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Jurnal terbitan ini menampilkan topik utama tentang konflik Suriah. Topik ini ditulis 
oleh Dr. Siti Muti’ah Setiawati, M.A. dari Jurusan Hubungan Internasional Fisip UGM 
dan Windratmo dari Departemen Luar Negeri  Jakarta. 

 
Sebagai sesama negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam kita berharap 

agar konflik Suriah segera diakhiri. Maka kedua belah pihak dari kelompok yang bertikai 
hendaknya segera mengendalikan diri. Presiden AS. Barack Obama, telah 
memperingatkan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, bahwa akan menjadi “kesalahan 
tragis” jika menggunakan senjata kimia dalam meredam pemberontakan rakyak negara 
itu. Damaskus telah mengaku punya persediaan senjata kimia dan akan menggunakan 
senjata itu jika diserang pihak asing.  

 
Rancangan resolusi Inggris, yang didukung negara-negara Barat lainnya, 

mengancam akan menjatuhkan sanksi non-militer, jika pemerintah Presiden Bashar al-
Assad tidak menarik militer dan persenjataan beratnya dari wilayah permukiman dalam 
10 hari. Rancangan itu juga merupakan salah satu poin dalam rencana perdamaian Annan. 

 
Rusia dan China, sekutu terdekat Assad dan anggota Dewan Keamanan yang 

memiliki hak veto, berulang kali memblokade upaya PBB dan negara-negara Eropa 
bahkan untuk melontarkan ancaman “konsekuensi”, bahasa diplomatik untuk kata 
“sanksi”. 

 
Pendirian Rusia itu sekali lagi memanaskan konfrontasi antara pemerintah Presiden 

Vladimir Putin dengan negara-negara Barat tentang cara mengakhiri konflik yang terus 
meningkat di negara Timur Tengah itu. Iran  menegaskan dukungan penuh pada rencana 
perdamaian utusan internasional. 

 
Usulan resolusi itu akan berada di bawah Pasal VII Piagam PBB, tentang tindakan 

yang bisa diambil PBB dalam menghadapi ancaman terhadap perdamaian dan konflik 
serta bisa dilakukan secara militer. 
 
 
 
 
 
 

 
Pemimpin Redaksi 
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Journal publication shows the main topics on the Syrian conflict. This topic was 
written by Dr. Siti Muti’ah Setiawati, M.A from International Relation Department, 
Faculty of Science and Politic, Gadjah Mada University and Windratmo from the 
Ministry of Foreign Affairs in Jakarta. 

 
As a fellow dominantly Moslem we hope that the Syrian conflict immediately 

terminated. So both sides of the conflicting parties should immediately control. U.S 
President, Barack Obama, has warned Syrian President, Bashar al-Assad, that it would be 
“tragic mistake” when using chemical weapons in suppressing a citizen revolt in the 
country. Damaskus has claimed to have a stockpile of chemical weapons and would use 
the weapons if attached foreigners.  
 

British draft resolution, supported by other Western nations, threatening to impose 
non-military sanctions if the government of President Bashar al-Assad did not pull the 
heavy firepower of the military and residential areas in 10 days. The draft was also one of 
the points in the Annan reconciliation plan. 

 
Russia and China, a close federate of  Assad and members of the Security Council 

with veto power, has repeatedly blocked UN efforts and European countries even made 
threats of "consequences", diplomatic language for the word "sanctions". 
 

Russian establishment was once again heat up the confrontation between the 
governments of President Vladimir Putin with Western countries on how to end a conflict 
increasing in the Middle East. Iran states its full support to the international deputy of 
reconciliation plan. 
 

The proposed resolution would be under Chapter VII of the UN Charter, it’s about 
the UN action in facing the threats to the reconciliation and conflict and it can be done 
militarily.  
 

 
 
 
 

 
 

Chief Editor 
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ھذا . تتناول المجلة العلمیة فى ھذا العدد موضوعا أساسیا ھو الصراع السوري
الموضوع كتبھ الدكتورة سیتى مطیعة ستیاواتى، المدرسة فى قسم العالقات الدولیة كلیة 
العلوم االجتماعیة والسیاسیة جامعة كاجھ ماداه اإلندونیسیة، والسید ویندراتمو، موظف 

 . خارجیة بجاكرتاحكومي فى وزارة الشؤون ال

بوصفھا دولة كانت غالبیة سكانھا مسلمین، تحرص إندونیسیا على انتھاء الصراع 
ولھذا، ینبغى أن یكبح كال الطرفان . الجارى فى أرض سوریا فى أقرب وقت ممكن

 .  المتصارعان جماح غضبھما

خطاء لقد حذر الرئیس األمریكي باراك أوباما الرئیس السوري بشار األسد أن من األ
فقد اعترفت دمشق . الجسیمة استخدام األسلحة النوویة فى سبیل ردع ثورة الشعب السوري

 . بأنھا تملك أسلحة نوویة وسوف تستخدمھا عندما ھاجم علیھا القوى الخارجیة

من جانب آخر، ھددت خطة المبادرة اإلنجلیزیة التى تدعمھا الدول الغربیة إلقاء 
ا إذا ال تسحب جیشھا وأسلحتھا الثقیلة من المناطق السكنیة العقوبات العسكریة على سوری
وھذه الخطة تمثل واحدا من الخطط السلمیة التى اقترحھا . المشتعلة فى خالل عشرة أیام

 . كوفى أنان

وھما من أقرب الحلفاء لدى بشار االسد ومن الدول التى تملك  –إال أن روسیا والصین 
كثیرا ما تعترضتان محاوالت األمم  -األمم المتحدة  حق الفیتو لدى المجلس األمنى فى

المتحدة والدول الغربیة إللقاء تھدیدات العواقب الوخیمة، وھي لغة دبلوماسیة تعنى 
 . بالعقوبات

ھذا الموفق الروسي یؤدى مجددا إلى ارتفاع حرارة الصراع بین حكومة فالدیمیر 
وقد أكدت إیران . متزاید فى تلك الدولةبوتین والدول الغربیة فى مسألة إنھاء الصراع ال

 .  دعمھا الكامل لخطة السالم اآلتیة من قبل مندوبي دول العالم

تلك المبادرات داخلة فى الفصل السابع من وثیقة األمم المتحدة عن التصرفات التى 
یمكن أن تأخذھا األمم المتحدة فى مواجھة تھدیدات عملیة السالم، والتى قد تكون ھذه 

 .رفات عسكریةالتص

 

 

 رئیس التحریر

PERGOLAKAN PANJANG SURIAH:  
MASIH ADAKAH PAN-ARABISME DAN PAN-ISLAMISME? 
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Dr. Siti Muti’ah Setiawati, MA 

 
Abstrak 

 
Political turbulence in Syrian was started since March 2011 signed by the existence 

of handwriting in school wall by 15 students aged 9-15 years old in small town, Deraa, 
southeast Syrian bordered with Yordania.  The writing said As Shaab Yoreed Eskaat al 
nizami or the society wants the regime falling down. Next, the police of Suriah led by 
Jendral Atef Najib, cousin of President Bashar al Assad cought and jailed these students. 
Consequently, the protest requiring freedom of children and requirement for the freedom 
of society can’t be avoided. The rebellion expands.  

The turbulence in Syrian has been done for 20 months with approximately 36.000 
dead, 28.000 loose and 100.000 be evacuee in many countries. Based on the background 
above, Suriah must be sought solution in order to end the turbulence. The first and main 
solution is recovering Pan-Arabisme and Pan-Islamisme, getting off Bashar al Assad 
legitimation and decreasing the domination of Baath party and the group of Alawi in 
political and military. 

 
 ملخص

مع ظھور أول  2011آذار عام / الصراع السیاسیى فى سوریا منذ شھر مارس  نشب
سنة فى مدینة سوریة  15إلى  9تلمیذا عمرھم ما بین  15كتابة على جدران المدرسة كتبھا 

الشعب یرید : ھذه الكتابة. درعا الواقعة فى جنوب شرقي سوریا المطلة بالحدود األردونیة
ان ما قبضت ھؤالء التالمیَذ الشرطة السوریة التى یرأسھا اللواء عاطف فسرع. إسقاط النظام

فلم یلبث أن اندلعت موجات الغضب . نجیب ابن عم الرئیس بشار األسد، وأدخلتھم فى السجن
واالحتجاج التى تطالب على إطالق سراح ھؤالء التالمیذ وحریة التعبیر للشعب السوري، 

ھذا الصراع السیاسي فى سوریا قد استغرق من . ء البالدوبدأت ھذه الموجات تتسع فى أنحا
ألف  100ألف مختٍف، و 28ألف قتیل، و  36شھرا مع عدد الضحایا ال یقل عن  20الوقت 

وبالتالى أخذ الصراع بین الحكومة . شخص من الالجئین الذین یلجأون إلى مختلف الدول
 . یباالسوریة والمعارضة یتسع فى جمیع المناطق السوریة تقر

وھذه . بھذه الخلفیات، ال بد من إیجاد أي حل إلنھاء ھذا الصراع بأسرع وقت ممكن
الحلول قد تكون تفعیل العالقات بین العناصر العربیة واإلسالمیة فى البالد، نزع شرعیة 
رئاسة الرئیس بشار األسد، وتقلیل سیطرة الحزب الحاكم حزب البعث وفرقة العلویین فى 

 .ة والعسكریةالساحة السیاسی
 
 
 
 
 

                                                
 Dr. Siti Muti’ah Setiawati, MA adalah pengajar pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada ( UGM ), S 1 dan S2, dan 
pengajar serta pengelola Minat Kajian Timur Tengah pada Sekolah Pascasarjana, UGM, S2 dan 
S3. 
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 Pergolakan politik di Suriah dimulai 
sejak Maret 2011 ditandai  dengan adanya 
coretan tulisan pada tembok sekolah oleh  
15 orang pelajar berusia antara 9 – 15 
tahun di kota kecil Deraa, sebelah 
Tenggara Suriah yang berbatasan dengan 
Yordania. Anak-anak ini kemungkinan 
terinspirasi oleh pergolakan di Tunisia 
yang menyebabkan Presiden Zainal Abidin 
bin Ali turun pada 14 Januari 2011, dan 
pergolakan Mesir yang mengakibatkan 
jatuhnya Presiden Hosni Mubarok pada 1 
Februari 2011. Tulisan ditembok kurang 
lebih berbunyi As Shaab Yoreed Eskaat al 
nizami atau rakyat menginginkan rezim 
turun. Selanjutnya polisi Suriah yang 
dipimpin oleh Jendral Atef Najib, sepupu 
Presiden Bashir al Assad  menangkap dan 
memanjarakan anak-anak ini. Akibatnya,  
gelombang protes  yang menuntut 
pembebasan anak – anak tersebut dan 
tuntutan kebebasan rakyat tidak dapat 
dihindari. Reaksi tentara yang berlebihan 
dengan cara menambaki demonstran yang 
mengakibatkan 4 orang meninggal tidak 
meredakan pembrontakan justru 
sebaliknya pembrontakan semakin meluas 
dari Deraa menuju kota–kota pinggiran 
Latakia dan Banyas di Pantai Mediterania 
atau laut Tengah, Homs, Ar Rasta, dan 
Hama di Suriah Barat, serta Deir es Zor di 
Suriah Timur. 

Ketika tulisan ini dibuat pergolakan di 
Suriah sudah memasuki bulan ke-20 tanpa 
ada tanda-tanda akan berhenti dengan 
segera. Komunitas internasional mulai 
bertanya-tanya mengapa sampai 
sedemikian lama, dan benarkah Presiden 
Bashar al Assad yang meskipun seorang 
militer tetapi merupakan seorang dokter 
mata  tega membunuh rakyatnya sendiri? 
Tulisan ini akan mendiskusikan masa 
depan Suriah atas dasar kenyataan bahwa 
sudah kurang lebih 36.000 orang terbunuh, 
28.000 orang hilang, dan 100.000 orang 
menjadi pengungsi di berbagai negara 
tetangga, suatu jumlah yang tidak dapat 
dikatakan sedikit mengingat jumlah 
penduduk Suriah hanya sekitar 22,5 juta 
orang. Masih adakah kemungkinan 

dibangkitkan kembali Persatuan Arab atau 
Pan-Arabisme yang pernah dipelopori oleh 
Suriah, juga persatuan Islam atau Pan-
Islamisme karena 74 % penduduk Suriah 
merupakan Muslim Sunni, dan 10 % 
Muslim Alawi.  

Pan Arabisme pernah menyatu-kan 
negara-negara Arab dengan terbentuknya 
Liga Arab di tahun 1945, dan  dalam 
menghadapi Israel pada perang 1948, 
1967, dan 1973. Suriah dengan penduduk 
90,03% beretnik Arab sejak awal 
kemerdeka-annya telah menunjukkan 
kesetiaan atau nasionalime Arab. 
Sedangkan Pan-Islamisme pernah 
menyatukan negara-negara Islam ketika 
Masjidil Aqsa dibakar oleh seorang 
Yahudi,  sehingga negara-negara dengan 
mayoritas penduduk beragama Islam  
berhasil membentuk Organisasi Konferensi 
Islam (OKI) pada tahun 1969. 

Jika Pan – Arabisme dan pan –
Islamisme gagal sebagai  landasan untuk 
mengatasi masalah Suriah, tidak dapat 
dihindari masa depan Suriah akan sangat 
tergantung pada komunitas internasional 
yaitu negara-negara yang memiliki hak 
Veto dalam Dewan Keamanan 
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 
khususnya Amerika Serikat, Rusia, dan 
Cina. Campur tangan asing dalam masalah 
Suriah sudah nampak sejak  terbentuknya 
Dewan Nasional Suriah (Syrian National 
Council/SNC). Dapatkah Dewan ini 
menggantikan rezim Bashar al Assad ?, 
masih merupakan pertanyaan besar 
mengingat Dewan Nasional Suriah ini 
masih mengandung potensi perpecahan 
yang tinggi. 

Masa depan juga akan tergantung 
pada kesiapan para pengambil alih 
kekuasaan yang dalam hal ini disebut 
sebagai oposisi yaitu politisi Muslim Sunni 
yang selama ini melawan pemerintahan 
rezim Basyar al Assad, Ikhwanul 
Muslimun Suriah yang pernah dibantai 
oleh Presiden  Suriah Hafez al Assad  pada 
tahun 1982, Partai-Partai yang berhaluan 
Sosialis, atau keluarga Hafes al Assad 
yaitu Rafaat Assad, adik Hafes al Assad 
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atau Fawwaz al Assad, sepupu Hafes al 
Assad yang berperan dalam pembantaian 
Ikhwanul Muslimin di tahun 1982. 
Kemungkinan lain yaitu Abdul Halim 
Khadam yang merupakan seorang Muslim 
Sunni yang paling bisa bekerjasama dan 
setia pada Hafez al Assad, pernah menjadi 
Mentri Luar Negeri (1970 – 1984), Wakil 
Presiden (1984 – 2005), dan Presiden 
dalam masa transisi setelah Hafes al Assad 
meninggal (10 Juni – 17  Juli 2000) . 
Abdul Halim Khadam kemudian 
diasingkan oleh Bashar al Assad karena 
dianggap membahaya-kan kekuasaan  
Bashar. Di pengasingan Khadam 
membentuk oposisi yang dikenal sebagai 
“National Salvation Front in Syria” 
(NSFS) atau Front Penyelamatan Nasional 
Suriah yang dikhabarkan menerima 
bantuan dari Amerika Serikat dan Uni 
Eropa. Mereka ini  merasa  merasa lebih 
berhak menggantikan Bashar al Assad. 

 
Pan-Arabisme: Solusi atau Masalah? 

Pan-Arabisme diartikan sebagai 
persatuan Arab. Mengingat orang Arab 
terbagi menjadi beberapa negara dari 
Maroko di Afrika Utara hingga Irak di 
bagian Asia Barat maka diperlukan 
persatuan agar dapat mencapai 
kemerdekaan dengan mudah baik dari 
penjajahan Kekaisan Ottoman dari Turki 
maupun dari penjajah Eropa khususnya 
Inggris dan Perancis. Dalam sub-Bab ini 
akan didiskusikan apakah Pan Arabisme 
dapat menjadi penyelesaian konflik 
internal Suriah seperti halnya Lebanon 
yang pernah merasakan Perang Saudara 
1975– 991 kemudian diakhiri dengan 
perjanjian Taif pada tahun 1989. Perjanjian 
Taif adalah  perjanjian yang diyakini 
didasarkan dengan semangat persatuan 
Arab karena yang berinisiatif adalah 3 
negara Arab yaitu Arab Saudi, Aljazair, 
dan Maroko yang tidak memiliki 
kepentingan atas konflik. Perjanjian ini 
diadakan di kota Taif Arab Saudi untuk 
menyelesaikan Perang Saudara di Lebanon 
yang sudah berlangsung sejak 1975. 
Harapan bahwa semangat Pan-Arabisme 

dapat menyelesaikan masalah Suriah 
sepertinya hanya 50 persen mengingat 
berbagai kendala yang akan diuraikan 
berikut ini. 

Suriah oleh para pengamat Barat 
disebut sebagai The Syrian Arab Republic 
karena memang mayoritas penduduknya 
yaitu 90% ber-etnik, berbahasa, dan 
berbudaya Arab. Kata Syria diambil dari 
bahasa Babilonia “Suri”. Sedangkan dalam  
bahasa Arab aslinya dikenal sebagai Sham 
atau wilayah di sebelah Utara atau wilayah 
yang terletak di Laut Mediteranian bagian 
Timur, antara Turki dengan Mesir (Lihat 
Peta). Nama kuno  Sham  merupakan 
wilayah yang sering disebut sebagai Suriah 
Raya yang meliputi yang sekarang disebut 
sebagai Yordania, Suriah, Lebanon, dan 
Israel termasuk West Bank, Derek 
Hopwood dalam bukunya Syria 1945 – 
1986: Politics and Society, menjelaskan 
sebutan Sham dan Suriah, dikatakan: 
       Sham is still used to signify the whole 
area-greater Syria-and to underline that, 
despite political frontiers, there still exist 
the concept of unity. This greater area is 
today divided into the states of Jordan, 
Syria, Lebanon, and the West Bank of the 
Jordan under Israeli occupation.1 
Orang Suriah sendiri tidak pernah 
menyebut negara Suriah atau Syria (dalam 
bahasa Inggris), tetapi Sham karena berarti 
termasuk Yordania, Lebanon, dan 
Palestina / Israel yang sebagian besar 
penduduknya berbangsa dan berbahasa 
Arab. Sementara para pengamat Barat 
tidak pernah menyebut wilayah ini sebagai 
Sham untuk membatasi bahwa Yordania, 
Lebanon, dan Palestina/ Israel merupakan 
wilayah/negara yang terpisah dari Suriah.  

Pengalaman sejarah Suriah yang 
pernah dijajah oleh Kekaisaran Ottoman 
dari Turki selama hampir 400 tahun yaitu 
sejak 1517 hingga menjelang berakhirnya 
Perang Dunia I di tahun 1918, dan dibawah 
Mandat Perancis sejak Perjanjian San 
Remo (Italia) pada tahun 1920 hingga 

                                                
1 Derek, Hopwood,1986, Politics and Society: 
1945 – 1986, Unwyn Hyman Ltd, London,hal 1 
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kemerdekaan Suriah pada tahun 1943 
(versi lain menyebut kemerdekaan Suriah 
pada tahun 1945) membuat Suriah 
merupakan negara Arab yang paling tinggi 
kesadaran Arabnya. David W Lesch 
menggambarkan Suriah menjadi proto tipe 
dari Nasionalisme Arab sejak dibawah 
Perancis yang mewariskan ajaran 
modernisasi dalam politik yang dikenal 
sebagai “nasionalisme”.2 Sedangkan Derek 
Hopwood mengatakan bahwa nasionalisme 
Arab yang dimiliki oleh Arab Suriah 
merupakan solidaritas  karena adanya 
persamaan etnik, bahasa, budaya, dan 
agama yang sama untuk menghadapi 
nasionalisme Eropa. Perasaan sebagai 
orang Arab dinilai paling tinggi dimiliki 
oleh orang Suriah, hal ini terbukti bahwa 
Konggres Nasional Arab yang 
diselenggarakan di Perancis pada tahun 
1913 sebagian besar pesertanya adalah 
orang Arab Suriah baik yang Muslim 
maupun yang Kristen.3 
      Upaya untuk mewujudkan solidaritas 
Arab atau nasionalisme Arab atau yang 
lebih dikenal sebagai Pan-Arabisme 
selanjutrnya diwujud-kan dengan pendirian 
Partai Baath oleh Michael Aflaq (Kristen), 
Salah al Din Bitar (Muslim Sunni), dan 
Zaki al Arzuzi (Alawi) pada tahun 1943. 
Partai ini memperkenalkan slogan atau 
prinsip partai yaitu Persatuan, 
Kemerdekaan, dan Sosialisme (Unity, 
Freedom, and Socialism). Persatuan yang 
dimaksud disini adalah Persatuan Arab 
karena tidak mungkin kemerdekaan dapat 
dicapai tanpa persatuan, dan kemerdekaan 
harus disertai perubahan sosial yang 
menciptakan kesejahteraan serta 
persamaan bagi rakyat melalui sosialisme.  
      Sejak awal ketika dibawah kekuasaan 
Ottoman  masalah yang dihadapi oleh 
orang Arab ialah persatuan karena orang 
Arab yang terbagi menjadi beberapa 
                                                
2 David W. Lesch, Syrian Arab Republic, 
dalam The Government and Politics of the 
Middle East and North Africa, David E Long, 
at all ( editor ), 2011, Westview Press, Boulder, 
hal 206. 
3 Hopwood, op cit, hal 79 

negara sehingga menyulitkan terwujudnya 
persatuan. Salah satu pendiri Partai Baath 
yaitu Michael Aflaq merupakan hasil 
didikan Universitas Soborne di Paris, 
Perancis antara tahun 1930 – 1934 
mengaku sangat terpangaruh oleh 
nasionalisme Perancis. Setelah kembali ke 
Suriah kemudian ingin  mewujudkan 
persatuan Arab tersebut ke dalam Partai 
Baath yang kemudian berhasil 
menyelenggarakan Kongres I Partai Baath 
pada bulan April 1946 dengan 
memperkenalkan ideologi utama partai 
yaitu nasionalisme Arab. Ideologi adalah 
cita-cita yang diinginkan akan dicapai oleh 
suatu bangsa dalam satu negara. 
Sedangkan nasionalisme adalah keikhlasan 
seseorang untuk mengikatkan diri pada 
sekelompok orang yang tinggal di wilayah 
tertentu karena memiliki persamaan etnik 
(bangsa), bahasa, budaya, dan kadang 
persamaan agama. Dengan demikian, 
ideologi bangsa Suriah adalah Pan 
Arabisme  (persatuan Arab) dan 
nasionalisme Arab yang dituangkan 
melalui Partai Baath sebagai Partai yang 
berkuasa dan Konstitusi Suriah pada tahun 
1950 yang dikenalkan oleh  Presiden Adib 
al Shiskali. Dalam pembukaan Undang 
Undang tersebut diprokla-masikan bahwa 
Suriah adalah bagian dari bangsa Arab dan 
bersedia disatukan dengan negara-negara 
Arab lain. Derek Hopwood menjelaskan 
deklarasi tersebut sebagai: “We proclaim 
that our people, which is part of Arab 
nation by its history, its present and future, 
wishes for the day when once again our 
Arab nation will be reunited in a single 
state”. 4  
       Rasa nasionalisme Arab kembali 
ditunjukkan oleh Suriah ketika kemudian 
bergabung dengan Mesir dalam Republik 
Persatuan Arab (RPA) pada  1 Februari 
1958 pasca perang Suez pada tahun 1956. 
RPA merupakan upaya federasi Mesir – 
Suriah yang digagas oleh Presiden Mesir 
Gamal Abdul Nasser, dengan Cairo 

                                                
4 Hopwood, Syria 1945 – 1986:  Politics and 
Society, op cit, hal 81 
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sebagai ibukotanya. Meskipun RPA tidak 
dapat bertahan lama karena berakhir pada 
28 September 1961 ketika Suriah menarik 
dari aliansi dua negara tersebut, akan tetapi 
persatuan dua negara Arab yang sangat 
berpengaruh di wilayah itu pada waktu itu 
telah menjadi fenomena politik baru yang 
mengkhawatirkan Israel yang berbatasan 
langsung dengan kedua negara tersebut. 
Israel merasa persatuan dua negara Arab 
tersebut di arahkan kepadanya yang 
kemerdekaan nya ditentang keras oleh 
negara-negara Arab tetangganya.   
      Partai Baath kemudian dapat berkuasa 
di Suriah pada tahun 1963 setelah kudeta 
militer pada bulan Maret 1963. Pasca 
kudeta ini, terbentuk National 
Revolutionary Command Council (Dewan 
Komando Revolusioner Nasional) yang 
dipimpin oleh Saleh al Din Bitar, salah 
satu pendiri partai Baath yang kemudian 
bertindak seperti pemerintahan. Di masa 
ini  (1963 – 1966) Partai Baath mulai 
beraliansi dengan militer sehingga 
merubah pendukung partai dari kelas 
menengah ke bawah seperti petani dan 
pedagang menjadi pendukung yang 
borjuis, dan dari pendukung dari Arab 
Muslim dan Kristen menjadi Alawi. 
Selanjutnya ada persaingan antara militer 
dengan Partai Baath, tetapi pada akhirnya 
partai Baath dikuasai oleh militer dan 
Alawi.  
       Pada tahun 23 Februari 1963 Salah al 
Din Bitar dikudeta oleh Salah Jadid 
seorang militer yang sangat tegas dalam 
mendukung perjuangan Palestina, anti 
Israel, pro Uni Soviet, pro Nasser. 
Pembelaan terhadap perjuangan Arab 
Palestina dan kedekatan dengan Mesir 
sebagai negara Arab ditunjukkan dengan 
bergabungnya Suriah dalam perang 1967 
yang dipimpin oleh Presiden Mesir Gamal 
Abdul Nasser. Meskipun negara-negara 
Arab yang bergabung dengan Mesir 
termasuk Suriah  mengalami kekalahan 
fatal karena Mesir kehilangan Jalur Gaza, 
dan Sinai, Suriah kehilangan wilayah 
strategisnya yaitu Dataran Tinggi Golan, 
dan Yordania kehilangan West Bank (Tepi 

Barat Sungai Yordan) tetapi perang 1967 
adalah perang yang membuktikan adanya 
persatuan Arab yang kuat.  
      Salah Jadid kemudian dikudeta oleh 
Hafez al Assad pada tahun 1970 ketika 
ayah Bashar al Assad ini menjadi Mentri 
Pertahanan. Sejak masa awal 
kepemimpinannya Hafes al Assad 
menegaskan komitmennya pada 
nasionalisme Arab, tidak akan berunding 
dengan Israel kecuali dalam rangka 
pembicaraan kemerdekaan penuh Palestina 
serta sebagai negara pelindung Arab. 
Prinsip Hafes al Assad yang merupakan 
cerminan dari ideologi Partai Baath telah 
membuat Hafez al Assad diterima oleh 
rakyat Suriah dan regional Arab meskipun 
cara dia berkuasa tidak melalui pemilihan 
yang menghasilkan suara mayoritas. 
Disamping itu, ide mengenai nasionalisme 
Arab telah dapat menyatukan kelompok 
kelompok di dalam negeri yang 
terfragmentasikan berdasarkan agama 
yaitu Sunni (74%), Alawi dan Druze 
(16%), dan Kristen (10 %).  
        Menggali legitimasi politik melalui 
ideologi untuk mendapat dukungan dari 
rakyat merupakan cara menggali yang 
paling efektif menurut Michael Hudson 
dalam bukunya “Arab Politics: the Search 
for Legitimacy”.5 Pan Arabisme sangat 
cocok untuk masyarakat Suriah karena  
disatukan  oleh  90,3% penduduk yang 
beretnik Arab. Ideologi Arabisme dengan 
slogan “One Arab nation with an eternal 
message “ atau pesan abadi, satu bangsa 
Arab menjadi slogan kebanggan bangsa 
Suriah.6 Ideologi akan berfungsi untuk 
menyatukan cita-cita seluruh masyarakat 
mengenai apa yang diinginkan. Persatuan 
Arab yang dicita-citakan oleh pemimpin 
didukung oleh seluruh masyarakat Suriah, 
sehingga meskipun Otoritas Hafez al 
Assad rendah karena menggulingkan 
pemimpin sebelumnya rakyat tetap 
mendukung.  
                                                
5 Michael C Hudson, 1979, The Arab Politics: 
The Search for Legitimacy, Yale University 
Press. 
6 Derek Hopwood, op cit, hal 86 
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      Suriah sama seperti halnya negara-
negara Arab lain legitimasi politik 
penguasa tidak hanya harus didapatkan 
dari dalam negeri tetapi juga luar negeri. 
Oleh karena itu, bahwa Ideologi Arabisme 
ini kemudian dicoba untuk diterapkan ke-
negara-negara tetangga Suriah. Irak 
sebagai negara tetangga yang pada masa 
lalu disatukan sebagai wilayah 
Mesopotamia, disatukan sebagai wilayah 
Bulan Sabit Subur bersama-sama 
Yordania, Lebanon dan Mesir, serta 
merupakan bagian dari negri Sham maka 
Ideologi Arabisme melalui Partai Baath 
juga diperluas pengaruhnya hingga ke Irak. 
Di Irak partai Baath didirikan pada tahun 
1951 dengan nama Partai Baath Arab 
Sosialis (The Arab Socialist Baath Party) 
ada beberapa versi siapa yang mendirikan 
tetapi banyak buku menyebutkan Fuad al 
Rikabi. Akan tetapi karena ada perebutan 
pengaruh antara Partai Baath Suriah 
dengan Irak siapa yang akan memimpin 
partai Baath, maka pada tahun 1961 Partai 
Baath Irak memisahkan diri. 
       Pemisahan Irak dari Partai Baath 
Suriah sebenarnya merupakan tanda 
adanya masalah dengan persatuan Arab di 
wilayah ini. Sementara itu Mesir dibawah 
Gamal Abdul Nasser yang berkuasa sejak 
23Juni 1956 memperkenalkan Partai yang 
berdasarkan pada nasionalisme Arab dalam 
konteks sejarah nasionalisme Mesir yaitu 
Partai Arab Socialist Union (ASU) atau 
Partai Persatuan Sosialis Arab pada tahun 
1962. Dua partai sosialis Arab di Suriah 
dan Mesir menunjukkan kedekatan antara 
Mesir dengan Suriah serta adanya 
penerimaan Mesir sebagai pemimpin 
negara -negara Arab. Kecenderungan ini 
dapat dilihat dari keberhasilan Mesir dalam 
menggalang negara-negara Arab tetangga 
Israel yaitu Yordania, Suriah, Lebanon dan 
Irak untuk terlibat dalam perang 1967 yang 
merupakan perang yang dimulai dari 
gagasan Nasser untuk mengalahkan Israel 
sekali dan utuk selamanya. 
       Akan tetapi dampak perang 1967 juga  
memporakporandakan per-satuan Arab 
karena setelah itu negara-negara Arab 

berjuang sendiri-sendiri seolah olah 
persatuan Arab tidak terdengar lagi 
gaungnya. Lebih dari itu, Mesir justru 
membuka hubungan Diplomatik dengan 
Israel pada tahun 1979, disusul oleh 
Yordania pada tahun 1994. Semakin lama 
semakin terasa sulit untuk menyatukan 
negara-negara Arab terutama ketika Irak 
menginvasi Kuwait pada tahun 1989, 
negara-negara Arab terpecah antara yang 
mendukung Kuwait dengan yang 
mendukung Irak. Suriah termasuk yang 
mendukung Kuwait dan bergabung dalam 
pasukan perdamaian Amerika. Padahal 
seperti telah disebutkan dalam ideologi 
Partai Baath bahwa tanpa persatuan Arab 
sangat sulit diwujudkan kemerdekaan. 
Akibatnya, penjajahan atas negara Arab 
oleh kekuatan asing tanpa ada pertolongan 
yang memadahi dari negara Arab tidak 
dapat dihindari ketika Amerika Serikat 
mulai menduduki Irak pada Juni 2003.  
       Ketika Irak dibawah pendudukan 
Amerika Serikat, persatuan Arab 
berkembang dari buruk menjadi lebih 
buruk. Terlebih ketika mantan Presiden 
Irak Saddam Hussein dihukum gantung 
pada waktu umat Islam merayakan Idul 
Adha pada 30 Desember 2006. Meskipun 
Amerika  Serikat dibawah Presiden Barack 
Obama kemudian menarik pasukan-nya 
dari Irak sejak Desember 2011 setelah 9 
tahun menduduki negara Arab itu, tetapi 
Irak telah menjadi negara tanpa masa 
depan karena persatuan dan stabilitas 
internalnya diambang kehancuran. 
        Suriah ternyata juga tidak dapat 
berharap banyak dari negara tetangganya 
Lebanon karena sejak terbunuhnya mantan 
Perdana Mentri Lebanon Rafik al Hariri 
pada 14 Februari 2005, Suriah diminta 
komunitas internasional dalam hal ini 
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang 
dikendalikan Amerika Serikat untuk keluar 
dari Lebanon melalui Resolusi Dewan 
keamanan PBB no 1559. Persatuan Suriah 
dengan Lebanon dianggap telah dan akan 
mengancam eksistensi dan stabilitas 
keamanan Israel. Oleh karena itu, harus 
diupayakan agar kedua negara yang 
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bertetangga itu tidak bersatu. Suriah 
dengan Lebanon sebenarnya merasa 
sebagai satu kesatuan karena banyak 
penduduk Lebanon khususnya komunitas 
Kristen Maronit dan Druze berasal dari 
Suriah, oleh karena itu kedua negara 
tersebut pernah beberapa lama tidak 
memiliki Kantor Kedutaan Besar di 
masing masing negera, bukan karena tidak 
memiliki hubungan diplomatik tetapi 
karena merasa sebagai satu negara. Pada 
tahun 1975 ketika Lebanon terlibat perang 
saudara, Suriah segera membuka Kantor 
Kedutaan di Lebanon tetapi kemudian 
ditutup karena situasi perang, dan 
kemudian Keduataan Suriah di Lebanon 
baru dibuka kembali pada tahun 2008 
untuk menegaskan bahwa Suriah dan 
Lebanon merupakan dua negara yang 
berbeda. 
        Pergolakan politik di Suriah 
dikhabarkan melebar hingga Lebanon 
ketika terjadi demonstrasi yang 
mendukung Bashar al Assad dengan yang 
menolak yang dimulai kurang lebih sejak 
Perdana Menteri Lebanon Najib Mekati 
baru terpilih pada Juni 2011. Demonstrasi 
pro Bashar al Assad biasanya dilakukan 
oleh kelompok Shiah dan atau Hisbullah, 
sementara yang menen-tang biasanya 
dilakukan oleh kelompok Sunni mengingat 
Bashar al Assad merupakan orang Alawi 
yang sejalan dengan Syiah.  
      Demonstrasi anti Bashar al Assad 
kelihatan lebih menonjol daripada yang 
mendukung khususnya ketika terjadi Bom 
di Damaskus yang menewaskan Ketua 
Inteligent Lebanon Jendral Wissam al 
Hasan yang bermahzab Sunni. Jendral 
Wissam selalu menunjukkan penen-
tangannya atas kehadirian Suriah di 
Lebanon pada masa lalu, dan menuduh 
Suriah selalu membantu perjuangan 
Hizbullah di Lebanon. Dengan sikapnya 
ini maka Suriah dituduh sebagai pelaku 
pembunuhan.  Orang Sunni Lebanon 
menganggap pembunuhan terhadap 
Wissam sama  seperti pembunuhan 
terhadap tokoh Lebanon yang lain yaitu 
mantan Perdana Mentri Rafik Hariri 

(2005), wartawan senior Gibran Tueni 
(2005), dan anggota parlemen Antoine 
Ghamu (2007) yang dituduh sebagai 
pelaku ialah Suriah.7 Akibatnya, Suriah 
menjadi jauh dari negara Arab ini dan 
lebih dekat dengan Iran.  
        Kedekatan Suriah dengan Iran dapat 
dipahami sebagai sesama Syiah. Bashar al 
Assad dan keluarga besar Assad yang 
menjadi penguasa di Suriah ialah pengikut 
mazhab Alawi yang merupakan cabang 
dari mazhab Syiah. Alawi dapat juga 
diartikan sebagai pengikut Ali bin Abi 
Thalib, Khalifah ke-4 setelah Abu Bakar as 
Siddiq, Umar Ibn Khatab, Usman bin 
Affan. Tetapi Alawi juga bisa disebut 
sebagai Nusayris yang diambil dari Imam 
di abad 9 yaitu Muhammad Ibnu Nusyri al 
Namiri. Dalam praktek orang-orang Alawi 
sering mencampur adukkan dengan ajaran 
kuno Zoroaster, misalnya kalau sholat 
selalu menghadap matahari karena percaya 
bahwa imam Ali sebagai wakil Tuhan 
bersemayam di matahari.8  Oleh Imam 
ternama Ibnu Taymiyya, Syiah Alawi 
dianggap lebih kafir dari Yahudi, Kristen, 
dan para pemuja dewa serta mengeluar-kan 
fatwa untuk berjihad melawan mereka.9 
       Dengan latar belakang tersebut maka 
Suriah lebih dekat kepada Iran dibanding 
dengan negara-negara Arab lain khususnya 
dalam meng-hadapi pergolakan oleh 
rakyatnya di awal tahun 2011. Pada masa 
lalu dalam Perang Irak dengan Iran yang 
dimulai pada tahun 1980 dapat dianggap 
sebagai perang Arab melawan Parsi, tetapi 
Suriah memilih mendukung Iran. Namun 
ketika Irak menginvasi Kuwait pada tahun 
1989, Suriah memilih mendukung Kuwait. 
Sebagai imbalan, Suriah diberi kesempatan 

