itu.

Ketika pemerintahan Indonesia membuka
kantor kedutaan besarnya di Saudi Arabia
dan mengutus H.M. Rasjidi sebagai duta
besar pertama Indonesia untuk Saudi Arabia
tahun 1949, tiga ribu putra Indonesia
berbaris di jalan raya menyambut
kedatangan beliau sambil mengibarkan
bendera merah putih dan memekikkan
“Merdeka” dan “Allahu Akbar”. Bendera
Merah Putih Indonesia berkibar di sudutsudut kota Makkah dan Jeddah. Suka cita

bangkitnya
nasionalisme
para
putra
Indonesia di Hijaz, rupanya juga diikuti oleh
bangsa-bangsa serumpun lainnya, seperti
Malaya dan Pattani. Mereka turut serta
mengibarkan bendera merah putih dan ikut
hanyut dalam terbakarnya api nasionalisme
dan kemerdekaan. Mereka orang-orang
Malaya dan Pattani pada saat itu masih
menjadi
bangsa
jajahan.
Perasaan
kemerdekaan mereka pun tertumpahkan
melalui perjuangan Indonesia.

Kerajaan Saudi Arabia sendiri mulai mendukung
perjuangan kemerdekaan Indonesia sejak
diproklamirkannya proklamasi 17 Agustus 1945.
Dukungan dan simpati Saudi Arabia itu berpuncak pada
tahun 1946 ketika secara resmi menyatakan
dukungannya atas kemerdekaan Indonesia dalam sidang
Liga Arab.
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Enjoy Menyikapi
Perbedaan
Nurul H. Maarif
Guru Pondok Pesantren Qothrotul Falah Cikulur Lebak Banten
& Dosen STAI La Tansa Mashiro Lebak

Sebagai Dzat yang memiliki karakter utama
al-Rahman dan al-Rahim, Allah Subhanahu
Wa Ta’ala (SWT) senantiasa menginginkan
kemudahan bagi para hamba-Nya. Tidak ada
kamusnya, Allah SWT sengaja menyulitkan
mereka dalam setiap kebijakan-Nya. Allah
SWT memang tidak ingin membebani
hamba-hamba-Nya di luar kemampuan
mereka (QS. al-Baqarah: 286). Juga, “Maka

Banyak contoh kasus yang bisa diangkat
dalam hal ini. Normalnya, shalat yang wajib
itu dikerjakan dalam kondisi berdiri tegak.
Tapi orang sakit yang tiada kuasa
menjalankannya dengan berdiri, maka ia
diberi kemudahan untuk mengerjakannya
dengan duduk, berbaring atau bahkan hanya
berisyarat (HR. al-Bukhari, dari ‘Imran bin
Hushain).

bertakwalah kamu kepada Allah, menurut
kesanggupanmu.” (QS. al-Taghabun: 16).

Shalat yang empat rakaat (Dhuhur, Ashar
dan Isya’), bisa diringkas menjadi dua rakaat,
dalam situasi perjalanan/safar (QS. al-Nisa:
101), yang telah memenuhi batas minimal
kebolehan meringkas shalat (+ 90 KM). Juga
bolehnya mengumpulkan dua shalat (jama’)
dalam situasi tertentu, baik dikumpulkan di
awal (jama’ taqdim) maupun di akhir (jama’
ta’khir). Dari Abdullah bin ‘Abbas, Rasulullah
Saw
bahkan
pernah
menjama’/menggabungkan shalat Dhuhur dan
Ashar, juga Maghrib dan ‘Isya, di Madinah,
bukan karena kondisi khusus seperti hujan
atau karena ada kekhawatiran pada musuh
(HR. Muslim).

Keinginan Allah SWT untuk memudahkan
hamba-hamba-Nya ini ditegaskan dengan
sangat nyata dalam Qs. al-Baqarah: 185:
“Allah menghendaki kemudahan bagimu

dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”
Karena itu, dalam detail-detail kebijakanNya, tidak ada satupun kebijakan yang
ditetapkan-Nya
di
luar
jangkauan
kemampuan mereka.
Jika dicermati dengan seksama, guna
memudahkan hamba-hamba-Nya, Allah
SWT memberikan dua ranah kemudahan.
Pertama, dispensasi, keringanan atau
kemurahan (rukhshah) dari ketentuan
asalnya (‘azimah). Dalam situasi yang
normal, maka berlaku hukum yang normal
(‘azimah). Dan dalam situasi yang tidak
normal atau tidak biasa, maka berlaku
keringanan (rukhshah). Inilah cara Allah
SWT memaklumi, jikalau hamba-hambaNya sesekali terkurung dalam situasi tidak
normal.

Dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan,
maka umat Islam boleh tidak menunaikan
ibadah puasa, dengan tetap menggantinya di
waktu lain ketika situasi sudah kembali
normal (QS. al-Baqarah: 185). Keharaman
memakan bangkai, darah, daging Babi atau
binatang yang tidak disembelih karena Allah
SWT (QS. al-Maidah: 3), dalam situasi
terdesak yang mengancam nyawa, maka
Allah SWT membuka pintu rukhshah
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(kemurahan) dengan membolehkannya.
Bahkan Allah SWT begitu gembira jika
kemurahan-Nya digunakan, sebagaimana
Allah SWT murka jika kemaksiatan
dilakukan (HR. Ahmad bin Hanbal). Allah
SWT memang (sedang) ingin memudahkan
hamba-hamba-Nya,
bukan
mempersulitnya.

Anas (w. 179 H) selaku guru,

Kedua, kemudahan Allah SWT berupa

murid, itu seringkali berbeda.

pandangan Imam Malik bin
dengan pandangan Imam
Muhammad bin Idris alSyafi’i (w. 204 H) selaku

keragaman pandangan para ulama dalam
masalah fikih. Dua ulama saja misalnya,
sudah
sangat
mungkin
pandangan
keagamaannya tidak seragam, apalagi
banyak
ulama.
Bahkan
perbedaan
pandangan itu sejatinya tidak hanya terjadi
di kalangan para ulama, tapi juga di kalangan
para shahabat sendiri dan disaksikan
Kanjeng Nabi Muhammad secara langsung.

Pandangan Imam
Muhammad bin Idris alSyafi’i selaku guru dan
pandangan Imam Ahmad bin
Hanbal (w. 241 H) selaku
murid, juga kerapkali tidak
sejalan. Bahkan dalam
internal mazhab saja, acap
kali antara ulama yang satu

Keinginan Allah SWT untuk

dengan yang lain, juga

memudahkan hamba-hamba-

berbeda.