                                                
7 Laporan wartawan Kompas, Mustafa 
Abdurrahman dari Kairo, Kompas 22 Oktober 
2012. 
8 Mengenai perbedaan Sunni dengan Syiah, dan 
penjelasan mengenai Syiah Alawi dapat di lihat 
di Siti Mut’ah Setiawati,2010, Mekanisme 
Consociational dalam Penyelesaian Konflik 
Internal Lebanon, hal 15 - 16 
9 David W Lesch, Syrian Arab Republic,op cit, 
hal 277 
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oleh Amerika Serikat untuk terlibat dalam 
perundingan penyelesaian konflik Arab – 
Israel di Madrid tahun 1991. Namun dalam 
perundingan Oslo di tahun  1993 dan 
perundingan-perundingan berikutnya 
seperti Oslo 2, Wye River, Map Road for 
Peace  hingga perundingan Annapolis di 
tahun 2007, Suriah sama sekali tidak 
dilibatkan dalam perundingan. 
       Dengan demikian Pan-Arabisme 
merupakan suatu hal yang sulit dipegang 
sebagai alat perjuangan untuk stabilitas 
politik-keamanan dalam negeri Suriah 
karena arah politik luar negeri negara-
negara Arab sendiri sering tidak sesuai 
dengan politik dalam dan luar negeri 
Suriah. Kasus yang terakhir ialah 
pergolakan Suriah yang dimulai pada 
Maret 2011 ini, Suriah tidak dibantu untuk 
menyelesaikan masalah dalam menghadapi 
oposisi di dalam negeri, justru sebaliknya 
negara-negara Arab seolah-olah memberi 
dukungan atas terbentuknya  Syrian 
National Conggres (SNC) pada 22 Oktober 
2011 yang merupakan  wadah oposisi 
Suriah yang beranggotakan 200 orang dan 
mewakili kurang lebih 13 Partai Politik 
untuk melawan pemerintahan Suriah yang 
syah. Amerika Serikat dan Arab Saudi 
dikhabarkan  juga  mendukung SNC yang 
terbukti tidak dapat mempersatukan 
perjuangan kelompoknya sehingga masih 
belum jelas perjuangannya. 
      Dukungan negara-negara Arab kepada 
SNC merupakan pukulan bagi rezim Hafes 
al Assad karena berarti dukungan terhadap 
para penentang pemerintah. SNC 
diharapkan dapat menampung aspirasi dari 
partai-partai seperti National Democratic 
Gathering yang merupakan koalisi partai – 
partai sekuler yang dibentuk pada tahun 
1979 yang terdiri dari: (a) Uni Sosialis 
Arab Demokrat; (b) Partai Rakyat 
Demokratik Suriah;(c) Gerakan Sosialis 
Arab; (d) Partai Revolusi Buruh; (e) Partai 
Sosialis Arab; (f) Partai Aksi Komunis. 
Disamping itu masih ada kelompok 
Ikhwanul Muslimin Suriah yang pernah 
dilarang di Suriah sejak ditumpas oleh 
Presiden Hafez al Assad pada tahun 1982, 

dari segi etnik ada minoritas Kurdi, dari 
segi agama ada minoritas Kristen dan juga 
Alawi, dan ada juga dari kelompok 
independen.         
       Dengan demikian sebenarnya dari 
segi etnik Suriah merupakan negara yang 
homogen akan tetapi dari segi agama dan 
afiliasi politik sangat berfariasi . 
Keberhasilan SNC yang dipimpin oleh 
Ahmad Kamel untuk menyatukan 
kelompok-kelompok tersebut merupakan 
jalan untuk mewujudkan pemerintahan 
dalam pengasingan yang diharapkan oleh 
negara-negara pendukungnya khususnya 
Amerika Serikat merupakan kunci sukses 
Revolusi Suriah 2011 -2012. Akan tetapi 
pada konferensi SNC pada 1 November 
2012 di Silivri, Turki dan di Doha, Qatar 
pada 7 November 2012  mereka belum 
dapat menyatukan langkah dalam 
menghadapi rezim Bashar al Assad, juga 
belum sepakat mengenai bentuk 
pemerintahan transisi yang akan dibentuk.  
      Atas dasar kenyataan tersebut di atas 
dikhawatirkan Suriah akan menjadi seperti 
Irak, ketika ditinggal Saddam Hussein 
yaitu munculnya perpecahan sektarian dan 
etnik yang meluas di seluruh negeri yaitu 
antara Muslim Sunni dengan Syiah, dan 
Arab dengan Kurdi. Sepeninggal Bashar al 
Assad dikhawatirkan Suriah akan 
mengalami perpecahan sektarian, 
khususnya antara Muslim Sunni dengan 
Alawi, atau perpecahan afiliasi politik 
yang berdasarkan agama yang diwakili 
Ikhwanul Muslimin dengan yang 
berhaluan Sosialis, dan kelompok Sekuler. 
       Harapan lain untuk penyelesaian 
Suriah ialah keterlibatan PBB dan Liga 
Arab. Dapat diduga bahwa keterlibatan 
PBB merupakan kepanjangan tangan 
Amerika Serikat dan sekutunya.  
Sementara itu,  Liga Arab yang merupakan 
oraganisasi regional Arab yang terbentuk 
pada 22 Maret 1945 semula anggotanya 
hanya 6 negara, sekarang telah menjadi 22 
negara termasuk Suriah tujuan utamanya 
menurut Protokol Alexandria tahun 1944 
ialah untuk kerjasama ekonomi, 
penyelesaian persengketaan, dan 
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koordinasi dalam mencapai tujuan politik 
bersama. Dalam konflik internal Suriah 
yang sudah dikategorikan sebagai perang 
saudara, Liga Arab semula memberi sangsi 
ekonomi pada Suriah dengan tidak ada 
penjelasan sangsi ekonomi seperti apa 
yang akan diberikan, dan mengeluarkan 
Suriah dari keanggatoaan Liga Arab sejak 
November 2011. Liga Arab sebenarnya 
merupakan lambang kesuksesan integrasi 
dan kerjasama Arab. Tetapi keberhasilan 
menyelesaikan konflik antar dan internal 
Arab masih jauh dari memuaskan termasuk 
dalam menyelesaikan masalah Suriah. 
Pada Februari 2012 PBB dibawah 
Sekretaris Jendral Ban Ki Moon dan Liga 
Arab dibawah kepemimpinan Nabil El 
Arabi setuju untuk membentuk Utusan 
KhususPBB-Liga Arab untuk Suriah yang 
dikenal sebagai UN-Arab League Joint 
Special Envoy for Syria (JSE). PBB dan 
Liga Arab ini kemudian sepakat menunjuk 
Kofi Anan mantan Sekjen PBB sebagai 
utusan khususnya. Akan tetapi Kofi Annan 
menyatakan mundur sebagai Utusan 
Khusus pada bulan Agustus 2012 karena 
merasa gagal menyelesaikan masalah 
Suriah yang ditandai dengan semakin 
luasnya eskalasi kekerasan ketika Annan 
sedang dalam upaya untuk mencari jalan 
keluar. Usulan yang diajukan berupa 6 
Rencana perdamaian diantaranya: gencatan 
senjata, pelucutan senjata, penghentian 
penembakan atas warga sipil, penghentian 
pelanggaran hak asasi manusia, dan 
pembentukan pemerintahan transisi Suriah, 
tidak diperhatikan oleh rezim Bahar al 
Assad maupun oleh oposisi. 
 Dalam proses pengunduran diri Kofi 
Anan mengusulkan agar Presiden Bashar 
al Assad segera mengundurkan diri dari 
kursi kepresidenan demi untuk kebaikan 
negerinya. Tetapi Annan juga menyadari 
jika Bashar mundur dan SNC belum siap 
untuk menggantikan maka yang terjadi 
adalah kekacauan jenis lain. Bagi 
masyarakat internasional Kofi Annan 
menghimbau kepada China, Rusia, dan 
Iran agar membujuk Bashar al Assad untuk 
merubah gaya represi atau penekanan 

kepada rakyat tetapi diganti dengan 
pemerintahan transisi usul ini didasarkan 
pada penilaian Annan bahwa pemerintahan 
Assad telah kehilangan legitimasi. 
Sementara kepada Amerika Serikat, 
Inggris, Perancis, Turki, Arab Saudi dan 
Qatar Kofi Annan meminta agar mau 
membujuk oposisi agar mengikuti proses-
proses politik yang menyertakan semua 
personil dan institusi yang berasosiasi atau 
berhubungan dengan pemerintah.10  
       Liga Arab kemudian menunjuk 
Lakhdar Brahimi, diplomat senior asal 
Aljazarr yang telah mempunyai banyak 
pengalaman dalam diplomasi diantaranya 
menjadi Sekjend Liga Arab (1984 -1991) 
dan Mentri Luar Negeri Aljazair (1991 – 
1993), untuk menggantikan Annan. Sama 
dengan pendahulunya penyelesaian 
Brahimi tidak ditaati oleh kedua belah 
pihak. Misalnya ketika diminta untuk 
gencatan senjata dalam rangka 
menghormati hari Raya Idul Adha 26 
Oktober terjadi penembakan terhadap 
militer Suriah di kota Maaret al Numan di 
sepanjang jalan Damaskus-Aleppo di 
wilayah Idlip oleh oposisi yang diwakili 
kelompok radikal Jabhat al Nusra.11 
      Disamping itu, sepanjang  Oktober 
2012 Bom meledak di Damaskus 
menewaskan 10 orang ketika Brahimi 
sedang berdiplomasi dengan Mentri Luar 
Negeri Rusia Sergie Lavrov yang 
membicarakan penyelesaian Suriah, juga 
kerusuhan di wilayah Idlib, Barat laut 
Suriah. Idlip merupakan kota pusat 
perjuangan oposisi karena disini banyak 
kelompok pejuang bersenjata diantaranya 
Pejuang Bersenjata Suriah (Free Syrian 
Army). Oleh karena itu, di bulan Oktober 
kota Idlib menjadi sasaran penembakan 
pemerintah Suriah sementara Brahimi 
sedang membicarakan penyelesaian damai 
Suriah dengan Mentri luar negeri Suriah 
Walid Muallem beberapa hari  sebelum 
Idul Adha atau tanggal 18 Oktober. 
Dikhabarkan 50 orang militer Suriah dan 
                                                
10 Kantor Berita Associated Press, 2 Agustus 
2012 
11 Kompas, 27 Oktober 2012 
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20 orang pihak oposisi meninggal. Dalam 
peristiwa ini, jelas sekali yang memulai 
adalah pihak oposisi.  
      Liga Arab sebagai lambang persatuan 
Arab nampaknya sudah bukan menjadi 
organisasi regional yang dihormati di 
Suriah. Nampaknya Suriah lebih 
mengandalkan negara non –Arab seperti 
Iran, dan bahkan yang non-Arab, non-
Muslim, dan non-negara Timur Tengah 
yaitu Iran, China dan Rusia. Dua negara 
terkhir merupakan anggota tetap Dewan 
Keamanan PBB yang memiliki hak veto. 
Dukungan kedua negara ini jelas yaitu 
memveto DK PBB ketika akan memberi 
sangsi kepada rezim Bashar al Assad.  
 
Peranan Pan-Islamisme bagi 
Penyelesaian Suriah dan Dominasi 
Alawi 
        Pan-Islamisme sebenarnya memiliki 
banyak pemahaman tetapi kalau ditelusuri 
awal pengertian ini muncul Pan Islamisme 
bisa diartikan sebagai gerakan politik yang 
menyerukan penyatuan umat Islam 
menjadi satu negara, seperti pada masa 
Khalifah. Dalam perkembangannya pan 
Islamisme juga dapat diartikan kerjasama 
diantara negarap-negara Islam atau 
solidaritas sesama negara Islam atau 
negara yang mayoritas beragama Islam. 
Pada kesempatan lain Pan Islamisme juga 
diartikan sebagai kebangkitan Islam di 
abad 19 ketika muncul organisasi-
oraganisasi Islam yang mempunyai tujuan 
politik seperti Ikhwanul Muslimin  (1928), 
Hizbullah (1982), HAMAS (1982), Front 
Islamic du Salut (FIS) (1989), dll. 
       Kesadaran untuk mewujudkan 
solidaritas Islam menjadi satu organisasi 
direalisasikan dengan terbentuknya 
Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 
25 September 1969. Tujuan dari organisasi 
ini yaitu mewakili suara Islam, melindungi 
kepentingan Islam, dan memajukan umat 
Islam diantaranya melalui kerjasama 
ekonomi, dan pendidikan. Organisasi ini 
beranggotakan 57 negara yang menjadikan 
OKI Oranisasi internasional terbesar di 

luar PBB sehingga Organisasi ini 
mempunyai perwakilan tetap di PBB. 
        Suriah menjadi anggota OKI sejak 
tahun 1970 pada masa kepemimpinan 
Hafes al Assad. Belum ditemukan bukti-
bukti yang memadahi bahwa OKI berperan 
dalam turut menyelesaikan masalah Suriah 
kemungkinan karena sebagian besar 
anggota OKI ber-mahzab Islam Sunni, 
sedangkan penguasa Suriah merupakan 
Islam Alawi yang merupakan cabang 
minoritas dari mazhab Syiah. Meskipun 
sebenarnya di dalam konstitusi Suriah 
pernah  disebutkan bahwa hukum Islam 
merupakan dasar hukum Suriah, dan 
Presiden harus seorang Muslim, tetapi 
dasar hukum ini berubah sejak Partai Baath 
berkuasa di Suriah. Selanjutnya, menurut 
Undang Undang tahun 1973 disebutkan 
bahwa Suriah adalah negara Republik yang 
Demokratis berdasarkan paham  Sosialis 
Popular (Socialist Popular Democratic 
Republic).12  
       Ketika Hafez al Assad mulai berkuasa 
pada tahun 1970 dengan menyingkirkan 
Presiden pendahuluunya Salah Jadid, dan 
memenjarakannya hingga meninggal pada 
tahun 1993 dapat dinilai bahwa 
kepemimpinan Assad termasuk otoriter, 
menekan, dan membatasi oposisi. Hafes al 
Assad telah terpilih sebanyak 5 kali, 
pemilihan terakhir dengan hasil pemilihan 
97,29 persen untuk namanya. Partai yang 
menyebabkan kemenangannya adalah 
Partai koalisi National Progressive Front 
(NPF) yang merupakan gabungan antara 
Partai yang berhaluan Kiri (Sosialis), Arab 
Nasionalis, dan Partai Baath yang 
didominasi oleh Alawi.  
       Kepemimpinan yang otoriter dan 
menekan itu terbukti dengan pembantaian 
rezim Hafes al Assad terhadap pengikut 
Ikhawanul Muslimin di kota Hama pada 2-
28 Februari 1982 yang yang dipimpin oleh 
Rifaat al Assad, adik Hafez al Assad.,  
menyebabkan 20.000 orang tewas, 
informasi lain menyebutkan 100.000 orang 
tewas. Pembantaian ini merupakan 

                                                
12 David E Long , opcit, hal 278 
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pembantaian terbesar pemerintah terhadap 
rakyatnya sendiri terbesar sepanjang 
sejarah. Setelah itu Ikhwanul Mulimin 
dilarang di Suriah  dan siapa saja yang 
menjadi anggota akan terancam hukuman 
mati. 
       Pembantaian terhadap kelompok 
Muslim Sunni tersebut menggunakan 
Dekrit No 51 yang kemudian 
diamandemen pada 9 Maret 1963, Dekrit 
ini memperbolehkan negara menekan 
pembrontakan. Mekipun ada dasar 
hukumnya tetapi pembantaian itulah yang 
menyebabkan Suriah seolah tersudut dari 
Dunia Islam yang memang didominasi 
oleh Muslim Sunni. Negara Islam yang 
masih menjalin hubungan baik dengan 
Suriah ialah Iran yang mayoritas 
penduduknya menganut Islam Syiah, dan 
Lebanon karena meskipun Kristen 
Maronite  berkuasa sebagai Presiden tetapi 
Islam Syiah sangat berpengaruh dalam 
politik terutama yang diwakili oleh 
Hizbullah dan Syiah Amal. Selama 
pemerintahan Hafez al Assad kurang ada 
bukti yang menunjukkan bahwa Suriah 
mempunyai komitmen terhadap 
kepentingan Islam atau Pan-Islamisme ; 
Islam tidak pernah menjadi dasar bagi 
kebijakan politik dalam dan luar negeri 
Hafes al Assad dan penggantinya. Padahal 
di negara-negara Timur Tengah telah 
menjadi kecenderungan umum jika 
seorang pemimpin meninggalkan Islam 
dan masalah bersama Arab yaitu masalah 
Palestina sebagai sumber legitimasi 
politiknya maka kekuasaannya akan 
terancam.     
        Kemungkinan gaya kepemimpinan 
Bashar al Assad mengikuti gaya 
kepemimpinan ayahnya, khususnya ketika 
mengatasi masalah kerusuhan yang 
melanda negri ini. Kalau Hafes  al Assad 
menggunakan adiknya yaitu Rifaat al 
Assad untuk menumpas pembrontakan, 
Bashar al Assad  menggunakan sepupunya 
Jendral Atef Najib untuk menangkap anak-
anak yang menulis protes di tembok di 
kota kecil Deraa pada Maret 2011. 
Diperkirakan adik sepupunya ini yang 

berperan juga dalam menumpas 
pembrontakan –pembrontakan selanjutnya 
karena sebenarnya Bashar al Assad  
dikenal sebagai seorang yang rendah hati  
dan lemah lembut bahkan oleh pengamat 
Barat sering disebut sebagai “ a breath of 
fresh air”. 
       Bashar al Assad menggantikan 
ayahnya sebagai Presiden pada 17 Juli 
2000 setelah ayahnya wafat pada bulan 
Juni 2000. Sebenarnya yang disiapkan 
menggantikan ayahnya ialah kakaknya 
Basil al Assad tetapi meninggal dalam 
kecelakaan sehingga Bashar yang sedang 
sekolah dipanggil pulang. Dibanding 
ayahnya Bashar jauh lebih halus 
perangainya, kalau ayahnya dikenal 
sebagai Singa Padang Pasir karena 
keberanaian melawan Israel, Amerika atau 
negara manapun. Sedangkan Bashar 
karena sifatnya yang lebih terbuka dari 
ayahnya sering dijuluki sebagai Damascus 
Spring. Untuk membua Bashar siap 
menerima estafet dari ayahnya pada tahun 
1994 Bashar dipanggil pulang untuk 
kemudian masuk dalam kemilitern yang 
pada waktu itu sudah didominasi oleh 
Alawi. Dengan demikian, militer, Partai 
Baath dan Birokrasi dikhabarkan telah 
didominasi oleh Alawi. Kondisi ini 
membuat Bashar al Assad melanjutkan 
mengikuti gaya kepemimpinan ayahnya 
yang represif dan otoritarian karena gaya 
tersebut mengamankan kekuasaannya. 
      Hasil pendidikan Barat dan menikah 
dengan Asma - al Assad seorang warga 
Inggris keturunan Suriah nampaknya tidak 
mempengaruhi cara kepemimpinan-nya. 
Kemungkinan terbesar karena Bashar al 
Assad dikelilingi oleh saudara-saudaranya 
yang berlatar belakang militer keras, hasil 
didikan ayahnya yaitu Asef al Shaukat 
sebagai Kepala Inteligent Suriah saudara 
iparnya, Maher al Assad seorang anggota 
Partai Baath dan Kepala Garda Republik, 
adik Bashar, dan Jendral Atef Najib, 
sepupu Bashar. Diperkirakan  orang-orang 
disekeliling Bashar  inilah yang memegang 
peranan menerapkan kekerasan dalam 
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menghadapi pembrontakan di dalam 
negeri.13 
        Bashar al Assad sendiri  masih sangat 
muda, ketika dilantik menjadi Presiden 
Suriah usianya masih 34 tahun, dan ketika 
menghadapi pergolakan politik di dalam 
negeri usianya masih menjelang 46 tahun, 
dibandingkan dengan Hosni Mubarok 
(Presiden Mesir) yang sudah berusia 82 
tahun, dan Zine Abidin bin Ali(Presiden 
Tunisia) 74 tahun. Di usia yang masih 
muda itu Bashar mewarisi keruwetan 
ayahnya, di dalam negeri menghadapi 
ancaman pembrontakan karena ketidap 
puasan dari kelompok Sunni yang sebagian 
besar tinggal di Barat Daya Suriah dan di 
Damaskus serta Aleppo, dan Suku Kurdi di 
Suriah bagian Tenggara.14 
      Dalam hubungan regional dan 
internasional Bashar al Assad menghadapi 
kenyataan Afghanistan diduduki Amerika 
Serikat (2001), Irak diduduki AS (2003), 
tuduhan atas keterlibatan pembunuhan 
terhadap mantan PM Lebanon Rafik 
Hariri, tuduhan mensponsori kegiatan yang 
dituduh sebagai kegiatan teroris yang 
dilakukan oleh Hamas di Israel dan 
Hizbullah di Lebanon. Sementara 
hubungan dengan Amerika Serikat sendiri 
juga kurang harmonis selain tuduhan AS 
bahwa Suriah mensponsori Hamas dan 
Hizbullah, dari sisi Suriah AS memegang 
peranan kunci apakah Israel akan 
mengembalikan Dataran Tinggi Golan atau 
tidak tetapi AS tidak pernah memainkan 
peranan tersebut. Bahkan dengan tetangga 
dekatnya Turki, Suriah juga memiliki 
hubungan yang tidak harmonis karena 
peninggalan sejarah pada masa lalu 
mengenai masalah wilayah 
Hatay/Alexandreta yang sebenarnya milik 

                                                
13 Wawancara dengan Duta Besar Indonesia 
untuk Suriah, HM Muzzamil Basuni pada 
September 2012. 
14 Tony Badran, 2011, Syria’s Assad No 
Longer in Vogue, What Everyone Get Wrong 
About Bashar al-Assad, dalam Foreign Affair 
25 Maret 2011, di dalam buku Foreign Affairs , 
The New Arab Revolt, What Happened, What it 
Means, and What Comes Next, hal 210 

Suriah namun diberikan kepada Turki oleh 
Perancis ketika menjadi mandat Suriah. 
Dalam pergolakan politik Suriah, rezim 
Bashar menembaki kota Akcakale yang 
mayoritas berpenduduk Arab karena kota 
ini menjadi tujuan pengungsi Suriah. 
       Ketidak harmonisan hubungan Turki-
Suriah memperburuk masalah dalam 
negeri Suriah karena Turki merupakan 
anggota NATO, dan Suriah dekat dengan 
Rusia, China, dan Iran. Serangan NATO 
terhadap Suriah akan memancing 
intervensi ketiga negara sekutu Suriah ini 
dan jika ini terjadi akan memperluas 
konflik dari Suriah menjadi konflik 
regional Timur Tengah. Keadaan ini yang 
menjadikan pergolakan politik Suriah lebih 
lama jika dibanding dengan pergolakan 
politik di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman 
dan Bahrain. 
        Pan-Arabisme dan Pan-Islamisme 
terbukti tidak dapat dijadikan sandaran 
bagi penyelesaian Suriah. Sekarang ini 
masa depan Suriah menurut versi Amerika 
Serikat dan sekutu-sekutu Eropa dan 
Arabnya tergantung pada Syrian National 
Council (SNC) yang sudah dua kali 
menyelenggarakan Konggres yaitu di 
Turki dan di Qatar tetapi belum ditemukan 
hasilnya . Bashar al Assad sendiri masih 
belum nampak kebijakannya untuk 
mengembalikan stabilitas Suriah, 
kemungkinan keluarga dekatnya juga 
menginginkan kekuasaannya. Pada tahun 
2005 Bashar berani memecat orang 
terdekat ayahnya yang menjadi Wakil 
Presiden yaitu Abdul Halim Khadam, 
sepertinya keberanian itu harus diterapkan 
pada orang-orang terdekatnyta yang 
kemungkinan besar menjadi pelaksana 
tindak kekerasan atas rakyat Suriah yang 
korbannya telah mencapai 36.000 merata 
di kota-kota Homs, Damaskus, Haula, 
Hama Al Kubeir, Deir Al Zor, Aleppo, 
Daraya, al Raqaa, wilayah Idlib, dan 
Maareet al Numan. Rakyat Suriah seperti 
tidak ada tempat lagi untuk sembunyi. 
      Jika usulan Kofi Annan kepada 
Bashar untuk mundur dirasakan berat 
karena akan menjadi preseden, maka yang 
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bisa ditawarkan oleh Bashar adalah 
reformasi dalam bidang ekonomi. 
Sesungguhnya ekonomi Suriah termasuk 
sedang, Bank Dunia mengkategorikan 
sebagai negara kelas menengah (Lower 
Middle Income country)dengan 
pendapatan perkapita $1200 per tahun, dan 
minyaknya dapat menghasilkan 300.000 
barel/hari jumlah yang memadahi untuk 
penduduk yang hanya 22 juta jiwa. 
      Hafez al Assad sudah pernah merubah 
ekonomi tertutup menjadi lebih terbuka 
dengan program yang diberi nama “ 
Corrective Movement “ (al Harakat al 
Tashishiyya) yang dapat memperbaiki 
ekonomi Suriah sehingga kemakmuran 
lebih merata. Bashar juga dapat 
menerapkan hal yang serupa dengan 
program setengah liberal dan setengah 
sosialis yang dikenal sebagai “social 
market economy” yaitu ekonomi yang 
diserahkan kepada pasar tetapi kehidupan 
sosial masyarakat dijamin negara. 
Reformasi ekonomi diperkirakan akan 
menjadi tawaran bagi penyelesaian 
konflki, sedangkan reformasi politik yaitu 
lebih mengakomaodasikan kelompok 
Sunni Muslim, dan suku Kurdi di dalam 
pemerintahan, serta mengurangi dominasi 
Partai Baath, sebagai syarat agar legitimasi 
politiknya menjadi kuat yaitu memberi 
kesempatan yang sama kepada rakyat (azas 
equality).  
 
 

 
Presiden Bashar al Assad 

 

 
Peta Suriah dan Negara-Negara 
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Abstrak 
 

 Peace talks between Syria and Israel can be accomplished with the support of the 
United States started since the Madrid Conference of 1991 to the High Level Conference 
in Geneva in 2000. The U.S. has done so much for his influence on Syria and Israel to 
give their concessions, especially the determination of boundary delimitation of the 
territory of the Golan Heights. Arrangements of Israeli withdrawal from the Golan 
Heights and the normalization of both countries was discussed and almost reached an 
agrement. Negotiations between Syria and Israel were difficult to reach a common ground 
as the principle of the sovereignty of Syria and Israel's national security has colored the 
failure of the Syrian-Israeli peace process. 

 
 ملخص

الحدیث عن السالم بین سوریا وإسرائیل یمكن أن یتناول بدایة من الدعم األمریكي الذى  
كانت الوالیات المتحدة األمریكیة قد . 2000إلى قمة جنیف عام  1991مر مدرید عام بدأ منذ مؤت

أثرت كثیرا فى عالقة سوریا مع إسرائیل، خاصة فى تعیین الحدود فى مرتفعات جوالن 
وقد نوقشت أو تكاد تتفق خطة انسحاب إسرائیل من مرتفعات جوالن . لمصلحة إسرائیل

ال أن المفاوضات بینھما ال تخلق بسھولة أرضیات االتفاق وعملیة السالم بین الدولتین، إ
العامة كمبدأ لسیادة الدولتین فى األمن الوطنى، بل كثیرا ما فشلت أي محاولة أدت إلى 

 .السالم
 
 

A. Pendahuluan 
 Konflik Suriah-Israel  mencapai 
puncaknya sejak dimulainya perang antar 
kedua negara yang terjadi di tahun 1967 
dan kemudian berlangsung kembali pada 
tahun 1973.  Dalam perang 1967, Israel 
berhasil merebut Dataran Tinggi Golan.  
Dalam rangka mengatasi perang tersebut, 
PBB mengeluarkan Resolusi Dewan 
Keamanan PBB No. 242 dan 336. Resolusi 

tersebut menjelaskan bahwa pasukan 
militer Israel harus mundur dari wilayah 
yang didudukinya dan menghentikan 
tuntutan  negara-negara yang bersengketa 
dengan mengakui kedaulatan, integritas 
wilayah, hak kemerdekaan politik setiap 
negara untuk hidup damai dalam batas-
batas negara dengan aman dan bebas dari 
ancaman serta tindakan paksaan.  
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Resolusi DK PBB telah mendorong 
Suriah dan Israel untuk melakukan upaya 
ke arah perundingan dalam rangka 
mengatasi  persengketaan wilayah yang 
diduduki oleh Israel. Kedua negara dengan 
mediasi dari AS telah berhasil  melakukan 
berbagai perundingan dan negosiasi untuk 
mengatasi ketegangan atas pendudukan 
Israel di wilayah Dataran Tinggi Golan 
milik Suriah. Perundingan yang dimulai 
sejak tahun 1991 hingga tahun 2000 yang 
dilakukan melalui mediasi AS tidak dapat 
mencairkan ketegangan hubungan kedua 
negara. Kedua belah pihak  telah 
menyampaikan berbagai persyaratan 
berkaitan dengan pengunduran dari 
wilayah tersebut namun  mengapa upaya 
mediasi AS dalam perundingan Suriah dan 
Israel tidak mencapai suatu kesepakatan 
damai meskipun telah ada pola 
perundingan damai berdasarkan land for 
peace dan garis batas wilayah yang 
disengketakan. 

Tulisan ini akan menggambarkan 
peran mediasi  yang dilakukan oleh AS 
dalam perundingan damai Suriah-Israel 
dan menjelaskan konsensi-konsensi yang 
diberikan kedua belah pihak dalam 
mencapai kesepakatan sesuai dengan 
hukum internasional. 

 
B. Penyelesaian Damai Dalam Hukum 

Internasional  
Penyelesaian sengketa secara damai 

tercantum dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 
Piagam PBB yang menjelaskan bahwa:   

 All Members shall settle their 
international disputes by peaceful 
means in such a manner that 
international peace and security, and 
justice, are not endangered. (Pasal 2 
ayat 3) All Members shall refrain in 
their international relations from the 
threat or use of force against the 
territorial integrity or political 
independence of any state, or in any 
other manner inconsistent with the 
purposes of the United Nations. (Pasal 
2 ayat 4) 

 

Seluruh anggota harus menyelesaikan 
perselisihan internasional melalui cara 
damai dalam arti bahwa keamanan dan 
perdamaian internasional serta 
ketidakadilan tidak terancam. Seluruh 
anggota hendaknya menahan dalam 
hubungan internasionalnya dari 
tindakan ancaman dan penggunaan 
kekuatan menghadapi integritas 
wilayah dan kebebasan politik setiap 
negara atau setiap tindakan yang tidak 
sesuai dengan tujuan PBB.  

Piagam PBB mengenai penyelesaian 
damai dalam menghadapi sengketa dan 
konflik kemudian dituangkan dalam  
Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum 
Internasional mengenai Hubungan 
Bersahabat  dan Kerjasama antar Negara, 
24 Oktober 1970.  Dalam kaitan ini 
terdapat perbedaan antara konflik (conflict) 
dan sengketa (dispute) yang khususnya 
terletak pada waktu dan masalah yang 
dihadapi. Menurut John Burton, 
Disputes…suggests are short-term 
disagreements that are relatively easy to 
resolve (sengketa adalah ketidaksetujuan 
yang bersifat jangka pendek yang secara 
relatif mudah untuk dipecahkan). 
Sedangkan konflik menurut Burton:  Long-
term, deep-rooted problems that involve 
seemingly non-negotiable issues and are 
resistant to resolution  (jangka panjang, 
masalah yang telah mengakar yang 
tampaknya melibatkan isu-isu yang tidak 
dapat dirundingkan dan sulit untuk 
mencari solusi).15  

Dua tipe perselisihan yaitu konflik 
dan sengketa terjadi karena adanya 
keterkaitan satu dengan lainnya. 
Perbedaannya mendasarnya ada pada 
jangka waktu tetapi persamaannya adalah 
kedua tipe ini dapat menjurus pada perang. 
Sengketa melibatkan berbagai kepentingan 
tetapi mudah untuk melakukan negosiasi. 

                                                
15 Spangler, Brad dan Burges, Heidi (2003) 
Conflicts and Disputes, July,   http://www. 
beyondintractability.org/bi-essay/conflicts-
disputes. 20.01.2012 
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Misalnya sengketa perbatasan antara 
negara A dan negara B. Masalah yang 
muncul tidak begitu rumit karena sengketa 
perbatasan dapat dipecahkan berdasarkan 
kesepahaman garis delimitasi antar kedua 
belah pihak yang bersengketa. Sedangkan 
konflik melibatkan isu-isu yang sulit untuk 
dinegosiasikan, karena mencakup moral 
dan perbedaan nilai, sejumlah pertanyaan 
yang menentukan atau mengenai siapa 
mendominasi siapa.  Masyarakat tidak 
akan kompromis bila terkait dengan isu 
yang sangat mendasar. Mereka tidak akan 
mempertaruhkan untuk kehidupan yang 
lebih baik dengan menyerahkan keadilan 
dan dominasi. Konflik yang telah 
mengakar cenderung sulit untuk mencari 
penyelesaian dan dapat menimbulkan 
eskalasi konflik.  

Konflik atau sengketa yang muncul 
antar negara dapat diselesaikan secara 
hukum dan secara politik. Penyelesaian 
secara hukum dapat dilakukan bila 
perselisihan tersebut hanya menyangkut 
masalah-masalah atau tuntutan suatu 
negara yang ada rujukannya secara jelas 
secara hukum internasional (yuridik). Di 
lain pihak dalam penyelesaian secara 
politik  dilakukan di mana suatu negara 
mendasarkan tuntutannya atas 
pertimbangan non yuridik yaitu atas dasar 
kepentingan keamanan nasional masing-
masing negara. Dalam penyelesaian ini 
dilakukan melalui jasa-jasa baik (good 
offices) atau Mediasi.  Menurut Boer 
Mauna dalam bukunya Hukum 
Internasional menjelaskan bahwa: 

Jasa-jasa baik berarti intervensi suatu 
negara ketiga…untuk membantu 
penyelesaian sengketa yang terjadi 
diantara dua negara. Prosedur jasa-jasa 
baik ini dapat diminta oleh salah satu dari 
kedua negara yang bersengketa atau oleh 
kedua-duanya…Negara yang 
menawarkan jasa-jasa baiknya tidak ikut 
secara langsung dalam perundingan-
perundaingan, tetapi hanya menyiapkan 
dan mengambil langkah-langkah yang 
perlu agar negara-negara yang 
bersengketa bertemu  satu sama lain dan 

merundingkan sengketanya. Bila pihak 
yang bersengketa telah setuju untuk 
bertemu maka berakhirnya pulalah misi 
negara yang menawarkan jasa-jasa 
baiknya tersebut.16 

Sedangkan mediasi merupakan 
campur tangan lebih mendalam untuk 
menengahi sengketa antara dua negara 
yang bersengketa. Boer Mauna 
menjelaskan: 

Mediasi merupakan campur tangan yang 
lebih nyata…Negara pihak ketiga bukan 
hanya sekedar mengusahakan agar 
negara-negara yang bersengketa bertemu, 
tetapi juga mengusulkan dasar-dasar 
perundingan dan ikut serta aktif dalam 
setiap perundingan. Selain itu negara 
mediator menggunakan pengaruhnya 
agar negara-negara yang bersengketa 
memberikan konsensi timbal-balik demi 
tercapainya suatu penyelesaian. 

Sebelum melaksanakan negosiasi 
pihak, pihak yang bersengketa melakukan 
negosiasi untuk mencari titik temu atas 
masukan atau saran dari posisi masing-
masing.  Menurut Bercovitch negosiasi 
adalah as a process by which states and 
other actors communicate and exchange 
proposals in an attempt to agree about the 
dimensions of conflict termination and 
their future relationship.17 (suatu proses 
dimana negara dan aktor lainnya 
berkomunikasi dan bertukar proposal 
dalam upaya menyetujui untuk 
menghentikan suatu konflik dan hubungan 
mereka ke depan).  

Mediasi merupakan kelanjutan dari 
negosiasi di mana para pihak mencari 
bantuan atau menerima tawaran atas 
bantuan dari suatu pihak yang tidak secara 

                                                
16 Boer, Mauna (2000) Hukum Internasional: 
Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era 
Dinamika Global, Bandung: Alumni, tahun 
2000, hal. 191. 
 
17 Bercovitch,  J., 1984. Social conflicts and 
third parties: Strategies of conflict resolution. 
Boulder, Colo: Westview Press.hal. 25-26  
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langsung terlibat dalam konflik. Mediasi 
mencoba memecahkan perbedaan tanpa 
campur tangan dalam masalah hukum. 
Kunci perbedaan dari hal ini adalah 
terletak pada adanya tambahan sumber dan 
meluasnya hubungan serta komunikasi di 
mana mediator terlibat dalam manajemen  
konflik,18 sehingga terjadi transformasi 
dari a dyadic negotiation system into a 
triadic mediated-negotiation system, yang 
membuat berbagai kemungkinan bagi 
mediator untuk mempengaruhi hubungan  
dengan atau antara para pihak.  

Mediasi dapat berjalan dengan efektif 
tergantung dari tiga keadaan. Pertama 
adalah the nature of  the disputes. Dalam 
keadaan ini mediasi cenderung kurang 
berhasil jika sengketa atau konflik 
memiliki intensitas yang tinggi. Edmead 
menjelaskan bahwa mediation is more 
likely to succeed if it is attempted at an 
early stage, just before the disputants cross 
a threshold of violence and begin to inflict 
heavy losses on each other (mediasi 
cenderung lebih sukses jika diupayakan 
sedini mungkin sebelum pihak yang 
bersengketa melakukan kekerasan dan 
masing-masing mengalami kerugian yang 
cukup banyak).19  Kedua adalah the nature 
                                                
18 Wall, J., 1981. Mediation: An analysis, 
review and proposed research. Journal of 
Conflict Resolution 25: 157-180 dalam Lazaro, 
Maria Carmelina Londono (2003 The 
Effectiveness of International Mediation, 
International Law: Revista Colombiana de 
Derecho Internacional, diciembre, no. 002, 
Pontificia Universidad Javeriana, hal-319-341  
http://redalyc.uamex.mx 
 
19  Bercovitch, J. and Houston, A, The Study of 
International Mediation: Theoritical Issues and 
Empirical Evidence in Resolving in 
International Conflicts: the Theory and Practice 
of mediation, (ed) Bercovitch, Jacob. Lyne 
Rienner Publishers, US, 1996 Lazaro, Maria 
Carmelina Londono (2003 The Effectiveness of 
International Mediation, International Law: 
Revista Colombiana de Derecho Internacional, 
diciembre, no. 002, Pontificia Universidad 
Javeriana, hal-319-341  
http://redalyc.uamex.mx 

of the parties. Keadaan di mana semakin 
kecil perbedaan kekuatan antar pihak yang 
bersengketa, semakin tinggi efektivitas 
mediasi internasional. Bercovitch 
menjelaskan  bahwa tingginya kesuksesan 
suatu mediasi adalah ketika kekuatan 
kedua pihak yang bersengketa hampir 
sama. Ketiga adalah the nature of 
mediation. Karakteristik mediator sangat 
ditentukan untuk keberhasilan suatu 
mediasi. Bertcovitch menganalisis bahwa 
upaya-upaya mediasi yang dilakukan oleh 
negara adikuasa lebih mungkin berhasil  
dari pada mediasi yang oleh negara-negara 
kecil dan menengah. Pengaruh dan sumber 
daya yang dimiliki mediator 
mempengaruhi kesuksesan suatu mediasi. 
20  
C. Perbatasan Suriah –Israel  

Garis perbatasan  antara Suriah dan 
Israel terbagi atas tiga  penetapan. 
Penetapan pertama pada garis delimitasi 
tahun 1923 yang banyak ikut campur dari 
pihak AS, Inggris dan Perancis. Kedua 
penetapan garis perbatasan 1949 yang 
disepakati ketika terjadi peperangan antara 
negara-negara dengan Israel yang terjadi 
pada tahun 1948. Ketiga, penetapan garis 
perbatasan 4 Juni 1967. Penetapan di 
akibat terjadinya penyerangan Suriah dan 
Mesir dalam menghadapi Israel. Ketiga 
penetapan garis perbatasan  menjadi tolak 
ukur bagi Suriah untuk melukan 
perundingan dengan Israel. Dari gambar I 
secara jelas digambarkan tiga penetapan 
garis perbatasan antar Suriah dan Israel.  

Penetapan garis batas tahun 1923 
ditetapkan berdasarkan atas negara 
kolonialisasi dan perang yang terjadi 
antara negara-negara Arab dan Israel. 
Dalam Resolusi Partisi PBB No. 181, 29 
November 1947, garis perbatasan Israel 
dengan Suriah mengikuti garis 
internasional Inggris-Perancis tahun 1923. 
Di perbatasan ini, Israel mendapatkan 
                                                               
 
20 Bercovitch, Jacob, Mediation Success or 
Failure: A Search for the Elusive Criteria, 
Cardozo,J. of Conflict Resolution, Vol.7:, hal. 
300. 
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seluruh Danau Tiberias dengan perbatasan 
garis batas seluas 10 meter atau sekitar 12 
km. Perjanjian antara Inggris dan Perancis 
memberikan hak memancing, berenang 
dan penggunaan air Tiberias dan Hula 
(Bekas Danau) bagi warga Suriah dan 
Lebanon. Selama terjadi Perang Arab-
Israel 1948,  Syria  menguasai  wilayah  
Timur  Laut   Danau. 

 
Gambar  1 

Perbatasan Suriah Israel Berdasarkan  
Garis Batas 1923, 1949 dan 1967  

 
Sumber :     
The Syrian-Israeli Frontier Relevant 
Lines: 1923, 1949, 1967, Monograph, 
Middle East Insight, (1999). 

Tiberias dan Tepi Banias. Pada tahun 
1951, Israel mengeringkan Danau Hula 
dan dimasukan airnya ke Sungai Jordan. 
Wilayah sekitar 15.000 hektar 
dipergunakan untuk pertanian, 
menghilangkan malaria dan meningkatkan 
persediaan air.  Sebaliknya Suriah menolak 
proyek tersebut karena akan 
menghilangkan zona penyanggah yang 
dapat melindungi mereka dari tank Israel. 
Daerah ini dapat meningkatkan kekuatan 
ekonomi dan militer Israel. Suriah 
melancarkan tekanan diplomatik dan 
kekuatan militer untuk menggagalkan 
tetapi tidak berhasil. 21 

                                                
21 Ma’oz, Moshe, Can Israel and Syria Reach 
Peace: Obstacle, Lessons and Prospects, James 
A. Baker III Institute for Public Policy, Rice 

Penetapan garis delimitasi tahun 1949 
disepakati antara Israel dan negara-negara 
tetangga yaitu Mesir, Lebanon, Jordan dan 
Syria. Kesepakatan ini mengakhiri 
permusuhan yang terjadi akibat Perang 
Arab-Israel 1948. Genjatan senjata di 
tandatangani tanggal 20 Juli 1949 di mana 
Suriah dipaksa untuk menahan pasukannya 
dari area yang dievakuasi dan akan 
menjadi zona demiliterisasi. Dalam Garis 
genjatan senjata  ini tidak boleh terdapat  
kekuatan  Israel dan  kekuatan lain yang  
bersifat  militer. Wilayah Jordan di Tepi 
Barat dikenal sebagai Green Line; PBB 
mendirikan badan supervisi dan pelaporan  
untuk memonitor garis genjatan senjata 
tersebut. Untuk mengamankan perbatasan 
ini maka terdapat Triparti Deklarasi 1959 
antara AS, Inggris dan Perancis dalam 
rangka mencegah  terjadinya kekerasan 
dan komitmen untuk perdamaian dan 
stabilitas, tidak menggunakan kekuatan 
militer dan oposisi terhadap perlombaan 
senjata di wilayah tersebut.22 

Dalam Gambar II  dijelaskan bahwa 
wilayah yang terkena genjatan senjata 
sesuai dengan garis demiliterisasi. Di 
wilayah Utara dan Tengah, Suriah lebih 
diuntungkan dengan garis perbatasan tahun 
1923, karena kekuatan militer Suriah lebih 
jauh masuk ke wilayah Israel. Sedangkan 
di Selatan, Suriah juga sebenarnya 
mendapatkan wilayah zona demilitarisasi 
yang lebih ke dalam wilayah Israel. 
Namun demikian hal sangat penting bagi 
Suriah adalah dengan batas 4 Juni 1967, di 
mana Suriah dapat memperoleh sumber air 
tidak saja dari Danau Tiberias melainkan 
juga sepanjang Sungai Jordan. Suriah 
memperoleh lebar 10 meter dari Tepi 
Danau Tiberias dengan panjang 12 km. 
Garis Perbatasan ini menjadi perhatian 
utama Suriah dan Israel. Dalam arti bahwa 
Suriah tidak akan mengakui garis batas 
                                                               
University- March 2005. www.bakerinstitute. 
org/publications/wp_israel  (diakses 3 Juli 
2011) 
22 1949 Armistice Agreements, Wikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/ 1949_Armistice 
_Agreements 
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internasional 1923. Suriah hanya mengakui 
garis batas 4 Juni 1967 sebelum terjadinya 
perang Arab-Israel tahun 1967.  Hal yang 
paling penting adalah  garis batas 4 Juni 
1967 terkait dengan masalah air  yang 
dituntut Suriah dan merupakan solusi yang 
terbaik bagi Suriah untuk mencapai 
kesepakatan, meskipun pernah terjadi 
sengketa di sekitar Danau Tiberias. 23 

Gambar II. 
Garis Delimitasi Suriah dan Israel 

berdasarkan  Zona Demiliterisasi di 
Empat Daerah 

 
Sumber:    
The Syrian-Israeli Frontier Relevant 
Lines: 1923, 1949, 1967,  Monograph, 
Middle East Insight, (1999). 