Nya ini ditegaskan dengan
sangat nyata dalam Qs. alBaqarah: 185: “Allah

menghendaki kemudahan
bagimu dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu.” Karena itu,

juga kerapkali tidak sejalan. Bahkan dalam
internal mazhab saja, acap kali antara ulama
yang satu dengan yang lain, juga berbeda.
Dalam hal kenajisan (liur) Anjing, mereka
berbeda-beda pandangan, padahal samasama berangkat dan merujuk Hadis tentang
jilatan
Anjing
pada
bejana
yang
mengharuskan mencucinya tujuh kali yang
salah satunya disertai debu (HR. Muslim, dari
Abu Hurairah). Dalam hal batal atau tidaknya
wudhu’ akibat persentuhan kulit laki-laki
dengan perempuan yang bukan mahram, itu
juga mereka berbeda-beda pandangan,
kendati ayat yang dirujuk sama persis: aw

dalam detail-detail kebijakanNya, tidak ada satupun
kebijakan yang ditetapkan-Nya
di luar jangkauan kemampuan
mereka.

Di kalangan para imam fikih, misalnya,
pandangan Imam Malik bin Anas (w. 179 H)
selaku guru, dengan pandangan Imam
Muhammad bin Idris al-Syafi’i (w. 204 H)
selaku murid, itu seringkali berbeda.
Pandangan Imam Muhammad bin Idris alSyafi’i selaku guru dan pandangan Imam
Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) selaku murid,

lamastum al-nisa’/atau kalian menyentuh
perempuan (Qs. al-Maidah: 6).
Belum lagi soal sunnah-sunnah yang lain
semisal qunut Shubuh, ukuran membasuh
rambut dalam wudhu, dan sebagainya.
Dalam hal-hal yang sifatnya prinsip agama,
perbedaan pandangan ini memang tidak
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akan terjadi; semisal terkait jumlah rakaat
shalat Dhuhur, Ashar, Mahgrib, ‘Isya dan
Shubuh; terkait arah kiblat, waktu puasa
Ramadhan, dll. Jika perbedaan terjadi pada
wilayah prinsip seperti ini, maka menurut
Imam
al-Khattabi,
dampaknya
akan
membahayakan akidah umat Islam.

dirinya yang paling benar dan pandangan
orang lain niscaya keliru.
Bahkan, mereka seringkali mewanti-wanti
generasi setelahnya, supaya tidak mengikuti
pandangan mereka, melainkan mengikuti
apa yang mereka ikuti, yakni Al-Qur’an dan
Sunnah, karena kebenaran hasil ijtihad itu
sifatnya relatif! Itulah kesantaian mereka
dalam menyikapi keragaman, yang perlu
diteladani. Kesadaran bahwa “keragaman
sengaja Allah SWT ciptakan untuk
kemudahan umat ini” mestinya terus
tertanam kuat dan mengakar dalam diri
setiap muslim, sehingga mereka sungguhsungguh
bergembira
merayakan
perbedaan.

Untuk itu, ketika para ulama menghadapi
keragaman pandangan furu’iyyah (disiplin
cabang, bukan pokok), mereka santai dan
enjoy. Mereka tidak mempertentangkannya
secara serius, apalagi hingga gontokgontokan, saling mengancam atau membully, toh masing-masing memiliki pijakan
dalil dan logika sendiri-sendiri.
Tak heran karenanya, dalam tradisi dan
keyakinan para ulama, dikenal semboyan
yang sangat populer: ra’yuna shawab

Itulah hikmah perbedaan, sebagai rahmat
bagi umat. Melalui keragaman, umat Islam
bisa menyeleksi dan memilih mana
pandangan yang sesuai kebutuhan dirinya,
masyarakatnya dan konteks sosialnya,
sehingga ajaran Islam benar-benar shalih li
kull zaman wa makan (kompatibel untuk
segala situasi dan kondisi).Wa Allah a’lam.[]

yahtamil al-khata’ wa ra’y gharina khata’
yahtamil al-shawab (Pendapat yang kami
yakini benar, bisa saja malah mengandung
kekeliruan. Pendapat selain kami, yang kami
nilai keliru, bisa jadi malah mengandung
kebenaran). Mereka tidak memfanatikkan
pandangannya, sehingga menilai pandangan

Itulah hikmah
Untuk itu, ketika para

perbedaan, sebagai

ulama menghadapi

rahmat bagi umat.

keragaman pandangan

Melalui keragaman,

furu’iyyah (disiplin

umat Islam bisa

cabang, bukan pokok),

menyeleksi dan

mereka santai dan

memilih mana

enjoy. Mereka tidak

pandangan yang sesuai

mempertentangkannya

kebutuhan dirinya,

secara serius, apalagi

masyarakatnya dan

hingga gontok-

konteks sosialnya,

gontokan, saling

sehingga ajaran Islam
benar-benar shalih li

mengancam atau mem-

kull zaman wa makan

bully, toh masingmasing memiliki

(kompatibel untuk

pijakan dalil dan logika

segala situasi dan

sendiri-sendiri.

kondisi).
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Muhammadiyah dan
Gagasan Dasar
Berijtihad
Siti Mariatul Kiptiyah

“Awit miturut paugeraning agami
kita Islam, sarta cocok kaliyan
pikajenganipun
jaman
kamajengan....”
(Soewara
Muhammadiyah No.2, Thn I (1915),

yang membutuhkan. Islam yang selaras
dengan arah kemajuan zaman pada saat itu
ialah yang termanifestasikan ke dalam
wujud agama yang aktif dan tidak sekedar
kontemplatif.

hlm.29)
Ijtihad, Pembaruan dan Rasionalisme
“Karena sesuai dengan tuntunan
agama kita Islam serta selaras
dengan arah kemajuan zaman...”

Cita-cita kemajuan inilah yang mendorong
Muhammadiyah melakukan ijtihad dan
memaksimalkan interpretasi akal dengan
tetap berlandaskan kedua sumber hukum
Islam, Al-Qur’an dan Hadis. Dengan
semangat
ini
bagi
Muhammadiyah
sebagaimana organisasi reformis lainnya,
pintu ijtihad selalu terbuka. Seruan
berijtihad dalam memahami Al-Qur’an dan
Hadis dalam konteks saat itu menjadi
semacam hermeneutika penalaran dan
pemikiran ulang yang kritis terhadap ajaran
Islam
berikut
potret
umat
Islam
penganutnya.

Kiranya kutipan singkat dari Majalah
legendaris Soewara Muhammadiyah di atas
jelas
menunjukkan
bahwa
“cita-cita
bergerak maju” menjadi bagian penting dari
organisasi Islam yang diinisiasi oleh K.H.
Ahmad Dahlan (m.1923). Adanya cita-cita
kemajuan seiring pergerakan masyarakat
Indonesia menghadapi para penjajah
dengan segala prolematikanya, menjadikan
Muhammadiyah memasuki ruang di mana
perlu “mengartikulasikan” Islam sesuai
semangat zaman.

Ada beberapa kondisi yang melingkupi
berdirinya Muhammadiyah, yang disebutsebut Kuntowijoyo dalam “Pengantar” buku
Membendung
Arus,
meliputi
tradisionalisme Islam, Jawaisme, dan
modernisme kolonial.

Cita-cita ini mempengaruhi cara pandang
terhadap Islam yang tidak lagi stagnan dan
kaku melainkan terus bergerak maju.
Gagasan ini sungguh amat menarik, lebihlebih
dikuatkan
dengan
bukti-bukti
pendirian bangunan-bangunan sekolah,
rumah sakit, koperasi dan layanan publik
lainnya yang dapat diakses oleh semua orang

Ijtihad Muhammadiyah sejak berdirinya
tentu saja diarahkan pada persoalan
ketiganya yang melibatkan persoalan agama
sekaligus duniawi. Terhadap tradisionalisme
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Islam dan Jawaisme, Muhammadiyah
menyoroti
berbagai
ritual
Muslim
tradisionalis yang dianggap “menyimpang”
dari syariat Islam. Sementara itu, untuk
menghadapi
modernisme
kolonial,
Muhammadiyah membuka ruang layanan
publik yang dibutuhkan masyarakat namun
tetap menjadi media dakwah. Gagasan
ijtihad semacam ini yang ditopang
keyakinan semboyan al-ruju’ ila al-Qur’an
wa al-Sunnah memberi konsekuensi logis
pada aspek kemajuan dibidang agama
(dakwah) dan sosial.

Doktrin Muhammadiyah menerangkan
bahwa ijtihad bisa dilakukan secara personal
maupun kolektif. Jika seorang Muslim tidak
mampu berijtihad secara individu karena
lemahnya pengetahuan agama, maka
diperbolehkan ittiba’ dengan mengikuti
ijtihad seorang ulama yang mendasarkan
segala sesuatu pada Al-Qur’an dan Hadis.
Meskipun demikian, setiap individu yang
ber-ittiba’ atau mengikuti fatwa ulama
diharuskan memahami pula makna dan
posisi argumen agama yang menjustifikasi
fatwa tersebut.

Islam yang selaras dengan arah kemajuan zaman pada saat itu ialah
yang termanifestasikan ke dalam wujud agama yang aktif dan tidak
sekedar kontemplatif.

Tidak
salah
lagi
gagasan
ijtihad
Muhammadiyah membawanya ke dalam
wacana di mana pembaruan (tajdid)
merupakan suatu yang niscaya. Pembaruan
mengindikasikan adanya format baru atau
memperbarui sesuatu, sehingga ijtihad-lah
yang
diperlukan.
Adapun
ijtihad
memerlukan keleluasaan akal dalam
mengoptimalkan proses kerjanya.

Majelis Tarjih: Ruang Ijtihad Muhammadiyah
Untuk membantu mereka yang ber-ittiba’
mencapai pemahaman terhadap kasus yang
dipersoalkan dan fatwa yang dihasilkan,
didirikanlah Majelis Tarjih secara resmi
beberapa
tahun
kemudian
setelah
Muhammadiyah berdiri, tepatnya pada 1927.
Majelis tarjih menjadi forum para ahli untuk
memutuskan suatu persoalan bersamasama. Melalui Majelis Tarjih inilah, ijtihad
kolektif atau ijtihad bersama di tubuh
Muhammadiyah menemukan ruangnya.

Selaras dengan hal itu, Muhammadiyah
mengakui bahwa Islam adalah agama
rasional yang terbuka bagi ide-ide,
kreativitas, dan kemajuan.

Munculnya
lembaga
resmi
dalam
mendukung
ijtihad
ini
menandakan
kemajuan yang baik di tubuh organisasi
reformis tersebut. Sebelumnya, pemecahan
masalah dilakukan secara individu oleh
ulama-ulama
di
dalam
gerakan
Muhammadiyah. K.H. Ahmad Dahlan
sebagai pendirinya juga kerap terlibat dalam
pemecahan
masalah
baik
sebelum
Muhammadiyah
berdiri
maupun
sesudahnya. Tentu saja hadirnya Majelis
Tarjih
merupakan
kepanjangan
dari
wawasan dan gagasan sang pendiri

Ijtihad
dimaksudkan
sebagai
upaya
bersungguh-sungguh untuk menemukan
tafsir serta pendapat mengenai suatu hal.
Menurut pemahaman Muhammadiyah,
ijtihad terdiri dari interpretasi secara
rasional terhadap Al-Qur’an dan Hadis.
Dengan keyakinan bahwa pintu ijtihad selalu
terbuka,
Muhammadiyah
tidak
membenarkan
anggotanya
melakukan
taklid.
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Muhammadiyah yang kembali dimunculkan
lagi dalam Kongres Muhammadiyah ke-15
pada 1926.

Majelis tarjih menjadi
forum para ahli untuk

Pembentukan Majelis Tarjih ini mulanya
adalah untuk menangani persoalan praktis
agama
seperti
soal
khilafiah
yang
berhubungan dengan ibadah sehari-hari. Di
tangan Majelis ini, amalan-amalan umat
Islam sehari-hari yang terkait dengan
dengan persoalan haram, makruh, mubah,
sunnah, dan wajib mendapat perhatian
penuh, sehingga pada perkembangannya,
lahirlah fatwa-fatwa terkait. Dengan adanya
Majelis Tarjih, ijtihad Muhammadiyah
menjadi sangat rapi dan terorganisir, yang
berarti pula menjembatani silang pendapat
yang sewaktu-waktu bisa terjadi dikalangan
anggota.

memutuskan suatu
persoalan bersamasama. Melalui Majelis
Tarjih inilah, ijtihad
kolektif atau ijtihad
bersama di tubuh
Muhammadiyah
menemukan ruangnya.