Danau Tiberias merupakan dasar atas 
sengketa batas antara Suriah dan Israel.  
Mengingkat seringnya terjadi pertikaian 
maka para penangkap ikan kedua negara 
maka Israel mencegah pemancingan di 
ujung Timur Laut Danau dimaksud. Bulan 
Desember 1955, terjadi penembakan oleh 
rakyat Suriah kepada patroli Kapal Laut 
Israel. Mayor Ariel Sharon (pernah 
menjadi Perdana Menteri 2000-2004) 
melancarkan serangan besar-besaran ke 
posisi militer Israel dekat Danau.  
Serangan ini tidak menghentikan Suriah 
untuk melakukan penembakan ke nelayan 
dan tentara Israel.24 

Pertikaian kemudian yang muncul 
antara Suriah dan Israel berkaitan dengan 

                                                
23 Hof, C. Frederic, The Line of June 4, 1967,  
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource 
/Peace/67line.html 
24 Ibid. 

proyek Amerika yaitu the Eric Johnston 
Plan 1953, yang didisain untuk 
menyalurkan air di Perairan Sungai Jordan 
(termasuk Yarmuk) antara Israel, Jordan, 
Syria and Lebanon. Syria menyerang 
secara verbal, diplomatik dan militer 
terhadap proyek Israel ke Perairan Sungai 
Jordan di padang pasir Negev tahun 1958 
sebelah Timur Laut Danau Tiberias.25 
Konflik ini terjadi karena  kedua negara 
ingin menguasai sumber mata air di  
Danau Tiberias. Konflik ini menjadi 
semakin memuncak ketika pada tahun 
1967 Israel menyerang Suriah dan Israel 
serta Jordan dalam perang enam hari. 
Israel mampu menguasai wilayah Dataran 
Tinggi Golan, Sinai, Tepi Barat dan Jalur 
Gaza. Ketegangan memuncak ketika 
Suriah menolak Resolusi DK PBB No. 242 
(22 November 1967) sedangkan Israel, 
Mesir dan Jordan menerimanya. Keadaan 
ini justru memberikan kesempatan kepada 
Israel untuk tetap menguasai Golan, tidak 
bekerjasama atau mengokupasi ke dalam 
Israel secara de facto atau de jure. Keadaan 
ini terus berlanjut meskipun Suriah telah 
menerima Resolusi DK PBB No. 338 (22 
Oktober 1973) yang menyerukan untuk 
mengimplementasikan Resolusi DK PBB 
242. 
 
D. Konferensi Madrid 1991 

Terjadinya serangan Irak ke 
Kuwait, 2 Agustus 1990 merupakan a 
blessing  in disquise atau  berkah yang 
terduga bagi Suriah. Raymond Hinnebush 
menjelaskan bahwa Perang Teluk I 
merupakan kesempatan emas Suriah  untuk 
mendapatkan kredibilitas AS bagi 
kepentingan regional Suriah. Pertama, 
Suriah dan Irak memiliki kebijakan yang 
saling bertentangan. Irak mendukung 
Jenderal Awn di Lebanon yang merupakan 
penghalang bagi hegemoni Suriah di 
Lebanon untuk menghadapi Israel dan  
bantuan Irak terhadap Ikwanul Muslimin 
yang melakukan pemberontakan di Suriah  
tahun 1982. Kedua, dengan adanya tanda-

                                                
25 Ibid 
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tanda bahwa AS akan melakukan upaya ke 
arah perundingan damai atas konflik Arab-
Israel maka Suriah berusaha untuk 
menfaatkan perannya agar Irak tidak dapat 
campur tangan dalam proses perdamian 
Suriah dan Israel. Dalam kunjungannya ke 
Moskow bulan April 1987,  Presiden Hafiz 
al-Assad telah menyampaikan akan 
melakukan perundingan dengan Israel dan 
secara tidak langsung mendorong sepuluh 
ribu Yahudi Rusia imigrasi ke Israel. 
Ketiga, Secara ekonomi, dengan 
mendukung Arab Saudi dalam Perang 
Teluk I maka Suriah tidak akan kehilangan 
bantuan ekonominya dari negara GCC. 
Keempat, Suriah tidak mungkin 
berlawanan dengan negara adi daya untuk 
merealisasikan tujuannya dalam konflik 
Arab-Israel. Presiden Hafiz al-Assad ingin 
agar negara-negara di Timur Tengah dan 
Barat dapat mengerti bahwa jalan ke arah 
perdamaian di Timur Tengah melalui 
Damaskus. Henry Kisingger mengatakan 
there can be no war without Egypt or 
peace without Syria (Tidak ada perang 
tanpa Mesir dan tidak ada perdamaian 
tanpa Suriah). Hal ini sama seperti yang 
disampaikan Menlu AS James Baker 
bahwa dalam situasi ini merupakan awal 
mula suatu kesempatan bahwa Suriah 
merupakan kunci bagi kemajuan yang 
signifikan dalam proses perdamaian di 
Timur Tengah.26  

Peran AS sebagai sponsor Konferensi 
Madrid, Spanyol,  Oktober 1991 berhasil 
membawa Presiden Hafiz al-Assad dan 
Menlu Farouk al-Shara ke Madrid. 
Konferensi Madrid dilaksanakan melalui 
pemisahan pembicaraan bilateral antara 
Israel dan Jordan, Suriah, Lebanon dan 
Palestina dan negosiasi multilateral antara 
Israel dan beberapa negara Arab. 
Perundingan ini merupakan kesempatan 
yang sangat strategis untuk mengadakan 
                                                
26 Brodsky, RJ Matthew, From Madrid to 
Geneva: the Rise and Fall of theSyrian-Israeli 
Peace Process, 1991-2000, Middle East 
Opinion, 2008.   www.middleeastopinion 
.com/history-&-policy  hal. 2-3 . 10.07.2011 

pembicaraan untuk mengatasi konflik 
Arab-Israel. Namun demikian Menurut 
Itamar Robinovich, Ketua Negosiasi Israel 
dalam perundingan di Konferensi Madrid 
mengatakan there was only one crucial 
element missing – the political will by the 
relevant parties to take advantage of the 
new framework in order to reach  a 
settlement ( terdapat satu elemen penting 
yang hilang – kehendak politik oleh 
kelompok yang relevan untuk mengambil 
keuntungan dalam kerangka kerja baru 
dalam rangka mencari suatu penyelesaian). 
Amerika Serikat hanya menjalankan 
agendanya sendiri untuk mencari pengaruh 
dikalangan negara-negara Arab. 
Sedangkan Israel  masih terlihat penuh 
dengan keraguan terhadap keinginan 
Suriah untuk menyelesaikan konflik. 
Meskipun perundingan tidak mencapai 
solusi namun konferensi ini telah 
mempertemukan antara Israel dan Suriah 
serta dengan negara-negara yang 
bersengketa.27 Dalam pidatonya di 
Parlemen, 12 September 1994, Presiden 
Hafiz al-Assad menyatakan: 

Long discussion that lasted for months 
were held with the American 
administration, especially with the 
Secretary of State at that time, James 
Baker, after which we agreed that the 
initiative, which had become clear, aimed 
at building a just and comprehensive 
peace on the basis of Security Council 
Resolution 242 and 338, including a 
political settlement for the rights of the 
Palestinian people, along with an 
American assurance that the United 
States does not endorse the annexation of 
any part of the territories occupied in 
1967, in keeping with a past American 
position that rejected the application of 
Israeli law to the Golan. On the basis we 

                                                
27 Rabinovich, Itamar (2009) Damascus, 
Jerusalem, dan Washington: The Syrian-Israeli 
Relationship As A U.S. Policy Issue, 
www.scps. org/libs/spaw/uploads/files/policy/ 
Syrian_Israel_ Relationship_ us_ policy_ 
eng.pdf . hal. 3-4. 20.06.2010 
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took part in the Madrid conference and 
in the discussion that were held in 
Washington.28  

 
Diskusi yang berjalan lama berbulan-
bulan telah diadakan oleh adminitrasi 
Amerika Serikat, khususnya dengan 
Menteri Luar Negeri James Baker setelah 
kami menyetujuinya inisiatif tersebut, 
yang telah menjadi jelas, ditujukan untuk 
membangun keadilan dan perdamaian 
yang komprehensif berdasarkan resolusi 
Dewan Keamanan PBB No. 242 dan 338, 
termasuk penyelesaian secara politik hak-
hak rakyat Palestina, sepanjang ada 
jaminan Amerika Serikat bahwa AS tidak 
mendukung pendudukan setiap bagian 
wilayah yang diduduki tahun 1967, tetap 
pada posisi AS yang lalu menolak 
penerapan hukum Israel di Golan. 
Berdasarkan hal tersebut, kami 
mengambil bagian pada konferensi 
Madrid dan diskusi-diskusi  yang 
diadakan di Washington. 

Dalam konferensi Madrid terdapat 
berbagai perbedaan mendasar sehingga 
kedua pihak antara Suriah dan Israel perlu 
waktu atau cenderung sulit untuk 
menyatakan dua gagasan yang sangat 
berbeda pandangan. Menurut Suriah, 
kesepakatan akan tercapai bila Israel 
menerapkan legitimasi internasional dan 
resolusi DK PBB No. 242 dan 338; 
mundur dari Dataran Tinggi Golan dengan 
garis delimitasi 4 Juni 1967; tidak ada 
pembicaraan rahasia; tidak ada 
kesepakatan terpisah; perlakuan yang sama 
sesuai keamanan masing-masing; tanah 
untuk perdamaian merupakan kunci 
perdamaian. Sedangkan pihak Israel 
dengan tegas menuntut yaitu harus ada 
normalisasi hubungan dengan hubungan 
diplomatik penuh serta pertukaran duta 
besar; normalisasi memerlukan pengaturan 
hubungan perdagangan dan pariwisata; 
harus ada pengaturan keamanan yang 

                                                
28 Mideast Mirror, 12 September 1994, Vol.08, 
No.175 
 

memuaskan; kebutuhan air bagi Israel 
harus diamankan; penarikan mundur 
merupakan isu terakhir setelah membahas 
masalah ekonomi, keamanan, air dan 
pariwisata; dan kemudian kompromi 
mengenai kewilayahan.29  

 
Negosiasi Sebelum Oslo I 1993 

Kegagalan konferensi Madrid 1991 
mewarnai proses pemilihan umum di mana 
antara Yitzhak Shamir dan Yitzhak Rabin 
yang bertarung untuk memperebutkan 
kursi di Parlemen. Pernyataan Rabin yang 
mengatakan bahwa mengangkat masalah 
Golan sama dengan dengan menghapuskan 
pertahanan Israel telah membuat kecewa 
Dewan Pemukiman Dataran Tinggi Golan. 
Pada bulan September 1992, Rabin 
kembali menyampaikan bahwa Israel siap 
untuk melaksanakan resolusi DK PBB no. 
242 dan 338 di mana menerima kompromi 
atas beberapa wilayah. Bahkan di bulan 
Desember, 1992 Rabin mendeklarasi 
bahwa penarikan mundur akan 
merefleksikan perdamaian. Secara publik 
PM Rabin dengan jelas menyampaikan 
penerimaan penarikan mundur Golan 
untuk menarik perhatian Suriah dalam 
negosiasi.30  

Komitmen Israel untuk mundur dari 
Golan membawa Suriah mengadakan 
negosiasi di Washington  April 1993. 
Ketua Delegasi Suriah dipimpin oleh Duta 
Besar Muwafiq Allaf menekankan bahwa 
Suriah telah siap menerima keinginan 
Israel berdasarkan perdamaian tetapi 
setelah menerima komitmen penarikan 
mundur total.  Menurut Rabinovitch, PM 
Rabin merasa bahwa pernyataan Suriah 
tidak simetris antara konsensi dan 
perdamaian penuh. Pernyataan ini 
merupakan respon dari pernyataan Rabin 

                                                
29 Jabr, Reem, American Foreign Policy 
Towards Syria, Valeta: University of Malta, 
2005 hal. 13-14 
30 Aharon, Yossi Ben, Book Review, The 
Brink Peace by Itamar Rabinovich, Jurnal 
Society, Januari/Februari 2000, hal. 66 
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bahwa penarikan mundur akan 
merefleksikan perdamaian. Dalam 
negosiasi tersebut Suriah dengan tangguh 
menekankan bahwa wilayah untuk 
perdamaian: “you give us (our) territory, 
said Allaf, and we will give you peace. 
(kamu berikan kami (kita) wilayah, berkata 
Allaf, dan kami akan memberikan 
kepadamu perdamaian. Sebaliknya 
delegasi Israel menganggap bahwa 
perdamaian bukan diberikan oleh Suriah. 
Perdamaian merupakan tujuan bersama 
sedangkan wilayah merupakan salah satu 
paket dari komponen perdamaian seperti 
pengaturan keamanan,  pembukaan 
perbatasan, proyek bersama dan 
sebagainya.31  Tujuan Israel adalah 
perdamaian dulu dengan Suriah kemudian 
baru direncanakan penarikan mundur dari 
Golan. 

Dalam pertemuan dengan Menlu 
Warren Cristopher 3 Agustus 1993 di 
Wahshington, Komisi Israel menanyakan 
lebih lanjut bagaimana jika yang dituntut 
oleh Presiden Hafiz al-Assad mengenai 
penarikan mundur terlaksana, pertama, 
apakah Suriah bersedia untuk 
menandatangani perjanjian perdamaian 
dengan Israel; kedua, apakah Suriah siap 
untuk damai penuh termasuk normalisasi 
hubungan; ketiga, apakah Suriah siap 
untuk menawarkan elemen-elemen 
perdamaian sebelum pelaksanaan 
penarikan mundur. Ketika pertanyaan 
tersebut disampaikan ke delegasi Suriah, 
hal yang paling memberatkan bagi 
Presiden Hafiz al-Assad adalah mengenai 
normalisasi. Suriah berpendapat bahwa 
normalisasi bukan suatu persyaratan sesuai 
dengan resolusi PBB no. 242.32  

Pada tanggal 4 Agustus 1993, Menlu 
Warren Christopher mengunjungi Suriah 
dan menyampaikan proposal PM Rabin 
yang menuntut 5 tahun periode untuk 
mundur penuh. Pada fase pertama 
penarikan tidak ada pemukiman yang akan 

                                                
31 Ibid. 
32 Ibid. hal. 67-68 
 

dievakuasi. Presiden Hafiz al-Assad 
menolak tawaran PM Rabin dengan 
menanyakan dua pertanyaan kepada Menlu 
Warren Christopher:  

 
When Rabin Talks of full withdrawal 
does he mean a withdrawal to the posts 
Israel held on June 4, 1967? 
Christopher replied: I have a 
commitment to a full withdrawal 
without a specific determination. Does 
Israel have further claims to any lands 
it occupied on the Syrian front June 
1967, Christopher replied: not as far as 
I known. (MEMRI, 1 Desember 1999, 
Special Dispatch No.60) 

 
Ketika Rabin mengatakan penarikan 
penuh apakah yang dia maksud 
penarikan pada wilayah yang Israel 
duduki  4 Juni 1967? Christopher 
menjawab: Saya telah berkomitment 
penarikan mundur penuh tanpa 
penentuan khusus, apakah Israel 
memiliki tuntutan lain pada wilayah 
lain yang diduduki pada garis terdepan 
Suriah Juni 1967, Christopher 
menjawab: tidak, sejauh yang saya 
ketahui. 

Menurut Patrick Seale jawaban 
Christoper tidak memuaskan karena tidak 
jelas menyebutkan hingga sejauh mana 
penarikan mundur pasukan Israel.  Namun 
yang tersirat  adalah penarikan mundur 
penuh yang akan dilakukan Israel hanya di 
wilayah Dataran Tinggi Golan tidak 
meliputi Gaza dan Tepi Barat.  Dalam 
masalah penarikan mundur, Presiden Hafiz 
al-Assad tidak diyakinkan apakah 
penarikan mundur sesuai dengan garis 
batas 4 Juni 1967 atau  garis batas 
internasional 1923. Dengan garis batas 4 
Juni 1967, Suriah akan memperoleh lebih 
wilayah Dataran Tinggi yaitu lebih dari 18 
Km2 jika dibandingkan dengan garis batas 
internasional 1923. Sehingga Suriah dapat 
memperoleh sumber air di Danau 
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Tiberias.33  Namun demikian Presiden 
Hafiz al-Assad tidak secara spesifik 
menolaknya melainkan yang menjadi 
perhatiannya adalah penolakan atas 
proposal untuk membangun hubungan 
diplomatik. Sebaliknya Suriah hanya 
merespon dengan istilah hubungan damai 
yang normal. Di samping itu, Suriah  tetap 
menerima dasar pernyataan “penarikan 
mundur penuh untuk mengembalikan 
perdamaian penuh”. Lebih lanjut, Presiden 
Hafiz al-Assad menyetujui partisipasi 
militer internasional dalam pengaturan 
keamanan. Sedangkan mengenai Jadwal 
implementasinya, Presiden Assad 
menawarkan jangka waktu 6 bulan dari 
pada 5 tahun. Langkah ini dinilai oleh PM 
Rabin merupakan penolakan penuh atas 
proposalnya.34 

 
Perundingan Pasca Oslo  

Pada Juni 1994, PM Rabin 
menekankan bahwa penarikan mundur 
sesuai dengan garis batas 4 Juni 1967.  
Pada 18 Juli 1994,  PM Rabin dan Menlu 
Christopher setuju agar AS menyampaikan 
kepada Suriah bahwa Israel menerima 
penarikan mundur dengan batas tersebut.  
Dalam perjalanan ke Timur Tengah, 
Presiden Clinton bertemu dengan Presiden 
Hafiz al-Assad di Damaskus pada 27 
Oktober 1994. Secara pribadi, Presiden 
Assad untuk pertama kalinya 
mengungkapkan bahwa misi diplomatik 
Israel dapat berada dengan Suriah selama 
empat bulan sebelum masa penarikan 
mundur selesai.35  

Proses negosiasi berlanjut pada bulan 
Mei 1995, Suriah dan Israel mencapai 
terobosan ketika mereka bernegosiasi 
masalah kertas kerja tentang Aims and 
Principles of Security Arrangements.  

                                                
33 Pressman, Jeremy, Mediation, Domestic 
Politics, and the Israeli-Syrian Negotiations, 
1991-2000, Security Studies 16, No. 3, July-
September 2007, hal. 360-365. 
 
34 MEMRI, 1 Desember 1999, Special Dispatch 
No.60 
35 Ibid. Pressman, hal. 361 

Kertas kerja ini tidak mengikat kedua 
pihak, tetapi kertas kerja tersebut 
merupakan dasar untuk mencapai 
kesepakatan atas isu-isu lainnya. Masalah 
yang paling mengganjal adalah pengaturan 
keamanan. Suriah menginginkan 
pengaturan yang seimbang sedangkan 
Israel menginginkan pola asimetris dalam 
rangka mengawasi Suriah di Dataran 
Tinggi Golan. Terdapat dua isu yang 
dibahas mengenai pengaturan keamanan 
yaitu pertama, Israel menuntut bahwa 
stasiun peringatan dini yang berada di 
Gunung Hermon tetap dipertahankan 
setelah perjanjian perdamaian 
ditandatangani. Kedua, PM Rabin 
menginginkan untuk membatasi 
penyebaran kekuatan militer Suriah setelah 
perjanjian perdamaian. 36  

Dalam pernyataannya kepada Menlu 
Warren Christopher, Presiden Hafiz al-
Assad menolak tuntutan pertama Israel 
karena stasiun tersebut merupakan simbol 
penjajahan. Dalam tuntutan kedua, Suriah 
dengan keras menolaknya karena telah 
membatasi ruang gerak militer Suriah 
dengan membagi atas 4 zona – satu zona 
tanpa kekuatan militer, zona kedua 
pembatasan kekuatan militer, zona ketiga 
hanya dua devisi militer Suriah 
diperbolehkan dan terakhir hanya untuk 
bandara militer. Patrick Seale 
menggambarkan bahwa tuntutan 
pengaturan keamanan adalah sebagai 
bagian untuk mempertahankan hegemoni 
militer Israel dalam jangka panjang. 
Menurutnya Suriah tidak akan mungkin 
menginginkan perdamaian  yang hanya 
akan  meningkatkan superior regional 
Israel melalui keuntungan strategis.37 
Namun demikian kedua negara sangat 
optimis untuk dapat mengatasi perbedaan 
tersebut.  Akhirnya Suriah tidak lagi 
mendesak mengenai kesamaan dan 
simetrik  penarikan mundur kekuatan 
militer Suriah dan Israel di Dataran Tinggi 
Golan. Hal ini disebabkan karena Suriah 
memiliki wilayah yang lebih luas dari 
                                                
36 MEMRI: 2 Desember 2009 
37 MEMRI: 2 Desember 2009 
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Israel dan memberikan kesempatan atau 
momentum yang baik dalam proses 
negosiasi Suriah-Israel. Israel berpendapat 
bahwa simetrik mundurnya kekuatan 
militer Israel akan mengosongkan sebagian 
besar porsi kekuatan militer Israel di 
bagian utara. Akhirnya pada tanggal 22 
Mei 1995 versi akhir kertas kerja tersebut 
selesai  dan mendepositokan ke AS.38  

 
E. Pembicaraan di Wye Plantation 

Dalam waktu empat bulan kemudian, 
tanggal 4 November 1995, PM Rabin 
dibunuh dan Shimon Peres menjadi Acting 
Perdana Menteri Israel. Prospek 
perdamaian antara Suriah dan Israel 
kembali redup. Namun pada 27-29 
Desember 1995, Suriah dan Israel kembali 
memulai negosiasi di Wye Plantation, 
Maryland di bawah mediasi AS, untuk 
mengakhiri state of war dan pengaturan 
waktu serta keamanan penarikan mundur 
Israel dari Dataran Tinggi Golan. Suriah 
dan Israel  masing-masing diwakili oleh 
Dubes Walid al-Muallem, Dubes Suriah 
untuk AS dan Uri Savir, Direktur Jenderal 
Kementerian Luar Negeri Israel, 
sedangkan  Tim AS dipimpin oleh Dennis 
Ross, Utusan Khusus Timur Tengah. 

Pada pembicaraan kedua yang terjadi 
pada 24-26 Januari dan 29-31 Januari 
1996, Israel meluaskan pembicaraan secara 
luas seperti negosiasi yang dilakukan 
dengan Jordania, padahal menueurt Suriah 
mengenai isu-isu seperti air dan kerja sama 
ekonomi akan dirundingkan setelah Israel 
komitmen untuk mundur dari Dataran 
Tinggi Golan. Untuk mengatasi perbedaan, 
Menlu Warren Christopher  melakukan 
diplomasi ulang-alik pada Februari 1996 di 
kedua negara adalah untuk menengahi 
perbedaan kedua pandangan tersebut. 
Akhirnya  pada tanggal 27-29 Februari 
1996 kedua negara sempat mengadakan 

                                                
38 Nejad, Ahmad Soltani (2006) the Ineffective 
Role of the United States in the Syrian-Israeli 
Peace Process During the 1990s, J. Humanities, 
Vol.13 (I). hal. 128 
 

pembicaraan, namun pembicaraan 
selanjutnya yang dijadwalkan pada minggu 
berikutnya digagalkan oleh Israel pada 4 
Maret 1996. Dubes Walid Moualem 
menjelaskan: 
 

We complete 75 percent of the work of 
negotiating an agreement. We agreed 
that there would be a complete Israeli 
withdrawal, to be implemented in two 
stages – though  there was still a gap 
on the total implementation time, with 
them requiring three years, and us 
offering sixteen months. Regarding 
security arrangement, we agreed there 
would be early warning from air and 
space; zones of demilitarization and 
zones of limited forces in the area from 
Quneitra to Safad, that is, the relevant 
areas – though we still disagreed on the 
types and precise locations of these 
deployments. We even agreed on some 
confidence-building measures. 
Regarding normalization, I agreed nine 
of the fifteen elements that were on the 
table.39 
 
Kami menyelesaikan 75 persen upaya 
negosiasi untuk perjanjian. We setuju 
bahwa terdapat penarikan mundur Israel 
secara komplit, dan akan 
diimplementasikan dalam dua tahap – 
tetapi terdapat perbedaan mengenai 
waktu implementasinya secara 
keseluruhan, mereka memerlukan tiga 
tahun dan kami menawarkan enam 
belas bulan. Berkaitan dengan 
pengaturan keamanan, kami setuju 
bahwa terdapat pendeteksian dini dari 
udara dan angkasa dari Quneitra ke 
Safad, bahwa ini merupakan kawasan 
yang relevan – tetapi  kami tetap tidak 
setuju mengenai tipe dan ketepatan 
lokasi penempatannya. Kami setuju 
beberapa tindakan pembangunan 
kepercayaan diri. Berkaitan dengan 
normalisasi, saya setuju sembilan butir 

                                                
39 Ibid, hal. 132 
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dari lima belas elemen yang 
disampaikan dalam negosiasi.  

Dua isu yang sangat penting dalam 
pembicaraan di Wye Plantation adalah 
keadaan damai dan isu ekonomi. Kondisi 
damai penuh oleh Suriah sedikitnya terdiri 
dari tiga masalah. Pertama, pengakhiran 
perang; Kedua, keseimbangan pengaturan 
keamanan; Ketiga, adalah finalisasi 
perselisihan perbatasan. Suriah 
menegaskan bahwa perdamaian penuh 
meliputi hubungan damai tetapi tidak perlu 
persahabatan dan normalisasi. Suriah 
berpendapat bahwa negaranya 
mengadakan perdamaian dengan banyak 
negara tetapi hanya beberapa negara yang 
memiliki hubungan sangat dekat. 
Sebaliknya Israel mengharapkan bahwa 
perdamaian penuh tidak sekedar hanya 
hubungan yang normal. Israel 
menginginkan agar Suriah mengakhiri 
hubungan baik dengan Iran, menghalangi 
militan Islam di negara tetangga Lebanon 
dan menutup markas kelompok Palestina 
di Damaskus. 
 
F. Pembicaraan di Washington 

Setelah Suriah dengan serius 
melakukan negosiasi dengan PM Yitzhak 
Shamir, PM Yitzhak Rabin dan PM 
Shimon Perez maka negosiasi 
mendapatkan angin segar kembali setelah 
PM Ehud Barak dapat mengalahkan PM 
Netanyahu pada 17 Mei 1999. Optimisme 
kembali ke puncak ketika seorang jurnalis 
Inggris, Patrick Seale (orang kepercayaan 
Presiden Suriah) berkunjung ke Israel 
sebelum PM Ehud Barak disumpah 
menjadi PM. Pesan PM Ehud Barak 
kepada Presiden Suriah, bahwa Barak 
menekankan bahwa kegagalan negosiasi 
dengan Rabin adalah kesempatan yang 
terlewatkan karena adanya 
kesalahpahaman posisi Israel.  Bahkan dari 
laporan yang disampaikan bahwa sangat 
jarang Presiden Assad memuji PM Barak 
dan menggambarkannya sebagai seorang 
yang tegas dan jujur yang ingin damai 
dengan Suriah. Suriah menginginkan agar 
pembicaraan dimulai dari  masalah di 

mana mereka berhenti negosiasi. Suriah 
menegaskan kembali bahwa Israel tetap 
harus mundur pada batas 4 Juni 1967.40  

Kemenangan PM Ehud Barak 
disambut baik oleh Pemerintahan Clinton 
dengan memberikan kesempatan untuk 
menfasilitasi proses perdamaian. PM 
Barak menyampaikan bahwa: 

 
There is no doubt that Presiden Assad 
has shaped the Syrian nations. His 
legacy is strong, independent, self-
confident Syria... a Syria which, I 
believe, is very important for the 
stability of the Middle East. The only 
way to build a stable, comprehensive is 
through an agreement with Syria. That 
is the keystone of peace... His policy is 
to strengthen the security of Israel by 
putting an end to the conflict with 
Syria. 41 

 
Tidak ada keraguan bahwa Presiden 
Assad telah menentukan bangsa Suriah. 
Warisannya adalah kuat, merdeka, 
percaya diri Suriah... Suriah di mana, 
saya percaya, adalah penting bagi 
stabilitas Timur Tengah. Hanya jalan 
untuk membangun kestabilan, 
komprehensif adalah melalui perjanjian 
dengan Suriah. Hal itu merupakan 
pijakan perdamaian. Kebijakannya 
adalah untuk memperkuat keamanan 
Israel dengan mengakhiri konflik 
dengan Suriah. 

Setelah terjadi pembicaraan antara 
Menlu Madeline Albright dan Presiden 
Hafiz al-Assad awal Desember 1999, maka 
tanggal 8 Desember 1999, Presiden 
                                                
40 Carmon. J dan Feidner, Y (1999) Israel-
Syrian Negotiation, Part I: From Hope to 
Impass, MEMRI, 12 Agustus 1999,  
www.memri.org/report/en/print286.html  
23.03.2010. 
 
41 Nejad, Ahmad Soltani,  The Syrian-Israeli 
Peace Process and the United States from Hope 
to Impass 1991-2000, Belgia:Universiteit Gent, 
2004, hal. 56 
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Clinton mengumumkan bahwa Suriah dan 
Israel setuju untuk memulai negosiasi dari 
masalah terakhir yang dibahas, tanpa ada 
persyaratan.  Selain itu adalah rencana 
Israel untuk menarik mundur dari Lebanon 
Selatan yang disampaikan dalam 
kampanyenya dengan atau tanpa perjanjian 
dengan Suriah. Keinginannya untuk 
menarik mundur pasukannya dari Lebanon 
telah memperlunak Suriah untuk kembali 
ke meja perundingan. Dalam pidatonya 
PM Barak menyampaikan akan memulai 
melakukan negosiasi dengan Suriah dan 
berhasil menyakinkan Suriah melalui 
Presiden Clinton bahwa Israel akan 
mundur dari Dataran Tinggi Golan maka 
membuat Wakil Presiden Suriah Abdul al-
Halim Khadam menyampaikan kepada 
pimpinan organisasi Palestina dan 
Hezbollah untuk mempersiapkan genjatan 
senjata terhadap Israel.42 

Negosiasi di Washington yang 
dilakukan oleh Menlu Suriah Farouk al-
Shara dan PM Ehud Barak merupakan 
hasil suatu kesepakatan dari AS sebagai 
mediasi bahwa PM Barak telah menerima 
tawaran penyerahan wilayah dengan  
jaminan keamanan dan isu-isu lainnya. 
Pertemuan di Shepherdstown tanggal 3 
Januari 2000  dibicarakan bahwa 
keamanan harus pertama dibahas, 
sedangkan Suriah mendesak bahwa 
penarikan mundur Israel dari Dataran 
Tinggi Golan harus dibahas dahulu 
sebelum membahas isu-isu lainnya. Kedua 
pihak tidak dapat mencapai kompromi. 
Dalam hal ini AS menawarkan empat 
komisi teknis yang akan membahas isu-isu 
terkait seperti perbatasan/ penarikan 
mundur, pengaturan keamanan, air dan 
normalisasi hubungan. Menlu Farouk al-
Shara mengatakan bahwa  

 

                                                
42 Carmon. J dan Feidner, Y,  Israel-Syrian 
Negotiation, Part I: From Hope to Impass, 
MEMRI, 12 Agustus 1999, 
www.memri.org/report/en/print286.html    
23.03.2010. 
 

Peace for Syria means the return of all 
its occupied land. While for Israel, 
peace will mean the end of the 
psychological fear which the Israelis 
have been living in as a result of the 
existence occupation which is 
undoubtedly the source of all 
adversities and wars.43  

 
Damai untuk Suriah maksudnya 
pengembalian seluruh wilayah yang 
diduduki. Sedangkan untuk Israel, 
damai maksudnya mengakhiri 
ketakutan psikologis di mana rakyat 
Israel telah hidup sebagai hasil dari 
keberadaan pendudukan yang tidak 
diragukan lagi merupakan sumber dari 
permusuhan dan perang. 

 
Dalam pertemuan di Shepherdstown 

telah dikeluarkan dokumen tujuh halaman 
yang ditulis oleh pemerintah AS sebagai 
suatu draft perjanjian perdamaian Suriah 
dan Israel.44 Draft ini merupakan resume 
dari isu-isu di mana Suriah dan Israel telah 
menyetujuinya dalam negosiasi 
sebelumnya dan perbedaan-perbedaan 
yang perlu dipecahkan. Dalam draft 
tersebut disebutkan bahwa kedua pihak 
setuju mengakhiri keadaan perang dan 
membangun perdamaian. Suriah telah 
menunjukan fleksibilitas dalam beberapa 
isu seperti pengaturan keamanan dan 
hubungan normalisasi. Di bidang 
keamanan kedua pihak telah setuju untuk 
pada area pembatasan kekuatan militer dan 
kemampuannya. Namun terdapat 
ketidaksetujuan dalam zona demiliterisasi 
yaitu Suriah mendesak adanya kesamaan 
                                                
43 Op.,Cit. Nejad, hal. 163. 

44 A Framework for Peace between Israel and 
Syria, Draft perjanjian damai yang 
disampaikan oleh pemerintahan Clinton kepada 
Israel dan Suriah di Shepherdstown, W. VA, 
tanggal 8 Januari  2000 
(http://www.mideastinfo.com/ 
documents/golan_treaty .htm#Relations)  
23.06.2011 
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jarak dari garis perbatasan sedangkan 
Israel menginginkan zona demilitarisasi 
lebih luas ke wilayah Suriah.  

Di bidang keamanan, Suriah setuju 
ditempatkan stasiun peringatan dini di 
Gunung Hermon yang dioperasikan oleh 
AS dan Perancis. Meskipun pada awal 
perundingan Suriah menolak penempatan 
stasiun tersebut karena peralatan teknis 
seperti satelit AS akan menyediakan bagi 
Israel informasi yang cukup atas 
pergerakan militer Suriah. Draft dokumen 
juga mengindikasikan pengakuan masing-
masing atas kedaulatan, wilayah dan 
integritas serta kemerdekaan dan hak untuk 
hidup damai  di dalam batas wilayah yang 
aman dan diakui. Masing-masing pihak 
akan membangun hubungan diplomatik 
dan hubungan konsuler termasuk 
pertukaran duta besar.  Mereka setuju 
untuk mempromosikan ekonomi dan 
perdagangan bilateral termasuk  bebas arus 
masyarakat, barang dan pelayanan antar 
kedua negara. Di samping itu mereka 
setuju untuk mempromosikan kerjasama di 
bidang pariwisata.45  

 
G. Konferensi Tingkat Tinggi di Jenewa 

Perundingan damai Suriah-Israel 
menuju terang ketika pada tanggal 27 
Februari 2000, PM Barak secara umum 
mengkonfirmasikan atas komitmennya 
terhadap pernyataan PM Rabin tahun 1993 
(Rabin deposit) yang menyetujui penarikan 
mundur dari garis batas 4 Juni 1967 
sebagai dasar pembicaraan antara Suriah 
dan Israel. (New York Times, 23 Maret 
2000).  Sebelumnya keputusan ini sangat 
berat karena rakyat Israel menginginkan 
perdamaian dengan Suriah tetapi tidak 
setuju untuk mundur dari Dataran Tinggi 
Golan. Pada Desember 1999 hanya 13% 
rakyat Israel yang setuju mundur dari 
Dataran Tinggi Golan. Pada awal Januari 
2000, rakyat Israel yang setuju menjadi 
49%. Dalam kaitan ini PM Ehud Barak 
kembali dari komitmennya untuk tidak 
membahas batas 4 Juni 1967. Menurut 

                                                
45 Washington Post, 1 Januari 2000 

Presiden Clinton, di Shephersdtown,  
jurang perbedaan antara Suriah dan Israel 
tidak terlalu besar. Suriah sebenarnya telah 
setuju bahwa Israel akan mempertahankan 
jalur lebar 10 meter sekitar Danau Tiberias 
dan bahkan dengan jalur lebar 50 meter 
sesuai dengan negosiasi garis delimitasi 4 
Juni 1967. 

Dalan perundingan di Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) di Jenewa, 26 Maret 
2000, Presiden Clinton menjelaskan 
persyaratan maksimun Israel untuk 
membuat perdamaian dengan Suriah. Dua 
keinginan Israel  adalah menguasai seluruh 
air (termasuk Danau Tiberias dan Sungai 
Jordan) dan mengontrol wilayah ratusan 
meter sebelah Timur Danau Tiberias. PM 
Barak sebenarnya telah memberikan 
kompensasi kepada Israel di wilayah al-
Hima (Hamat Gader) beberapa kilometer 
Tenggara Danau yang merupakan 
kedaulatan Israel secara hukum 
internasional dan pernah diduduki Suriah 
pada tahun 1951. Tuntutan ini tidak dapat 
diterima oleh Suriah. Presiden Hafiz al-
Assad menolak permintaan ini. Menurut 
Patrick Seale: 

 
The summit never recovered from this 
unfortunate start.  It turned into a 
fiasco damaging Assad’s hitherto 
friendly relations with American 
President. Assad returned home in a 
sour mood. He felt he had been tricked. 
(Nejad, 2006:59) 

 
KTT tidak pernah menghidupkan 
kembali dari permulaan yang tidak 
sepaham. Hal ini kembali menjadi 
bencana yang merusak hubungan 
persahabatan Assad dengan Presiden 
Amerika Serikat. Presiden Assad 
kembali ke negaranya dengan rasa 
kekecewaan. Dia merasa tertipu. 

 
Pada perundingan di Jenewa 2000, 

Suriah telah memberikan konsensi untuk 
melakukan normalisasi hubungan,  setuju 
untuk melakukan pengaturan air bersama, 
setuju untuk menempatkan stasiun 
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peringatan dini di bawah pengawasan AS 
dan Perancis dan lainnya yang sangat 
fleksibel. Semua konsensi bisa ditawar 
kecuali wilayah Dataran Tinggi Golan. 
Wilayah tersebut merupakan simbol 
kedaulatan dan kemerdekaan. Tidak ada 
tawar-menawar untuk memberikan 
seincipun kepada Israel. Kegagalan ini 
disinyalir karena penasihat PM Barak telah 
memberikan masukan yang salah bahwa 
ketika Presiden Hafiz al-Assad dalam 
kondisi yang kurang sehat maka Suriah 
akan dapat ditekan untuk memberikan 
konsensi wilayah di sekitar Danau.46  

 
E. Kesimpulan 

Negosiasi dengan batas internasional 
4 Juni 1967 mengalami kegagalan karena 
secara regional masalah wilayah tersebut 
menjadi faktor penting bagi keamanan 
wilayah dan sumber air bagi Israel. 
Provokasi penembakan atas wilayah Israel 
dapat dengan mudah dilakukan melalui 
Dataran Tinggi Golan. Peran Suriah di 
wilayah yang berbatasan dengan Lebanon 
dan memiliki hubungan dekat dengan 
Hezbollah dan faksi-faksi Palestina di 
Damaskus menjadi faktor pertimbangan 
politik bagi Israel untuk mundur dari batas 
4 Juni 1967. Penolakan Israel atas wilayah 
tersebut merupakan ketidakpercayaan 
Israel atas Suriah dan keinginan Israel 
untuk menguasi sumber mata air di Danau 
Tiberias secara penuh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
46 Pipes, Daniel (2000),   Syria-Lebanon-Israel 
Triangle: The End Of The Status Quo?, 
Washington Institute Soref Symposium, May 
19, 2000,   www. danielpipes.org/959/syria-
lebanon-israel-triangle-the-end-of-the-status-
quo   5.08.2011 
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BUDAYA POLITIK HUKUM ISLAM ERA ORDE BARU* 
 

Dr. H. Kamsi, M.A. 
 

Abstract 
 

Political of Islam law is very effected by political and law culture background since 
Dutch government. The majority of Indonesia society is Moslem, so Islam rule as the 
thought and value assured as the truth can be the factor influencing political of national 
law. It can be seen from much legislation allowing Islam rule not only for Moslem, but 
also for all citizens full many dimension of political dynamic. The law of Moslem 
marriage in new era is the fact from the product of political Moslem law. 

 
صخمل  

حكام اإلسالمیة فى إندونیسیا بالخلفیات السیاسیة والثقافیة السائدة فى تأثر تشریع األ
ألن أغلبیة المواطنین اإلندونیسیین من المسلمین، أصبحت . البالد منذ عھد االحتالل الھولندى

عامال مؤثرا فى تقنین القوانین  –كعقیدة وقیمة فى حیاة المسلمین  –الشریعة اإلسالمیة 
ھذا األمر فى مختلف القوانین اإلندونیسیة المبنیة على الشریعة اإلسالمیة وظھر . اإلندونیسیة

سواء تلك القوانین التى تلزم كافة المواطنین مسلمین كانوا أو غیر المسلمین أو تلك القوانین 
وال ینكر أحد أن قانون األحوال الشخصیة اإلسالمیة فى عھد . التى تلزم فئة المسلمین فقط

 .وھارطا واحد من منتجات تشریع األحكام اإلسالمیة فى البالدالرئیس األسبق س
 
 
A. Pendahuluan 

Indonesia —baik karena alasan 
perubahan dari negara jajahan menjadi 
merdeka maupun alasan ideologis amanat 
rechtsidea, yaitu cita-cita hukum yang 
termuat dalam konstitusi dan pembukaan 
UUD 1945— berkehendak dan bahkan 
berkebutuhan untuk terus mengganti, 
memperbaiki atau menyempurnakan 
hukum-hukum peninggalan kolonial 
dengan hukum yang baru. 