Aktivitas Majelis Tarjih pada awal berdirinya
paling menonjol adalah saat dipimpin oleh
K.H. Mas Mansoer (m.1946). Gagasannya
yang terkenal adalah mengenai 12 langkah
Muhammadiyah yang kemudian dibukukan
dalam sebuah buku berjudul Tafsir Langkah
Moehammadijah. Kedua belas langkah
Muhammadiyah yang digagas K.H. Mas
Mansur, tujuh di antaranya mengupayakan
penguatan spiritual dan persatuan bangsa.

Tidak salah lagi gagasan
ijtihad Muhammadiyah
membawanya ke dalam

Ketujuh hal itu adalah memperdalam
masuknya iman, memperluaskan faham
agama, memperbuahkan budi pekerti,
menuntun amalan intiqad, menguatkan
persatuan, menegakkan keadilan, dan
melakukan kebijaksanaan. Lima langkah
berikutnya secara khusus diperuntukkan
bagi persyarikatan Muhammadiyah sebagai
organisasi dakwah yang didorong untuk
memelihara persatuan, yaitu menguatkan
majlis tanwir, mengadakan konferensi
bagian, mempermusyawarahkan putusan,
mengawaskan
gerakan
dalam,
dan
mempersambungkan gerakan luar. Program
tersebut
dimaksudkan
untuk
mempermudah
pelaksanaan
misi
organisasi.

wacana di mana
pembaruan (tajdid)
merupakan suatu yang
niscaya. Pembaruan
mengindikasikan adanya
format baru atau
memperbarui sesuatu,
sehingga ijtihad-lah yang
diperlukan.
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Agaknya sebagai konsekuensi perhatian
yang berlebih pada Majelis Tarjih, menurut
Ahmad
Najib
Burhani
dalam
Muhammadiyah Jawa hal itu menyebabkan
telah terjadi pergeseran sikap dalam
Muhammadiyah, di mana agenda sosial dan
pendidikan kalah diperhatikan dibanding
persoalan perilaku keagamaan. Perhatian
besar Muhammadiyah diarahkan pada
persoalan ritual yang secara khusus untuk
menyingkirkan unsur-unsur bid’ah, tahayul,
khurafat, dan taklid yang dianggap merusak
ajaran Islam. Proyek purifikasi di sini
menjadi
semakin
berkembang
yang
kemudian oleh sebagian anggotanya justru
dikhawatirkan
melemahkan
gagasan
modernisasi dalam jiwa Muhammadiyah.

Ijtihad dalam Upaya Menafsir Ulang AlQur’an
Salah satu hal menarik dari agenda ijtihad
Muhammadiyah adalah upayanya dalam
menafsirkan ulang Al-Qur’an. Menurut
Suara Muhammadiyah edisi 19 tahun 2018,
gagasan tentang perlunya Muhammadiyah
menyusun tafsir Al-Qur’an telah lama
berlangsung yaitu pada 1923. Pada saat itu,
Taman Pustaka, sebuah lembaga khusus di
tubuh Muhammadiyah yang bertugas
mengurusi masalah perbukuan, penerbitan,
dan semacamnya telah mengendalikan
tanggung jawab terhadap publikasi Soewara
Moehammadijah dan buku-buku agama
lainnya. Ide tentang tafsir Al-Qur’an
dibutuhkan untuk pengajaran dalam hal
membantu para anggota memahami ayatayat
Al-Qur’an
dan
tidak
sekadar
menghafalkannya.

Pembentukan Majelis Tarjih
ini mulanya adalah untuk
menangani persoalan praktis
agama seperti soal khilafiah
yang berhubungan dengan
ibadah sehari-hari. Di tangan

Beberapa karya tafsir yang

Majelis ini, amalan-amalan

muncul pun sangat menarik,

umat Islam sehari-hari yang

di mana Muhammadiyah

terkait dengan dengan

sebagai organisasi reformis

persoalan haram, makruh,

membuktikan dirinya sangat

mubah, sunnah, dan wajib

dekat dengan budaya Jawa

mendapat perhatian penuh,

terutama dalam hal nguri-

sehingga pada

nguri bahasa dan aksara Jawa

perkembangannya, lahirlah

sebagai media penulisan

fatwa-fatwa terkait. Dengan

karya-karyanya

adanya Majelis Tarjih, ijtihad
Muhammadiyah menjadi
sangat rapi dan terorganisir,
yang berarti pula
menjembatani silang
pendapat yang sewaktuwaktu bisa terjadi dikalangan
anggota.
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Sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut,
maka muncullah karya tafsir Al-Qur’an dari
tangan
para
tokoh
Muhammadiyah.
Literatur-literatur tafsir Al-Qur’an itu ada
yang ditulis dengan bentuk karya tafsir,
tetapi ada pula yang berupa karya-karya di
bidang Al-Qur’an dengan menyematkan
penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat
yang dikutipnya sesuai tema pembahasan
masing-masing. Beberapa karya tafsir yang
muncul pun sangat menarik, di mana
Muhammadiyah sebagai organisasi reformis
membuktikan dirinya sangat dekat dengan
budaya Jawa terutama dalam hal nguri-nguri
bahasa dan aksara Jawa sebagai media
penulisan karya-karyanya. Tidak hanya
karya tafsir atau terjemah Al-Qur’an, bukubuku agama dan majalah-majalah atau
serat-serat yang dipublikasikan oleh
Muhammadiyah, juga lembaga-lembaga
kecil
yang
dipimpin
anggota
Muhammadiyah di Yogyakarta, Surakarta,
dan daerah-daerah Jawa Tengah lainnya juga
ditulis menggunakan bahasa dan aksara
Jawa. Sesuatu yang barangkali saat itu
dianggap wajar sekaligus sikap kukuh dalam
memegang teguh identitas kejawaan.