Keinginan  untuk menegakkan  syariat 
Islam, baik melalui jalur politik dan 
konstitusi yang legal maupun melalui 
perjuangan fisik dengan menentang  
pemerintah yang sah, telah menjadi bagian 
dari sejarah panjang perjuangan umat 
Islam di negeri ini. Namun demikian  
kenyataan sosial politik menunjukkan 
bahwa  gagasan semacam itu tidak pernah 
mendapat dukungan mayoritas penduduk 
Indonesia. Fenomena  ini oleh banyak 
pengamat dianggap aneh, sebab Indonesia 
dikenal sebagai negeri dengan penganut 
Islam terbesar di dunia.  Pertanyaan 

mengemuka, bagaimana mungkin gagasan 
penegakan syariat Islam  di negeri yang 
mayoritas penduduk Muslim tidak pernah 
mendapat sambutan serius.47 Kenyataan-
nya, realitas politik menunjukkan bahwa 
Indonesia secara konstitusional bukan 
negara Islam melainkan  negara Pancasila. 
Oleh karenanya, tidaklah mungkin secara 
formal kelembagaan umat Islam 
mewujudkan seutuhnya prinsip Islam 

                                                
  *Resume Disertasi. DINAMIKA 
POLITIK  HUKUM DAN POSITIVISASI 
SYARIAT ISLAM DI  INDONESIA  (STUDI 
HUKUM PERKAWINAN ERA ORDE 
BARU) 

47Ahmad Faissal, Rekonstruksi Syariat 
Islam (Kajian Tentang Pandangan Ulama 
Terhadap Gagasan Penegakkan Syuar`at Islam 
Oleh KPPSI di Sulawesi Selatan, (Yogyakarta: 
Disertasi Program Pasca Sarjana UIN Sunan 
Kaliaga, 2004) hlm. 2-3. 
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tentang hukum terutama dalam bentuknya 
yang resmi.48 

Dasar dan corak politik hukum 
Indonesia bersumber pada  Pembukaan 
UUD 1945, yang mengandung cita-cita 
negara, cita-cita hukum dan dasar-dasar 
politik hukum negara. Hukum ditujukan 
untuk mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia, kemakmuran 
rakyat, memenuhi prinsip kemanusiaan, 
serta dilandasi oleh demokrasi dan 
musyawarah yang menghormati ajaran 
agama. Dengan landasan itulah politik 
hukum dibangun dan dikembangkan, baik 
pada tataran tujuan maupun proses 
pembentukan hukum dalam berbagai 
perundang-undangan. Karena pemaha-man 
terhadap hukum di Indonesia dipengaruhi 
oleh paham positivistik, maka pada 
kenyataannya hukum –khususnya 
peraturan perundang-undangan– adalah 
merupakan produk politik. 

Sebagai negara demokrasi –walaupun 
masih pada tahap demokrasi yang belum 
mapan– proses pembentukan hukum di 
Indonesia sangat dipengaruhi oleh 
kekuatan-kekuatan politik yang ada dan 
perbedaan ideologi maupun kepentingan 
politik masing-masing kekuatan itu. 
Hukum yang lahir dari negara demokratis 
sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan 
pendapat rakyat melalui prosedur 
demokrasi. Hal ini berbeda dengan negara 
otoriter yang sangat dipengaruhi oleh 
pihak penguasa. Pada kenyataannya, 
pembentukan hukum sangat didominasi 
oleh elit-elit politik yang memiliki otoritas 
yang dianggap representasi rakyat dan di 
lain pihak keterlibatan rakyat secara 
langsung masih minim.49  

                                                
48Moh. Mahfud MD, ‘Politik Hukum: 

Perbedaan Konsepsi Antara Hukum Barat dan 
Hukum Islam’ dalam  Al-Jami`ah  Journal of 
Islamic Studies State Institute of Islamic 
Studies (IAIN) Sunan Kalijaga, No. 
63/VI/1999 hlm. 43   

 49Moh. Mahfud  MD, Politik Hukum di 
Indonesia,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 
15-32. 

Persoalan berikutnya adalah 
bagaimana sebenarnya format politik 
hukum nasional Indonesia dan bagaimana 
keberadaan hukum Islam dalam 
pembangunan hukum Indonesia khususnya 
di era Orde Baru. Pada era ini kebijakan 
politik hukum telah berhasil  menjadikan 
hukum Islam dalam  bentuk perundang-
undangan, di antaranya Undang-Undang 
Nomor 1 tentang Perkawinan pada tahun 
1974 beserta Peraturan Pelaksananya yang 
berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan 
Instruksi Presiden  (Inpres) Nomor 1 
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam (KHI). Di dalam prundang-undangan 
tersebut tercakup reformasi kelembagaan 
(institutional reform), reformasi 
perundang-undangan (instru-mental 
reform), dan reformasi budaya hukum 
(cultural reform).50. Pertanyaann-nya 
adalah bagaimanakah dinamika politik 
bangsa Indonesia pada umumnya dan umat 
Islam khususnya, dan apakah dinamika 
politik umat Islam  pada saat itu 
berpengaruh terthadap positivisasi hukum 
Perkawinan Islam? 

Fokus penelitian ini adalah persoalan 
politik hukum Islam dalam formulasi dan 
kodivikasi atau positivisasi hukum 
perkawinan pada kurun waktu kekuasaan 
pemerintahan era Orde Baru. Persoalan  
tersebut dapat dirumuskan dengan 
pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah dinamika politik umat 

Islam (bentuk-bentuk hubungan umat 
                                                

 50Jimly Asshiddiqie, ‘Hukum Islam dan 
Reformasi Hukum Islam’ makalah 
disampaikan pada Seminar Penelitian Hukum 
tentang Eksistensi Hukum Islam Dalam 
Reformasi Sistem Nasional  diselengarakan 
oleh PHN Departemen Kehakiman dan Hak 
Asasi Manusia, di Jakarta, 27 September 2000, 
www.theceli.com/dokumen/produk/ 
jurnal/jimly/j011.htm. Ketiga istilah di atas 
dapat disebut juga dengan legal struktur, legal 
substance dan legal culture lihat Lawrence M. 
Friedman, The Legal System a Social Science 
Perspective,(New York: Russell Sage 
Foundation, 1975), hlm. 14-15. 
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Islam dengan negara) mempengaruhi  
formulasi dan kodifikasi atau 
positivisasi  hukum perkawinan di 
Indonesia? 

2. Bagaimanakah formulasi pengintegra-
sian hukum Islam ke dalam sistem 
hukum nasional sebagaimana kasus 
berlakunya Undang-Undang Per-
kawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan 
aturan-aturan organiknya  berkait 
dengan politik umat Islam (bentuk-
bentuk  hubungan umat Islam dengan 
negara) pada era Orde Baru? 

Bertalian dengan ini maka  persoalan-
persoalan yang dipaparkan  adalah  hukum  
perkawinan  Islam di  era orde lama, 
dinamika  hubungan negara  dan Islam, 
dinamika politik hukum perkawinan Islam 
di era Orde Baru, pengembangan hukum 
perkawinan Islam dan    kontribusinya di 
Indonesia. 

Dari rumusan masalah beserta 
identifikasi dari pertanyaan di atas, tujuan 
utama dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk menemukan dinamika politik 

umat Islam dan pemerintah serta 
hubungannya dengan positivisasi 
hukum perkawinan Islam di Indonesia 
pada era Orde Baru. 

2. Untuk menemukan bentuk atau 
formulasi pengintegrasian hukum 
perkawinan Islam ke dalam sistem 
hukum nasional terkait dengan 
dinamika politik pada era Orde Baru 

3. Untuk memberikan kontribusi 
pemerintah dan lembaga lain terhadap 
terbitnya peraturan perundang-
undangan hukum perkawinan Islam 
sesuai dengan dinamika politik yang 
berkembang pada era Orde Baru. 

Adapun manfaat penelitian ini 
dikategorikan menjadi dua yaitu: manfaat 
prsktis dan teoritis. 
Manfaat praktis : 
1. Hasil  penelitian ini dapat menjadi 

acuan bagi  model pemberlakuan dan 
perluasan hukum Islam melalui sebuah 
instrumen hukum yang memiliki 
kekuatan juridis. 

2. Hasil penelitian ini dapat untuk 
memperluas wawasan mengenai politik 
Islam dalam upaya positivisasi hukum 
perkawinan Islam baik di dalam 
maupun di luar lembaga legislatif pada 
era Orde Baru.  

Manfaat teoritis, penelitian ini dapat 
memberikan  kontribusi  dalam pengem-
bangan khazanah kajian pemikiran tentang 
politik Islam dan khususnya politik hukum 
Islam di Indonesia, setidaknya dengan pola 
yang diciptakan oleh penguasa rezim Orde 
Baru.  

Metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah dengan teknik 
dokumentasi, yaitu penulis mengadakan 
penelusuran atas data yang dimiliki oleh 
pengambil keputusan dan kebijakan dari 
lembaga legislatif, eksekutif,  dan judikatif 
dalam persoalan hukum Islam. Di samping 
itu cara lain yang dipergunakan adalah 
dengan melakukan wawancara serta 
diskusi-diskusi intensif dengan pihak-
pihak yang berkompeten dari lembaga-
lembaga tersebut di atas. Teknik ini 
dilakukan dalam rangka menggali data 
berupa pendapat serta komentar-komentar 
tokoh yang berkaitan dengan proses disain 
produk aturan hukum Islam, dan pihak-
pihak lain yang mempunyai hubungan erat 
dengan proses produk aturan hukum 
tersebut. Data tersebut selanjutnya 
dikategorikan sebagai data primer dalam 
penelitian ini, sedangkan data sekundernya 
adalah data dan tulisan serta komentar-
komentar atas topik yang menjadi tema 
sentral dari penelitian ini. 

Baik data primer maupun data 
sekunder yang dikumpulkan sebelum 
dianalisis terlebih dahulu diverifikasi. Data 
yang didapat melalui penelusuran-
penelusuran terhadap data mentah dari 
lembaga-lembaga yang berwenang 
mengeluarkan aturan hukum Islam  serta 
berbagai hasil wawancara dengan pihak-
pihak terkait terlebih dahulu akan 
diverifikasi. Sehingga data yang disajikan 
dalam penelitian ini merupakan data final 
yang telah melalui uji validitas. 
Selanjutnya data final tersebut dianalisis 
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dengan menggunakan metode analisis 
kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif-analitis, 
yakni data yang dinyatakan dalam bentuk 
tulisan dan pernyataan yang nyata yang 
diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang 
utuh. 

 
B. Hasil Penelitian 

Politik hukum Islam Indonesia sangat 
dipengaruhi oleh latar belakang politik dan 
budaya hukum yang berkembang sejak 
masa pemerintah kolonial Belanda. Karena 
masyarakat Indonesia adalah masyarakat 
mayoritas berpenduduk muslim, maka 
syariat Islam sebagai ajaran dan nilai yang 
diyakini kebenaran dan daya berlakunya 
bagi ummat Islam ternyata menjadi faktor 
yang berpengaruh dan menentukan bagi 
politik hukum nasional. Hal ini dapat 
dilihat pada berbagai peraturan perundang-
undangan yang memberlakukan syariat 
Islam baik dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan yang berlaku umum 
bagi seluruh warga negara maupun yang 
berlaku secara khusus bagi ummat Islam 
sarat dengan berbagai dimensi dinamika 
politik. Hukum perkawinan Islam pada 
masa Orde Baru merupakan fakta yang 
tidak pernah dapat dipungkiri dari produk 
politik hukum Islam tersebut. 

Dinamika politik umat Islam dalam 
bentuk hubungan umat Islam dengan 
negara dan kekuatan nasional 
mempengaruhi  positivisasi syariat Islam 
dalam bidang hukum perkawinan di era 
Orde Baru. Ketika bentuk-bentuk 
hubungan umat Islam dengan negara 
bersifat antagonis, maka proses 
positivisasi hukum perkawinan Islam 
dalam hukum nasional berintegrasi dalam 
hukum nasional dalam arti berkompetisi  
dengan kontestan hukum lain, yaitu hukum 
Barat dan adat. Kenyataannya proses 
positivisasi syariat Islam tersebut selalu 
dituduh ingin menggantikan dasar negara 
Pancasila atau ingin menghidup-kan 
kembali Piagam Jakarta, atau lebih ekstrim 
lagi proses positivisasi itu bahkan dituduh 
sebagai bagian  dan upaya mendirikan  

negara Islam oleh  kelompok nasionalis 
sekuler dari sebagian  orang-orang yang 
dekat dengan Soeharto saat itu. Demikian 
sebaliknya ketika muncul RUU 
Perkawinan Nasional yang dibuat 
Departeman Kehakiman oleh umat Islam 
dipandang sebagai hukum sekuler, maka 
dengan segara umat Islam melalui 
Departemen Agama membuat RUU yang 
khusus diperuntukkan bagi umat Islam. 
Munculnya dua RUU Perkawinan ini 
berimbas kepada konflik kepentingan antar 
agama dalam persoalan perkawinan. 

Ketegangan konflik kepentingan 
tersebut terjembatani oleh munculnya draft 
hukum perkawinan yang mem-perhatikan 
kebhinnekaan (pluralitas), dan  dalam 
proses pemberlakuannya memper-hatikan 
atau berorientasi kepada kepentingan 
integritas bangsa atau nasional. Hukum  
perkawinan yang mengabdi pada 
kepentingan ini bukan berbentuk satu 
unifikasi hukum, tetapi satu kodifikasi 
hukum yang mengandung  unifikasi 
hukum, dan mengandung diferensiasi 
hukum. Inilah yang terjadi pada Hukum 
Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974). Undang-undang ini 
meskipun lahir dalam  situasi konfigurasi 
politik tidak demokratis atau otoriter  tetapi 
berkarakter respontif dan akomodatif, 
artinya seotoriter peme-rintahan Soeharto 
pada era itu masih mengakomodasi 
aspirasi umat Islam. Dengan demikian 
teori yang mengatakan bahwa konfigurasi 
politik yang demokratis melahirkan hukum 
yang akomodatif dan politik yang otoriter 
menghasilkan hukum yang konservatif 
menjadi tidak efektif  untuk kasus Undang-
Undang  Perkawinan. 

Model sebagaimana di atas 
sebenarnya telah terjadi pula pada era 
sebelumnya. Pada pemerintahan kolonial 
Belanda  yang sekuler telah diterbitkan  
berbagai bentuk kebijakan terhadap hukum 
perkawinan Islam disesuaikan dengan 
dinamika politik (kekuatan keberadaannya)  
pada saat itu. Diawali dengan peraturan 
perundang-undangan yang bersifat netral 
tidak mengganggu seperti Statuta Batavia 
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pada tahun 1642, Stb. 1882 No. 152 yang 
kemudian diatur dalam Stb. 1909 No. 128 
dan Stb. 1926 No. 232 sampai dengan 
peraturan yang menjadikan pemandulan 
terhadap Peradilan Agama sebagai  intitusi 
tempat pemutar roda  keadilan perkara 
perkawinan bagi umat Islam, yaitu pasal  
134 (2) I.S. pada tahun 1929 No. 221 yang 
menjadi dasar berlakunya teori receptie 
yang diperkuat dengan Stb 1937 No. 116: 
610, 638 dan 639 tentang Kewenangan 
Peradilan Agama di Jawa Madura dan 
Sebagian Kaliamntan Selatan dan Timur 
yang berlaku hingga masa kemerdakaan 
RI. Artinya Pemerintah Belanda yang 
sekuler mengakomodasi positivisasi 
hukum Islam menjadi hukum ”nasional”. 

Pada masa Bala Tentara Jepang, 
pemerintah penguasa pada saat itu tidak 
melakukan kebijakan politik terhadap 
keberadaan hukum pada umumnya 
termasuk hukum Perkawinan Islam.  
Kondisi ini tidak dapat lepas juga dari 
kekuatan sosial budaya mayoritas umat 
Islam di Indonesia yang telah berinteraksi 
dalam proses pengambilan keputusan 
politik, sehingga melahirkan berbagai 
kebijakan politik bagi kepentingan 
masyarakat Indonesia dan umat Islam 
khususnya. Kebijakan politik yang 
menonjol saat itu adalah penyelesaian 
ideologi bagi negara Indonesia merdeka 
kelak. Namun bukan berarti kosong tidak 
ada hukum, Pemerintah Bala Tentara 
Jepang mengeluarkan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1942, disebut Osamu 
Seire tanggal 7 Maret 1942, yang 
menegaskan bahwa Pemerintah Jepang 
meneruskan segala kekuasaan yang 
sebelumnya dipegang oleh Gubernur 
Jenderal Hindia Belanda.  

Di awal kemerdekaan atau pada 
periode Revolusi Fisik (1945-1949), 
problem politik berkait dengan ideologi 
nyaris terlupakan, namun pemerintah RI 
pada saat itu sempat menerbitkan 
kebijakan hukum salah satu di antaranya 
adalah UU Nomor  22 Tahun 1946 tentang 
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.  

Di awal tahun 1950-an  perlombaan 
ideologi muncul seiring dengan perubahan 
bentuk negara dari Negara Kesatuan RI 
menjadi Negara RIS dan menjadi Negara 
Kesatuan RI lagi sampai dengan 
berakhirnya pemerintahan Orde Lama. 
Dan puncak dari kontestasi ideologi ini 
tampak di dalam sidang Konstituante. 
Konstituante menjadi arena persaingan 
ideologi dan lembaga tersebut gagal 
menyusun konstitusi baru.  Dinamika 
politik seperti ini menjadikan kebijakan 
poltik hukum Islam terlupakan, jika pernah 
ada seperti pada tahun 1950 Pemerintah 
membentuk “Panitia Penyelidik Peraturan 
Hukum Perkawi-nan, Talak dan Rujuk”, 
disingkat Panitia NTR, dengan tugas 
meninjau kembali segala peraturan 
mengenai perkawinan dan menyusun RUU 
Perkawinan yang relevan dengan 
perkembangan dan dinamikanya 
(masyarakat dan bangsa). Panitia tersebut 
berhasil menyelesaikan RUU Perkawinan 
Peraturan Umum  tahun 1952, dan RUU 
Perkawinan Umat Islam tahun 1954. DPR 
telah membahas kedua RUU ini selama  
tahun 1958-1959, namun karena situasi 
politik yang tidak memungkinkan maka 
pembahasan itu tidak membuahkan hasil. 

Pada periode awal pemerintahan Orde 
Baru masa bulan madu (1965-1968) 
persoalan ideologi masih dipertanding kan, 
ketika itu partai-partai Islam menuntut  
pemerintah untuk menghidup-kan kembali 
Piagam Jakarta  pada Pembukaan UUD 
1945, tetapi usaha ini sia-sia karena TNI  
tidak menjadikan agenda pada pembahasan 
di MPR  1966-67. Perlu dicatat meskipun 
Piagam Jakarta tidak diterima untuk 
dimasukkan dalam UUD 1945 oleh 
Soeharto, tetapi syariah dapat dikemas 
dalam UU sebagai hukum nasional. 
Perdebatan ini ditutup dengan Inpres 
Nomor 13 Tahun 1968 yang menutup 
perdebatan  tentang dasar negara, gerakan 
politik Islam bisa ditekan atau 
dimarginalkan. Maka sejak itulah 
hubungan umat Islam dengan pemerintah 
menjadi tegang, jika tidak boleh dikatakan 
bermusuhan, ketegangan antara pemerintah 
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dan Islam diakui  bersifat  terbuka. Sejak 
itulah partai-partai politik Islam dan aktivis 
Islam diperlakukan sebagai warga negara 
yang terkekang dan politisi yang marginal. 
Maka dari itu pembahasan hubungan 
antara ideologi dengan hukum Islam 
menjadi sesuatu yang harus dibahas 
tersendiri. 

Pada saat itu muncul RUU 
Perkawinan, yaitu pada tahun 1966 
Departemen Kehakiman menugaskan 
kembali LPHN untuk menyusun RUU 
Perkawinan yang bersifat nasional  dengan 
landasan Pancasila. Hasilnya telah 
disampaikan Pemerintah kepada DPR-GR 
tanggal 7 September 1968 dalam bentuk 
RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Perkawinan. Pada tanggal 22 Mei 1967 
Pemerintah menyampaikan RUU tentang 
Peraturan Pernikahan Umat Islam untuk 
dibahas oleh DPR-GR, dan DPR-GR 
kemudian membahasnya bulan Oktober 
1968 bersama dengan RUU tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan. 
Dalam dinamika politik seperti ini dua 
RUU tersebut tidak berhasil diputuskan 
oleh lembaga legislatif. 

Berkenaan dengan itu, meskipun 
problem ideologi tidak lagi dilombakan 
dan hubungan antara negara dengan Islam 
bersifat antagonistik, pada saat itu  muncul 
Hukum Perkawinan yang memperhatikan 
kebhinnekaan (pluralitas) dalam bentuk 
satu kodifikasi hukum yang mengandung 
unifikasi hukum, dan mengandung 
diferensiasi hukum. Inilah yang terjadi 
pada Hukum Perkawinan (Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974). Untuk 
menghindari konflik antar umat beragama 
demi persatuan dan kesatuan, maka 
menjadi pilihan bentuknya adalah 
diferensiasi dalam unifikasi.  Ini berarti 
ada satu undang-undang pokok, dan  
selanjutnya masing-masing golongan ada 
undang-undang atau peraturan organiknya 
yang menyatu dalam undang-undang 
tersebut.   

Pada tahun 1983, di saat hubungan 
umat Islam dengan pemerintah perlahan-
lahan berupaya untuk mengurangi  

kecurigaan dengan saling memahami 
potensi masing-masing (resiprokal kritis) 
terbitlah PP yang menunjukkan betapa 
kuatnya kekuasaan eksekutif yaitu PP 
Nomor 10 Tahun 1983 tertanggal 21 April 
1983 yang kemudian diubah dengan PP 
Nomor 45 Tahun 1990 tertanggal 6 
September 1990 yang merupakan aturan 
yang khusus tentang Izin Perkawinan dan 
Perceraian bagi Pegawai  Negeri Sipil. 
Peraturan ini dibuat sebagai aturan organik 
bagi UU Perkawinan. 

Memasuki periode terakhir dekade 
1980-an setelah terjadi pergeseran  sikap 
hubungan politik antara pemerintah dan 
umat Islam dengan pola akomodatif, yang 
diawali pada periode Kabinet 
Pembangunan V (1988-1993) dan 
diteruskan pada Kabinet Pembangunan VI 
(1993-1998),  maka terjadi pula pergeseran  
pemaknaan unifikasi  hukum. Salah satu 
indikasinya adalah pengesahan  RUU 
Peradilan Agama pada tahun 1989. 
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang 
Peradilan Agama  memuat ketentuan 
bahwa bagi mereka yang beragama Islam 
berlaku hukum Islam dalam masalah 
perkawinan, warisan, waqaf, hibah dan 
sodakoh, secara politis RUU ini didukung 
oleh FABRI, dan FKP yang pada awalnya 
mendukung  kelompok non-Islam. Maka 
dengan  pengajuan  RUU tersebut tidak 
berarti pemerintah hendak memberlakukan  
kembali Piagam Jakarta.  

Meskipun telah terjadi hubungan 
akomodatif,  RUU ini tetap mendapat 
penolakan dari kelompok nasionalis 
sekuler yang menilai RUU ini ada kaitan 
dengan negara Islam dan Piagam Jakarta 
seperti halnya RUU Perkawinan, dan 
bahkan juga KHI mendapatkan isu 
penolakan yang sama. Akan tetapi 
kekhawatiran itu sirna  setelah Presiden 
Soeharto memberikan jaminan bahwa 
pemerintah tidak akan memberlakukan  
Piagam Jakarta, dan selanjutnya 
pembahasan  RUU tersebut berjalan 
dengan baik, dan menjadi Undang-Undang 
Peradilan Agama. Sejalan dengan 
dinamika politik di era Orde Baru,  
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ditemukan dua model positivisasi hukum 
perkawinan Islam yaitu, model pertama 
diferensiasi dalam unifikasi  hukum 
nasional dalam satu undang- undang 
seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 dan, kedua, diferensiasi dalam 
unifikasi  hukum nasional dengan 
peraturan undang-undang tersendiri seperti 
Undang-Undang Peradilan Agama dan 
KHI.  

 
C. Penutup 

Dari keseluruhan pembahasan di atas 
bahwa  positivisasi hukum perkawinan 
Islam dalam politik hukum Indonesia 
merupakan bentuk akomodasi negara 
terhadap Islam sejauh  berkait dengan 
diferensiasi dalam unifikasi  hukum 
nasional dan dinamika perkembangan 
politik bangsa. Artinya bahwa hukum yang 
akan dikemas dalam hukum nasional 
sebagai produk dari politik hukum nasional 
Indonesa adalah satu hukum nasional  yang 
mengabdi  kepada kepentingan nasional,  
dan  tidak diletakkan hanya  pada kesatuan 
hukum dalam arti satu hukum  yang 
diunifikasikan yang berlaku untuk seluruh 
bangsa Indonesia, karena jika demikian itu 
yang diterapkan, maka akan terjadi 
pemaksaan-pemaksaan hukum kepada 
golongan-golongan dalam masyarakat. Hal 
ini pasti akan menimbulkan ketidakadilan 
bagi golongan-golongan yang 
bersangkutan. Demikian pula  hukum 
Islam yang berlaku di Nusantara mengacu 
kepada falsafah bangsa bhinneka tunggal 
ika dan  dasar negara Pancasila, karena itu 
pluralitas hukum merupakan realitas yang 
harus disadari.  

Teori ini penulis namakan  dengan 
teori diferensiasi  dalam unifikasi  hukum 

yang dinamis, yaitu hukum yang mengabdi 
kepentingan nasional  tidak harus 
berwujud  satu unifikasi hukum, tetapi 
berwujud  beberapa bidang hukum tertentu 
(hukum perkawinan Islam) yang terbingkai 
dalam unifikasi hukum sejalan dengan 
dinamika politik bangsa yang tidak lagi 
memperdebatkan ideologi atau hukum 
Islam disesuaikan dengan  budaya dan 
politik bangsa. Walaupun Islam mayoritas 
dari sisi demografis, namun tidak berarti 
harus mengesampingkan kenyataan 
heterogenitas masyarakat di dalamnya 
sehingga hukum Islam menjadi hukum 
yang tidak terpisahkan dengan tradisi dan 
sistem  hukum Indonesia.   

Perumusan hukum Perkawinan di 
Indonesia harus menampakkan karak-
teristik hukum yang humanis serta inklusif 
sehingga tidak ketinggalan zaman dan 
mampu menjadi solusi problem 
kemanusiaan dengan tanpa harus 
meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.  

Untuk mendapatkan sebuah hukum 
yang berkarakteristik humanistik dan 
inklusif diperlukan bangunan metodologi 
yang berwawasan poltik hukum yang 
memperjuangkan syariat Islam bukan pada 
tataran lebel atau simbolik tetapi  pada 
substansialistik dengan memperhati-kan 
kebutuhan masyarakat yang multi kultural 
atau  Indonesia secara kritis  dan kemudian 
ada kesepakatan untuk menggabungkan 
kesamaan unsur dari masing-masing 
doktrin hukum tersebut. Dengan pemikiran 
differensiasi  dalam unifikasi hukum yang 
dinamis peluang untuk  positivisasi syariat  
Islam dalam kerangka hukum nasional 
lebih terbuka. 
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 Abstract 
 

Metathesis in Arabic changing the structure of the sound (syllable) vocabulary. 
Changes in the sound structure results in a change of form, which can result in a change 
of meaning. 

Vocabulary meanings generated through metathesis of symptoms linked to the 
meaning of vocabulary from (constituent). 

Based on the changes in form, the resulting meaning is 1) antonymous to the original 
meaning or significance of other new vocabulary, 2) hyponymous; 3) synonymous to the 
meaning of the word origin or other meanings of new vocabulary, 4) combination of  
hyponym with antonym, 4) combination of antonym with synonymy; 5) combination of   
synonymy with hyponym; 6) other meanings. 

Based on relation of meaning generated is 1) inclusions, 2) overlapping, 3) 
complementary, 4) intersect, and 5) the relationship another meaning. 

On the basis of the above, metathesis is one model of development of Arabic 
vocabulary. 

 
 مخلص

ھذا . التبادل المكانى فى اصطالح اللغة العربیة ھو تغیر فى تركیب المقطع الصوتى
. التغیر الصوتى یؤدى إلى تغیر فى البنیة، والتغیر فى البنیة یؤدى إلى تغیر فى المعنى

 . والمعنى الناتج من ھذا التغیر لھ عالقة مع المعنى األصلى قبل التغیر
متناقضًا مع المعنى الجدید  )1(، قد یكون المعنى األصلي بناء على التغیر فى البنیة

أو مجموعا  )4(أو مترادفا،  )3(أو خاصا،  )2(الطارئ، أو مع فرع من فروع المعنى الجدید، 
أو بین الخاص  )6(أوبین المتناقض والمترادف،  )5(بین المعنى المتناقض والخاص، 

 . أو غیرھا )7(والمترادف، 
لمعنى الطارئ، قد تكون العالقة ضمنیة، أو مركبا بعضھا ببعض، أو وبناء على عالقة ا

 . تكاملیة، أو احتككاكیة، أو غیرھا
 .ولذلك كلھ، یعد التبادل المكانى شكال من أشكال التطویر اللغوى
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1.   Pendahuluan 
Bentuk dan makna secara alami 

memiliki hubungan (Umar, 1992:19). 
Perubahan bentuk memungkinkan adanya 
perubahan makna sekalipun perubahannya 
kecil. 

Metatesis dalam bahasa Arab bukan 
saja merupakan gejala fonologis yang 
melakukan  pertukaran posisi fonem dalam 
kosa kata, melainkan melahirkan bentuk-
bentuk baru. Metatesis dapat membentuk 
sebuah kosa kata trisilabik atas beberapa 
kata yang memiliki makna baru yang  
berhubungan dengan makna asal. 

Terkait dengan makna, dalam tulisan 
ini akan dibahas dua hal penting akibat 
metatesis, yaitu: pertama, pengaruh 
struktur terhadap makna; dan kedua, 
hubungan antar makna kata asal dengan 
makna kata baru. Nida (1975:15-20) 
menyatakan ada empat prinsip hubungan 
makna, yaitu 1) prinsip inklusi yang terjadi 
akibat (1) pemakai bahasa ingin dengan 
cepat mengungkapkan apa yang diacunya, 
atau (2) akibat ketidakmampuan pemakai 
bahasa untuk menciptakan nama benda 
(peristiwa) yang diacunya; 2) prinsip 
tumpang tindih, mengacu kepada suatu 
kata yang mengandung berbagai informasi. 
Maknanya berlapis; 3) prinsip 
komplementer, merupakan pasangan-
pasangan yang saling melengkapi, terjadi 
karena berlawanan, makna sebaliknya, dan 
timbal balik; 4) prinsip persinggungan, 
hampir sama dengan sinonim.terjadi pada 
kata-kata yang memiliki makna asosiatif. 

 
2. Pengaruh Struktur Terhadap Makna 

Perubahan struktur bunyi akibat 
metatesis dapat melahirkan beberapa 
perubahan makna kata asal. Kosa kata baru 
yang terbentuk akibat metatesis dapat 
memiliki makna yang sama atau berbeda 
dengan makna kosa kata pembentuknya 
atau di antara kosa kata baru itu sendiri 
memiliki makna yang sama atau berbeda.   

 Proses metatesis dari satu kata 
trisilabik   dapat membentuk beberapa kata 
baru, yaitu satu, dua, tiga, empat, atau 
lima,  (selanjutnya disebut metatesis 1, 

metatesis 2, metatesis 3, metatesis 4, dan 
metatesis 5). Perubahan makna dari kata 
asal kepada makna baru pada metatesis 2, 
metatesis 3, metatesis 4, dan metatesis 5 
tidak hanya memiliki satu perubahan 
makna, yakni kedua kosa kata dalam 
metatesis 2, atau ketiga kosa kata dalam 
metatesis 3, atau keempat kosa kata dalam 
metatesis 4, atau kelima kosa kata dalam 
metetesis 5 tidak hanya memiliki satu 
perubahan makna, tetapi dapat memiliki 
beberapa perubahan makna. 

Oleh karena itu, makna yang 
ditunjukannya adalah makna antonimi, 
hiponimi, sinonimi, gabungan antara  
makna antonimi dan hipotimi, gabungan 
makna antonimi dan makna sinonimi, 
gabungan makna antara hiponimi dengan 
sinonimi, dan makna lain. 

 
2.1   Antonimi 

Makna antonimi adalah makna yang 
berlawanan/bertentangan. Pateda 
(2001:207), mengemukan bahwa makna 
antonimi adalah kata-kata yang maknanya 
berlawanan. Dalam bahasa Arab, sebagian 
ahli menyebutnya dengan istilah التضاد 
(Umar, 1992:102), atau istilah التخالف 
(Hijaziy, 2006:162). Mereka membagi 
antonimi atas dua bagian, yaitu: 1)  التضاد
 (ungradable, nongradable`; dan 2` الحاد

رجالتضاد المتد  `gradable` (Umar, 
1992:102); atau 1) المحددة لداللة الكلمة dan 2) 
 ,gradability` (Hijaziy` فكرة التدرج فى الصفات
2006:162-163). Antonimi ungradable 
melihat hubungan makna dengan cara 
contrastive pair, setiap pasangan 
memungkinkan kita akan mengetahui suatu 
makna dari sekian banyak makna kata. Al 
Khuli (2009:295) mengatakan ” كلمة تقابل
 suatu kata yang` أخرى بشكل غیر قابلة للتدرج
dikontraskan dengan kata lain dengan cara 
tidak mempertentangkan/ 
memperbadingkan gradasi (kualitas), 
seperti laki-laki dengan perempuan`”. 
Pertentangan tidak saja pada pasangannya, 
tetapi juga pada kelompok makna yang 
memiliki hubungan pertentangan, misalnya 
dengan menegasikan, seperti kata yang 
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terkait dengan warna: merah bermakna 
bukan putih, bukan hijau, bukan hitam, 
bukan kuning, dan seterusnya. Gradability 
menurut Pateda (2010:207) dapat 
digunakan untuk menyatakan tingkat 
bandingan atau untuk menyatakan kualitas 
sesuatu, misalnya besar x kecil. Al Khuli 
(2009:109) mengatakan ” تناقض وتقبل  كلمة
 suatu kata yang` التدریج والمقارنة
mempertentangkan kualitas dan 
perbandingan`”, misalnya: ھذا البیت كبیر ،
 Rumah ini besar, dan` وذلك البیت أكبر
rumah itu lebih besar`. 

Istilah التضاض  dalam bahasa Arab, 
juga digunakan sebagai bagian dari 
homonimi (المشترك اللفظى), yaitu satu kata 
yang memiliki dua makna yang 
bertentangan, misalnya kata عسعس 
`terang/gelap` dalam kalimat واللیل إذا 
 `Demi malam menuju terang/gelap` عسعس
(Q.S. Al Takwir:17). 

 Dalam tulisan ini dimaksudkan, 
bahwa makna kata asal dengan makna kata 
baru (akibat proses metatesis) berlawanan.  
Perubahan struktur bunyi dalam suatu kata 
akibat metatesis dapat melahirkan kosa 
kata baru yang bermakna baru yang 
berlawanan dengan makna kata asal 
pembentuknya. Perhatikan kata-kata 
berikut:  
   ,`petunjuk`  رشد  tersesat` dan` شرد   (1)
  `lemah`  جبْا  keras` dan` جْاب   (2)

Dalam contoh (1) makna `tersesat` 
berlawanan dengan makna `petunjuk`. 
Ma’luf (1986:261) mengemukan  رشد    
bermakna       ستقام ا تدى و ھ  .`petunjuk` ا
Selanjutnya mengemukan    مص ( الرشد  ( :

ستقامة على طریق الحق       اإل    `ajeg dalam jalan 
yang benar’ . Al Farohidiy (2002, jilid 
2:119) mengemukan          رشد یرشد رشدا وھو

الضالل     نقیض   ’... lawan sesat’ , selanjutnya 
beliau mengemukakan        د لداللة       :  اإلرشا ا
 petunjuk’; sedangkan makna kata’ والھدایة     
 Manzur (1990, jilid 3: 237) dan , شرد 
Ma’luf (1986:381) mengemukakan   شرد

 ingkar kepada`   خرج عن طاعتھ      :    على اهللا    
Allah`. Manzur menegaskan makna 
tersebut dengan mengutip sebuah hadis 

Nabi saw.                 لتدخلن الجنة أجمعون أكتعون إال من
اهللا أى خرج عن طاعتھ                   على   sungguh` شرد 
kalian akan masuk sorga semuanya kecuali 
orang yang ingkar kepada allah (sesat).’; 
Munawwir (1997:708) memberi makna 
  .`sesat` ضل

Contoh (2) kata   جْاب , Ma’luf 
(1986:77) di antaranya memberi makna  
  جباْ  keras`, sedangkan kata`   الغلیظ  
bermakna  ضعف   `lemah`.    

 
2.2   Hiponimi 

Makna hiponimi adalah suatu makna 
kata yang merupakan bagian dari makna 
kata lain. Peteda (2001:209) mengatakan 
secara harfiyah istilah hiponimi bermakna 
nama yang termasuk di bawah nama lain. 
Dengan kata lain, makna hiponimi 
merupakan makna khusus yang merupakan 
bagian dari makna umum. Dalam bahasa 
Arab disebut اإلشتمال seperti yang 
dikemukakan oleh Umar (1992:69). Sesuai 
dengan istilahnya berarti 
mencakup/meliputi yang lain. Beliau 
membedakan antara hiponimi dengan 
sinonimi dengan mengatakan bahwa 
اإلشتمال یختلف عن الترادف فى أنھ تضمن من 
 Hiponimi berbeda dengan` طرف واحد
sinonimi, bahwasannya hiponimi 
cakupannya hanya dari satu sisi’ (Umar, 
1992:69). 

Perubahan struktur bunyi kata akibat 
metatesis dapat pula melahirkan perubahan 
makna baru dari makna kata asal, 
menciptakan makna yang satu merupakan 
bagian dari makna  yang lain. Perhatikan 
contoh kata berikut: 
a. (1)    قفخ `memukul` dan خفق  `memukul 

pelan`, (2)     ختم  ‘berpaling’ dan   متخ 
‘menjauhkan’, dan  

Dalam contoh (a.(1)) makna 
`memukul pelan` bagian dari makna umum 
`memukul`. Ma’luf (1986:189)  خفقھ بالسیف

ضربھ بھ ضربا خفیفا:   ‘memukul 
(membacok) dengan pedang secara pelan’, 
dan (1986:645)  ضربھ: قفخا وقفاخا ه –قفخ  
’memukulnya’. 

Contoh (a. (2)) makna `berpaling` 
bagian dari makna umum `menjauhkan`, 



 
Jurnal CMES  Volume V  Nomor 1, Edisi   Juli - Desember  2012 

PUSAT STUDI TIMUR TENGAH FSSR UNS 
 
 

48 
 

seperti juga dikemukakan oleh Ma’luf 
 ختم علیك بابھ أى أعرض عنك (1986:169)
`berpaling darimu` dan (1986:745)  متخ 

أبعده: النا ف  `menjauhkan seseorang`. 
b.  (3)    زمن  `waktu` , زنم  `tanda`, dan 
 tanda` di`  زنم sinar` Makna kata`  مزن
dalamnya meliputi makna زمن  `waktu` 
dan مزن  `sinar`. Kedua kata tersebut 
merupakan bagian dari `tanda`. Munawir 
(1997:587) mengemukakan العالمة: الزنمة  
`tanda`. Terkait dengan kata زمن  , Lays 
mengemukakan  الزمن من الزمان (Azhari, 
editor : al Bardawi, TT, juz 13:230); 
sedangkan kata مزن, Munawir (1997:1332) 
mengemukakan  أضاء: مزن وجھھ  `bersinar 
wajahnya`. 

Dalam kata-kata di atas menunjukkan 
bahwa kata asal bisa meliputi makna kosa 
kata baru atau sebaliknya, makna kosa asal 
bisa merupakan bagian dari makna kosa 
kata baru. 

 
2.3   Sinonimi 

Pateda (2001: 222-223) mengemukan, 
bahwa ada tiga batasan untuk 
mendefinisikan sionimi, yaitu 1) kata-kata 
dengan ekstra acuan linguistik yang sama;  
2) kata-kata yang mengandung makna yang 
sama; dan 3) kata-kata yang dapat 
disubstitusi dalam konteks yang sama.  

 Umar membedakan antara sinonimi 
dengan hiponimi. Sinonimi cakupannya 
dua sisi. (a) dan (b) dinyatakan sinonimi 
apabila (a) mencakup (b); dan (b) 
mencakup (a) , seperti kata    أم dan     والدة 
`ibu` (Umar, 1992:68). 

Perubahan struktur bunyi akibat 
proses metaesis melahirkan makna kosa 
kata asal bersinonim dengan makna kosa 
kata baru, atau makna kosa kata baru 
bersinonim dengan makna kosa kata baru 
yang lain.   Perhatikan contoh berikut: 
خجل     (1)   `bingung` dan خلج   `bimbang`,  
  takabur`, dan`  جخف   ,`takabur`  خجف     (2)

 `takabur`  جفخ
خسل   (3)  `membuang`,   خلس   

`mengeluarkan, mencopot`, سخل  
`membuang`,  سلخ  `membuang 
(kulit), menguliti`. 

 Contoh (1) kosa kata    خجل  dan 
 keduanya bermakna `bimbang`. Ibnu   خلج 
Syamayl mengatakan             خجل الرجل إذا التبس
 bimbang seseorang tatkala`  علیھ أمره      
dikacaukan/dikaburkan sesuatu` (al Azhari, 
editor: Abdus Salam Sirhan, juz 7:56). 
Ahli lain mengatakan    اإلنسان       وھو مأخوذ من
 خجل  makna kata` یبقى ساكنا ال یتحرك وال یتكلم         
diambil dari manusia yang diam tidak 
bergerak dan tidak bicara` (melamun, 
bimbang) (al Azhari, editor: Abdus Salam 
Sirhan, juz 7:55), sedangkan makna kata 
وما یخالجنى فى ذلك          Syamar mengatakan , خلج 

أى          فیھ   ما  :    األمر شك  أشك   `sungguh aku 
bimbang pada sesuatu` (al Azhari, editor: 
Abdus Salam Sirhan, juz 7:58).   

Dalam contoh  (2)  ketiganya 
memiliki makna yang sama/mirip. Kata 
 ketiganya   جفخ   dan  , جخف   ,  خجف 
bermakna `takabur`. Lays berkata    الخجیف
 kata‛  لغة فى الجخیف وھى الخفة والطیش والكبر                  
 yaitu kurang جخف  satu bahasa dengan خجف 
hati-hati dan takabur’ (al Azhari, editor: 
Abdus Salam Sirhan, juz 7:66). Terkait 
dengan kata  جخف Abu Ubayd – dierima 
dari Abu Ubaydah – berkata        الجخیف أن یفتخر
‛   الرجل بأكثر مما عنده           جخف    adalah orang 
yang bangga diri  karena apa yang 
dimilikinya lebih banyak’. Ahli lain 
berkata         جخف  ‛  ھو الكبر والعظمة  berarti 
takabur’ (al Azhari, editor: Abdus Salam 
Sirhan, juz 7:67). Selanjutnya terkait 
dengan makna kosa kata yang ketiga yaitu 
 Abu Ubayd  - menerima dari al , جفخ 
Asmu’iy – berkata bahwa kata tersebut 
dinyatakan sebagai    الكبر ‛takabur’ (al 
Azhari, editor: Abdus Salam Sirhan, juz 
7:67). 

Contoh (3) terdiri dari empat kata, 
memiliki makna yang sama atau mirip 
(bersinonim). Keempat kata  خلس   , خسل , 
 pada dasarnya bermakna  سلخ  , سخل
`membuang`. Kata  خسل menurut al 
Asmu’iy           المخسول لمحسول و لمرذول    :  ا ا   
`terbuang` (al Azhari, editor: Abdus Salam 
Sirhan, juz 7:169). Kata   خلس  menurut al 
Lays berarti     النھزة     :  الخلس   `mengeluarkan, 
mencopot` , juga terkait dengan kata سلخ , 
dia mengemukakan        سلخ كشط اإلھاب ل  ا
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`membuang kulit` (al Azhari, editor: 
Abdus Salam Sirhan, juz 7:170). Demikian 
pula kosa kata سخل , al Azhariy 
mengemukakan “ saya tidak tahu 
maknanya selain bahwa kosa kata itu hasil 
metatesis dari kosa kata     الخلس ”. 
Selanjutnya Ma’luf (1986:235) 
mengemukakan             لقوم ا لسخل من  یلھم     :  ا رذ  
`kotoran/buangan mereka`, kemudian 
mengatakan   المرذول: المسخول  `terbuang`.   

Di antara kosa kata baru (jadian) 
bersinonim dengan kosa kata baru lainnya, 
misalnya makna kata بعض  , بضع , dan   عضب
 , Ma’luf  mengemukakan          بضع الشىء فانبضع

قطعھ، شقھ بالمبضع     :    `memotong, membelah 
sesuatu dengan alat potong`,    جزأه  :  بعض ه  
`membagi-baginya`, dan   طعھ:  عضبھ ق  
`memotongnya` (Ma’luf, 1986: 41, 43, dan 
511); sedangkan kata  ضبع  yang juga 
dalam makna lain besinonimi dengan  عضب 
Ma’luf memngemukakan  لیھ یده       :  ضبعھ مد إ
للضرب     `menjulurkan tangan untuk 
memukul` (Ma’luf, 1986: 445) dan   عضبھ

عصا  ال ھ:  ب ضرب  `memukulnya dengan 
tongkat`. Dalam hal ini,  kata ضبع dan 
 yang bersinonimi dalam makna yang عضب 
lain, keduanya adalah kata baru (jadian) 
hasil proses metatesis. 

 
2.4   Gabungan Antonimi dan Hiponimi 

Dalam metatesis 2, metatesis 3, 
metatesis 4, dan metatesis 5 struktur bunyi 
tidak hanya melahirkan makna antonimi 
atau hiponimi atau sinonimi saja, tetapi 
melahirkan makna gabungan. Salah 
satunya gabungan makna antonimi dan 
hiponimi. Gabungan makna dimaksudkan 
bahwa di antara kosa kata asal dan kosa 
kata baru sebagian bermakna antonimi, 
sebagian yang lain bermakna hiponimi. 
Dalam kasus ini, bisa terjadi antara kata 
pertama dengan kata kedua berantonimi 
maknanya, sementara kata kedua dengan 
kata ketiga bersinonimi. 
 `budi pekerti luhur`  عدن     ,`keji` دنع       (1)

dan   عند  `keras kepala` 
 طفن  ,`jahat hatinya, menuduh` طنف    (2)

`baik akhlak`,  نطف  `mencemarkan, 
menodai, rusak`,  فطن `mengingatkan`, 
dan نفط `marah, melepuh` 

 Sebagian kata dalam masing-masing 
contoh (kelompok kata), dalam maknanya 
mencakup makna sebagian kata yang lain, 
sedangkan yang lain di antara maknanya 
berlawanan satu sama lain.    

Makna kata    دنع  `keji` mencakup 
makna kata   عند  `keras kepala`  karena 
kedua makna `keji` dan `keras kepala`  
merupakan bagian dari budi pekerti 
rendah. Hal ini berlawanan dengan makna 
kata عدن `budi pekerti luhur`. 

Mahrus (2006, juz 7:583) memaknai 
kata   دنع dengan       لؤم، وخبث `keji`. Terkait 
dengan kata  عند , Ma’luf (1986:532) 
mengemukakan        خالف الحق وھو          :  عند الرجل
بھ        Seorang laki-laki menyalahi` عارف 
kebenaran padahal dia mengetahuinya 
(berkeras kepala)`; dan    عدن  dimaknai 
dengan          الكریم األخالق `budi pekerti luhur` 
(Ma’luf, 1986:492). 

  Dalam contoh (2),  1) makna kata  
 jahat hatinya, menuduh` meliputi` طنف 
makna kata    نطف `mencemarkan, menodai, 
rusak` dan makna kata  نفط  `marah, 
melepuh`;  2) makna kata    نطف  
`mencemarkan, menodai, rusak` meliputi 
makna kata  نفط `marah, melepuh`; dan 3) 
makna kata  طفن `baik akhlak` mencakup 
makna kata  فطن `mengingatkan`. 

Ibnu Manzur (1990, jilid 9:224) 
mengemukakan    ر ألم نف ل ھ :  ط ف ار ق  
`mengeniaya/mendolimi sesuatu` dan   طنفھ :
 menuduh`, sebelumnya al Farahidiy` اتھمھ   
(editor: Abdul Hamid Handawiy, juz 
5:161) mengungkapkan hal yang sama 

اتھمتھ : طنفتھ   .  
Ibnu Faris (editor: Abdus Salam 

Muhammad Harun, 1979, jjuz 5:440) 
mengemukakan   نطف ل تلطخ:  ا ل ا  
`mengotori/menodai`, selanjutnya 
mengatakan                      یقال إال فى القبیح والعیب . والیكاد 

عیب       ى م طف، أ قال ن ی شىء    .  و ل طف ا ن سد:  و ف  
`hamper tidak pernah diucapkan kecuali 
pada yang jelek dan aib. Diucapkan  نطف 
`yang tercemar/ternoda`.   شىء ل طف ا ن  و
`rusak`. 

Untuk kata  فطن, Munawir (1997:1063) 
memaknainya di antaranya dengan 
mengemukakan  طنھ ره  :  ف ك ذ  
`mengingatkannya`, sedangkan Ma’luf 
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(1986:468) memaknanya di antaranya 
dengan mengungkapkan         حسن  :  اطفأن الرجل
 .`laki-laki itu baik budi pekertinya` خلقھ 

Ibnu Manzur (1990, jilid 7:416) juga 
mengemukakan       غضب  :  نفط الرجل  `serang 
laki-laki marah`,     ما یصیبھا بین الجلد       :  نفطت یده
 .`tangan melepuh` واللحم  

 
2.5   Gabungan Antonimi dan Sinonimi 

Gabungan antoniomi dan sinonimi 
dimaksudkan bahwa kosa kata asal beserta 
kosa kata jadian yang dihasilkan melalui 
metatesis di satu sisi antara yang satu 
dengan yang lainnya bermakna antonimi, 
sementara di sisi lain bermakna sinonimi. 
Dalam satu kelompok kata yang 
berkonsonan (silabe) sama dalam posisi 
(silabe) sebagian atau seluruhnya berbeda 
dapat memiliki makna yang bertentangan 
juga memiliki makna yang sama atau 
mirip. 

Dalam hal ini dimungkinkan dua kata 
atau lebih bermakna antonimi dan dua kata 
atau lebih yang lain bermakna sinonimi, 
atau dua kata atau lebih bermakna 
antonimi dan salah satu/lebih kata yang 
bermakna antonimi itu bersinonimi dengan 
makna kata yang lain atau sebaliknya.  
Perhatikan contoh berikut: 
 membengkokkan, terlampau` حجن    (1)

hemat`,  حنج `memiringkan, condong`, 
 menekan/memperkecil nafkah` جحن 
keluarga karena bakhil/miskin`,  جنح 
`cenderung, kandas, menjelang`, dan 
 .`berhasil, mencapai` نجح

 sangat` حرص   ,`kiki r, malu` حصر  (2)
tamak, bakhil`, صحر `luas, 
melahirkan/memperlihatkan`, صرح 
`melahirkan/memperlihatkan, berkata 
terus terang`,  رصح `sempit (jarak 
antara kedua paha)` 

Contoh (1), 1) makna kata  حجن 
`membengkokkan, terlampau hemat` 
bersinonimi dengan makna kata   حنج 
`memiringkan, condong`, dan  نح  ج
`cenderung, kandas, menjelang`; 2) makna 
kata  حجن `membengkokkan, terlampau 
hemat` bersinonimi dengan makna kata  
جحن   `menekan/memperkecil nafkah 
keluarga karena bakhil/miskin`; 

sedangkan 3)  makna kata   جنح `cenderung, 
kandas, menjelang`, berlawanan dengan 
makna kata  نجح `berhasil, mencapai`. 

 Ibnu Faris mengatakan bahwa  "    الحاء
" جیم والنون أصل واحد یدل على میل              وال      ` ح ج ن       

adalah satu akar yang menunjukkan makna 
condong (cenderung, bengkok) (Mahrus, 
2000, juz 5:119), selanjutnya Mahrus 
(2000, juz 5:120) mengemukakan   حجن

لشىء       لتوى واعوج            :  ا ا  `bengkok sesuatu`. 
Terkait dengan makna kata  نج  ح
`memiringkan, condong`, Ibnu Faris 
mengemukakan bahwa  "              الحاء والنون والجیم
"أصل واحد یدل على المیل واإلعواج  adalah ح ن ج  ` 

satu akar yang menunjukkan makna 
condong/cenderung dan bengkok/miring` 
(Mahrus, 2000, juz 5:758). Mahrus (2000, 
juz 5:120) juga memaknai kata  حجن dengan 
mengungkapkan  مال طرفھا األعلى : وحجنت أذنھ
 ujung telinga atas condong ke` إلى أسفل    
bawah`. Berkaitan dengan kata  جنح , Ibnu 
Faris mengatakan bahwa      "         الجیم والنون
" والحاء أصل واحد یدل على المیل والعدوان                     ج ن ح  `  

adalah satu akar yang menunjukkan makna 
condong/cenderung dan berpaling/belok` 
(Mahrus, 2000, juz 4:576), sebagaimana 
firman Allah dalam al Quran :        وإن جنحوا
 selanjutnya ,(al Kahfi:61) للسلم فاجنح لھا      
Mahrus (2000, juz 4:579) mengungkapkan 
 perahu kandas`, makna ini` جنحت السفینة    
dapat dihubungkan dengan makna kata  نجح 
. Ibnu Faris (editor: Abdus Salam 
Muhammad Harun, 1979, juz 5:390) 
mengemukakan  "                  النون والجیم والحاء أصل یدل

...." على ظفر    adalah akar kata yang ن ج ح   ’  
menunjukkan makna mencapai, 
berhasil...”. 

Mahrus (2000, juz 5:120)  
memberi makna lain dengan 
mengungkapkan        ضیق على عیالھ    :  وأحجن فالن
 sesorang memperkecil nafkah` فقرا أوبخال      
atas keluarganya karena miskin atau 
bakhil`. Dalam juz 4 beliau juga 
mengemukakan ungkapan yang lain secara 
metatesis yang maknanya bersinonimi 
dengan makna kata   حجن , yaitu     جحن فالن :
خال      و ب قرا أ ھ ف یال لى ع  seseorang` ضیق ع
memperkecil nafkah kepada keluarga-nya 
karena miskin atau bakhil`  (Mahrus, 2000, 
juz 4:99). 
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Makna-makna yang dikemukakan 
oleh para ahli bahasa menunjukkan, 
pertama, makna sinonimi 1) antara makna 
kosa kata asal dengan makna kosa kata 
baru (jadian), 2) antara makna kosa kata 
baru (jadian) dengan makana kosa kata 
baru (jadian), dan kedua, makna antonimi 
anatara makna kata baru (jadian) dengan 
makna kata baru (jadian). 

Dalam contoh (2), 1) makna kata   حصر 
`kikir, malu` bersinonimi dengan makna 
kata   حرص `sangat tamak, bakhil`; 2) 

makna kata صحر `luas, melahirkan/mem-
perlihatkan` bersinonimi dengan makna 
kata  صرح `melahirkan/memperlihatkan, 
berkata terus terang`; sementara 3) makna 
kata صحر `luas, melahirkan/mem-
perlihatkan` berantonimi dengan makna 
kata   رصح `sempit (jarak antara kedua 
paha)`; dan makna kata  حصر `kikir, malu` 
juga berantonimi dengan makna kata صرح 
`melahirkan/memperlihatkan, berkata 
terus terang`. 

Mahrus  memaknai kata  حصر dengan 
استحى   kikir` (2000, juz 5:395) atau` بخل 
 malu, diam/berhenti` (2000, juz ` وانقطع   
5:396) atau     قل كالمھ `sedikit bicaranya` 
(2000, juz 5:395). 
Dalam contoh tersebut kosa kata yang 
berantonimi terjadi antara kosa kata asal 
dengan kosa kata baru (jadian) atau antara 
kosa kata baru (jadian) dengan kosa kata 
baru (jadian). 
 
2.6   Gabungan Hiponimi dan Sinonimi 

Gabungan hiponimi dan sinonimi 
dimaksudkan bahwa sekelompok kata yang 
memiliki konsonan (silabe) yang sama 
dengan posisi (silabe) berbeda sebagian 
atau seluruhnya karena proses metatesis, 
memiliki makna hiponimi dan makna 
sinonimi besamaan. 

Dalam hal ini juga terjadi dua kata 
atau lebih bermakna hiponimi sementara 
yang lain bermakna sinonimi atau salah 
satu yang bemakna hiponimi bersinonim 
dengan kata yang lainnya atau sebaliknya. 
Perhatikan contoh berikut: 

  حبض   ,`bunyi busur`  حضب      (1)
`bunyi, bersuara` ,  ضبح  `bersuara` 

Data (1)) makna kata   حبض  
`bunyi, bersuara`  bersinonim dengan 
makna kosa kata ضبح  `bersuara`. Kedua 
makna kata tersebut meliputi makna kata 
 `bunyi busur`.   `Bunyi busur`  حضب
adalah bagian dari `bunyi`. Munawir 
(1997:231) mengemukakan  الصوت: حبض  
`bunyi, suara` , sedangkan حضب dan ضبح , 
Manzur (1990, jilid 1: 321) dan Ma’luf 
(1986:138) mengemukakan  صوت : حضب
 suara busur`, juga mereka memaknai` القوس
kata ضبح dengan makna صوت `bunyi, 
suara`( Manzur, 1990, jilid 2: 523) dan 
(Ma’luf, 1986:446). 

 
2.7    Makna Lain 

 Kata-kata yang memiliki konsonan 
(silabe) yang sama dengan posisi (silabe) 
berbeda dapat pula sebagian kosa katanya 
memiliki makna antonimi atau sinonimi, 
hiponimi, gabungan makna, dan sebagian 
yang lain berbeda, salah satu makna kosa 
kata tidak berantonimi, tidak  bersinonimi, 
tidak pula berhiponimi, atau maknanya 
berbeda tapi masih berhubungan makna, 
yaitu memiliki satu makna dasar/umum 
yang sama. 

Dengan kata lain, yang dimaksud 
dengan makna lain adalah kata-kata yang 
salah satu maknanya tidak berhubungan 
langsung, atau seluruh makna berbeda tapi 
memiliki makna dasar/umum yang sama. 
Perhatikan contoh berikut: 
 كبش  ,`makan dengan lahap` كشب  (1)

`menggenggam, memimpin`, شكب 
`bertanggung jawab`, شبك `menjalin, 
melupakan`, dan بشك `melepaskan` 
Makna kata  كشب `makan dengan 

lahap` tidak berhubungan langsung dengan 
makna kosa kata lain. Berbeda dengan 
makna kosa kata  كبش `menggenggam, 
memimpin` meliputi makna kosa kata شكب 
`bertanggung jawab` dan شبك `menjalin, 
melupakan`; dan makna kata   بشك  
`melepaskan, bohong, mencampur dengan 
yang lain` bagian dari makna kata شبك 
`menjalin, melupakan`, karena melupakan 
di dalamnya terdapat melepaskan. 

Al Farohidiy dalam kamusnya (editor: 
Handawiy, 2002, juz  4: 31) dan Manzur 
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(1990, jilid 1:717) mengemukakan    الكشب :
 .`makan lahap` شدة أكل اللحم ونحوه

Ibnu Manzur dalam kamusnya     لسان
 mengungkapkan (jilid 6:338 ,1990) العرب   

سھم وسیدھم   رئی  :  كبش القوم        `pemimpin suatu 
kaum`. Selain mengungkapkan seperti 
yang dikemukanan Ibnu Manzur, Ma`luf 
(1986:670) juga mengemukakan makna 
lain, yaitu       لشيء فھ     :  كبش ا لھ بجمع ك تناو   
`menggenggam sesuatu`. 

Ibnu Manzur (1990, jilid 10: 446) 
mengemukakan bahwa  ل خلط :  شبكا ل ا
حل       تدا ل  menjalin`, selanjutnya beliau`وا
mengemukakan (1990, jilid10:447)   تشبكت

التبست واختلطت      :  األمور       . Ibnu Faris  dalam 
kamusnya        معجم مقاییس  اللغة mengemukakan 
الشین والباء والكاف أصل صحیح یدل على تداخل                       ”
 adalah akar kata sahih yang ش ب ك   ` ” الشیئ  
menunjukkan saling memasukkan sesuatu 
(jalinan sesuatu)` (Faris, 1979 juz 3:242). 
Senada dengan Manzur dan Faris, Ma`luf 
(1986:372) mengemukakan       شبكت األمور :
لتبست              juga beliau   , تداخلت واختلطت وا
mengenge-mukakan  نھ نھ :  شبك ع شغل ع  
`melupakan, melalaikan`. 

Dalam al Mu’jamu al Kabīru yang 
disusun oleh Majma’u al Luġati al 
’arabiyyati `Lembaga Bahasa Arab` di 
Kairo (1981, juz 2:342) dikemukakan   بشك

لشیئ     غیره    :  ا خلطھ ب  `mencampur sesuatu 
dengan yang lain`. 

 
3.    Hubungan Antar Makna 
3.1 Makna Inklusi 

Pada dasarnya makna iklusi, dalam 
bahasa Arab disebut اإلشتمال الداللى, tidak 
berbeda dengan makna hiponimi, namun 
dalam inklusi seperti dikemukakan oleh 
Djajasudarma (1999:81) terjadi akibat 
pemakai bahasa ingin dengan cepat 
mengungkapkan apa yang diacunya, atau 
akibat ketidakmampuan pemakai bahasa 
untuk menciptakan nama benda (peristiwa) 
yang diacunya; sedangkan hiponimi, al 
Khuli menganggap sebagai sinonimi tidak 
penuh ( ترادف ناقص ) yang memiliki 
cakupan sepihak/satu arah (al Khuli, 
2009:122). 

Al Khuli menyebut kedua istilah 
inklusi dan hiponimi  dengan satu istilah 

yang sama, yaitu انضواء (al Khuli, 
2009:122 dan 128). Beliau menjelaskan 
bahwa ” أن تنضوي عدة كلمات تحت مظلة : انضواء
 Inklusi adalah gabungan` ” كلمة واحدة
beberapa kata di bawah naungan satu kata` 
(al Khuli, 2009:128). Perhatikan contoh 
berikut: 
a.  قفخ ‘memukul’ dan خفق  ‘memukul 

pelan’,  
b.    حسك  ‘marah’ dan   كسح   ‘bertengkar,    
c.   زجر `menghalau`, زرج `membentak`, 

 جرز ,`menyembelih` جزر
`membinasakan, memotong, 
membunuh`, dan رجز `siksaan`                                                                                                                
Dalam contoh di atas, diketahui 

bahwa  makna memukul pelan merupakan 
bagian dari memukul; makna  bertengkar  
juga bagian dari marah, dan menghalau, 
membentak, menyembelih, menyiksa 
bagian dari membinasakan.   

  
3.2   Makna Tumpang Tindih 

Makna tumpangng tindih, dalam 
bahasa Arab disebut التداخل الداللى, 
mengacu pada suatu kata yang 
mengandung berbagai informasi . 
Maknanya berlapis-lapis (Djajasudarma, 
1999:81 dan Pateda, 2001:247). Dalam 
tulisan ini dimaksudkan beberapa kosa 
kata yang dihasilkan akibat proses 
metatesis memiliki makna yang berlapis 
antara makna kata yang satu dengan makna 
kata yang lain yang mengalami gejala 
metatesis. Perhatikan data berikut: 
a.   بخع  ‘malu, tunduk’ dan   خبع  

‘berdiam’ 
b.  خدر `bingung`, خرد `sedikit bicara`, دخر 

`rendah, hina` 
c. خسل `membuang`, خلس `usang`, سخل 

`menyingkirkan`, سلخ `melepas` 
Dalam contoh di atas bahwa kosa-

kosa kata itu menyatakan adanya makna 
yang berlapis. Makna kata malu, tunduk 
juga mengandung informasi berdiam, 
karena orang yang malu atau tunduk salah 
satu sikapnya diam, tidak berani banyak 
bertindak, diam tidak beraksi. Makna kata 
bingung membawa sikap sedikit bicara 
dan sifat rendah/hina.  Makna kata 
membuang membawa sikap 
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menyingkirkan, melepaskan, dan sifat 
usang. 

 
3.3    Makna Komplementer    

Makna komplementer, dalam bahasa 
Arab disebut التكامل الداللى , adalah suatau 
makna kata yang saling melengkapi. 
Djajasudarma (1999:82) dan Pateda 
(2001:245)  mengemukakan ada tiga tipe 
hubungan makna yang bersifat saling 
melengkapi, yaitu:  (1)  berlawanan,     (2) 
berbalik,   dan  (3) serah terima (bolak-
balik) . 

Makna yang berlawanan berhubungan 
dengan kualitas, jumlah, keadaan, waktu, 
jarak, dan gerakan (Pateda, 2001:245).   

Dalam tulisan ini makna 
komplementer dimaksudkan antara kosa 
kata asal dengan kosa baru (jadian) yang 
dibentuk melalui proses metatessis 
memiliki hubungan makna yang saling 
melengkapi (komplementasi). Perhatikan 
contoh berikut:                                                                        
a.    رشد  `membimbing, kesadaran` dan  

 `tersesat, linglung`  شرد
b.   خلق  `baik perangai`, لخق `memecah 

belah`,dan   قلخ  `mencambuk` 
c.   جزم `berkecil hati`, جمز `mengejek`, 

 diam tidak` زجم ,`marah` زمج
berkata`, مزج `sombong, menghasut` 
  Data di atas menunjukkan bahwa 

kata-kata tersebut memiliki hubungan 
makna yang bersifat komplementer, yaitu 
menyatakan makna berlawanan atau 
berbalik. 

Dalam contoh (a) makna terbimbing, 
kesadaran yang menyatakan keadaan sikap 
benar berlawanan dengan makna tersesat, 
linglung yang menyatakan kaadaan salah 
dan tidak seharusnya; contoh (b) makna 
memecah belah dan mencambuk dua 
perbuatan yang buruk yang tidak 
menyenangkan, sedangkan makna baik 
perangai merupakan perbuatan dan sikap 
yang baik dan menyenangkan; dan contoh 
(c) makna berkecil hati dan diam tidak 
berkata dua sikap yang menyatakan 
ketidakberdayaan bertentangan dengan dua 
sikap mengejek dan sombong yang 
menyatakan sangat kuat dan hebat. 

 
3.4   Makna Bersinggungan 

Pada dasarnya makna persinggungan 
sama dengan makna bersinonimi tak 
penuh, karena dalam keduanya ada 
kesamaan makna, yakni sebagian makna 
kata yang satu dengan makna kata yang 
lain sama/mirip tapi dalam sebagian yang 
lain tidak sama/mirip. Karenanya makna 
itu hanya bersinggungan. 
a.   جشب   `hilang`  dan  شجب  `hilang, 
menutup` 
b.   بخت  `berkecil hati` dan  خبت [ĥabata] 
‘patah hati, hilang akal’ 
c.    ختم   `berpaling` dan منخ  `menjauh` 

Kosa kata di atas satu sama lain 
maknanya bersinonim atau mirip, saling 
berhubungan atau salaing berhubungan.  

Dalam data (a) hilang dan menutup, 
masing-masing memiliki makna membuat 
tidak tampak, tidak kelihatan, lenyap, tidak 
dijumpai, terselubung; data (b) berkecil 
hati dan patah hati, hilang akal, masing-
masing mengandung makna rasa takut, 
kurang keberanian, hambar hati, 
tersinggung, sedih, kurang percaya, kurang 
pertimbangan; dan data (c) berpaling dan 
menjauh, masing-masing memiliki makna 
meninggalkan, berubah, renggang, tidak 
mengena, dan jarak. 

 
3.5    Hubungan Makna Lain 

 Hubungan makna yang lain di sini 
dimaksudkan bahwa makna kata-kata tidak 
memiliki hubungan inklusi, tumpang 
tindih, komplementer, atau bersinggungan 
sebagaimana di uraaikan di atas. 

Dalam metatesis dimungkinkan 
adanya makna yang tidak berhubungan 
langsung antara makna kata asalnya 
dengan makna baru. Kata-kata yang tidak 
berhubungan makna bisa sebagiannya atau 
seluruhnya, namun di antaranya masih 
memungkinkan memiliki atau 
mengandung hubungan makna dasar.  
a.  حتم `mengokohkan`, حمت `amat panas`,  

 ,`sangat panas, membuat marah` محت
 تحم  memukul, membanting`, dan` متح
`berwarna hitam legam`,  
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b.   حسل `membuang, mengabaikan`, حلس 
`senang, bekeliling`, سحل `mengupas, 
menguliti`, لحس `mengambil`, dan سلح 
`membuang kotoran`. 

c. جنب `condong`, نجب `penakut, murah 
hati`,  بنج `kembali ke asal`, جبن `lemah 
hati`, dan نبج `kacau dalam berbicara` 

Dalam data di atas (a dan b) masing-
masing memiliki makna yang berlainan, 
namun mengandung makna yang sama. 
Dalam data (a) semua kata mengandung 
makna dasar `kuat`, data (b) mengandung 
makna memisahkan, dan dalam data (c) 
mengandung makna `lemah`. Atas dasar 
hal ini, sekalipun makna bebeda-beda pada 
dasarnya masih memiliki hubungan 
makna, tidak terlepas satu sama lainnya. 

 
4.   Penutup 

Dalam bahasa Arab metatesis bukan 
semata-mata gejala bunyi, melainkan salah 
satu model pengembangan kosa kata. 

Dalam bahasa Arab perubahan bunyi 
termasuk posisinya dalam kata dapat 
berpengaruh terhadap perubahan makna 
yang dapat membentuk kata baru. 
Metatesis sebagai gejala bahasa dapat 
melahirkan kosa kata baru yang dapat 
mendasari kosa kata turunan berikutnya. 
Melalui metatesis kosa kata trisilabik dapat 
dibentuk banyak kosa kata trisilabik 
lainnya. Masing-masing kosa kata 
trisilabik yang dibentuknya dapat 
dikembangkan menjadi banyak bentuk 
turunannya sebagaimana kosa kata 
asalnya. 
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SASTRA DALAM PERADABAN ISLAM ANDALUSIA:  
Suatu Tinjauan Historis 

 
Eva Farhah,S.S., M.A. 

 
Abstract 

 
This research describes the ups and downs of literature in the heyday and decline of 

Islam in Andalusia. Along with the spread of Islam in Europe, especially Spain, is 
represented by three heroes of Islam that can be said as the most influential ever, they are 
Tharif bin Malik, Thariq bin Ziyad, and Musa bin Nushair. The Arabic lives, develop, and 
control many aspects of human life, including culture, social, Economy, and religion.  

The method of Library Research is used in this research to reveal the aspect of 
culture, especially the literature and politics of Islam in the Andalusia. As the result, it 
can be revealed many kinds of literature that are still growing or stagnant along with the 
politics progress by Amīr, Khalīfah, Khalīfatullāh al-Mahdī in Andalusia. 

 
Keyword: Amīr, Khalīfah, Khalīfatullāh al-Mahdī, poem, and prose.     
 

صخمل  
یصف ھذا البحث صعود ونزول األدب فى عصر ازدھار وانحطاط الدولة اإلسالمیة 

بن مالك، طارق بن  وھم طریف -وھناك ثالث شخصیات من أبطال المسلمین . فى األندلس
.  تمثل نشر الدعوة اإلسالمیة فى البلدان األوروبیة خاصة اإلسبانیة -زیاد، موسى بن نصیر 

لقد عاش العرب ونشأوا وسیطروا على مختلف الجوانب من حیاة اإلنسان التى اشتملت على 
 . الثقافة، والسیاسة، واالقتصاد، والدین

در لكشف جوانب الثقافة، خاصة األدب وقد استخدم ھذا البحث منھج بحث المصا
والسیاسة اإلسالمیة فى األندلس، حتى اتضحت من خالل ھذ البحث األجناس األدبیة 
المتطورة والراكدة مع ازدھار وانحطاط السیاسة األندلسیة فى عصر األمیر والخلیفة وخلیفة 

 . اهللا المھدى
 

دى، الشعر، النثراألمیر، الخلیفة، خلیفة اهللا المھ:الكلمات الدلیلیة
. 

 
 

 
I. Latar Belakang 

Judul di atas mengisyaratkan 
eksistensi sastra yang hidup pada masanya. 
Dalam penelitian ini, eksistensi sastra; 
perkembangan dan kemundurannya 
diperuntukkan bagi wilayah kekusasaan 
muslim di Andalusia. Istilah sastra dipakai 
untuk menyebut salah satu dari sekian 
banyak gejala budaya yang dapat dijumpai 
pada semua masyarakat meskipun secara 
sosial, ekonomi, dan keberagamaan 
keberadaannya bukan merupakan 

keharusan. Kriteria ke-sastra-an yang ada 
dalam suatu masyarakat tidak selalu sama 
dan cocok dengan kriteria kesastraan yang 
ada pada masyarakat lain (Soeratno, 
2011:59-60).  

Demikian halnya dengan sastra yang 
hidup di tengah-tengah peradaban Islam di 
Andalusia. Sastra Arab telah tersebar 
hampir di seluruh pelosok dunia dengan 
beragam bentuk syair dan prosanya, 
sejalan dengan perkembangan bangsa Arab 
dan penyebaran agama Islam. Sehingga 
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akhirnya dapat dijumpai syair-syair dan 
prosa-prosa Arab dalam bentuk tulisan 
yang diabadikan untuk diambil 
manfaatnya.  

 
II. Tinjauan Pustaka 

Sejumlah kajian dan penelitian terkait 
peradaban Islam Andalusia telah 
diungkapkan oleh peneliti-peneliti 
terdahulu. Penelitian-penelitian tersebut 
yaitu penelitian yang dilakukan oleh Abdul 
Karim (2007); Sejarah Pemikiran dan 
Peradaban Islam, dan Badri Yatim (2008); 
Sejarah Peradaban Islam: Dirasah 
Islamiyyah II. Kedua penelitian tersebut 
menitikberatkan kepada kehidupan 
perpolitikan Arab di Andalusia tanpa 
mengungkapkan penilitian tentang 
kesusastraan dalam tiap masa kejayaannya, 
meskipun didalamnya diungkapkan 
kemjuan dalam bidang keilmuan secara 
umum. Adapun penelitian terkait sastra 
Andalusia yaitu penelitian yang dilakukan 
oleh Achmad Haikal (2008); Al-Adab al-
Andalusī: Minal-Fatchi ilā Suqūtil-
Khilāfah, Syawqi Dhaif (2009); Tārīkhul-
Adab al-’Arabiy, dan Achmad Zalath 
(2009) Mudzakkirāt fil-Adab al-Andalusī. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
ketiga peneliti tersebut adalah 
menguraikan keberadaan kesusastraan 
sejalan dengan pasang-surutnya kekuasaan 
muslim di Andalusia.  

Perbedaannya dengan penelitian yang 
dilakukan ini adalah kesusastraan yang 
diangkat berdasarkan pengistilahan 
penamaan pemimpin yang berkuasa di 
Andalusia, seperti penggunaan istilah 
Amīr, Khalīfah, dan Khalīfatullāh al-
Mahdī. Perbedaan atau perubahan 
penamaan bagi para pemimpin ini 
memberikan dampak yang besar bagi 
perkembangan kesusatraan di Andalusia. 
Hal ini dapat dilihat melalui jenis-jenis 
kesusatraan yang muncul dan ghirah yang 
diungkapkan dalam syair atau pun 
prosanya. Maka masalah dalam penelitian 
ini adalah bagaimana kehidupan sastra 
yang muncul pada masa kejayaan Islam di 
Andalusia serta sumbangan pemikiran 

Islam bagi perkembangan kesusastraan dan 
keilmuan Eropa.  

 
III. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Secara terinci, tujuan dari penelitian 
ini adalah:  
1. Mengungkapkan kesusastraan Arab di 

Andalusia terkait dengan kehidupan 
sejarah politik kejayaan dan 
kemunduran Islam di Andalusia, 

2. Menguraikan jenis-jenis kesusastraan 
yang berkembang pada masa tersebut, 

3. Menambah khazahan ilmu 
pengetahuan, khususnya dalam bidang 
sastra Arab, serta menyempurnakan 
penelitian-penelitian yang telah ada 
sebelumnya. 
Adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah untuk mempertajam kepekaan 
literer penulis ataupun pembaca serta dapat 
dijadikan sebagai sumber acuan bagi 
peneliti mendatang untuk 
menyempurnakan dan melengkapi 
penelitian yang telah dilakukan. Sehingga 
pengetahuan tentang sastra Arab, 
khususnya, dapat berkembang secara 
dinamis. 

 
IV. Metode Penelitian 

Penelitian ilmiah merupakan 
serangkaian kegiatan yang dilakukan 
dengan metode yang bersistem, nalar, dan 
sesuai dengan objeknya, yaitu sifat-sifat 
yang ada pada ilmu yakni kumulatif 
(Soeratno, 2011:59). Oleh karena itu, 
untuk melakukan penelitian ini 
dimanfaatkan adalah metode penelitian 
kepustakaan (library research), yaitu 
mengamati dan memahami bahan-bahan 
yang dikumpulkan yang berhubungan 
objek yang di tulis, kemudian dipaparkan 
dan di bahas berdasarkan penjelasan 
tertentu. Selanjutnya, dilakukan 
inventarisasi dan klasifikasi menurut 
ragam yang diteliti. 

Adapun teknik-tekniknya adalah 
sebagai berikut; 
1. Mengumpulkan data dari berbagai 

referensi atau sumber yang menunjang 
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tercapainya penulisan yang diharapkan 
sesuai metode penelitian, 

2. Penelusuran sumber-sumber pustaka 
yang berhubungan dengan bidang yang 
ditulis, 

3. Data yang telah diangkat kemudian 
dipilah, ditentukan dan dianalisis 
sebagai bahan penulisan kemudian 
disusun kembali dan dituangkan 
sebagai hasil karya ilmiah. 
 

V. Hasil Penelitian dan Pembahasan  
A. Andalusia Sebelum Islam 

Nama Andalusia baru mulai melekat 
setelah keberadaan Islam di Semenanjung 
Iberia yang meliputi wilayah Spanyol, 
Portugal, dan Perancis Selatan. Batas-batas 
Andalusia mengalami kontraksi dan naik-
turun seiring peperangan dengan kerajaan-
kerajaan Kristen, dan puncaknya 
mengalami penyusutan sebatas Granada 
pada periode akhir Bani Nashar (Esposito, 
2003). 

Sebelumnya, kawasan Semenanjung 
Iberia dinamakan Hispania oleh bangsa 
Romawi Barat saat mereka berkuasa di 
sana. Seiring melemahnya Romawi yang 
dimulai 409, suku-suku Jerman berimigrasi 
besar-besaran ke sana, suku Suevi mulai 
mendiami Portugal, suku Vandal terbagi 
dua: Vandal Hasdingi mendiami Portugal 
selatan dan Vandal Silingi bermukim di 
Spanyol selatan, kemudian terdapat juga 
Byzantium di selatan Hispania. Namun 
semua kawasan Hispania pada akhirnya 
disatukan di bawah kerajaan Visighotik. 
Bangsa Visighotik merupakan pecahan 
dari suku Ghotik yang terbagi menjadi dua 
pada abad ke-5: Ostroghotik dan 
Visighotik.     

 
1. Kondisi Masyarakat Andalusia 
Sebelum Penaklukkan Islam 

Andalusia sebelum penaklukkan 
Islam berada dalam kekuasaan Bangsa 
Goth Barat atau disebut juga Bangsa Gotia 
atau Bangsa Gothik atau al-Quth (القوط). 
Secara umum Bangsa Gothik telah 
memasuki Eropa pada abad ke-5, yaitu di 
Galia (Perancis). Namun bangsa ini baru 

dapat menguasai semenanjung Iberia yang 
saat itu dikusai oleh suku Vandal pada 
awal abad ke-6 (Amin, 2009:160; Tohir, 
1981:211-212). Dalam perkembangan 
selanjutnya, Suku Gothik Barat banyak 
melancarkan tekanan-tekanan terhadap 
bangsa Vandal yang berada di 
Semenanjung Iberia. Bangsa Vandal 
meninggalkan Andalusia pergi menuju 
Afrika. Mereka mendarat di Aljazair 
bagian timur, tepatnya pada tahun 423 M. 
Pada saat itu, Bangsa Vandal dipimpin 
oleh seorang Raja Vandal, yang bernama 
Gondarik, putra dari Godivesil (406-428 
M). Setelah Gondarik meninggal dunia, 
kemudian digantikan oleh adiknya yang 
bernama Geiserik, sebagai Raja Vandal 
(428-477 M) (Amin, 2009:160; Tohir, 
1981:212). 

Setelah berhasil menghalau Bangsa 
Vandal dari Andalusia, Bangsa Gothik 
Barat (Los Visigodos, القوط) menduduki 
Toledo (طلیطلة) sebagai pusat pemerintahan 
kerajaannya dan berkuasa sampai tahun 
711 M. Yang dipimpin oleh seorang raja 
yang bernama Witiza. Selama masa 
kepemerintahannya, ia menjalankan 
kekuasaannya dengan mutlak (Tohir, 
1981:212). Artinya, segala kebijakan dan 
ketentuan yang diberlakukan bagi 
penduduk hanya berdasarkan keputusan 
raja.  

Dalam hal kepercayaan, pada awalnya 
Bangsa Gothik Barat menganut madzhab 
Aria dalam agama Kristen, yaitu agama 
yang dianut dan disebarkan oleh bangsa 
Romawi saat berkuasa, sedangkan 
penduduk setempat menganut agama 
Katolik. Perbedaan kepercayaan ini 
menimbulkan kebencian terhadap Bangsa 
Gothik Barat bagi penduduk setempat. 
Selain itu, sebagian penduduk juga 
beragama Yahudi. Kebencian penduduk 
terhadap penguasa Gothik Barat semakin 
bertambah ketika pejabat Gothik Barat 
memaksa penduduk Yahudi untuk 
meyakini Nasrani. Hanya ada dua pilihan 
bagi penduduk Yahudi, yaitu pertama, bagi 
penduduk Yahudi yang menolak atau 
melawan, maka ia akan diusir dari 
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Andalusia dan harta kekayaannya akan 
disita oleh penguasa Gothik Barat, dan 
pilihan kedua adalah mengikuti 
kepercayaan penguasa Gothik meskipun 
dengan keterpaksaan karena mereka tidak 
memiliki kekuatan (Haikal, 2008:23-24). 

Di samping itu, para pejabat kerajaan 
Gothik banyak yang hidup dalam 
kemewahan, sedangkan penduduknya 
hidup dalam kemiskinan karena banyaknya 
pajak yang harus mereka bayar. 
Perselisihan antara penguasa Gothik di 
Andalusia membuat keadaan semakin tidak 
menentu. Mereka saling berebut kekuasaan 
dan kondisi pemerintahan Gothik pun 
semakin lemah. Dalam keadaan penduduk 
yang tidak tentu itu, Raja Gothik Barat, 
Witiza, meninggal dunia. Sepeninggal 
Witiza, perebutan kekuasaan semakin 
tampak, yaitu antara putra Witiza, Achilla, 
dengan Roderick, panglima perang 
Spanyol yang ingin menjadi raja (Amin, 
2009:160). Dalam keadaan keterpurukan 
dan pertikaian di dalam diri bangsa Gothik 
Barat inilah kemudian Islam dengan 
mudah dapat memasuki dan menguasai 
Andalusia.    

 
2. Kesenjangan Sosial Masyarakat 

Selama berada dalam kekuasaan Raja 
Gothik Barat, penduduk Andalusia terbagi 
atas tiga kelas sesuai dengan latar belakang 
sosialnya. Kelompok masyarakat kelas 
satu adalah kelompok masyarakat yang 
terdiri atas penguasa, raja, para pangeran, 
pembesar atau pejabat istana, pemuka 
agama dan tuan tanah besar. Kelompok 
masyarakat kelas dua adalah kelompok 
masyarakat yang terdiri atas tuan-tuan 
tanah kecil. Sementara itu, kelompok 
masyarakat kelas tiga adalah kelompok 
masyarakat yang terdiri atas para budak, 
penggembala, nelayan, pandai besi, orang 
Yahudi dan para buruh dengan imbalan 
makan dua kali. Dalam keadaan demikian, 
maka untuk  mempertahankan hidupnya, 
para masyarakat kelas tiga ini terpaksa 
harus mencari nafkah dengan jalan 
membunuh, merampas, atau pun 
membajak (Karim, 2007:228).  