Selang waktu yang tidak terlalu lama sejak
berdirinya Muhammadiyah hingga 1930-an
telah memotret peran Muhammadiyah
dalam berijtihad. Gagasan tentang Islam
yang tidak bersifat teoritis melainkan praktis
telah membawa Muhammadiyah melakukan
aktualisasi ajaran Islam dalam ranah
pendidikan dan sosial tetapi juga dibarengi
dengan
keterlibatannya
mengatasi
persoalan-persoalan keagamaan. Untuk
mencapai agenda ini, ijtihad diarahkan pada
memahami ajaran agama di balik teksnya
dan menarik realitas teks ke dalam konteks
zaman yang dihadapinya.[]

Namun yang menarik
lagi adalah bahwa
meskipun secara fisik
karya-karya dibidang
Al-Qur’an itu
merupakan rangkaian

Namun yang menarik lagi adalah bahwa
meskipun secara fisik karya-karya dibidang
Al-Qur’an itu merupakan rangkaian hurufhuruf hanacaraka dan penuturan tulis yang
halus khas Jawa kraton, isi penafsiranpenafsirannya terhadap Al-Qur’an beberapa
di antaranya sangat dipengaruhi oleh
gagasan purifikasi Islam. Ini terlihat pada

huruf-huruf

hanacaraka dan
penuturan tulis yang
halus khas Jawa
kraton, isi penafsiranpenafsirannya

Tafsir Qur’an Jawen Pandam lan Pandom ing
Dumadi yang memuat penolakannya

terhadap Al-Qur’an

terhadap taklid dan inovasi-inovasi dalam
beragama (bidah). Karya tafsir yang terbit
pada 1928-1930 itu agaknya telah memasuki
era di mana isu yang cukup dominan
dikalangan
Muhammadiyah
adalah
purifikasi. Dengan demikian, tidak dapat
disangkal lagi bahwa dalam proses
menafsirkan Al-Qur’an terdapat penyatuan
antara horizon teks Al-Qur’an dan horizon
penafsir.

beberapa di antaranya
sangat dipengaruhi
oleh gagasan purifikasi
Islam
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Hikmah
Adab
Terhadap
Guru dan
Ilmu
Pengetahuan
oleh: Moh Afif Sholeh, M.Ag

Para Ulama' atau Ilmuwan pasti pernah
merasakan
masa-masa
saat
belajar,
berdiskusi, berdebat, bahkan pernah
membahas masalah yang sangat pelik dalam
mencari jawabannya. Begitu juga Kholil bin
Ahmad al-Farahidi seorang Ulama' yang
dikenal pakar Bahasa Arab yang lahir pada
tahun 100 H. dan wafat di Basrah pada tahun
173 H.

ilmunya agar tak cepat hilang. Dalam hal ini
beliau berpesan:

 واﺟعل مناﻇرة،اﺟعل تعليمك دﺭاسة لعلمك
.المتعلم تنبيها على ما ليﺲ عندﻙ
Jadikanlah Apa yang kau ajarkan sebagai
pembelajaran dirimu, serta jadikan diskusi
murid-muridmu
sebagai
tolak
ukur
pengetahuanmu.

Suatu ketika Khalil bin Ahmad ditanya
seseorang tentang kunci kesuksesan dalam
belajar. Lantas ia menjawab: "Ketika saya
bertemu dengan seorang Alim UIama' maka
saya mengambil hikmah darinya serta
memberikan sesuatu kepadanya,"tuturnya.

Dari sini dapat dipahami bahwa kunci
kesuksesan Khalil bin Ahmad adalah dengan
memanfaatkan waktu sebaik mungkin
dengan bertanya, berdiskusi dengan para
pakarnya,
serta
selalu
memberikan
penghargaan kepada orang yang telah
mengajarinya. Begitu juga mengamalkan
dan menyebarkan ilmu yang sudah ia
dapatkan sebagai kunci sukses menjadi
seorang ilmuwan.

Imam Mawardi dalam Adab Ad-Dunya wa
ad-Din juga mengutip petuah dari Khalil bin
Ahmad agar pengetahuan yang telah
didapatkan dari membaca buku dijadikan
modal berharga dalam mengembangkan
ilmunya.

 وما في القلب،اﺟعل ما في الكتب ﺭأﺱ المال
النفقة

Pentingnya Menghormati Guru dan Ilmu
Pengetahuan
Akhir-akhir ini banyak murid berani
membully bahkan mengancam gurunya
disebabkan kurang terima saat gurunya
mencoba mendisiplinkan atau sedang
mengingatkan muridnya supaya tak tidur
saat pelajaran. Sungguh ini perbuatan yang
tak
beradap,
bagaimana
ia
bisa

Jadikanlah isi dalam buku-buku sebagai
modalmu, dan yang ada di hati sebagai
nafkahmu.
Setelah menyelesaikan belajar, seseorang
sebaiknya mengamalkan dan menyebarkan
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mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau
muridnya berani menantang duel gurunya.

Perintah untuk hormat, juga ditujukan
kepada guru yang telah mengajarkan ilmu
dan mendidik sehingga dirinya menjadi
orang yang terhormat. Hormat kepada guru
merupakan kunci keberhasilan dalam
menuntut
ilmu.
Kenapa
demikian?
alasannya adalah mereka sebagai wasilah
atau perantara dalam mentransformasi ilmu
kepadanya. Tanpa adanya jasa mereka
niscaya manusia akan selalu dalam
kebodohan bahkan tersesat arah tujuannya.

Menyikapi fenomena ini, Islam mengajarkan
etika sopan santun kepada siapapun baik
etika kepada Allah sebagai Tuhan semesta
alam juga diperintahkan kepada sesama
umat manusia terutama kepada orangtua
yang telah melahirkan dan merawatnya.
Di zaman yang serba canggih ini, untuk
mengakses data, baik yang berkaitan dengan
hukum
sebuah
permasalahan
atau
problematika kehidupan harus hati-hati, tak
asal mendengar ceramah dari youtube, atau
membaca sebuah artikel, sudah berani
mengeluarkan sebuah fatwa hukum, atau
sudah merasa paling menguasai segalagalanya.

Agama Islam menekankan kepada umat
manusia supaya menghormati gurunya
walau status sosial di masyarakat lebih
rendah atau lebih muda usianya karena
memang mereka pantas dimuliakan. Hal ini
sesuai penjelasan imam Al Ajurry dalam
kitab Akhlakul Ulama yang berbunyi:

Hal ini bertujuan agar terhindar dari
pemahaman yang dangkal atau pun
pemahaman yang setengah-setengah, maka
diperlukan belajar langsung, walaupun
secara online dengan seorang guru yang
akan mengarahkan ke jalan kebenaran, serta
menambah keberkahan ilmunya, semakin
berkembang, dan banyak manfaatnya.