Kelompok masyarakat kelas tiga tidak 
berhak sama sekali untuk membentuk 
sebuah keluarga tanpa adanya izin dari 
tuannya. Apabila terjadi perkawinan antara 
dua budak dari dua tuan pemilik, maka 
perkawinan itu disertai dengan perjanjian-
perjanjian. Apabila suatu ketika kedua tuan 
pemilik atau salah seorang tuan pemilik 
menghendaki suami isteri budak tersebut 
untuk diperjualbelikan, maka kedua suami 
isteri budak tersebut dipisahkan. Apabila 
kedua suami isteri budak tersebut memiliki 
keturunan, maka keturunan atau anak 
budak menjadi hak tuan pemilik. Untuk 
jumlah anak yang akan dilahirkan oleh 
suami isteri budak pun, kedua tuan pemilik 
melakukan kesepakatan untuk kemudian 
jumlahnya dibagi dua. Selanjutnya, apabila 
terjadi pembangkangan seorang budak, 
maka tidak ada jaminan atau perlindungan 
hukum bagi si budak karena semua haknya 
berada dalam kekuasaan tuannya, dengan 
disiksa atau dijual atau pun dibunuh 
(Tohir, 1981:151-152). Demikianlah 
bergulirnya roda kehidupan pada masa 
sebelum Islam tiba di Andalusia.     

 
3. Taraf Hidup Masyarakat 

Taraf hidup masyarakat Andalusia 
sebelum Islam berkuasa sejalan dengan 
sistem kekuasaan dan kekuatan yang 
berlaku pada masa itu. Hal ini berarti pihak 
yang lemah dan kalah harus 
menghambakan diri kepada pihak yang 
menang dan kuat. Kedudukan masyarakat 
yang lemah dan kalah seperti barang 
dagangan yang dapat diperjualbelikan oleh 
kaum yang kuat dan menang. Sehingga, 
kaum yang kuat memiliki hak penuh untuk 
memiliki orang lain.  

Ekonomi dalam sektor pertanian 
dilaksanakan dalam sistem perbudakan. 
Budak-budak petani tidak memiliki hak 
untuk memiliki hasil kerjanya. Mereka 
bekerja untuk keuntungan tuannya yang 
memiliki tanah, sedangkan mereka hanya 
menerima untuk kebutuhan pada saat itu 
saja (Tohir, 1981:151). Dalam keadaan 
seperti ini, taraf hidup masyarakat tidak 
dapat diperhitungkan karena pihak yang 
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kuat selamanya akan kuat dan bahkan 
dimungkinkan semakin kokoh, sedangkan 
pihak yang lemah, seperti para budak, 
selamanya mereka akan hidup dalam 
perbudakan terkecuali pihak yang lemah 
membebaskan dengan sendirinya. Seakan-
akan telah terjadi perbudakan dan 
kemiskinan secara struktural dan sulit bagi 
para budak untuk membebaskan diri dari 
jeratan perbudakan dan kemiskinan yang 
mereka hadapi.    

 
B. Penaklukkan (Fatch) Andalusia 

Andalusia diduduki umat Islam pada 
zaman Khalifah al-Walid bin Abdul Malik 
(705-715 M), khalifah keenam Bani 
Umayyah yang berpusat di Damaskus. 
Sebelumnya umat Islam telah menguasai 
Afrika Utara yang mencakup Tunisia, 
Aljazair, dan Maroko (Hassan, 1989:91). 
Dalam proses penaklukan Andalusia ini 
terdapat tiga pahlawan Islam yang dapat 
dikatakan paling berjasa, yaitu Tharif bin 
Malik, Thariq bin Ziyad, dan Musa bin 
Nushair. 

 
1. Andalusia Menjelang Penakluk-kan 

(Fatch) Islam 
Tatkala Bangsa Romawi menduduki 

Semenanjung Iberia dalam kurun waktu 
enam abad (abad 2 SM-4 M), dapat 
dikatakan kawasan Hispania relatif 
menikmati stabilitas ekonomi, politik, dan 
sosial. Dalam periode itu, Romawi 
membuka kota-kota baru, menyebarkan 
bahasa Latin dan ajaran Katholik. Namun 
seiring melemahnya kekuatan Romawi, 
peninggalan dan kebudayaan Romawi 
mulai tergantikan dengan tradisi Suku 
Visighotic, bangsar Barbar Jerman, yang 
bermigrasi ke Iberia. Sejak itu 
Semenanjung Iberia mulai mengalami 
krisis dalam berbagai dimensi. Puncaknya 
di bawah rezim Roderic (لذریق), Raja 
Visighotic bertangan besi yang terkenal 
akan kesewenangannya (Anani, 1999:14-
16). 

Hispania terkoyak-koyak dalam 
kemelut politik, tidak toleran terhadap 
aliran agama yang bertentangan dengan 

penguasa, terlebih kaum Yahudi. Rakyat 
terpisah-pisah dalam kasta sosial, 
kemelaratan demikian umum, penindasan 
terjadi setiap saat dan di mana-mana. 
Kelompok-kelompok yang mendendam 
pada Roderic menghimpun kekuatan, 
Achila pewaris tahta yang dilengserkan 
Roderic berlindung pada pamannya, Julian 
 .(سبتة) Penguasa Ceuta (یولیان)

Selanjutnya, Julian ini yang 
mengundang Thariq bin Ziyad dan 
membesarkan hatinya untuk 
menyelamatkan rakyat Semenanjung Iberia 
dari kelaliman Roderic. Thariq yang saat 
itu menjadi wali di Tangier (طنجة) 
langsung menulis surat pada Musa bin 
Nushair di Qairawan. Musa tidak bisa 
memutuskan sendiri perkara besar ini, ia 
berkonsultasi pada Khalifah al-Walid bin 
Abdul Malik di Damaskus. Khalifah 
menginstruksikan dilakukan penyelidikan 
menyeluruh sebab khawatir dengan 
keselamatan muslimin. Musa menepis 
keraguan Khalifah dan terjadilah surat-
menyurat antara Damaskus-Qairawan. Hal 
ini membuktikan bahwa penaklukkan 
Andalusia dilakukan dengan cermat, 
kehati-hatian, dan penuh perencanaan 
(Abdul-Lathif, 1984:299-304; Al-Ibadi, 
2000:55). 

 
2. Peran Tharif bin Malik dan Thariq 

bin Ziyad 
Didasari atas gairah menyebarkan 

Islam, menyelamatkan penindasan yang 
diderita rakyat Andalusia, dan juga 
memberi pelajaran pada Visighotic atas 
perannya membantu armada Romawi 
Byzantium saat pertempuran Romawi 
dengan umat Islam di Afrika Utara, maka 
Khalifah memerintahkan penaklukkan 
dilanjutkan ke tanah Andalusia (Abdul-
Lathif, 1984:305). 

 Musa bin Nushair bersama dengan 
Julian beberapa kali mengirimkan tim 
penjelajah dan eksplorasi untuk mencari 
fakta dan data tentang Andalusia. Tak puas 
di situ, Musa lalu mengutus Tharif bin 
Malik, salah satu komandannya untuk 
mengepalai seratus pasukan berkuda dan 
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empat ratus prajurit melakukan penyerbuan 
di pesisir selatan Spanyol. Mereka 
menyeberangi selat dengan empat buah 
kapal yang disediakan Julian pada Juli 710 
M/ Ramadhan 91 H. Pulau tempat 
mendaratnya Tharif saat ini dinamakan 
dengan pulau Tharifa. Serangan Tharif 
tidak mendapat perlawanan berarti. Ia 
meraih kemenangan dengan mudah dan 
mendapat banyak harta rampasan perang. 
Keberhasilan Tharif membuktikan 
lemahnya Kerajaan Visighotic saat itu dan 
semakin menaikkan moril menaklukkan 
Andalusia (Al-Ibadi, 2000:55). 

Pada bulan Juli tahun 711 M, Musa 
bin Nushair, mengirim pasukan ke Spanyol 
sebanyak 7000 orang di bawah pimpinan 
Thariq bin Ziyad yang sebagian besar 
berasal dari bangsa Barbar. Thariq 
menyeberangi selat Andalusia dan 
mendarat di salah satu bukit karang di 
pantai Tenggara Spanyol yang sekarang 
dinamakan Gibraltar atau Jabal Thāriq. Ia 
dan pasukannya menaklukkan daerah 
sekitar Gibraltar. Saat mengetahui 
mobilisasi pasukan Roderic, Thariq 
memilih lembah Bakkah sebagai medan 
pertempuran. Di sana pasukannya berhasil 
mengalahkan pasukan Roderic yang 
berjumlah 100.000 menurut sumber 
muslim, adapun sumber kristen 
mengatakan 25.000 prajurit. Pertempuran 
bersejarah yang berlangsung di bulan 
Ramadhan 92 H ini dinamakan dengan 
Pertempuran Guadelete (معركة وادي لكة). 
Kemenangan gemilang berhasil diraih, 
Roderick tewas di medan perang. 
Sejarawan mengilustrasikan dahsyatnya 
pertempuran ini tak ubahnya dengan 
Pertempuran Yarmuk di Syam, atau Perang 
Qadisiyah di Irak, atau Pertempuran 
Babilonia di Mesir (Mahmud, 1999:30-32). 

 
 
 

3. Musa bin Nushair Menyempur-
nakan Penaklukkan (Fatch) 

Setelah pertempuran di lembah 
Bakkah, Thariq mendapat pasukan 
tambahan berjumlah 5000 prajurit. Meski 

demikian, melihat luasnya Andalusia dan 
besarnya tantangan yang dihadapi karena 
mendekati musim dingin, ia membutuhkan 
bantuan langsung atasannya, yaitu Musa 
bin Nushair. Untuk itu, ia menulis surat 
meminta kehadiran Musa di tanah 
Andalusia.  

Menuruti permintaan Thariq, pada 
bulan Juni 712 M/ Ramadhan 93 H Musa 
menyeberang ke Andalusia dengan 
kekuatan penuh. Ia membawa 18.000 
pasukan, sebagian besar dari Bangsa Arab 
dan sejumlah tabi’in. Musa menempuh sisi 
barat Andalusia, jalur yang  berbeda 
disusuri Thariq. Ia menguasai kota-kota 
seperti: Carmona (َقْرُموَنة), Sevilla (إشبیلیة), 
Merida (ماردة), dan Sidonia (ِشُذوَنة). 
Kemudian ia bertemu dengan Thariq di 
Sungai Tajo (نھر التاجو) dekat dengan 
Toledo (طلیطلة), ibukota Visighotic. 

Adapun Thariq setelah memenangi 
pertempuran terus mengejar sisa-sisa 
pasukan Visighotic menuju utara ke 
Toledo. Dalam perjalanannya ia merebut 
Benteng Ecija (استجھ). Dari sana ia 
membagi pasukannya; sebagian menuju 
Cordoba di bawah pimpinan Mughits ar-
Rumi yang berhasil menaklukkannya 
setelah pengepungan tiga bulan, sebagian 
lagi menuju al-Birah dan kota-kota 
sekitarnya. Dalam misinya, Thariq banyak 
dibantu orang-orang Yahudi yang selama 
ini tertindas rezim Visighotic (Al-Ibadi, 
2000:69). 

Setelah menaklukkan Toledo, dua 
panglima Thariq dan Musa meneruskan 
futuchat. Keduanya menuju pegunungan 
Pirenia (جبال البرانس) di ujung utara, dan 
berhasil menguasai daerah-daerah sekitar 
yaitu Zaragoza (سرقسطة), Huesca (َوْشَقة), 
dan Lerida (الردة). Bahkan mereka sudah 
sampai di pesisir pegunungan Cantabria di 
perbatasan selatan Perancis. Namun misi 
penaklukkan dihentikan, sebab Khalifah 
al-Walid yang mengkhawatirkan 
keselamatan dan kelelahan pasukan 
muslimin, memanggil pulang Musa dan 
Thariq ke Damaskus. Kemudian kekuasaan 
Andalusia diserahkan pada anak Musa, 
Abdul Aziz bin Musa, selaku Gubernur 
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Andalusia pada akhir 95 H/ 714 M (Al-
Ibadi, 2000:70). Masuknya kaum muslimin 
ke Andalusia diakui sebagai anugerah dan 
karunia besar bagi Bangsa Eropa 
umumnya dan rakyat Andalusia 
khususnya, melenyapkan keterbelakangan 
yang menyelimuti mereka (Arnold, 
1970:155). Selama tujuh abad lebih, 
kebudayaan dan peradaban Islam 
menyinari Eropa, mengantarkan mereka 
pada gerbang renaissance dan kebangkitan 
sains.   

 
C. Andalusia Setelah Penaklukkan 
Islam 

Setelah penaklukkan Islam, Andalusia 
(bahasa Spanyol: Andalucia, bahasa Arab: 
Al-Andalus; األندلس) merupakan nama dari 
bagian Semenanjung Iberia yang meliputi 
wilayah Spanyol, Portugal, dan Perancis 
Selatan, yang terletak di benua Eropa Barat 
Daya. Menurut Abu Bakar bin Abdil 
Hakam atau yang dikenal Ibnu an-Nizham, 
para ilmuwan membagi Andalusia dengan 
dua bagian: a) Andalusia Timur, yang 
wilayahnya mencakup daratan antara 
Murcia (مرسیة) dan Zaragoza (سرقسطة) 
hingga Laut Mediterania, b) Andalusia 
Barat, yaitu lembah yang membentang 
hingga Samudera Pasifik. Kemudian 
menambahkan pembagian yang ke-3 yaitu 
Andalusia Tengah, dengan kota-kota besar 
yang meliputinya: Cordoba (قرطبة), Toledo 
 ,(غرناطة) Granada ,(جیان) Jaén ,(طلیطلة)
Almeria (المریة), dan Malaga (مالقة) (Salim, 
1985:5-6).  

 
1. Asal-usul Penamaan Andalusia 

Semula daratan ini disebut dengan 
Iberia. Penamaan ini dinisbatkan pada 
penduduk yang menguasai wilayah 
tersebut, yaitu suku Iberia atau Los Iberos 
 Kemudian daratan ini kuasai .(اإلیبرییون)
oleh bangsa Romawi dan menyebutnya 
dengan nama Hespania. Penamaan ini 
diberikan oleh Romawi saat mereka tiba di 
tepi lautnya dan mendapati banyak kelinci, 
maka disebutlah daratan tersebut dengan 
ungkpan i-schephan-im dalam bahasa Arab 
disebut شاطئ األرانب. Daerah bagian 

selatannya disebut dengan Batica (باتیكا) 
yang selanjutnya akan dinamai dengan 
Vandalisia ketika daerah tersebut dikuasai 
oleh suku Vandal (Haikal, 2008:13). 

Suku Vandal (الوندل) memasuki Iberia 
pada abad ke-5. Di Iberia orang-orang 
Vandal menempati dua daerah yang 
sekarang dikenal dengan Spanyol dan 
Portugal (Tohir, 1981:211). Suku Vandal 
menamai daerah pemukimannya dengan 
nama Vandalisia (قندلیسیا). Setelah daerah 
tersebut dikuasai orang muslim, daerah 
tersebut disebut dengan Vandalos (وندلس). 
Akan tetapi, kebanyakan orang-orang 
mengucapkan Wandalus karena setiap kata 
yang tertulis dengan huruf ’V’ diucapkan 
dengan bunyi ’W’. Perkembangan 
selanjutnya, orang-orang muslim 
menyebutnya dengan Andalus, tidak lagi 
disebut dengan Vandalus atau Wandalus. 
Karena huruf hamzah kadang-kadang juga 
dapat menggantikan huruf wawu bagi 
bangsa Arab. Karena itulah, daerah ini 
disebut daerah semenanjung Iberia yang 
dikuasai orang muslim itu dengan sebutan 
Andalus atau dalam bahasa Spanyol 
disebut Andalusia. Tentunya perubahan-
perubahan pengucapan ini bukan tanpa 
alasan, tetapi karena hal ini dapat 
memudahkan lisan saat mengucapkannya. 
Adapun wilayah yang disebut Andalus 
adalah Almeria (المریة), Granada (غرناطة), 
Malaga (مالقة), Jean (جیان), Cordoba (قرطبة), 
Sevilla (إشبلیة), Cadiz (قادس), dan Huelva 
 Sejumlah .(Haikal, 2008:13-15) (أونبة)
wilayah yang ada di Andalusia ini 
menunjukkan kondisi sosial dan ekonomi 
yang berbeda-beda antara wilayah yang 
satu dengan wilayah lainnya. 

 
2. Kondisi Sosial dan Ekonomi 

Masyarakat Andalusia 
Dalam masa peralihan dari kekuasaan 

Yahudi menjadi kekuasaan Islam, kaum 
muslimin mampu melakukan perluasan 
wilayah ke daerah-daerah berpenduduk 
non muslim. Perluasan wilayah kekuasaan 
ini menyebabkan terjadinya pembauran 
dalam berbagai segi kehidupan. 
Diantaranya pembauran dalam segi ras, 
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kebangsaan, tata sosial ekonomi, dan 
dalam hal pemikiran. Beberapa faktor yang 
mendorong terjadinya pembauran ini, yaitu 
sebagai berikut. 

Pertama, gerakan dan kegiatan 
dakwah Islam yang dilakukan di kalangan 
penduduk setempat. Pada saat mereka 
mengakui dan memeluk agama Islam, 
maka akan berlaku ketentuan bahwa semua 
muslimin memiliki hak yang sama tanpa 
adanya perbedaan ras atau kebangsaan. 
Semua muslim sama derajatnya di hadapan 
Allah Swt. Akan tetapi, apabila mereka 
menolak untuk memeluk agama Islam, 
maka mereka harus menyerahkan negeri 
mereka untuk dipimpin oleh orang muslim 
dan mereka tetap dapat memeluk agama 
mereka yang dulu. Dalam keadaan ini, 
maka mereka yang menolak agama Islam 
diwajibkan membayar jizyah (pajak per-
orang-an) untuk mendapatkan jaminan dan 
perlindungan hukum. 

Kewajiban membayar jizyah ini 
dikenakan hanya bagi orang laki-laki, 
sedangkan bagi kaum perempuan, anak-
anak, orang-orang lanjut usia, dan orang 
yang menjadi tanggungan orang lain maka 
mereka dibebaskan dari pembayaran 
jizyah. Akan tetapi, apabila mereka yang 
tidak mengakui dan tidak memeluk agama 
Islam menolak untuk membayar jizyah 
maka daerah mereka dinyatakan sebagai 
daerah perang. Artinya, mereka harus siap 
untuk diperangi kaum muslimin. 
Kemudian apabila perang telah terjadi dan 
pihak lawan mengajukan permintaan untuk 
berdamai, maka permintaan damai itu 
dapat diterima oleh kaum muslimin dengan 
syarat-syarat yang ditetapkan oleh khalifah 
atau imam pemimpin muslim. 

Disinilah toleransi beragama 
ditegakkan oleh para pemimpin Islam bagi 
pemeluk agama Kristen dan Yahudi. Bagi 
pemeluk agama Kristen dan Yahudi 
disediakan hakim khusus yang menangani 
masalah mereka sesuai dengan ajaran 
agama meraka masing-masing. Oleh 
karena itu, mereka tidak enggan untuk 
membantu berpartisipasi mewujudkan 
peradaban Arab Islam di Andalusia. 

Terakhir, kemajuan intelektual. 
Ditopang oleh keadaan alam negeri 
Andalusia yang subur, dan kesuburannya 
melahirkan kehidupan perekonomian yang 
dapat mensejahterakan rakyatnya, serta 
kemajemukan masyarakat yang terdiri atas 
komunitas-komunitas Arab, masyarakat 
Spanyol yang memeluk agama Islam (Al-
Muwalladūn), orang-orang Barbar (orang-
orang Islam yang berasal dari Afrika 
Utara), penduduk daerah Konstantinopel 
dan Bulgaria yang menjadi tawanan 
Jerman dan dijual kepada penguasa Islam 
untuk dijadikan tentara bayaran (Ash-
Shaqalibah), orang-orang Yahudi, orang-
orang Kristen yang berbudaya Arab 
(Mozareb/Mozarabes) dan orang-orang 
Kristen yang masih menentang kehadiran 
Islam, maka semua komunitas tersebut 
kecuali orang-orang Kristen yang 
menentang hadirnya Islam di Spanyol, 
memberikan sumbangan bagi terbentuknya 
lingkungan budaya Andalusia yang 
melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan 
arsitektur (Al-Badi’, 1969:38; bdk. Yatim, 
2008:100). 

 
3. Kondisi Politik Masyarakat 

Andalusia 
Sejak pertama kali Islam 

menginjakkan kakinya di Andalusia, yaitu 
tepatnya pada masa khalifah al-Walid 
(705-715 M/ 86-96 H), hingga masa 
kehancurannya, yaitu pada masa Dinasti 
Ahmar, Abu Abdullah, (1232-1492 M/ 
629-897 H) berada dalam kekuasaan Islam 
yang silih berganti. Pergantian pemimpin 
atau khalifah sangat menentukan 
kehidupan masyarakatnya. Segi 
perpolitikan merupakan aspek utama yang 
menunjukkan keberhasilan atau 
kehancuran suatu bangsa. Apabila kondisi 
politik suatu bangsa itu baik, maka kondisi 
sosial, ekonomi, dan keagamaan pun akan 
baik, begitu juga sebaliknya. 

Beberapa peneliti berpendapat, 
diantaranya peneliti yaitu Dr. Badri Yatim, 
M.A. (2008) dalam bukunya berjudul 
Sejarah Peradaban Islam: Dirasah 
Islamiyyah II,  membagi periode 
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perpolitikan Islam di Andalusia menjadi 
enam periode (Amin, 2010:168-171).  

 
a. Periode Pertama, Kekuasaan Wali 
(711-755 M/ 92-138 H) 

Pada periode ini Andalusia berada di 
bawah pemerintahan Para Wali yang 
diangkat oleh khalifah Bani Umayyah 
yang berpusat di Damaskus. Pada periode 
ini stabilitas politik negeri Andalusia 
belum dapat dikatakan baik karena masih 
sering terjadinya gangguan yang datang 
dari luar maupun dari dalam. 

Gangguan yang datang dari luar yaitu 
masih banyaknya musuh Islam yang 
tinggal di daerah pegunungan yang dapat 
menyerang pada waktu-waktu yang tidak 
dapat dipastikan. Sedangkan gangguan dari 
dalam yaitu terjadinya perselisihan 
diantara para penguasa Islam dan 
perbedaan pandangan antara khalifah di 
Damaskus dan gubernur Afrika. Periode 
ini berakhir dengan datangnya 
Abdurrachman Ad-Dakhil ke Andalusia 
pada tahun 755 M/138 H.  

 
b. Periode Kedua, Keamiran Umayyah 
di Cordoba (755-912 M/ 138-299 H) 

Pada periode ini, secara umum 
Andalusia tidak lagi berada di bawah 
pemerintahan Islam yang saat itu telah 
dikuasai dan dipegang oleh khalifah 
Abbasiyyah, yang berpusat di Baghdad. 
Secara khusus, Andalusia berada di bawah 
kepemimpinan Abdurrahman I, yaitu 
Abdurrahman ad-Dakhil, bergelar Amīr 
(Panglima atau Gubernur). Pada periode 
ini, umat Islam Andalusia mendapatkan 
kemajuan yang baik dalam bidang politik 
dan peradaban. Kemajuan Andalusia 
ditandai dengan didirikannya masjid di 
Kordoba dan sekolah-sekolah di Spanyol. 
Dibawah kepemimpinan Hisyam, hukum 
Islam ditegakkan. Dibawah kepemimpinan 
Hakam bidang militer diperbarui dan 
dikokohkan, dan dibawah kepemimpinan 
Abdurrachman al-Ausath kegiatan ilmu 
pengetahuan dan pemikiran filsafat mulai 
semarak di Andalusia. 

 

c. Periode Ketiga, Kekhalifahan 
Umayyah di Cordoba (912-1031 M/ 299-
422 H) 

Pada periode ini Andalusia dipimpin 
oleh penguasa yang bergelar Khalīfah, 
yaitu Abdurrahman III An-Nashir. 
Penyematan gelar khalifah ini didasarkan 
atas keadaan pemerintahan Abbasiyah di 
Baghdad yang sedang dalam pertikaian. 
Khalifah Bani Abbasiyah, Al-Muktadir, 
meninggal dunia dibunuh oleh 
pengawalnya sendiri. Maka, saat inilah 
merupakan saat yang paling tepat untuk 
menggunakan gelar khalifah yang telah 
lama hilang, kurang lebih 150 tahun, dari 
kekuasaan Bani Umayyah. Secara resmi, 
gelar khalifah ini mulai digunakan pada 
tahun 929 M.  

Bersamaan dengan itu, Islam 
mencapai puncak kejayaannya di 
Andalusia. Khalifah mendirikan 
universitas Kordoba dan perpustakaannya 
memiliki koleksi ratusan ribu buku. Pada 
masa ini, masyarakat dapat menikmati 
kesejahteraan dan kemakmuran yang baik. 

 
d. Periode Keempat, Muluk ath-Thwa’if 
(1031-1086 M/ 422-479 H) 

Pada periode ini, Umat Islam 
mengalami konflik intern. Kestabilan 
politik terganggu karena masing-masing 
personal dalam tubuh kepemerintahan 
saling berebut menjadi pemimpin yang 
utama. Sehingga pada masa ini umat Islam 
terpecah menjadi negara-negara kecil yang 
dipimpin oleh masing-masing penguasa 
atau disebut juga masa Mulūk-at-Thawaif. 

 
e. Periode Kelima, Murabithun dan 
Muwachchidun (1086-1248 M/ 479-646 
H) 

Pada periode ini, muslim Andalusia 
masih dalam pertikaian dan perpecahan. 
Meskipun demikian, masih ada kekuatan 
Islam yang dominan yakni kekuasaan 
Dinasti Murabithun yang berkuasa pada 
tahun 1086-1143 M. Pada masa 
perkembangan selanjutnya, Andalusia 
dipimpin oleh Dinasti Muwahhidun yang 
berkuasa pada tahun 1146-1235 M. Oleh 
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karena pada periode kelima ini Andalusia 
dikuasai oleh pengusa-penguasa Islam 
yang lemah, maka pada tahun 1238 M 
Kordoba jatuh ke tangan penguasa Kristen 
dan pada tahun 1248 M Sevilla pun jatuh 
ke tangan penguasa Kristen. Hampir 
seluruh wilayah kekuasaan Islam di 
Andalusia lepas dari kekuasaan pemimpin 
Islam. 

 
f. Periode Keenam, Bani Achmar atau 
Nashar (1248-1492 M/ 646-897 H) 

Pada periode keenam ini, Islam hanya 
berkuasa di Granada, di bawah 
kepemimpinan Bani Achmar yang 
berkuasa pada tahun 1232-1429 M/ 629-
897 H. Pada masa ini peradaban Islam 
mengalami perkembangan yang baik dan 
maju seperti halnya yang terjadi pada masa 
Abdurrahman III An-Nashir. Akan tetapi 
secara politik, kekuasaan Islam hanya 
berkuasa di wilayah kecil. Pada akhirnya, 
terjadi konflik internal yang menyebabkan 
hancurnya kekuasaan Islam di Granada 
yang ditandai dengan penyerahan Granada 
pada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, 
pada tahun 1492 M.  Pada tahun 1609 M, 
dapat dikatakan tidak ada lagi umat Islam 
di wilayah Andalusia.  

 
D. Kejayaan Islam di Andalusia (711-

1492 M/ 92-897 H) 
Sumbangsih utama Dinasti Umayyah 

yang berkuasa di Damaskus (661-750 M) 
setelah Khulafaur Rasyidin adalah 
penaklukkan negeri-negeri asing yang 
diikuti dengan penyebaran Islam. Dari 
sudut perpolitikan, wilayah kekuasaan  
futuchat Umayyah dibagi tiga daerah 
besar: Asia Tengah (Transoxiana/ بالد ماوراء  
 ,(بالد السند) Persia dan Asia Selatan ,(النھر
serta Afrika Utara dan Andalusia ( بالد
 sedangkan dari sudut ,(المغرب واألندلس
keilmuan, ilmu pengetahuan dan 
peradaban Islam belum terlalu berkembang 
dan masih dalam proses pembentukan. 
(Abdul-Lathif, 1984:215-217).  

Baru ketika Dinasti Abbasiyah (750-
1258 M) berkuasa, ilmu pengetahuan dan 
peradaban Islam maju pesat, tepatnya di 

masa-masa awal pemerintahan Abbasiyah. 
Salah satu faktor utamanya ialah 
ditemukannya rahasia pembuatan kertas 
dari tawanan Cina pada Perang Talas (751 
M). Lalu didirikanlah pabrik kertas di 
Samarkand dan dengan cepat menyebar ke 
Baghdad dan kota-kota besar lainnya 
hingga menyeberang ke Andalusia (Bai, 
2003:242-243).       

Perkembangan keilmuan selanjutnya 
menyebar dengan pesat. Para ilmuwan 
merintis ilmu-ilmu baru baik ilmu agama 
maupun umum, lengkap dengan berbagai 
karakteristiknya. Di antaranya: ilmu hadis, 
fiqh, qira’at, adab, tauhid, nahwu, sharf, 
‘arudh, tafsir, astronomi, kedokteran, dan 
ilmu perhitungan. Kaum Muslimin yang 
semula terbelakang dalam sains kini 
menjadi terdepan. Berbagai gerakan 
penerjemahan disokong besar-besaran. 
Ilmu-ilmu Yunani, India, Persia, 
Byzantium, maupun Mesir Kuno ditransfer 
dan diformulasikan. Terjadilah kompromi-
kompromi dan gesekan postif dan 
menghasilkan hal yang baik diambil dan 
yang buruk ditinggalkan. Sehingga 
terciptalah peradaban Islam yang selaras 
dengan hukum Allah dan juga kemajuan 
ilmu pengetahuan. Masa kejayaan Islam ini 
dikenal juga dengan istilah Islamic Golden 
Age ( سالمالعصر الذھبي لإل ). 

Islam dengan toleransi dan 
keterbukaannya berhasil mengajak seluruh 
kalangan untuk berpartisipasi membangun 
Andalusia. Salah satu karaktersitik utama 
kemajuan peradaban Andalusia adalah 
tingginya standar toleransi yang diterapkan 
di sana. Orang-orang Arab, Barbar, 
Mozareb/Mozarabes (pribumi yang 
mengikuti tradisi Arab), Yahudi dan 
Nasrani dapat hidup berdampingan dan 
membaur bersama. Toleransi agama ada 
dalam segala aspek kehidupan kota: dalam 
kesenian, sains, sampai dalam ibadah. Kata 
Andalusia sendiri dapat juga diartikan 
dengan “hidup bersama-sama” (Omaar, 
2005:  BBC). 

 
1. Kemajuan Peradaban Islam 
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Ketika kaum muslimin Andalusia 
menjadikan Kordoba sebagai ibu kota, 
mereka tak sekedar mendirikan masjid-
masjid sebagai tempat ibadah dan simbol 
peradaban Islam saja, tetapi mereka juga 
memodernisasikan kota dan 
menjadikannya tempat yang lebih baik 
untuk hidup. Bukan hanya bagi para 
penguasa saja, tetapi untuk umat manusia 
semuanya. Berbagai istana dan pemandian-
pemandian yang mengagumkan dibangun 
dan diberi fasilitas pendukung yang bersih 
dan rapi. Jalan-jalan diaspal dan lampu-
lampu terang-benderang menerangi jalan-
jalan sehingga membuat suasana kota 
menjadi hiruk pikuk dengan keramaian 
yang ada. Selain itu, juga terdapat puluhan 
perpustakaan, rumah sakit, sekolah-
sekolah gratis, dan pemukiman berbagai 
jenis dan tipe sesuai kemampuan 
penghuninya dengan fasilitas sistem 
pengairan yang tertata dan canggih. 
Pendek kata, semua fasilitas umum yang 
menjadi kebutuhan masyarakat banyak 
telah tersedia dan difasilitasi oleh 
penguasa. Sejumlah kemegahan 
infrastruktur dan pembangunan fisik yang 
terkenal adalah Masjid Kordoba, Kota 
Istana Az-Zahra, Istana Ja’fariyah di 
Zaragoza, Tembok Toledo, Istana al-
Makmun, Masjid Sevilla, dan istana al-
Hambra di Granada (Omaar, 2005:BBC).  

 
2. Sejumlah Ilmuwan Ternama 

Andalusia 
Pembangunan fisik yang 

mengagumkan di Andalusia selaras dengan 
kemajuan sains dan pengetahuan. 
Masyarakat Andalusia tidak sekedar 
mentransfer kegemilangan peradaban umat 
terdahulu, namun juga berhasil membuat 
inovasi dan penemuan baru dalam berbagai 
disiplin ilmu. Baik itu filsafat, seni, sains, 
medis, farmasi, astronomi, geografi, 
tehnik, agrikultur, arsitektur, sosiologi, 
sastra, lingusitik, syair, dan musik. 
Sejumlah ilmuwan ternama yang lahir atau 
mendapatkan pengaruh di bumi Andalusia 
adalah dapat diuraikan berdasarkan tahun 

kelahiran di bawah ini, yaitu sebagai 
berikut.  

Abul Qasim az-Zahrawi (936-1013): 
Di barat dikenal dengan Alzahravius, 
dengan panggilan Abulcasis. Ia seorang 
pakar di bidang kedokteran, utamanya 
operasi bedah. Karya terkenalnya Al-
Tasrif, kumpulan praktek kedokteran yang 
terdiri atas 30 jilid. Buku ini diterjemahkan 
ke bahasa Latin oleh Gerardo dari 
Cremona pada abad ke-12, dan selama 
lima abad Eropa Pertengahan, di samping 
buku Ibnu Sina, buku ini menjadi sumber 
utama dalam pengetahuan bidang 
kedokteran di Eropa. Ia menjabat sebagai 
dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-
Hakam II dari Kekhalifahan Umayyah. 
Sebuah jalan di Cordoba di mana dia 
tinggal dinamakan "Calle Albucasis" 
(Omaar, 2005:BBC). 

Ibnu Hayyan al-Qurtubi (987-1075 
M): Sejarawan besar Andalusia. Dilahirkan 
di Cordoba. Karyanya merupakan salah 
satu sumber paling penting bagi studi 
sejarah Andalusia, khususnya sejarah 
Cordoba dan Muluk ath-Thawaif. 
Karyanya yang terkenal adalah: Tarīkh 
fuqaha Qarthabah, al-Akhbar fī ad-
Dawlah al-Amiriya, al-Muqtabis fi Tarīkh 
al-Andalus, dan Kitab al-Matīn. 

Ibnu Chazm (994-1064 M): ia 
dilahirkan di Kordoba. Ia merupakan 
Ilmuwan terkemuka dalam berbagai 
bidang, khususnya filsafat, dan dipandang 
sebagai ulama terbaik dalam berkarya 
setelah Thabari. Ia juga termasuk seorang 
pujangga, sastrawan, sejarawan, teolog, 
ahli hukum, dan lain sebagainya. Ia 
sebagai Imam terbesar di Andalusia dan 
menjelma menjadi mujtahid. Awalnya ia 
bermazhab Syafi'i lalu beralih ke madzhab 
Zhahiri. Ia telah menghasilkan karya 
sejumlah 400 buah, namun hanya 40 karya 
saja yang tersisa. Ia mengabdi di bawah 
Al-Mansur Ibn Abi Aamir, Hajib (Wazīr) 
terakhir dari khalifah Ummayah, Hisyam 
III. Karyanya yang terkenal Al-Kitābul-
Muhallā bil-Athār dan “Thauqul-
Chamāmah Fil-Ilfah wal-Ullāf” yang 
diselesaikan pada 1028 M, mengupas 
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kedalaman cinta yang telah diterjemahkan 
berkali-kali dalam berbagai bahasa. 

Al-Bakri (1014-1094 M): Seorang 
ahli geografi, sastrawan, sejarawan, dan 
pakar botani. Al-Bakri menghabiskan 
seluruh hidupnya di Spanyol, menetap di 
Kordoba, dan tidak pernah bepergian 
menuju lokasi yang ia tulis (Vernet, 
1970:413-414). Ia dianggap sebagai pakar 
geografi pertama Andalusia, di mana raja-
raja Andalusia banyak yang menggunakan 
kitabnya. Al-Bakri menulis mengenai 
Eropa, Amerika Utara, dan Jazirah Arabia. 
Karya utamanya adalah Kitābul-Masālik 
wal-Mamālik dan Mu'jam mā Ista'jama. 
Kitāb al-Masālik dibuat tahun 1068, 
didasarkan pada literatur dan laporan 
pedagang dan pengunjung. Ia belajar 
sejarah dari Ibnu Hayyan. 

Said Al-Andalusí (1029-1070 M): 
Seorang qadhi, filsuf, ilmuwan, 
matematikawan, sejarawan, dan pakar 
astronomi. Karyanya yang terkenal adalah 
Thabaqhātul-Umam (Klasifikasi Bangsa-
Bangsa), yang ia selesaikan pada usia 
empat puluh tahun, atau dua tahun 
menjelang wafatnya. 

Ibrahim bin Yahya az-Zarqālī 
(1029-1087 M): Ia dikenal di Barat dengan 
Arzachel. Pakar astronomi dan 
matematikawan terkemuka. Namanya 
diabadikan dengan nama kawah bulan 
Arzachel. Ia membuat perbaikan penting 
dalam membuat astrolabe. Ia juga 
memperbaiki catatan geografi dalam 
mengukur panjang Laut Mediterania yang 
dilakukan Ptolemy dan Khawarizmi (Puig, 
2007:1258-1260). Karyanya diterjemahkan 
dalam bahasa Latin oleh Gerard dari 
Cremona pada abad ke-12, dan 
memberikan kontribusi kepada kelahiran 
kembali astronomi matematika di Eropa. 

Abu Marwan ibnu Zuhr (1091-1161 
M): ia berasal dari keluarga Bani Zuhr, 
yang telah melahirkan generasi lima 
dokter, termasuk dua dokter perempuan. 
Di Barat dikenal dengan Avenzoar. 
Karyanya paling ternama adalah Kitābut-
Taysīr fi al-Mudāwāt wat-Tadbīr, tempat 
ia menjadi guru Ibnu Rusyd. Ia dikenal 

sebagai bapaknya dokter bedah dan 
seorang pakar parasitologi dan apoteker. Ia 
memperkenalkan metode dan prosedur 
otopsi pada mayat, melakukan nutrisi 
parenteral pertama manusia dengan jarum 
perak, menemukan penyebab kudis dan 
peradangan, menemukan adanya parasit, 
dan yang pertama menggunakan tes hewan 
sebelum bereksperimen pada manusia. 

Ibnu Bajjah (1095-1138 M): ia 
seorang Filsuf dan dokter muslim 
Andalusia yang dikenal di Barat dengan 
nama Latinnya, Avempace. Ia dilahirkan di 
Zaragosa, lalu pindah ke Sevilla dan 
Granada. Ia meninggal dunia karena 
keracunan di Fez tahun 1138 M dalam usia 
yang masih muda. Sebagaimana dialami 
oleh al-Farabi dan Ibn Sina di Timur, Ibnu 
Bajjah juga menghadapi masalah yang 
bersifat etis dan eskatologis. Magnum 
opusnya adalah Tadbīrul-Mutawachchid. 
Pemikirannya memiliki pengaruh besar 
pada Ibnu Rushdi. Kebanyakan buku dan 
tulisannya tidak lengkap (atau teratur baik) 
karena kematiannya yang cepat. Ia 
memiliki pengetahuan yang luas pada 
kedokteran, Matematika, dan Astronomi. 

Muhammad al-Idrisi (1100-1166 
M): Ia seorang pakar geografi, pembuat 
peta, dan pengembara yang tinggal di 
Sisilia, di istana Raja Roger II. Besar di 
Ceuta, al-Idrisi muda mengembara ke 
Spanyol, Portugal, Perancis, Inggris, dan 
mengunjungi Anatolia saat berusia 16 
tahun karena konflik dan ketidakstabilan di 
Andalusia. Lalu dia menetap di Sisilia atas 
undangan Roger II, di mana bangsa 
Normandia telah mengalahkan 
Kekhalifahan Fathimiyah di sana. Al-Idrisi 
menggabungkan pengetahuan dari para 
pelayar, penjelajah, dan pedagang untuk 
membuat peta paling akurat di masanya. 
Karya fenomenalnya adalah Kitāb Nuzhat 
al-Musytāq fī Ikhtirāq al-Afāq (Hiburan 
bagi Manusia yang Rindu Mengembara ke 
Tempat-Tempat Jauh), yang terus-menerus 
dipublikasikan dalam berbagai bahasa. 
Peta yang ia buat menginspirasi 
pengembara lainnya seperti Ibnu Batutah, 
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Ibnu Khaldun, Christopher Columbus dan 
Vasco Da Gama (Omaar, 2005:BBC). 

Ibnu Rusyd (1126-1198 M): Dikenal 
di Barat dengan Averroes. Merupakan 
seorang filsuf dari Spanyol. Lahir di 
Kordoba, Ibnu Rusyd mendalami filsafat 
dari Abu Ja'far Harun dan Ibnu Bajjah.  
Masa hidupnya sebagian besar diberikan 
untuk mengabdi sebagai qadhi dan 
fisikawan. Ia merupakan pemikir jenius 
dan komentator terbesar atas filsafat 
Aristoteles yang mempengaruhi filsafat 
Kristen di abad pertengahan, termasuk 
pemikir semacam St. Thomas Aquinas 
(McGinnis, 2007:295). Karya-karya Ibnu 
Rusyd meliputi bidang filsafat, kedokteran 
dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, 
essai dan resume. Hampir semua karya-
karya Ibnu Rusyd diterjemahkan ke dalam 
bahasa Latin dan Ibrani  (Omaar, 
2005:BBC). Beberapa diantara karya-
karyanya: Bidāyatul-Mujtahid, Kulliyāt 
fith-Thib, Fashlul-Maqāl fī mā Bainal-
Chikmat wasy-Syarī’at, dan lain 
sebagainya.   

Sejumlah ilmuwan yang telah 
diuraikan di atas merupakan sumber daya 
manusia yang sangat penting dan 
berpengaruh dalam membangun kota 
Andalusia sebagai kota yang modern dan 
berperadaban tinggi sehingga dikenal oleh 
umat manusia di belahan dunia manapun. 
Sampai sekarang pun, apabila disebutkan 
nama ‘Andalusia’ maka ia terkenal sebagai 
kota yang mempunyai peradaban tinggi 
dan dapat membanggakan bagi umat Islam 
khususnya dan bagi umat manusia lainnya. 