 ِإذْ أَ َﺭاهُ ْال ِع ْل َم, ع َل ْي ِه
ِ ضعُهُ ِل ْلعُ َل َم
ُ َوأَ َّما ت ََوا
َ ٌاﺟب
ِ اء فَ َو
َذَلِك
Adapun sikap tawadhu’ atau rendah hati
kepada ulama hukumnya wajib, alasannya
dikarenakan
seorang
guru
telah
mengenalkan ilmu kepadanya.
Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa
seorang murid harus berbakti dan
menghormati kepada guru yang pernah
mengajarkan
ilmu,
petuah,
nasehat
kehidupan maupun yang lain sebagai kunci
kesuksesan dan kemanfaatan ilmu yang ia
miliki.

kunci kesuksesan Khalil bin
Ahmad adalah dengan
memanfaatkan waktu sebaik
mungkin dengan bertanya,
berdiskusi dengan para

Maka dari sini dapat ditarik kesimpulan
bahwa seorang guru kalau ingin dihargai dan
dihormati oleh murid-muridnya maka harus
mampu bersikap bijaksana dan patut
dijadikan idola bahkan panutan di dunia
nyata. Begitu juga murid harus menghargai
gurunya sebagai pendidik, sebagai orang
yang berjasa besar terhadap masa depannya.

pakarnya, serta selalu
memberikan penghargaan
kepada orang yang telah
mengajarinya. Begitu juga
mengamalkan dan
menyebarkan ilmu yang sudah
ia dapatkan sebagai kunci
sukses menjadi seorang
ilmuwan.
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Pentingnya Mengetahui Keutamaan Ilmu

dengan ilmu maka jawabannya
menyesatkan orang lain.

Ilmu ibarat sebuah lentera yang mampu
menerangi kegelapan dan orang yang
memilikinya seharusnya mampu menerangi
dirinya sendiri terlebih dahulu dan orang
sekitarnya sehingga mampu menerangi atau
menuntun ke jalan yang sesuai koridornya.
Bila ilmu yang didapatkan tak mampu
mengubah keadaan dirinya maka ia tak akan
mendapatkan buahnya, karena buahnya
ilmu itu mengamalkannya.

akan

Seorang pelajar, santri, Kyai, Ulama' atau
para
akademisi
harus
mampu
mempertanggungjawabkan diri di depan
khalayak umum sehingga masyarakat tak
ada keraguan lagi dalam mengikuti dirinya,
karena ahli ilmu sebagai panutan dalam
menyelesaikan
permasalahan
yang
berkembang di masyarakat.
Tips agar mendapatkan Keberkahan Ilmu
Ilmu sebagai penuntun perilaku manusia
agar hidupnya mulia. Untuk mendapatkan
keberkahan
ilmu
yang
bermanfaat
dibutuhkan kesabaran yang tinggi serta
kerendahan hati sebagai pancaran dari ilmu.
Dalam kitab Adzariah ila Makarim asSyariah, Raghib al-Asbihani menjelaskan
bahwa ada tiga hal untuk mendapatkan ilmu
yang bermanfaat, yaitu:

Hormat kepada guru
merupakan kunci
keberhasilan dalam menuntut
ilmu. Kenapa demikian?
alasannya adalah mereka
sebagai wasilah atau
perantara dalam
mentransformasi ilmu

seorang guru kalau ingin

kepadanya. Tanpa adanya jasa

dihargai dan dihormati

mereka niscaya manusia akan

oleh murid-muridnya

selalu dalam kebodohan

maka harus mampu

bahkan tersesat arah

bersikap bijaksana dan

tujuannya.

patut dijadikan idola
bahkan panutan di dunia
nyata. Begitu juga murid
harus menghargai

al-Asfihani dalam Makarim asSyariah menjelaskan bahwa keutamaan ilmu
dapat diketahui melalui dua hal, yaitu:
Pertama, kemuliaan bagi pemiliknya, orang
yang memiliki ilmu akan dihargai oleh orang
lain bila ia mampu mengamalkan ilmu dan
menghiasi dirinya dengan akhlak yang
mulia.
Kedua,
mampu
mempertanggungjawabkan argumen ilmiah
terhadap pernyataan atau jawaban yang
ditujukan kepadanya. Hal ini sangat penting
karena seorang ahli ilmu bila tak didukung
Imam

gurunya sebagai
pendidik, sebagai orang
yang berjasa besar
terhadap masa
depannya.
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Pertama, membersihkan diri dari segala
perilaku yang kurang terpuji. Akhlak yang
baik sangat dibutuhkan karena sebagai
tanda kebaikan seseorang dan dari hasil ilmu
yang telah didapatkan. Ibarat ladang yang
siap ditanami biji-bijian, maka harus
dibersihkan dari hama dan rumput yang
mengganggu.

Ketiga, menghilangkan sikap angkuh,
arogan kepada siapapun, terutama kepada
gurunya, ataupun kepada ilmunya, karena
seseorang
tak
akan
mendapatkan
keberkahan ilmu jika dalam dirinya ada
sedikit kesombongan, ia merasa sudah
cukup ilmunya sehingga dengan mudah
meremehkan orang lain.

Kedua, tak terlalu menyibukkan diri dalam
urusan duniawi. Bekerja merupakan sebuah
keharusan untuk mencukupi kebutuhan,
namun luangkan waktu untuk selalu
menambah ilmu pengetahuan agar tak
ketinggalan
informasi,
serta
selalu
mencari inovasi agar hidupnya selalu
bervariasi.

Hal-hal ini merupakan kunci keberhasilan
dalam belajar guna mendapat ilmu yang
berkah yang dapat menjadikan hidupnya
semakin terarah dan tak salah arah sehingga
menjadi manusia yang tak mudah marah.

bahwa keutamaan ilmu dapat
diketahui melalui dua hal, yaitu:
Pertama, kemuliaan bagi
pemiliknya, orang yang memiliki
ilmu akan dihargai oleh orang
lain bila ia mampu mengamalkan
ilmu dan menghiasi dirinya dengan
akhlak yang mulia. Kedua, mampu
mempertanggungjawabkan
argumen ilmiah terhadap
pernyataan atau jawaban yang
ditujukan kepadanya. Hal ini sangat
penting karena seorang ahli ilmu
bila tak didukung dengan ilmu
maka jawabannya akan
menyesatkan orang lain.
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Istilah
oleh: Khoirul Anwar Afa

Ulama
Kata ulama dalam bahasa Arab diambil dari
kata dasar ‘alima. Sedangkan kata ‘ulama’
adalah bentuk pluralnya, bermakna orangorang yang mengerti ilmu pengetahuan.
Padanan dari kata ‘alima ini sangat banyak
sekali, di antaranya ilmu dan ‘alamat (tanda).
Dengan demikian, inti dari ilmu adalah
tanda, yang dengan ilmu menandakan
memiliki perangkat untuk mengetahui atau
memahami. Atau dalam istilah ibnu Faris,
setiap kata yang dibangun dari huruf ‘ain,
lam, mim memiliki makna pengaruh sesuatu
yang bisa membuat beda sesuatu tersebut
dengan lainnya.

Di dalam Al-Qur’an, kata ulama disampaikan
dengan
kriterianya.
Yaitu
seperti
disampaikan dalam surah Fathir ayat 28,
“Sesungguhnya di antara hamba-hamba
Allah yang takut kepada-Nya hanyalah
ulama.” Menurut sementara ilmuan, kriteria
tersebut mengindikasikan bahwa hamba
Allah yang takut kepada-Nya itu lahir karena
pengetahuan yang dimiliki hamba. Sehingga
apapun gelarnya, di manapun tempatnya,
jika memiliki pengetahuan yang bisa
mengantarkannya takut kepada Allah, maka
bisa disebut ulama.

Sehingga apapun gelarnya, di manapun tempatnya, jika memiliki
pengetahuan yang bisa mengantarkannya takut kepada Allah, maka
bisa disebut ulama.

Dalam bahasa Arab, orang yang disematkan
gelar ‘alim karena ia memililiki penguasaan
ilmu dan makrifah (pengetahuan). Yaitu yang
mengetahui ilmu nyata seperti ilmu
psikologi (tabiat), fisika, bahasa, dll. Kata
ulama juga bermakna bentuk yang banyak
(muballaghah), sehingga kata tersebut
berarti banyak ilmu. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia dituliskan bahwa ulama
adalah orang-orang yang memiliki keahlian
dalam bidang ilmu agama Islam.

Dalam Hadits, kata ulama disebut beberapa
kali, di antaranya menggambarkan kualitas
ulama.
Misalnya
hadits
yang
memerintahkan agar selalu bersama ulama
diriwayatkan oleh imam at-Thabrani dalam
kitab al-Kabirnya, “Sesungguhnya Luqman

berkata kepada anaknya, “Wahai anakku
kamu harus selalu ikut di lingkungan para
ulama, dan dengarkanlah kata-kata para
bijak.” Atau Hadits yang terkenal dari
riwayat Abu Darda, “Ulama merupakan
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pewaris para nabi.” Dan masih banyak hadits

akademik dari ulama yang berkaitan.
Misalnya, ulama hadits adalah sebutan yang
diberikan
kepada
orang-orang
yang
konsentrasi dalam pengetahuan tentang
sanad, matan, qabul, mardud dalam hadits.
Begitu juga ada sematan gelar lain, seperti
ulama Fiqih, ulama Tasawuf, dll.

lainnya, yang menjelaskan tentang konteks
ulama dari segi kualitas.
Dalam kitab-kitab kalasik, kata ulama masih
bersifat universal. Sehingga di masingmasing
keilmuan
disematkan
gelar

Murabbi
Kata murabbi ini merupakan bentuk isim fail
dari kata rabba, yarbu, rabban, yang artinya
adalah tumbuh, menambah, dll. Kata ini juga
memiliki makna mengarahkan sesuatu
tahap demi tahap menuju kesempurnaan
kejadian dan fungsinya. Maka kata tarbiyah
yang merupakan bentuk masdar dari kata
rabba tersebut bermakna pendidikan yang
disertai dengan pemeliharaan, baik moral
dan spiritual.

Maka kata tarbiyah
yang merupakan
bentuk masdar dari
kata rabba tersebut
bermakna
pendidikan yang

Sehingga istilah murabbi identik dengan
pembawa misi rabbani yang dalam kitabkitab Tafsir diartikan sebagai ulama, fuqaha.
Ada juga yang mengartikan bahwa misi
tersebut
adalah
perintah
untuk
mengamalkan ilmunya. Kata itu juga identik
disematkan kepada orang yang mengetahui
halal haram, perintah dan larangan Allah.
Sehingga dalam konteks murabbi bermakna
seorang pendidik yang memiliki kesadaran
penuh untuk menjadikan obyeknya menjadi
terdidik.

disertai dengan
pemeliharaan, baik
moral dan spiritual.

Dalam Al-Qur’an, tidak disampaikan secara
jelas dengan konteks kata murabbi.
Melainkan lebih pada kata dasarnya atau
bangunan yang lain. Seperti misalnya
disampaikan dengan bentuk rabbani yang
bermakna orang-orang alim Yahudi, dalam
surah Al-Maidah ayat 56, “Mengapa orang-

orang alim dan pendeta-pendeta Yahudi
tidak melarang mereka berkata bohong?”
Atau disampaikan dengan bentuk ar-Rabib
seperti dalam surah an-Nisa ayat 23 yang
bermakna “anak-anak yang ada dalam
lindunganmu.”
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Sama halnya dalam hadits, kata murabbi ini
juga tidak ditemukan. Melainkan lebih sering
digunakan dengan bentuk kata dasarnya,
rabba. Misalnya dalam hadits yang
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang tema
Tuhan Alam semesta. Ia menyebutnya
rabbun kullu dzi rȗhin yang maknanya
Tuhan seluruh yang bernyawa.

Mursyid

Kata murabbi dalam kitab-kitab klasik bisa
ditemukan dalam kitab yang bergenre
akhlak karena di dalamnya terdapat
sejumlah etika belajar mengajar. Meskipun
pembahasan lebih detail diulas dalam kitabkitab modern seperti kitab Rȗh al-Islâm
karya Muhammad ‘Athiyah al-Abrasy.