 
3. Sumbangsih dan Pengaruh 

peradaban Islam Andalusia bagi 
Eropa 
Ada sejumlah teori bagaimana 

peradaban Islam mempengaruhi Eropa, 
seperti teori Perang Salib, Invasi Turki 
Utsmani, Peradaban Sisilia, Afrika Utara, 
atau Andalusia. Namun, para sejarawan 
sepakat bahwa peradaban Andalusia adalah 
yang paling dominan. Selama tujuh abad 
lebih Andalusia menikmati kemajuan dan 
peradaban yang gemilang. Sementara itu, 

belahan Eropa lainnya masih terkungkung 
belenggu taklid dan kegelapan.  

Ulasan-ulasan Ibnu Rusyd (1120-
1198 M) terhadap filsafat Aristoteles 
tentang kebebasan berpikir dan 
melepaskan taklid. Ia mengutamakan 
sunnatullah menurut pengertian Islam 
terhadap pantheisme dan 
anthropomorphisme Kristen. Demikian 
besar pengaruh pemikiran Ibnu Rusyd, 
hingga menimbulkan gerakan Averroeisme 
yang menuntut kebebasan berpikir di 
Eropa. Berawal dari gerakan Averroeisme 
inilah di Eropa kemudian lahir reformasi 
pada abad ke-16 M dan rasionalisme pada 
abad ke-17 M. Buku-buku Ibn Rusyd 
dicetak di Venesia tahun 1481 M, 1482 M, 
1483 M, 1489 M, dan 1500 M. Karya-
karyanya juga diterbitkan pada abad ke-16 
M di Napoli, Bologna, Lyonms serta 
Strasbourg dan di awal abad ke 17 M 
diterbitkan di Jenewa. Orang-orang dari 
penjuru Eropa datang untuk belajar di 
berbagai perpustakaan dan universitas 
terkenal di Andalusia.  

Yang paling terkenal adalah Michael 
Scot (1175-1232 M), dianggap sebagai 
individu utama dalam menyebarkan 
pemikiran Islam dari Toledo ke penjuru 
Eropa. Ia seorang matematikawan, 
cendekiawan dan astrolog terkenal di 
Skotlandia pada zaman pertengahan. Ia 
mulai mencatat dan menerjemahkan 
naskah-naskah Arab pada tahun 1217 di 
Toledo, khususnya  tahun 1224 M ia 
terkenal sebagai penerjemah karya-karya 
Dunia Arab ke bahasa Latin, terutama 
karya-karya Ibnu Rusyd yang digunakan 
orang-orang Eropa pada umumnya. 
Kemudian, sejak 1227 M ia menjadi 
ilmuwan istana Frederick II dan terkenal di 
Eropa sebagai ahli astrologi. Diantara 
karya yang ia terjemahkan adalah karya-
karya Ibnu Rusyd, Ibnu Sina, dan al-Bitruji 
dan membawanya ke Italia. Karya-karya 
ini kemudian memiliki dampak penting 
dalam bermulanya gerakan kebangkitan 
kembali (Renaisance) kebudayaan Yunani 
klasik pada abad ke-14 M dan berakhir 
dengan gerakan pencerahan (aufklarung) 
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pada abad ke-18 di Eropa (Omaar, 
2005:BBC; bdk. Yatim, 2008:109-110; 
Ahmad, 1975:148-149; Hoesin, 1975:532). 

 
E. Kemunduran dan Lenyapnya Islam 
dari Andalusia 

Secara politis, lenyapnya Islam dari 
Andalusia terjadi pada 2 Januari 1492 M. 
Saat itu, Raja Abu Abdullah (Boabdil) 
Muhammad XII menyerahkan Granada 
pada Ferdinand, Raja Aragon dan 
Elizabeth, Ratu Castile, setelah berbulan-
bulan pengepungan Granada (Barton, 
2009:104; Lewis, 2004:5). Jatuhnya 
Granada seperti tinggal menunggu waktu, 
sebab Dinasti Nashr yang berkuasa sejak 
1238, praktis hanya berkuasa di Granada. 
Sementara penguasa-penguasa Kristen di 
utara telah bertekad membersihkan 
Andalusia dari keberadaan muslimin.     

Sepanjang tujuh abad lebih eksistensi 
umat Islam di sana, berbagai kemajuan 
peradaban diwujudkan. Namun, perubahan 
kondisi dan pergeseran peta kekuatan 
Andalusia memaksa kaum muslimin benar-
benar hengkang dari Semenanjung Iberia. 
Sejumlah faktor utama yang menyebabkan 
kemunduran dan lenyapnya Islam dari 
Andalusia. 
 
a. Perseteruan terus-menerus dengan 

Penguasa Kristen 
Para penguasa muslim tidak 

melakukan islamisasi secara sempurna. 
Mereka sudah merasa puas dengan hanya 
menagih upeti dari kerajaan-kerajaan 
Kristen taklukannya dan memilih 
perdamaian semu. Sebab di saat yang 
sama, orang-orang Kristen terus 
menghimpun kekuatan dan berkali-kali 
melakukan provokasi pemberontakan. 
Kehadiran Arab Islam telah memperkuat 
rasa kebangsaan dan fanatisme orang-
orang Spanyol Kristen. Itu menyebabkan 
kehidupan negara Islam di Spanyol tidak 
pernah berhenti dari pertentangan antara 
Islam dan Kristen. Pada abad ke-11 M 
umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, 
sementara umat Islam sedang mengalami 
kemunduran. Beberapa kerajaan Islam 

terpaksa membayar upeti dan mengakui 
ketundukan pada penguasa Kristen 
(Haumad, 1988:417). 

 
b. Pudarnya Nilai Toleransi 

Kalau di tempat-tempat lain para 
muallaf diperlakukan sebagai orang Islam 
yang sederajat, di Spanyol, sebagaimana 
politik yang dijalankan Bani Umayyah di 
Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah 
menerima seutuhnya orang-orang pribumi. 
Setidak-tidaknya sampai abad ke-10 M, 
mereka masih memberi istilah 'ibād 
(budak) dan muwalladūn (Islam keturunan 
Spanyol) kepada para muallaf, istilah-
istilah itu merupakan suatu ungkapan yang 
dinilai merendahkan. Akibatnya, 
kelompok-kelompok etnis non Arab yang 
ada sering menggerogoti dan merusak 
perdamaian. Hal itu mendatangkan 
dampak besar terhadap sejarah sosio-
ekonomi negeri tersebut. Diskriminasi 
yang semakin umum membuat perbedaan 
kian meruncing dan konflik dengan cepat 
tersulut. 
 
c. Perilaku Penguasa Islam dan Krisis 

Ekonomi  
Para penguasa muslim terbiasa 

dengan hidup mewah dan hura-hura, 
meskipun negara dalam kondisi pailit dan 
hutang menumpuk. Kalangan kerajaan 
tidak bisa melepaskan tradisi bermegah-
megah, sementara rakyat hidup dengan 
kemelaratan. Mereka lebih rela 
menggunakan harta yang ada untuk 
memuaskan kehidupan duniawi daripada 
membelanjakannya untuk memperkuat 
tentara dan militer. Di paruh kedua masa 
Islam di Spanyol, para penguasa 
membangun kota dan mengembangkan 
ilmu pengetahuan dengan sangat serius, 
sehingga lalai membina perekonomian. 
Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang 
amat memberatkan dan menpengaruhi 
kondisi politik dan militer. 

 
d. Perebutan Tahta dan Kekuasaan  

Tidak jelasnya sistem dan mekanisme 
peralihan kekuasaan membuat peluang 
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gerakan kudeta dan pemberontakan 
terbuka lebar. Ditambah lagi dengan 
persaingan antara ahli waris dan 
merejalelanya kekuasaan wazir. Bahkan, 
karena inilah kekuasaan Bani Umayyah 
runtuh dan Mulūk al-Thawāif muncul. 
Granada yang merupakan pusat kekuasaan 
Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan 
Ferdinand dan Isabella, diantaranya juga 
disebabkan permasalahan ini. 

 
e. Letak Andalusia yang Terpencil  

Andalusia bagaikan terpencil dari 
dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang 
sendirian, tanpa mendapat bantuan kecuali 
dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak 
ada kekuatan alternatif yang mampu 
membendung kebangkitan Kristen di sana. 
Di samping itu, kondisi muslimin di 
belahan bumi lain juga sedang dilanda 
kemerosotan dan konflik internal. Dinasti 
Nashri memang beberapa kali meminta 
bantuan dan menjalin aliansi dengan 
Dinasti Turki Utsmani dan Dinasti 
Mamalik, namun jauhnya posisi Andalusia 
membuat bantuan sering datang terlambat, 
terlebih kekuatan musuh Kristen juga 
sedang dalam puncak kekuatannya. Turki 
Utsmani disebutkan beberapa kali terlibat 
pertempuran di Laut Mediterania melawan 
aliansi Kristen. 

 
f. Perpecahan di Kalangan Muslimin 

Ketika dinasti-dinasti kecil berkuasa, 
masing-masing berlomba menancapkan 
pengaruh dan kekuasaannya dengan segala 
cara. Kerajaan-kerajaan kecil itu saling 
menerkam satu sama lain, terkadang lewat 
peperangan adakalanya melalui negosiasi 
diplomasi. Tidak jarang di antara mereka 
meminta bantuan pada penguasa Kristen 
dengan imbalan dan iming-iming luar 
biasa (Haumad, 1988:416). Dengan 
demikian satu per satu dinasti Islam 
berjatuhan dan tergerus menjadi kekuasaan 
Kristen. Di sisi lain, kemajemukan rakyat 
Andalusia sudah terkoyak-koyak dengan 
fanatisme ras dan kabilah. Di antaranya 
antara Arab Yaman dengan Arab Hijaz, 
antara Barbar dengan Arab, antara pribumi 

yang telah memeluk Islam dengan 
keturunan pendatang dari Arab dan Barbar 
(Haumad, 1988:419). 

 
F. Perkembangan Sastra di Andalusia 

Setalah Islam dapat menguasai 
Andalusia dan memimpin jalannya 
pemerintahan di Andalusia, maka bahasa 
Arab menjadi bahasa resmi administrasi 
dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal 
itu dapat diterima  oleh orang-orang Islam 
dan non-Islam, bahkan orang asli Spanyol 
menomorduakan bahasa asli mereka. 
Seiring dengan kamajuan dalam bahasa 
Arab, kemajuan dalam sastra pun mulai 
berkembang. Sejumlah karya sastra yang 
lahir pada masa kejayaan Islam di 
Andalusia adalah diantaranya karya yang 
berjudul ‘Al-‘Iqd al-Farīd’ karya Ibnu 
Abdu Rabbah, ‘Adz-Dzākirah fī Machasin 
ahl al-Jazīrah’ karya Ibnu Bassam, ‘Kitāb 
al-Qalā’id’ karya Al-Fatch Ibnu Khaqan, 
‘Thauqul-Chamāmah Fil-Ilfah wal-Ullāf’ 
karya Ibnu Chazm (Yatim, 2008:103). 

 
1. Sastra pada Masa Kekuasaan para 

Wali 
Pada masa kekuasaan para wali di 

Andalusia, kehidupan sastra dapat 
dikatakan sangat lemah bahkan dapat 
dikatakan tidak ada yang muncul dari 
wilayah Andalusia sendiri. Hal ini 
dikarenakan kondisi sosial masyarakat 
pada masa itu masih dalam masa transisi, 
yaitu perubahan dan peralihan kekuasaan 
dari kekuasaan Kristen kepada kekuasaan 
Islam. Munculnya para penyair dari 
kalangan orang Arab merupakan benih-
benih bagi perkembangan kesusastraan 
pada masa itu dan masa-masa selanjutnya, 
sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Haikal (2008:64): 

إن الشعر ھذه الفترة لیس لھ من " 
 ...."األندلسیة، إال أنھ فیل في األندلس

Sastra yang muncul pada masa 
kekuasaan wali yaitu berupa syair dan 
prosa. Para penyair pada masa itu yaitu 
Abu al-Ajrab Ja’wanah bin ash-Shimmah, 
Ash-Shumail bin Chatim, dan Abu al-
Khaththar Chusam bin Dhirar. Tema-tema 
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yang terkandung di dalam syairnya adalah 
tentang pujian, ratapan, kebanggaan, dan 
keberanian. Sedangkan prosa yang 
berkembang pada masa ini adalah prosa 
jenis tulisan yang berupa surat (رسالة) dan 
pidato (الخطابة). Berikut ini contoh dari 
prosa yang berbentuk surat, yaitu surat dari 
’Abdul ’Aziz bin Musa bin Nashir kepada 
Tudmir, pemimpin Gothik. 

بسم اهللا الرحمن الرحیم، من عبد "
العزیز إلى تدمیر، أنھ نزل على الصلح وأنھ 
لھ عھد اهللا وذمتھ، أال ینزع عن ملكھ، وال 

عن أملكھ، وأنھم ال یقتلون أحد من النصارى 
وال ُیسبون، أوالدھم ونساءھم، وال یكرھون 
عن دینھم، وال تحترق كناءسھم، ما ُتُعبِّد 

وأنھ ال یأوى لنا عدوًا وال یخون لنا . وُنصح
 ).2008:65ھیكل، "(أمنا، وال یكتم خبرًأ علمھ

  
2. Sastra pada Masa Ke-Amir-an 

Umayyah 
Pada masa ini, kehidupan 

kesusastraan mulai berkembang. Dapat 
dikatakan bahwa kesusastraan yang 
berkembang merupakan kesusastraan yang 
lahir dari orang-orang Andalusia, yaitu 
mereka yang lahir, tumbuh, dan 
berkebudayaan Andalusia, berasal dari 
percampuran antara Arab dan penduduk 
setempat, dan bukan lagi kesusastraan 
yang hanya berasal dari orang-orang yang 
yang menaklukkan Andalusia seperti pada 
masa terdahulu. Hal ini tercermin dengan 
adanya Madrasah al-Muchāfidzah asy-
Syarqiyyah sebagai tempat berkembangnya 
kesusastraan (Haikal, 2008:81).  

Sastra yang berkembang pada saat ini 
berbentuk qashidah, qashidah puji-pujian. 
Diantara para penyair pada masa ini adalah 
Abu al-Makhsyi, Hakam bin Hisyam, 
’Abdurrahman ad-Dakhil, ‘Abbas bin 
Nashih, Hasanah at-Tamimiyyah, Bakr bin 
‘Isa, Abu al-Husain at-Tamimiy, Gharbib 
at-Thalithaliy dan Ibnu Hubairah (Haikal, 
2008:81-109). Berikut ini contoh qashīdah 
Abu al-Makhsyi yang memuji 
‘Abdurrahman ad-Dakhil. 

 فتركناھا نضاء بالعنا *أمطیناھا سمانًا بدنا 

مھمھا قفرًا إلى  *وذرینى قد تجاوزت بھا 
 أھل الندى

ومناف خیر من  *قاصدًا خیر مناف كلھا 
 فوق الثرى

Adapun prosa yang berkembang pada 
masa kepemimpinan Amir ini ada dua 
jenis. Prosa yang berbentuk karangan 
pribadi dan prosa yang lepas atau bebas. 
Prosa karangan pribadi yang dimaksud 
adalah karangan yang menceritakan 
tentang kehidupan diri sendiri atau orang 
kehidupan orang lain, disebut juga dengan 
karangan biografi. Sedangkan prosa lepas 
atau bebas adalah karangan yang 
menceritakan kehidupan masyarakat secara 
umum, atau menceritakan suatu peristiwa 
atau tentang pengalaman pribadi ataupun 
seseorang (Haikal, 2008:110). 

 
3. Sastra Pada Masa Kekhalifahan 

Umayyah 
Seiring dengan kondisi perpolitikan 

Bani Umayyah di Andalusia yang 
membaik, maka perkembangan sastra pada 
masa ini pun berkembang dengan pesat. 
Perkembangan sastra pada masa ini, 
khususnya syair, ditandai dengan semakin 
beragamnya tujuan dari pengungkapan 
syair. Secara lebih rinci, perkembangan 
dalam syair adalah dalam aspek-aspek 
sebagai berikut; pertama, munculnya 
tujuan-tujuan penciptaan syair (syair 
tematik), kedua, semakin berkembangnya 
penciptaan syair-syair dengan semangat 
masa lampau, seperti syair yang 
mengungkapkan tentang kehidupan 
berfoya-foya (al-Khamriyyāt), syair cinta 
erotis, dan pujian-pujian bagi khalifah. 
Ketiga, penggabungan sebagian bahasa 
Latin atau bahasa Romance dengan bahasa 
Arab fushcha, sehingga menjadi syair yang 
unik, keempat, munculnya syair-syair 
ilmiah. Yaitu syair-syair yang 
mengungkapkan tentang ilmu 
pengetahuan, seperti tentang ilmu 
perbintangan dan keberadaan bumi, dan 
kelima, berkembangnya syair-syair yang 
mengilustrasikan kehidupan zaman 
keemasan Islam di Andalusia, yaitu masa 
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ke-khalifah-an Umayyah (Haikal, 
2008:194-247). Jadi, dapat dikatakan 
bahwa syair yang berkembang pada masa 
ini cukup beragam sesuai dengan keahlian 
sang penyair.  

Disamping syair, prosa yang 
berkembang pada saat masa ke-khalifahan 
Umayyah ini juga semakin beragam 
jenisnya. Secara umum, prosa (An-Natsr) 
pada masa ini di bagi menjadi dua jenis. 
Pertama prosa bebas atau karangan lepas 
dan kedua prosa karangan. Yang dimaksud 
dengan prosa bebas atau karangan lepas 
adalah prosa resmi yang isinya bersumber 
dari ajaran agama Islam, al-Qur’an, dan 
menyerupai sajak. Sedangkan prosa 
karangan adalah prosa yang isinya 
bercerita tentang riwayat hidup seseorang 
atau biografi dan tentang sejarah suatu 
peristiwa atau sejarah sastra itu sendiri. 

Kemudian dalam perjalanannya, prosa 
bebas atau karangan lepas terbagi menjadi 
beberapa jenis, yaitu: pertama, kitābah 
rasmiyyah, kedua, pidato (al-Khithābah), 
ketiga, dialog (al-Muchāwarāt), dan 
keempat surat-menyurat (al-Murāsalah/ 
ar-Risālah). Adapun prosa karangan 
terbagi menjadi dua jenis, yaitu: karangan 
biografi/otobiografi dan sejarah 
kesusastraan (Haikal, 2008:254-262). 
Demikian semakin berkembangnya 
kehidupan sastra di Andalusia pada masa 
kekhalifahan Umayyah. 

 
 

4. Sastra Pada Masa Mulūk ath-
Thāwaif 
Kehidupan kesusastraan pada masa 

mulūk ath-Thawāif mengalami 
keterkungkungan, jumūd. Hal ini 
dikarenakan kehidupan politik yang sedang 
berada dalam masa kekacuan. Sehingga 
mengakibatkan kehidupan sosial sastra 
terhenti. Meskipun demikian, keberadaan 
sastra pada masa ini tidak sepenuhnya 
terhenti karena perkembangan sastra masih 
terus berlanjut akan tetapi dalam lingkup 
yang lebih sempit.  

Kesusastraan yang hidup pada masa 
mulūk thawāif adalah syair dan prosa. 

Syair yang berkembang pada masa ini 
bertemanakan kehidupan foya-foya (bagi 
para raja-raja), tentang khamr, tentang 
percintaan, pujian bagi penguasa, siasat 
perpolitikan, dan rayuan terhadap 
penguasa dan perempuan. Syair-syair yang 
dilantunkan cenderung bersifat pornografi 
(al-Adab al-Maksyūf). Adapun prosa yang 
tetap berkembang pada masa ini adalah 
prosa bebas atau karangan lepas dengan 
jenis pidato (al-Khithābah), surat-
menyurat (ar-Rāsail), dan wasiat (Haikal, 
2008:273-338). 
 
5. Sastra Pada Masa Dinasti 

Murābithūn dan Muwachchidūn 
Sastra yang berkembang pada masa 

Dinasti Murābithūn dan Muwachchidūn 
tidak jauh berbeda keberadaannya dengan 
kehidupan kesusastraan pada masa 
sebelumnya, yaitu syair dan prosa. Hal ini 
dikarenakan situasi politik yang sedang 
berada dalam masa kekacauan, yaitu 
perebutan kekuasaan antara penguasa 
Islam yang di suatu wilayah dengan 
penguasa Islam di wilayah lainnya.  

Prosa yang berkembang pada masa ini 
adalah  pidato (al-Khithābah), surat-
menyurat (ar-Rāsail), maqāmat dan 
kitābah. Perbedaan yang tampak dalam 
perkembangan sastra jenis prosa adalah 
pada prosa jenis surat-menyurat (ar-
Rāsail). Ar-Rāsail dibagi menjadi enam 
jenis, yaitu surat-surat resmi dari khalifah 
yang berupa keputusan kebijkasanaan atau 
kesepakan atau pun surat perizinan dan 
peraturan-peraturan khalifah (Rāsail 
dīwāniyyah), surat yang ditujukan antara 
satu sahabat kepada sahabat lainnya (rasāil 
ikhwāniyyah), surat atau tulisan yang berisi 
tentang pensifatan alam, menceritakan 
keadaan suatu alam (rāsail washfiyyah), 
surat yang berisi tentang dialog atau 
diskusi atau pun perdebatan antara 
seseorang dengan orang lain; khalifah atau 
pun pimpinan suatu madzhab, yang berisi 
tentang perbedaan pandangan suatu hukum 
(rāsail al-Mufākhirah wal-Munādzarāt), 
surat-surat terkait urusan keagamaan (ar-
Rāsail ad-Dīniyyah), dan surat atau pun 
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tulisan yang bernadakan kehidupan sosial 
masyarakat (ar-Rāsail al-Ijtimā’iyyah) 
(Asy-Syinawi, 2009:93-245). Demikian 
kehidupan sastra pada masa Dinasti 
Murābithun dan Muwachchidun, 
perkembangan sastra jenis prosa lebih 
berkembang dibandingkan dengan 
perpuisian.   
 
6. Sastra Pada Masa Bani Achmar 

atau Nashar 
Kehidupan kesusastraan pada masa 

bani Achmar sebagaimana yang terjadi 
pada masa sebelumnya dan hampir para 
penyair tidak menambahkan hal baru apa 
pun dalam bidang perpuisian selain hanya 
memperindah kata-katanya. Adapun 
tentang prosa, hampir tidak ada 
perkembangan dan stagnan (Zalath, 
2009:46). Hal ini dikarenakan kehidupan 
perpolitikan dan kekuasaan ummat Islam 
yang semakin melemah di Andalusia. Bani 
Achmar merupakan kejayaan Islam 
terakhir di Andalusia, tepatnya di Granada. 
Setalah kehancurannya oleh kekuasaan 
nasrani, maka tidak ada lagi orang Islam di 
Andalusia. 

 
VI. Simpulan 

Perkembangan kesusastraan suatu 
bangsa tentunya mengikuti perkembangan 
bangsa itu sendiri. Begitu pula dengan 
kesusastraan atau sastra Andalusia yang 
berkembang sesuai dengan masanya, yaitu:  
1. Sastra pada Masa Kekuasaan para 

Wali 
2. Sastra pada Masa Ke-Amir-an 

Umayyah 
3. Sastra Pada Masa Kekhalifahan 

Umayyah 
4. Sastra Pada Masa Mulūk ath-Thāwāif 
5. Sastra Pada Masa Dinasti Murābithūn 

dan Muwachchidūn 
6. Sastra Pada Masa Bani Achmar atau 

Nashar 
Dari berbagai syair dan prosa yang 

berkembang dalam setiap masanya, 
kesusastraan yang muncul selalu 
melukiskan kehidupan masyarakat pada 
saat itu terkait dengan pasang surut 

kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan 
agamanya. 
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Abstract 
 

This research discusses religion movement and nation integration for 
fundamentalism Moslem movement. The research is done by studying document, direct 
interview and observation study.  The aim of this research is to know religion movement 
and doctrine of nation integration. In one side, Moslem fundamentalism impresses doing 
aggressive action, violent, decisive, tends to be anarchy and uncompromised. Another 
side, Moslem fundamentalism claim that they are the loyal follower of Nabi Muhammad 
based on Alqur’an and Al Hadits. Whereas, the values of Moslem thought is as important 
as unity, reconciliation and humanity. Therefore, two things conflicting each other are 
interesting to be studied. The result of this research is expected give the contribution in 
religion science world, especially religion sociology and useful for policy maker and 
politician in leading the nation. 

 
Keywords: Religion movement, nation integration and fundamentalism Moslem 

 
صخمل  

مواقف الحركات اإلسالمیة الرادیكالیة فى سوراكرتا وأثرھا فى وحدة  یتناول ھذا البحث
وینھج ھذا البحث بدراسة الوثائق، والمقابلة المباشرة، واالستقراء للكشف عن . الشعب

ویھدف إلى معرفة مظاھر التدین . التعالیم والمعتقدات والمواقف التى مارسھا تلك الحركات
وقد یتصور لنا أن تلك . ة آرائھا حول وحدة الدولةومواقفھ لدى تلك الحركات، ومعرف

الحركات كثیرا ما تمارس األعمال الھجومیة، والتشدد، والمیل إلى العنف، وعدم التسامح أو 
ومن ناحیة أخرى، یقر أصحاب ھذه الحركات ألنفسھم ولغیرھم . ھذا من ناحیة. المصالحة

لى تعالیم القرآن والسنة، مع أن اإلسالم والملتزمون ع بأنھم الصالحون من أتباع النبي محمد
ولذلك، نود أن ندرس ھذین األمرین . یدعو إلى الوحدة، والسالم، واحترام اإلنسان كافة

ونرجو أن تسھم نتیجة ھذا البحث فى إثراء المعارف اإلنسانیة، خاصة علم . المتناقضین
 .توحید وحدة الدولةاالجتماع الدینى، حتى یستفید بھ أصحاب القرار والمسئولون فى 

 
 .مظاھر التدین، وحدة الدولة، اإلسالم الرادیكالى: الكلمات الدلیلیة
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Pendidikan Tinggi. 
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1. Latar Belakang Masalah 
Ada dua pola masuknya Islam ke 

Indonesia. Pertama, pola dagang dan sufi. 
Dalam pola ini Islam masuk melalui 
interaksi sosial dengan media perdagangan 
dan pengajaran keagamaan melalui ritus 
mistis tasawuf. Keduanya sama-sama 
menggunakan tipe kultural, maksudnya 
menjadikan elemen-elemen budaya dan 
tradisi sebagai media penyebaran 
(Lombard, 1996; Ngatawi, 2002: 50). Pola 
kedua, adalah gerakan politik yang radikal-
fundamentalis, gerakan ini cenderung 
melakukan tindak kekerasan dalam pusat 
kekuasaan, penanaman nilai-nilai Islam 
dilakukan secara paksa dengan 
mengabaikan faktor kultural (lihat: 
Ngatawi, 2002: 50). Dua pola gerakan ini 
yang menjadi dasar bagi gerakan 
selanjutnya. 

Dalam perkembangan selanjutnya, 
dengan meningkatnya jumlah pelajar dan 
mahasiswa Indonesia yang belajar di 
Timur Tengah, menjadikan semakin 
mendekatkan hubungan antara Indonesia 
dengan Timur Tengah semakin dekat 
dalam banyak hal. Pada periode 1980-an 
mahasiswa Indonesia di Mesir banyak 
yang menyerap gagasan Islam 
fundamentalisme seperti Ikhwanul 
Muslimin, dan juga pemikir Iran seperti 
Imam Khomeini dan Ali Syari’ati. Padahal 
periode sebelumnya, mereka banyak 
menyerap pengetahuan dari Barat 
(Rahmat, 2002: xiii). Para mahasiswa 
Indonesia juga menjalin hubungan intensif 
pada 1980-an dengan para aktivis 
Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Arab 
Saudi (Rahmat, 2002: 88-95). Bahkan, 
waktu jauh sebelum ini, ada hubungan 
antara Muhammad Rasyidi dan Kahar 
Muzakkir (salah satu penandatangan 
Piagam Jakarta) juga pernah menjalin 
hubungan dengan Sayyid Quthub Mesir, 
tokoh Ikhwanul Muslimin (Rahmat, 2002: 
90). Muhammad Natsir secara lebih luas 
juga menjalin hubungan dengan berbagai 
Negara Islam (Idem: 86). Di bawah Natsir, 
Partai Masyumi mengelola pengiriman 
mahasiswa Indonesia ke Mesir pada tahun 

1957 sejumlah 90 orang (Rahmat, 2002: 
89). Sekarang  mahasiswa dan pelajar 
Indonesia yang studi di Mesir ada 4044 
orang (Sangidu, dkk., 2009: 100). 

Perkembangan Islam semasa Orde 
Baru, yaitu pada 1980 dibuka LPBA 
(Lembaga Pengajaran Bahasa Arab) dan 
kemudian berganti nama LIPIA (Lembaga 
Ilmu Islam dan Sastra Arab) di Jakarta, 
lembaga ini cabang dari Universitas Ibnu 
Saud Riyadh. Momentum ini merupakan 
kelanjutan dari program pemerintah Saudi 
ketika mengalami masa kejayaan harga 
minyak mereka yang “booming” di tahun 
1970-an, sehingga Indonesia juga 
mendapatkan bantuan keuangan, yang 
kegiatan ini tidak terlepas dari program 
pemerintah Saudi untuk menyebarkan 
paham Wahabi yang berwajah Salafy ke 
seluruh dunia Islam (Rahmat, 2002: 99; 
Munip, 2007: 153). Para alumnus inilah 
yang kemudian menjadi tokoh Wahabi-
Salafy di Indonesia. Hal lain yang menjadi 
medium transmisi pemikiran Islam adalah 
pertemuan para aktivis Muslim di 
Afganistan pada pendidikan Harbiy 
Pohantum Mujahidin-e-Afghanistan 
Ittihad-e-Islamiy (Akademi Militer 
Mujahidin Afganistan), di sini berkumpul 
puluhan aktivis berbagai negara dari 
gerakan Islam seluruh dunia, dan delegasi 
dari Indonesia menamakan diri sebagai 
delegasi NII (Negara Islam Indonesia) 
(Abas, 2005; Nursalim: 2001: Dreyfuss. 
2007).  
 
2. Masalah Penelitian  

Penelitian ini akan membahas 
perilaku keagamaan dan masalah integrasi 
bangsa terhadap gerakan Islam 
Fundamentalis di Surakarta. Penelitian 
tentang perilaku keagamaan penting untuk 
membuat pemetakan tentang kelompok 
masyarakat Islam, yang pemetakan ini 
bermanfaat bagi pemegang kebijakan 
dalam melakukan berbagai tindakan dan 
tindakan kebijakan hukum. Pemerintahan 
yang akomodatif terhadap aspirasi 
masyarakat akan memungkinkan 
terjadinya stabilitas nasional, maka dari itu 
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dalam hal ini juga diteliti masalah 
pentingnya masyarakat berpartisipasi 
terhadap terselenggaranya integrasi 
bangsa. 
 
3. Manfaat Penelitian 
3.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini dapat 
memberikan kontribusi pada bidang ilmu 
sosial, budaya, khususnya bidang sosiologi 
agama, dan ilmu politik. Kontribusi 
terhadap bidang ilmu ini amat penting 
dilakukan, guna meleng-kapi referensi 
keilmuan yang selama ini ada, namun 
masih amat terbatas. Kecuali itu, referensi 
ini juga bermanfaat untuk menambah 
wawasan bagi  pengembangan ilmu 
pengetahuan pada umumnya. 
 
3.2  Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat 
dipakai sebagai penambahan wawasan dan 
pengetahuan dalam bidang agama Islam 
khususnya sejarah Islam, pemikiran Islam,  
dan syariat Islam, dan politik Islam, yang 
wawasan ini dapat diterapkan sebagai 
acuan dalam pembinaan dan penataan 
suatu organisasi Islam pada periode-
periode selanjutnya agar lebih sempurna. 
Karena organisasi-organisasi pendahulu 
selalu ada saja kelebihan dan 
kekurangannya. Kecuali itu, penelitian ini 
juga bermanfaat untuk memberikan 
tambahan wawasan bagi pemuka agama, 
pemuka masyarakat, dan pemegang 
kebijakan dalam pemerintahan, agar lebih 
cermat dalam mengemukakan pendapat, 
pernyataan, kebijakan, tindakan, serta 
keputusan hukum. 
 
4. Tinjauan Pustaka 

Kata fundamentalis pada mulanya 
muncul pada agama Kristen, dalam sebuah 
rapat Nothern Baptist Convention tahun 
1920, Curtis Lee Laws mendefinisikan 
fundamentalis sebagai seorang yang siap 
untuk merebut kembali wilayah yang jatuh 
ke Antikristus dan melakukan pertempuran 
agung untuk membela dasar-dasar agama 
(Amstrong, 2002). Kata fundamen-talisme 

diartikan sebagai ‘ushūliyyah’ (bahasa 
Arab) yang berasal dari kata ashlun, yang 
mempunyai arti ‘dasar, pokok, pondasi’ 
(Hanafy:, 1989: 5-6). Seperti dalam ushūl  
fiqh, kita mengenal pengertian ashlun 
sebagai mā bunia ‘alaihi ghairuhu 
(pondasi). Islam mempunyai ushūl sebagai 
landasan ajarannya, seperti Alquran, as-
Sunnah, ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih dan 
ushūl fiqh-nya (Idem: 5-7). Jadi 
ushūliyyah adalah ‘orang-orang yang 
memegang teguh pokok-pokok ajaran 
suatu agama. Sehingga kata 
fundamentalisme ataupun ushūliyyah 
artinya sama. Dalam kamus Oxford 
“fundamental” diartikan sebagai 
‘maintenance of the literal interpretation of 
the traditional beliefs of the Christian 
religion (such as the accuracy of 
everything in the Bible), in opposition to 
more modern teachings, fundamentalist is 
supporter of fundamentalism (Hornby, 
1987: 350). Para peneliti Barat 
menyebutkan istilah ushūliy-yah yang 
memiliki arti sama dengan 
fundamentalisme, ia juga mengguna-kan 
kata al-ushūliyyūn yang diterjemahkan 
sebagai legalist fundamentalists 
(Dekmejian, 1997: 5).  

Gerakan Islam Fundamentalis  
memiliki basis ideologi pemikiran dan 
strategi gerakan yang berbeda dengan 
ormas-ormas Islam yang ada sebelumnya. 
Mereka ditengarai berhaluan puritan, 
memiliki karakter yang lebih militan, 
radikal, skripturalis, konservatif, dan 
ekslusif. Berbagai ormas baru ini memiliki 
platform yang beragam, tetapi pada 
umumnya memiliki kesamaan visi yaitu 
penerapan syariat Islam bagi seluruh aspek 
kehidupan, termasuk dalam bernegara 
(Rahmat: 2002). Spektrum gerakan ini 
amat luas dan kompleks, tetapi secara 
ideologis, kelompok ini pada umumnya 
menganut “salafisme radikal”, yakni 
berorientasi pada “penciptaan kembali 
generasi salaf sebagaimana zaman Nabi 
Muhammad Saw. dan para sahabatnya.  

Buku Jamhari Jajang Jahroni (2002)  
Gerakan Salafy Radikal di Indonesia 



 
Jurnal CMES  Volume V  Nomor 1, Edisi   Juli - Desember  2012 

PUSAT STUDI TIMUR TENGAH FSSR UNS 
 
 

82 
 

membahas tentang profil, akar sosio-
historis gerakan militan Islam di Indonesia, 
dan prediksi tentang corak Islam Indonesia 
mendatang. Di sini dijelaskan  fenomena 
gerakan Islam dalam bingkai  kehidupan 
sosial politik  masyarakat muslim 
Indonesia yang selama ini dikenal moderat 
dan toleran. Penulis berhasil memetakan 
empat kelompok radikal di Indonesia, 
yaitu Front Pembela Islam, Majelis 
Mujahidin Indonesia, Lasykar Jihad, dan 
Hizbut Tahrir. Dan dalam hal konsolidasi 
demokrasi, buku ini menemukan indikasi 
bahwa  walaupun negara kita banyak 
bermunculan gerakan radikal, tetapi 
masyarakat Indonesia secara mayoritas 
masih setia dengan sikap moderat dan 
tolerannya. Buku ini belum 
mengungkapkan secara rinci tentang 
pengaruh pemikiran ulama Timur Tengah 
terhadap gerakan radikal Islam yang 
berkembang di Indonesia.  

Pada disertasi Haidar Nashir dengan 
judul Gerakan Islam Syariat Reproduksi 
Salafiyah Ideologis di Indonesia (2006) 
dikatakan bahwa: Pada hakikatnya agama 
Islam adalah satu  Al-Islamu kullu laa 
yatajaza’ artinya, ‘Islam adalah tunggal 
dan tidak dapat dipecah-pecah’.  Tetapi 
pada kenyataannya, diantara pemeluknya 
menunjukkan adanya ekspresi dan 
aktualisasi yang beragam. Dalam 
perkembangan Islam yang mutakhir, 
keragaman Islam itu ditunjukkan oleh 
dinamika dan ekspresi Islam kontemporer 
adalah kebangkitan Islam. Di pihak lain, 
ada pula fenomena baru dari keragaman 
Islam yang kini muncul secara meluas di 
Indonesia, ialah penerapan syariat Islam 
secara formal dalam kehidupan negara.  

Perjuangan mengusung kembali 
Piagam Jakarta untuk masuk dalam 
Amandemen UUD 1945 pada Sidang 
Tahunan MPR tahun 2000, yang berakhir 
dengan kegagalan (lagi). Kegagalan itu 
disebabkan oleh tidak adanya dukungan 
mayoritas anggota parlemen. Gerakan 
sekelompok umat Islam di sejumlah daerah 
seperti di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, 
Nangroe Aceh Darussalam (NAD), serta 

daerah-daerah lain yang telah memperoleh 
status Otonomi Khusus untuk menerapkan 
syariat Islam dalam segala aspek 
kehidupan. Gerakan ini cukup meluas dan 
dalam beberapa hal telah menghasilkan 
Perda dan Surat Keputusan Bupati untuk 
menerapkan syariat Islam, seperti di 
Bulukumba, Cianjur, Tasikmalaya, 
(Gresik), dan sebagainya. Gerakan ini di 
Sulawesi Selatan hingga saat ini terus 
meluas ke daerah-daerah lain, termasuk 
memperjuangkan status Otonomi Khusus 
sebagaimana di NAD. Kelompok Islam 
yang memperjuangkan penerapan syariat 
Islam secara gigih dan radikal adalah 
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), 
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Komite 
Persiapan Penerapan Syariat Islam 
Indonesia (KPPSI).  Adapun dari 
kelompok partai politik Islam ialah Partai 
Bulan Bintang (PBB). Tulisan Haidar 
Nashir menyoroti berbagai gerakan 
Fundamentalis yang berasal dari 
reproduksi salafy ideologis, sehingga 
belum dapat merepresentasikan gerakan 
Islam Fundamentalis yang ada di 
Indonesia, karena gerakan ini tidak khusus 
dari reproduksi salafy. Dan perlu 
ditambahkan bahwa masih ada gerakan 
Islam Fundamentalis yang lain yaitu 
Majelis Tafsir Alquran, Hizbut Tahrir,  dan 
Jamaah Ansharut Tauhid, yang belum 
dibahas di situ.  

Pada disertasi Amir Mahmud, 2007 
Pesantren dan Pergerakan Islam: Studi 
Tentang Alumni Ngruki dan 
Fundamentalis Pondok Pesantren Islam 
dikatakan bahwa:  “Pesantren Al-Mukmin 
Ngruki tumbuh dan ikut andil dalam 
mengajarkan nilai-nilai kesalihan dengan 
pemahaman Assalafu’sh-shalih, sebagai 
pemeliharaan tradisi Islam dan penghasil 
ulama dalam transmisi dan trasfer ilmu-
ilmu Islam. Di zaman Orde Baru (Orba), 
pesantren ini pernah mendapat predikat 
dari pemerintah sebagai pesantren ekstrim 
karena ketegasannya dalam mengamalkan 
prinsip ajaran aqidah Islamiyah. Di era 
reformasi, tuduhan yang hampir sama  
muncul dengan predikat “Islam Radikal”, 
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dan “Sarang Teroris”. Hal ini disebabkan 
karena adanya beberapa alumni terkait aksi 
peledakan bom di sejumlah wilayah 
Indonesia maupun luar negeri, serta terkait 
jaringan teroris internasional”. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) paham 
keagamaan alumni pesantren Al-Mukmin 
didasarkan pada ajaran As-salāfu ‘sh-
shālih yaitu mengikuti ajaran generasi 
terdahulu dengan baik; (2) Alumni Al-
Mukmin yang tergabung dalam IKAPPIM 
selalu menjalin kerja sama yang bersifat 
antar lembaga dalam rangka membentuk 
dan mencetak kader dai dan ulama/’āmilīn 
fī sabīlillāh; (3) keterlibatan alumni 
pesantren Al-Mukmin dalam tindak 
kekerasan di sejumlah tempat lebih 
disebabkan karena rasa solidaritas dalam 
pembelaan terhadap sesama muslim yang 
mendapat perlakuan tidak adil dan dizalimi 
oleh pihak lain. Karya ini khusus 
memfokuskan pemba-hasannya tentang 
kaitan gerakan fundamentalis dengan 
alumni Pondok Al-Mukmin Ngruki, 
sehingga jika dibandingkan dengan 
penelitian yang akan dilakukan di sini, 
masih belum dapat memberikan gambaran 
tentang keseluruhan ideoogi gerakan Islam 
Fundamen-talis di Indonesia.  

M. Syafi’i Anwar, 2007 mengkatakan 
bahwa di era pemerintahan Presiden 
Habibie (1998 dst.) banyak gerakan Islam 
yang ingin mengambil momentum untuk 
memperjuangkan politik Islam, di bawah 
pemerintahan ini, gerakan politik Islam 
seperti mendapatkan kesempatan, dan 
tidak mungkin hal ini terjadi di zaman 
Presiden Soeharto (xii-xiii). Ideologi pasca 
Soeharto adalah gerakan Islam dengan 
bingkai GSM (Gerakan Salafy Militan).  