Mursyid

Diambil dari kata rasyada, yursyidu, rusydan
yang makna dasarnya adalah memperoleh
petunjuk, menjadi lurus atau benar.
Sedangkan wazan atau timbangan dari kata
dasar mursyidun adalah af’ala, sehingga
menjadi arsyada, yursyidu, irsyadan,
mursyidun. Akar kata tersebut dengan
segala macam bangunan katanya, yaitu
semua kata yang kata dasarnya terbangun
dari tiga huruf: ra’, syin, dal, memiliki makna
inti, “jalan yang lurus.”

Sedangkan dalam hadits, lebih populer
digunakan dengan bentuk bangunan kata
yang lain. Seperti kata rasyad, ar-Rasyidun,
dll. Namun semua bangunan kata tersebut
dalam hadits lebih membahas pada konteks
sisi manfaat dari mursyid yang bertugas
untuk membimbing atau memberi petunjuk.
Seperti dalam hadits yang terkenal,
“Fa’alaikum bisunnatî wasunnati khalafa’ alMuhiddina ar-Rasyidîna.” Pegang teguhlah
sunnahku dan kebiasaan yang dilakukan
olehh para penggantiku yang memberikan
petunjuk dan membimbing.

Jika demikian, secara istilah mursyid adalah
orang yang dapat memberikan petunjuk.
Atau orang yang memiliki sekian dalil yang
disyaratkan. Misalnya mursyid lil mabahits
artinya promotor periset. Sama dengan
mursyid tarbawi (guru pendidikan), yang
dapat diartikan sebagai orang yang
menemani dan mengarahkan para pelajar
serta membimbing sesuai dengan cara
pembelajaran.

kata mursyid ini bisa
kita temukan dalam
kitab akhlak karena
berkaitan dengan
perbaikan moral

Dalam Al-Qur’an, kata mursyid ini
digunakan untuk menyebut Sang Penolong
di hari kiamat yakni Allah. Seperti yang
disampaikan dalam surah Al-Kahf ayat 17:
“Siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah,

maupun spiritual.
Namun, kata tersebut
juga populer di dalam

maka dialah yang mendapat petunjuk; dan
siapa saja disesatkan-Nya, maka engkau
tidak akan mendapatkan seorang penolong
yang dapat memberi petunjuk kepadanya.”

kitab-kitab Fiqih,
meskipun memiliki
definisi yang sedikit

Dalam ayat tersebut kata mursyid
digabungkan dengan kata waliyyan yang
bermakna penolong.

berbeda.
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Dalam kitab-kitab klasik, kata mursyid ini
bisa kita temukan dalam kitab akhlak karena
berkaitan dengan perbaikan moral maupun
spiritual. Namun, kata tersebut juga populer
di dalam kitab-kitab Fiqih, meskipun
memiliki definisi yang sedikit berbeda. Yaitu,

dalam istilah Fiqih, mursyid diberi makna
sebagai orang yang menempatkan sesuatu
pada
tempatnya,
sehingga
tidak
menempatkan pada posisi yang keliru dan
mengikuti kebodohannya.

Musyrif

Kata ini berasal dari kata dasar bahasa Arab
syarafa, syarfan, syarafatan yang bermakna
mulia. Atau jika dilihat dari makna kata yang
berasal dari huruf syin, ra’, dan fa’, maka
memiliki makna inti “tinggi.” Seperti orang
yang mulia karena memiliki posisi
kedudukan atau strata yang tinggi. Namun
untuk konteks musyrif timbangan katanya
mengikuti kata af’ala, yakni asyrafa, yusyrifu,
isyrafan,
musyrifun.
Kata
ini
jika
disambungkan dengan konteks pekerjaan,
maka
maknanya
adalah
pengawas,
pembimbing.

Secara istilah, musyrif bermakna orang yang
bertanggung
jawab
terhadap
yang
dimpimpinnya. Ada istilah mursyid ijtima’i
atau pembimbing masyarakat dan mursyid
tarbawi yang bermakna pembimbing
pendidikan. Pembimbing dalam konteks
musyrif ini bisa dilihat dari prespektif
sempit, lebih menekankan akhlak sehingga
menjadi mulia.
Kata musyrif secara spesifik tidak
disinggung dalam Al-Qur’an maupun Hadits.
Dan kata tersebut lebih populer digunakan di
era modern baik dalam konteks pendidikan
maupun sosial kemasyarakatan. Sehingga
dalam kitab-kitab klasik, kata tersebut lebih
sering muncul dalam pembahasan tentang
pendampingan pendidikan.

musyrif bermakna orang yang bertanggung jawab terhadap yang
dimpimpinnya. Ada istilah mursyid ijtima’i atau pembimbing
masyarakat dan mursyid tarbawi yang bermakna pembimbing
pendidikan.
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Mufti
Diambil dari kata afta, yufti, Iftan, mufti yang
maknanya adalah orang yang memberi
fatwa. Namun jika kata tersebut diubah
timbangannya menjadi tafatta bermakna
menyerupai anak-anak muda. Sehingga
orang yang memberikan fatwa masih
memiliki semangat jiwa muda. Ini bisa dilihat
dari benang merah semua bangunan kata
yang terdiri dari tiga huruf fa’, ta’ dan huruf
mu’tal menunjuk pada makna kelembutan,
kesungguhan dan menjelaskan hukum.

Dalam Al-Qur’an, kata mufti lebih disebut
pada bentuk kata kerjanya, seperti dalam
Surah an-Nisa ayat 176: “Mereka meminta

fatwa
kepadamu
(tentang
kalalah).
Katakanlah,
“Allah
memberi
fatwa
kepadamu tentang kalalah.” Di dalam ayat ini
terdapat dua bentuk kata, yastaftȗnaka,
yuftîkum fil kalâlah. Begitu juga dalam
Hadits, kata mufti juga lebih sering
digunakan dalam bentuk kata kerjanya. Bisa
kita lihat misalnya dalam salah satu hadits
yang populer, istafti qalbak (minta fatwalah
dari dalam hatimu).

Sedangkan secara istilah umum, mufti
adalah orang yang memberikan keputusan
atau menjelaskan hukum. Seperti kalimat,
para ulama menjelaskan hukum tentang
permasalahan
memindahkan
anggota
badan. Atau bisa bermakna menafsirkan.
Seperti ulama aftâ fi ar-Ru’ya yakni
menafsirkan mimpi.

Penggunaan kata mufti ini lebih sering
ditemukan dalam kitab-kitab Fiqih maupun
Ushul Fiqih, yang juga membahas panjang
lebar berkaitan tentang etika memberi fatwa
dan lain sebagainya.
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