Karakteristik dari GSM (Lasykar 
Jihad, MMI, FPI, Ikhwanul Muslimin, 
Hammas, Jundullah, HTI, dsb. adalah: a) 
Mempromosikan peradaban tekstual Islam; 
b) Setia pada Syariah Minded; c) Percaya 
kepada teori konspirasi, bahwa umat Islam 
adalah korbannya; d) Mengembangkan 
agenda anti pluralisme (Anwar, 2007: xvii-
xx). Apabila pemerintah RI gagal dalam 
membangun masyarakat yang adil, 

demikratis, dan sejahtera, maka GSM dan 
gerakan-gerakan sejenis lainnya lainnya 
akan hidup subur dengan tuntutan pada 
pelaksanaan syariah. Sejarah menunjukkan 
bahwa ketidak-adilan sosial, 
ketidakmenentuan politik, masyarakat 
tanpa hukum, adalah rentan dan saat 
empuk bagi kemunculan eksklusifisme, 
fanatis-me, dan militansi agama (Idem: 
xxxvi).  

Sejumlah buku yang dirujuk dalam 
Tinjauan Pustaka di atas, merupakan 
karya-karya yang besar dan detil, yang 
konsisten terhadap paradigma yang mereka 
lakukan. Akan tetapi sejumlah buku itu 
belum dapat memberikan gambaran 
tentang seberapa jauh kaitan pemikiran 
Timur Tengah terhadap gerakan yang ada 
di Indonesia, khususnya di Surakarta. 

Pada uraian di atas dapat disimpulkan 
bahwa adanya perbedaan pandangan antara 
kelompok gerakan yang satu dengan yang 
lain terletak dari sudut pandang yang 
berbeda, dan sudut pandang berbeda yang 
dimaksud di sini adalah sudut pandang 
penafsiran atau hermenetika. 
 
5. Integrasi Bangsa 

Proses pembentukan persatuan bangsa 
Indonesia menurut pengalaman sejarahnya, 
bukan secara kebetulan bahwa masyarakat 
yang kita cita-citakan terpampang dalam 
lambang negara bangsa Republik 
Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-
beda namun satu jua. Semboyan ini 
berakar dari sejarah pada masa kerajaan 
Majapahit, diangkat dari karya kakawin 
Sutasoma ciptaan Empu Tantular, 
menggambarkan berkem-bangnya agama-
agama, sekte-sekte agama  dan 
kepercayaan yang berbeda-beda namun 
hidup berdampingan secara damai, karena 
hakikatnya satu: menyembah Tuhan Sang 
Pencipta (Poerbatjaraka,1957:40-45). 
Demikian pula dengan bangsa Indonesia 
yang berangkat dari suku yang beraneka 
ragam berikut dan banyak keberagaman 
lain yang melekat pada dirinya. 
Keberagaman, atau lebih lazim disebut 
perbedaan yang dimiliki bangsa ini 
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meliputi antara lain wilayah kepulauan 
yang demikian tersebar di antara kawasan-
kawasan laut di Nusantara, geografi, 
ekologi, sistem mata pencaharian, ratusan 
budaya etnis atau lokal, agama, 
kepercayaan, dan bahasa (Wertheim, 
1999:1-10; Koentjaraningrat, 1971). Di 
samping keberagaman atau perbedaan, 
berbagai suku bangsa di Indonesia juga 
memiliki beberapa kesamaan. Pertama, 
adalah bahasa perhubungan antarsuku dan 
antarbangsa (lingua franca), yaitu bahasa 
Melayu yang dikenal dan digunakan oleh 
semua suku dan orang-orang asing yang 
mengunjungi seluruh kepulauan Indonesia, 
bahkan ter.rsebar hingga ke Asia 
Tenggara, pantai timur Afrika, Jazirah 
Arab, Asia Selatan, dan Taiwan. Kedua, 
budaya penghormatan roh nenek moyang 
yang dilaksanakan dengan berbagai bentuk 
sesaji, penghormatan makam leluhur, 
pensakralan makam nenek moyang atau 
ritual kematian. Ketiga, budaya pembuatan 
dan penggunaan jenis kapak batu, anak 
panah, dan berbagai peralatan lain dari 
batu, dan perunggu pada budaya 
palaeolithicum, mezolithicum, dan 
neolithicum. Budaya yang tersebar dari 
daratan Asia Tenggara ke Sumatera hingga 
Papua Barat menunjukkan adanya 
persamaan tingkat budaya dan hubungan 
budaya yang telah terja1in antara berbagai 
suku (Soejono, 1984; Koentjaraningrat, 
1971 :-21). Keempat, budaya bahari 
(maritim), yaitu kemampuan berlayar, 
pengetahuan alam kelautan, dan teknologi 
perkapalan yang telah dimiliki suku-suku 
di Indonesia yang meniscayakan mereka 
saling berkomunikasi untuk aktivitas 
ekonomi (perdagangan), sosial (mobilitas 
penduduk), budaya (perumpaan budaya, 
penyebaran agama) dan aktivitas politik 
(kunjungan pejabat, atau penyerbuan) 
(Tjandrasasmita, 1984: 1 02-172; 
Manguin, 1993:197-213; Lapian, 1992). 
Kelima, adalah kesamaan sejarah bahwa 
semua suku bangsa- Indonesia mengalami 
penjajahan kolonial Barat yang 
merendahkan harga diri kita sebagai suku 
bangsa yang berdaulat, dan menyebabkan 

keterbelakangan di segala bidang. Dengan 
adanya berbagai perbedaan di satu sisi dan 
kesamaan-kesamaan pada sisi lain, cukup 
beralasan bagi berbagai suku di Indonesia 
untuk bersatu. Motto Bhinneka Tunggal 
Ika sebagai lambang kesatuan bangsa atau 
integrasi nasional masih relevan untuk 
digunakan, dengan substansi agak berbeda 
namun sama dalam makna. 
 
6.  Desain dan Metode Penelitian 
6.1  Desain Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan 2 kajian 
utama yaitu perilaku keagamaan dan 
doktrin tentang integrasi bangsa. Doktrin 
agama adalah sesuatu yang objektif dan 
tak berubah, yang berubah adalah 
interpretasi dan penafsiran terhadap 
doktrin. Perilaku adalah sikap terhadap 
hasil interpretasi dan penafsiran terhadap 
doktrin agama serta aplikasinya dalam 
kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana 
dikatakan oleh Branca bahwa perilaku 
adalah behavior is the result of an 
interaction between conditions inside the 
organism and conditions of the outside 
invironment, perilaku adalah hasil dari 
interaksi antara kondisi di dalam 
organisme dan kondisi bias hidup dalam 
lingkungan luar (Branca, 1964: 383). 
a) Pengumpulan data 
1)   Teknik Pengumpulan Data 
(1) Data dokumen: data ini merupakan 
data kepustakaan, sejumlah besar data 
yang telah tersedia adalah data verbal 
seperti yang terdapat dalam surat-surat, 
catatan harian, jurnal, buku, laporan-
laporan dan sebagainya. Semua data 
dokumen yang disebutkan tadi merupakan 
dokumen dalam arti sempit, sedangkan 
data dokumen dalam arti luas adalah 
berupa artefak, foto, rekaman dan 
sebagainya (Kartodirdjo, 1997: 46)  
(2) Data observasi: pada teknik ini 
interaksi sosial dengan para informan tidak 
terjadi, menurut J. Vredenbregt bentuk 
observasi ini hanya dapat dipakai kalau 
pengetahuan peneliti mengenai masalah 
yang diteliti sudah cukup luas. 
Pengetahuan yang mendalam memberi 
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kesempatan kepada peneliti untuk terlebih 
dahulu merumuskan kategori-kategori 
yang akan dipakai untuk menganalisis apa 
yang diobservasikan (1978: 73).  
(3) Data interview atau wawancara: 
adalah cara yang dipergunakan oleh 
peneliti untuk mendapatkan keterangan 
atau pendirian seseorang secara lisan, dan 
metode wawancara ini sebagai pembantu 
utama dari metode observasi. Pada 
wawancara ini yang dilakukan oleh 
peneliti adalah:  

Sasaran wawancara pertama adalah 
informan, dan sasaran yang kedua adalah 
responden. Di sini akan ditentukan 
mengenai informan pokok dan informan 
biasa, informan pokok terdiri dari tokoh-
tokoh kunci dalam gerakan Islam 
Fundamentalis yang memiliki keahlian 
tentang pokok wawancara, mereka terdiri 
daripara pengurus gerakan Islam 
Fundamentalis. Sedangkan informan biasa 
adalah mereka yang ada relevansinya 
tentang permasalahan yang diwawancara 
(lihat: Koentjaraningrat, 1997: 129-131). 
Seorang responden adalah siapa saja yang 
menjawab daftar pertanyaan yang diajukan 
oleh seorang peneliti (Spradley, 2007: 46). 
Informan adalah orang yang mempunyai 
masalah, keprihatinan, dan kepentingan 
(idem: 51). Menurut Koentjaraningrat, ada 
dua macam wawancara yang pada 
dasarnya berbeda sifatnya, ialah: a) 
wawancara untuk mendapatkan keterangan 
dan data dari individu-individu tertentu 
untuk keperluan informasi; b) wawancara 
untuk mendapatkan keterangan tentang diri 
pribadi, pendirian atau pandangan dari 
individu yang diwawancarai, untuk 
keperluan komparatif.  Individu  sasaran 
pertama disebut informan, dan yang kedua 
disebut responden (1997:130). 
b) Analisis data 

Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan grounded research. Analisis 
data dilakukan secara deduktif dan induktif 
(yang dilakukan secara bersama-sama) 
sesuai dengan situasi data dan kebutuhan 
dalam suatu analisis. Sesuai dengan prinsip 
penelitian kualitatif pada umumnya, dan 

grounded research pada khususnya bahwa 
analisis secara induktif menjadi bagian 
utama dalam penelitian ini (bdk. Sutopo, 
2006: 41). Namun dalam hal ini akan 
dimanfaatkan pula berbagai analisis yang 
dapat menyajikan kajian yang paling 
akurat sesuai dengan kenyataan, oleh 
sebab itu teknik analisis berdasarkan 
triangulasi data, yaitu data tertulis; lisan 
(hasil wawancara); dan observasi di 
lapangan akan dipersiapkan sebagai 
perabot analisis yang memadahi. Model 
deskripsi yang dilakukan adalah dengan 
menyusun kerangka laporan ke dalam 
pokok-pokok khusus model deskripsi yang 
fungsional dan kronologis. Dalam 
deskripsi secara fungsional adalah laporan 
dibagi ke dalam pokok-pokok tata urut 
hubungan funsional antara satu unsur 
dengan unsur lain dari gejala sosial yang 
menjadi sasaran penelitian. Adapun 
deskripsi secara kronologis adalah laporan 
penelitian yang dibagi ke dalam tata urutan 
waktu terjadinya peristiwa-peristiwa 
(Koentjaraningrat, 1997: 323-324).  
1) Seleksi data: data diseleksi 
berdasarkan tingkat relevansinya dengan 
objek studi, dan juga diseleksi berdasarkan 
tingkat kualitas kesahihan data, dalam hal 
ini sahih jika ditinjau deri realitas sosial 
yang ada dan sahih ditinjau dari peran 
agama sebagai sesuatu yang sakral 
berdasarkan Alquran, hadis Nabi, dan 
dalil-dalil yang relevan, maupun dimensi 
lain bahwa agama sebagai suatu realitas 
budaya yang profan. 
2) Klasifikasi data: data diklasifikasi 
berdasarkan tingkat kompetensinya 
terhadap permasalahan yang dikaji dan 
dipertimbangkan pula sisi kualitas data dan 
sumber datanya. 
3) Analisis data: Analisis data 
dilakukan secara deduktif dan induktif, 
artinya objek dikaji secara umum hingga 
akhirnya menuju ke hal yang bersifat 
khusus atau sebaliknya dari hal-hal yang 
bersifat khusus menuju ke yang umum 
sesuai dengan situasi dan kondisi yang 
diperlukan. Keabsahan analisis data ini 
dilakukan dengan sistem triangulasi. 
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Menurut Patton dalam Sutopo  (2006: 91-
100). 
 
7. Perilaku Keagamaan dan Integrasi 
Bangsa 
7.1  Perilaku Keagamaan 

Gerakan Islam Islam Fundamentalis 
di Surakarta atau Solo antara lain:  Front 
Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Forum 
Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM)-
Laskar Jundullah, Barisan Bismillah (BB), 
Brigade Hizbullah Partai Bulan Bintang 
(BHPBB), dan Gerakan Pemuda Islam 
Cabang Surakarta (GPI). Selain itu, ada 
organisasi yang dianggap "radikal" 
misalkan Majelis Mujahidin Indonesia 
(MMI), dulu tokohnya yaitu Ustad Abu 
Bakar Ba’asyir berada di Sukoharjo, 
Soloraya, tetapi pada tahun 2008 Ustad 
Ba’asyir mengundurkan diri dari ketua 
MMI, kini MMI berpusat di Yogyakarta.  
Sejak tahun 2008  Ustad Ba’asyir 
mendirikan Jamaah Ansharut Tauhid 
(JAT) yang di deklarasikan di Bekasi, 
tokoh dan sekaligus pendirinya berdomisili 
di Sukoharjo, Soloraya. Adapun Gerakan 
Islam yang lain adalah Hibut Tahir 
Indonesia (HTI) berdiri di Bogor pada 
tahun, dan kini berkembang di seluruh 
daerah di Indonesia, termasuk Solo. 
Sedangkan  Majelis Tafsir Alquran 
(MTA). Berdiri tahun 1972 di Solo dengan 
tokoh pertamanya Ustad Abdullah Thufail. 
Para tokoh MTA tak setuju dengan 
anggapan bahwa MTA adalah kelompok 
fundamentalis Islam, namun sebagian 
orang yang berasal dari kalangan Islam 
tradisional memandang aktivitas MTA 
sebagai suatu yang radikal. Namun 
sebenarnya MTA masih berada di tengah-
tengah antara radikal dan puritan, dan 
aktivitas dakwahnya jarang yang 
menyentuh tentang fikih siyasah/ masalah 
politik, aktivitasnya banyak dilakukan 
dalam bidang dakwah pemurnian Islam 
dan pendidikan. 

HTI Surakarta memiliki konsep dan 
perilaku yang sama dengan HTI di seluruh 
Indonesia. Ini berarti HTI Surakarta 
bertujuan untuk membangkitkan kembali 

sistem khilafah dan berusaha menerapkan 
seluruh sistem Islam secara kâffah tanpa 
ada kompromi dengan sistem-sistem di 
luar Islam. Oleh karena itu, gerakan ini 
menolak kerhadiran nation-state. Gerakan 
ini tersebar melalui LDK di kampus-
kampus. Namun karena LDK di kampus-
kampus di Surakarta sangat heterogen 
pengelola dan aktivisnya, maka gerakan 
HTI di Surakarta tidak menonjol. Perilaku 
yang dikembangkan adalah melalui kajian-
kajian khusus warga HTI dengan 
mendekati tokoh-tokoh agama lokal. Para 
aktivis HTI berusaha menyebarkan ide dan 
konsepnya melalui buletin al-Wai’ dan 
majalah yang diterbitkan secara periodik. 

FPIS menurut para tokohnya, 
didirikan untuk menegakkan “kalimat 
Allah”/syariat Islam, untuk merealisasikan 
tujuan ini mereka menggunakan metode  
antara lain berdakwah dengan melakukan 
amar ma’ruf nahyi mungkar dan  jihad 
dengan ilmu, harta, dan jiwa (Alfadlal 
dkk., 2005: 182). FPIS adalah organisasi 
independen yang sama sekali tidak ada 
kaitan struktural dengan FPI Jakarta (yang 
dipimpin oleh Habib Rizieq, pen), FPIS 
mempunyai misi untuk menggalang 
persatuan Islam (ukhuwah Islamiyyah). 
Adapun anggota FPIS berasal dari 
perkumpulan pengajian (di Surakarta, 
pen.), FPIS juga tidak sepaham dengan 
pemikiran mantan Presiden RI Gus Dur, 
tentang formalisasi syariat Islam, karena 
Gus Dur anti formalisasi syariat (Alfadlal, 
dkk. 2005: 182-184). 

Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) 
pertama kali dideklarasikan pada tanggal 
19 Desember tahun 2000 dalam rangka 
menyikapi pasca peristiwa pembantaian 
umat Islam di Ambon tahun 1999, LUIS 
dideklarasikan pada masa tugas Ketua 
MUI Surakarta adalah K.H Ahmad Slamet, 
dan dihadiri oleh berbagai elemen umat 
Islam yang ada di Surakarta, pada awalnya 
(periode pertama) kepengurusan tersebut : 
ketua 1: Edi Lukito,S.H., LUIS merupakan 
salah satu bagian dari UIS (Umat Islam 
Surakarta). LUIS adalah gabungan dari 
gerakan fundamenatalis yang ada di 
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Surakarta. Perilaku keagamaan LUIS 
berdasarkan pemahaman doktrin Islam 
secara harfiah dan menolak interpretasi 
rasional maupun kontekstual terhadap al-
Quran dan Hadis. Teks-teks itu dipahami 
sesuai dengan literasi yang tersurat di 
dalamnya. 

Ada pihak yang mempunyai anggapan 
bahwa MTA masih tergolong gerakan 
Islam puritan, tetapi pihak lain ada yang 
menganggap bahwa MTA sudah tergolong 
aliran keras alias fundamentalisme. Pihak 
MTA tak setuju dengan anggapan bahwa 
MTA adalah tergolong Islam 
Fundamentalisme. Pihak yang mengatakan 
bahwa MTA sebagai aliran keras 
berpendapat bahwa dalam dakwahnya, 
MTA tak segan-segan mengklaim terhadap 
suatu ajaran termasuk kategori syirik, 
bid’ah, bahkan sesat. Adapun pihak yang 
mengatakan bahwa MTA bukan tergolong 
aliran keras atau Islam Fundamentalis 
adalah adanya anggapan bahwa MTA baru 
gigih melakukan kontrol pada urusan 
ibadah, akhlak, dan akidah. Masalah fikih 
siyasah atau urusan politik tak begitu 
tampil secara kritis. Para tokohnya tidak 
selalu konsisten setia pada satu partai 
politik, dulu mereka berafiliasi kepada 
Golkar, tetapi kini mayoritas berafiliasi ke 
Partai Keadilan Sejahtera. 

Ada kontroversi tentang anggapan 
masyarakat terhadap keberadaan JAT ini, 
satu sisi ada yang menganggap bahwa JAT 
hanya organisasi dakwah biasa untuk 
menegakkan tauhid dan meluruskan syariat 
Islam. Sisi lain ada yang menganggap JAT 
sebagai organisasi berbahaya.  Harian 
Jogja Express memberitakan tentang 
tuduhan pemerintah Amerika Serikat (AS) 
bahwa JAT adalah organisasi Teroris 
Internasional. Perilaku keagamaan JAT 
Surakarta berdasarkan pada pemahaman 
Al-Quran dan Al-Hadis yang sangat literal. 

Pemahaman JAT tentang Negara 
Islam, khilafah, iman dan kafir, jihad, anti 
demokrasi, thagut, dan semua permaslahan 
politik, social, ekonomi, kenegaraan 
berdasarkan pada pemahaman literar 
sehingga pendapat ulama yang sejalan 

sering dipakai sebagai rujukan. Di antara 
pendapat itu berasal dari Ibnu Taimiyyah, 
Asy-Syaukani. JAT memperjuangkan 
Islam total atas dasar pendirian khilafah 
atau negara Islam dan mendesak 
formalisasi syari’at Islam. 
7.2.  Integrasi Bangsa Indonesia 

Proses pembentukan persatuan bangsa 
Indonesia menurut pengalaman sejarahnya, 
bukan secara kebetulan bahwa masyarakat 
yang kita cita-citakan terpampang dalam 
lambang negara bangsa Republik 
Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-
beda namun satu jua. Semboyan ini 
berakar dari sejarah pada masa kerajaan 
Majapahit, diangkat dari karya kakawin 
Sutasoma ciptaan Empu Tantular, 
menggambarkan berkembangnya agama-
agama, sekte-sekte agama  dan 
kepercayaan yang berbeda-beda namun 
hidup berdampingan secara damai, karena 
hakikatnya satu: menyembah Tuhan Sang 
Pencipta (Poerbatjaraka,1957:40-45). 

Gerakan revivalisme Islam di 
Indonesia muncul pada sekitar awal tahun 
1980-an, hal ini ditandai dengan lahir dan 
berkembangnya dakwah kampus, yang saat 
itu terkenal dengan metode “usrah” 
(perkumpulan itu dibentuk dengan susunan 
keluarga-keluarga kecil, pen.). Setelah 
berakhirnya masa Orde Baru, banyak 
bermunculan Gerakan fundamentalis Islam 
seperti MMI, HTI, FPI, dan berbagai 
kelasykaran Islam (Rahmat, 2005: 72). 
Dikatakan pula bahwa pada masa lalu, pola 
transmisi gerakan dari Timur Tengah yang 
paling utama adalah melalui para alumni 
pendidikan di Timur Tengah. Sebelumnya, 
mereka berkenalan dan mendalami 
pemikiran, dan gerakan pembaharuan 
Islam di Timur Tengah, kemudian 
membawanya ke Indonesia dan 
menyebarkannya ke komunitas mereka 
dengan gerakan dakwah. 

Perjuangan mengusung kembali 
Piagam Jakarta untuk masuk dalam 
Amandemen UUD 1945 pada Sidang 
Tahunan MPR tahun 2000, yang berakhir 
dengan kegagalan (lagi). Kegagalan itu 
disebabkan oleh tidak adanya dukungan 
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mayoritas anggota parlemen. Gerakan 
sekelompok umat Islam di sejumlah daerah 
seperti di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, 
Nangroe Aceh Darussalam (NAD), serta 
daerah-daerah lain yang telah memperoleh 
status Otonomi Khusus untuk menerapkan 
syariat Islam dalam segala aspek 
kehidupan. Gerakan ini cukup meluas dan 
dalam beberapa hal telah menghasilkan 
Perda dan Surat Keputusan Bupati untuk 
menerapkan syariat Islam, seperti di 
Bulukumba, Cianjur, Tasikmalaya, 
(Gresik), dan sebagainya. Gerakan ini di 
Sulawesi Selatan hingga saat ini terus 
meluas ke daerah-daerah lain, termasuk 
memper-juangkan status Otonomi Khusus 
sebagaimana di NAD (Haidar Nashir, 
2006: 2-4). 

Akhirnya, gerakan Islam ini 
mengalami perubahan berupa 
diskontinuitas dari arus perkembangan 
Islam yang disebarkan para wali dulu dan 
gerakan Islam Muhammadiyah serta 
Nahdhatul Ulama yang bercorak moderat 
dan kultural. Jika kecenderungan ini 
terjadi, maka perubahan baru dalam 
piramida demografis dan politik umat 
Islam “abangan” akan menjadi lebih besar, 
karena mereka memandang lebih nyaman 
berada dalam status “abangan” daripada 
berada dalam Islam yang serba syariat dan 
berwajah ideologis (idem:146). 

Oliver Roy dalam bukunya Gagalnya 
Politik Islam mengatakan bahwa langkah 
politik Islam kaum Islamis kenyataannya 
bukan menuntun ke arah pembentukan 
negara atau masyarakat Islam, tapi malah 
terjerembab dalam logika negara (seperti 
kasus Iran), atau pengotakan tradisional, 
walaupun sudah disusun ulang (seperti 
Afganistan) (1996: 28-30). Pemikiran 
gerakan-gerakan ini terdiri dari dua kutub, 
kutub revolusioner dan kutub reformis. 
Menurut kutub revolusioner, Islamisasi 
masyarakat terjadi lewat kekuasaan negara. 
Sedangkan menurut kutub reformis, 
tindakan sosial dan politis terutama 
bertujuan reislamisasi masyarakat dari 
bawah ke-atas, yang dengan sendirinya 
juga akan mewujudkan negara Islam. 

Perbedaannya terletak bukan pada masalah 
perlunya negara Islam, melainkan pada 
cara pencapaiannya, ada yang dengan cara 
revolusioner dan ada yang dengan cara 
konstitusional lewat perjuangan dalam 
parlemen. Dua kutub ideologi ini tidak 
selalu konsisten berdiri sendiri, tetapi 
sering berbaur. Misal, suatu saat Ikhwanul 
Muslimin menganjurkan adanya penolakan 
untuk kompromi, tetapi di kali lain 
menganjurkan untuk dilakukan kolaborasi. 
Di pihak lain, ada pula yang disebut oleh 
Oliver Roy sebagai Neofundamentalis, 
yaitu kelompok yang mempunyai karakter 
berdakwah, populis, konservatif, dan 
memberi tempat pada pemaknaan kembali 
tentang revolusi dan perempuan (Idem: 28-
30). 

Gerakan Islam Fundamentalisme 
Islam dapat dikelompokkan menjadi 3: 
Pertama kelompok Radikal Islam 
Revolusioner; kedua kelompok Islam 
Radikal Kritis; dan ketiga kelompok 
Radikal Puritan. Pengelompokan ini 
sedikit berbeda dengan apa yang 
dikemukakan sebelumnya oleh Dekmejian 
dan Oliver Roy. Kelompok Radikal Islam 
Revolusioner adalah JAT yang dengan 
memperjuangkan terealisasinya suatu 
sistem pemerintahan yang berdasarkan 
syariat Islam. Sedangkan HTI saat ini baru 
masuk ke dalam kelompok Radikal Kritis, 
yang dalam aktivitasnya lebih banyak 
melakukan gerakan revolusi pemikiran. 
Kelompok Radikal Kritis yang lain adalah 
FPIS dan LUIS. Adapun MTA dalam hal 
ini masuk kategori Radikal Puritan, karena 
aktivitasnya khusus di bidang dakwah dan 
penyelenggaraan pendidikan yang 
cenderung gigih melakukan dakwah Islam 
yang sesuai dengan syariat Islam dan 
tindakan MTA cenderung bersifat Radikal 
Kritis terhadap muslimin lain yang 
berpikiran tradisional, yang kaum 
muslimin itu masih sering melakukan 
kegiatan ibadah secara bid’ah dan juga 
syirik. 
 
 
 



 
Jurnal CMES  Volume V  Nomor 1, Edisi   Juli - Desember  2012 

PUSAT STUDI TIMUR TENGAH FSSR UNS 
 
 

89 
 

8. Kesimpulan 
Penelitian ini penting untuk membuat 

pemetakan tentang kelompok masyarakat 
Islam, yang pemetakan ini bermanfaat bagi 
pemegang kebijakan dalam melakukan 
berbagai tindakan dan tindakan kebijakan 
hukum. Pemerintahan yang akomodatif 
terhadap aspirasi masyarakat akan 
memungkinkan terjadinya stabilitas 
nasional, maka dari itu dalam hal ini juga 
diteliti masalah pentingnya masyarakat 
berpartisipasi terhadap terselenggaranya 
integrasi bangsa. 

Penelitian dilaksanakan dalam waktu 
yang amat terbatas, sehingga masih banyak 

kekurangan dan perlu ada penelitian 
lanjutan oleh peneliti atau pihak lain agar 
penelitian-penelitian yang kemudian dapat 
menyempurnakan penelitian yang 
terdahulu. Peneliti mahon maaf kepada 
pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan 
adanya pernyataan-pernyataan yang 
muncul pada analisis dari hasil perolehan 
data, harapan peneliti semoga penelitian 
ini dapat mengemukakan fakta yang ada 
secara objektif di luar tendensi apapun 
sesuati dengan kaidah ilmu pengetahuan 
yang berlaku.  
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SUBLIMASI SENI DALAM PEMIKIRAN ESTETIKA ISMAIL 
RAJI AL FARUQI 

 
M. Farkhan M., S.Ag.,M.Ag 

 
Abstract 

  
 This article is intended to describe the idea of Ismail Raji Al Faruqi on Islamic Art. 

According to him, the idea of Islamic art and manifestations posed in the civilization 
must depend on the foundation of Tawhid that is the concept of the Oneness of the 
Islamic system of faith which describes the two notions, first is a view of the world and 
second is the essence of a civilization. As world of View Tawhid is general view of 
reality, of truth, of the world, of space and time, of human history. And tawhid as essence 
of civilization has two aspects or dimensions: the metodological and contentual. This 
assertion also   assumes the notion of Islamic Art as a part of oneness of God, so that 
Meaning of religious art and the Oneness of Allah through the arts is a necessity for every 
Muslim. 
 
Key Words:  Art of Tawheed, sublime, the world view of life 
 

 ملخص
. تم إعداد ھذه المقالة لوصف فكرة  إسماعیل راجي  فاروقي   على الفن اإلسالمي

تعتمد على أساس أن في الحضارة  احسب قولھ یجب على فكرة الفن اإلسالمي ومظاھرھ
إطاللة على األول  :مفھومینھو مفھوم وحدانیة النظام اإلسالمي التي تصف ، والتوحید

فإن  التوحید منظر عام للواقع، بوصفھ رؤیة عالمیة، .  جوھر الحضارة الثانى العالم، و
لھ  ،جوھر الحضارةك ،والتوحید. و التاریخ البشریة والزمان، ،المكانوالعالم، ووالحقیقة، 

مي كجزء من فكرة الفن اإلسالیدل على ھذا التأكید أیضا . منھجي ومحتوي  : جانبان
على الضروریة حدانیة اهللا ، ومن ثم فإن  معنى الفن الدیني وحدانیة اهللا من خالل الفنون و

 .كل مسلم
 

 .فن التوحید، سامیة، نظرة العالم إلى الحیاة: الكلمات الدالة
 
 

Pendahuluan   
Salah satu tradisi pemikiran Islam 

yang kurang mendapatkan perhatian dari 
orang-orang Islam adalah pemikiran 
tentang seni dan Keindahan,  kajian 
mengenai seni ini sesungguhnya banyak 
ditemukan sumbernya di dalam Alquran 
maupun Alhadis, tetapi mengapa 
kebutuhan terhadap aspek estetik dianggap 
kurang memberikan semangat intelektual 
sebagaimana halnya aspek kehidupan yang 
lain adalah persoalan yang harus dicari 
jawabannya. Pemikiran tentang pendidikan 

umpamanya, tidak pernah surut dari 
dialektika, hal ini disebabkan bidang 
pendidikan selalu mengalami dinamika, 
sehingga setiap saat selalu muncul ide-ide 
perkembangan dan pembaharuan 
pemikiran karena pendidikan menuntut 
perubahan dan kemajuan yang terus 
menerus menjadi kebutuhan manusia, 
begitu pula dengan aspek  hukum, politik, 
ekonomi dan sebagainya yang merupakan 
nadi kehidupan manusia tidak bisa 
dilepaskan dari pemikiran, karena antara 
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kebudayaan, sejarah dan bahasa menjadi 
kesatuan yang terus berhubungan.    

Persoalan tentang seni bila dikaji 
secara komprehensif terkandung dimensi 
batin yang mendalam, sama halnya dengan 
persoalan aqidah yang bisa mempengaruhi 
kekuatan-kekuatan lahiriah manusia, 
keduanya memiliki kekuatan dalam 
membangkitkan semangat heroik. Sebagai 
contoh adalah keimanan atau kepercayaan 
seseorang terhadap adanya Yang Maha 
Kuasa, hal ini tidak dapat dipaksakan, 
dihilangkan, atau  gantikan oleh orang lain 
dengan kepercayaan apapun meski 
seseorang tersebut harus mempertaruhkan 
harga diri, jiwa dan raganya. Begitu pula 
dalam masalah seni dan keindahan bidang 
ini mampu membuat orang menangis, 
tertawa, terharu, dan mengalami ekstase 
jiwa  karena kekuatannya mampu 
membangkitkan jiwa di luar batas-batas 
ragawi. Mengapa demikian,  karena di 
dalam seni terdapat gagasan,ide, dan 
spiritualitas, Hal ini juga disebabkan 
karena  produk seni tidak serta merta 
kosong makna (horror vacui),  sebab pada 
hakikatnya para peminat karya seni tidak 
meresepsi benda-benda ciptaan manusia 
melalui indera mata atau telinganya tetapi 
mereka juga didorong untuk menghayati 
makna yang ada di dalamnya, yaitu 
melalui gagasan dan keyakinannya. 
Bilamana hal ini benar maka aspek 
pemikiran mengenai bidang yang sarat 
makna ini seharusnya mendapat perhatian  
dan menjadi minat penting bagi 
intelektualitas kaum muslimin,  karena di 
tengah hingar-bingarnya produk seni dan 
hiburan yang terus  membanjiri masyarakat 
belum ada  respon kreatif dari pemikir 
muslim, tetapi yang muncul dalam tataran 
karya adalah seni  budaya tandingan yang 
dinafaskan ajaran Islam sebagai bentuk 
alternative bagi kebutuhan masyarakat, 
misalnya munculnya film Ketika Cinta 
Bertasbih (KCB),   Ayat-Ayat Cinta 
(AAC),  Laskar Pelangi, Negeri lima 
Menara dan lain sebagainya. 

Beberapa alasan mengapa pemikiran 
Seni dan keindahan  pada masa awal 

pertumbuhan Agama Islam jarang 
dikemukakan adalah,  pertama karena 
umat Islam pada waktu itu masih terfokus 
pada upaya penanaman dan penguatan 
aspek aqidah, kedua, pembentukan akidah 
baru itu berakibat “pencurian” terhadap 
konsep-konsep, kepercayaan dan 
keyakinan pra Islam yang dilekati oleh 
semangat dan nilai-nilai jahiliyah dan 
karena itu sangat ditolak, ketiga, 
perubahan masyarakat Arab pra Islam 
menjadi suatu masyarakat baru  dengan 
nilai-nilai dan pandangan hidup yang 
berbeda dengan sebelumnya tidak 
mengakomodir perbedaan nilai, dan 
keempat,  adanya kecenderungan umat 
Islam yang lebih terpesona dengan 
keindahan Alquran dan tidak 
mengembangkan pemikiran di dalamnya.  
(Anwar, 1995, hal. 199-200). 

Apabila dikaji secara lebih mendalam 
seni dalam peradaban Islam sudah ada 
sejak  masa-masa awal munculnya ajaran 
ini,  ciri kesederhanaan pada media seni 
dan menonjolnya doktrin aqidah yang 
menjadi asas seni Islam merupakan ciri 
khas pada masa itu, namun seiring dengan 
berjalannya waktu ide-ide yang bertumpu 
pada doktrin agama khususnya yang 
berhubungan dengan spiritualitas seni  dan 
keindahan juga mulai berkembang , karena 
itulah estetika Islam kemudian menjadi 
diskursus keilmuan sekaligus diskursus 
keagamaan yang mulai dibicarakan di 
kalangan orang-orang muslim maupun 
orientalis.  

Semangat untuk membicarakan studi 
ini didorong oleh beberapa faktor,  
pertama, adanya kesadaran untuk 
memperlihatkan luasnya sumber-sumber 
informasi Islam dalam pelbagai segi 
kehidupan manusia meskipun kesadaran 
mempelajari sumber-sumber keilmuan itu  
oleh para orientalis masih dianggap lemah, 
kelemahan ini dibuktikan dengan 
ketidakmampuan menemukan gagasan-
gagasan baru dari kekayaan sumber itu. 
Kritik tajam yang dilontarkan para 
intelektual Barat terhadap orang-orang 
muslim mengenai ini menjadi pukulan 
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berat bagi orang-orang muslim yang dinilai 
rigid dalam konstelasi pemikiran. 
(Dawood, 2004)  kedua, hegemoni 
pemikiran Barat yang berpengaruh 
terhadap  dunia Timur,  mulai dari cara 
pandang, gaya dan nilai hidup yang 
enderung konsumtif, hedonis, 
materialistik, dan kapitalistik,  tidak saja 
mempengaruhi sensasi dan persepsi  
kehidupan orang-orang Islam, tetapi juga 
telah menggeser gaya hidup orang-orang 
muslim dari relijius menjadi materialistik-
sekuleristik. Kecenderungan ini tidak saja 
dirasakan oleh kelompok-kelompok Islam 
anti Barat, anti kemapanan dalam posisi 
keberagamaan, tetapi juga kelompok 
modernis dan tradisionalis, mereka 
merasakan keprihatinan yang sama akan 
kolonialisme budaya ini dan memberontak 
kungkungan hegemoni dengan berusaha 
mencari alternatif-alternatif pemikiran 
meskipun alternatif itu belum mampu 
memuaskan semua kegelisahan akademik 
di kalangan intelektual. Salah satunya 
adalah bahwa di sana  masih ditemukan 
kegagalan-kegagalan  para pemikir dalam 
memahami seni  Islam. Oliver Leaman 
mencirikan sebelas kesalahan umum 
tentang seni Islam yang selama ini tidak 
pernah mendapat kritik, dan kritik itu 
utamanya tertuju kepada anggapan dan 
tradisi pemikiran  Islam yang selama ini 
telah membentuk opini di kalangan 
terpelajar muslim. Leaman menyebut 
kesalahan itu sebagai berikut; tidak ada 
estetika Islam, Seni Islam pada intinya 
tasawuf, ada bentuk-bentuk khas kesenian 
Islam, Seni Islam pada dasarnya relijius, 
Seni Islam adalah seni “yang lain”, Al 
Ghazali mematikan lukisan Islam, Seni 
Islam pada dasarnya minor, seni Islam 
adalah atomistik, dan Kaligrafi adalah seni 
Islam tertinggi. (Leaman, 2004, hal. 29-82) 
terlepas dari anggapan dan kritik itu benar 
atau salah, wacana pemikiran keagamaan 
selalu berkembang dalam dua wilayah, 
yaitu dimensi lahir dan batin.  

 
Pemikiran Seni di Kalangan Intelektual 
Muslim 

Seni dalam pandangan manusia 
dicirikan sebagai sebuah karya kreatif 
budaya manusia di luar ciptaan Tuhan dan 
sebuah karya dinilai sebagai seni karena 
terkandung makna mendalam dan luas, 
baik karena menyangkut penilaian hasil 
dan olah kerja manusia atau karena 
mempunyai hubungan dengan pengamat 
dan institusi seni. Penciptaan karya seni 
terkait dengan aturan falsafah kesenian, 
yaitu aturan-aturan yang dimainkan oleh 
sifat seni itu sendiri, sehingga dari aturan-
aturan itu muncul logika kesenian.(Muh. 
Farchan, 2003, hlm 20) dalam hal ini 
agama memainkan peranan yang sangat 
penting, baik karena menyangkut dimensi 
keindahan yang bersifat Theistik 
Transendental dalam wilayah esoterik 
agama maupun yang menyangkut aturan-
aturan yang ada di dalam agama dalam 
wilayah eksoterik. Bertitik tolak dari dua 
kutub wilayah ini maka muncullah gagasan 
tentang seni Islam.  

Hadirnya gagasan tentang seni Islam 
antara lain datang dari beberapa kelompok 
keagamaan, mereka memandang seni dari 
sudut pandang yang berbeda-beda, salah 
satu kelompok yang muncul pada abad ke 
19 adalah pandangan kaum modernis, 
yaitu kelompok keagamaan  yang menyeru 
kepada pemurnian tauhid dari syirik 
dengan segala manifestasinya (WAMY, 
2008, p. 221). Kelompok modernis ini 
memandang persoalan syirk   sebagai suatu 
sikap atau perbuatan yang membahayakan 
aqidah bagi individu atau umat muslim, 
oleh sebab itu salah satu bentuk gerakan 
kaum modernis adalah upaya memurnikan 
kembali ajaran Islam (tajdid) yang selama 
berabad-abad telah ternodai dengan segala 
bentuk penyimpangan-penyimpangan yang 
ada di dalam prinsip keimanan, yaitu 
pembaharuan atau pemurnian kembali 
ajaran tauhid. cara kerja mereka adalah 
berusaha menjadikan semua aspek 
kehidupan tersebut kembali menuju 
keasadaran terhadap Islam yang bebas dari 
unsur persekutuan Tuhan dengan sesuatu 
apapun. Sosok terpenting dalam 
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mainstream ini adalah Ismail Raji Al 
Faruqi. 

 Sosok Al Faruqi yang dikenal 
sebagai intelektual muslim dari Palestina 
lahir pada tanggal 1 Januari 1921. 
Pendidikan dasarnya dimulai di College de 
Freres Lebanon dari tahun 1926 sampai 
tahun 1936, setelah menamatkan 
pendidikan dasar dan menengahnya ia 
melanjutkan kuliah pertamanya di 
American University of Beirut hingga 
tahun 1941, setelah menamatkan kuliahnya 
ia bekerja sebagai pegawai pemerintah 
Palestina di bawah mandat Inggris selama 
kurang lebih empat tahun  dan karir 
pegawaiannya berakhir ketika ia menjabat 
gubernur terakhir propinsi Galilea, yaitu 
ketika wilayah tersebut jatuh ke tangan 
Israel pada tahun 1947, keadaan itu 
memaksanya pindah ke Amerika Serikat 
pada tahun 1948. (Islam, 2002, hal. 334), 
tempat yang menjadi pilihan untuk 
mengubah karir kehidupannya.  Di negeri 
yang jauh ini Al Faruqi melanjutkan studi 
masternya di dua tempat pertama ia meraih 
gelar bidang filsafat di Universitas Indiana 
dan di Universitas Harvard. Selanjutnya 
gelar doktor diperolehnya di Indiana 
University dan selama tahun berikutnya ia 
memperdalam pengetahuan keislaman di 
Universitas Al Azhar kairo, Mesir. (Hade, 
1989, hal. 17-30). 

Dalam karir akademiknya,  mengajar 
merupakan minat utama dalam 
mengekspresikan gagasan intelektual dan 
keyakinannya, tugas mengajar ini  mula-
mula dilakukannya di Mc Gill University 
Canada, yaitu pada tahun 1959 dan pada 
tahun 1961 ia pindah ke Karachi, Pakistan 
untuk ambil bagian dalam kegiatan Central 
Institute for Islamic Research  namun  
pada tahun 1963 ia kembali lagi ke 
Amerika untuk memberi kuliah di Fakultas 
Agama pada Universitas Chicago dan 
selanjutnya memulai pengajaran pada 
program pengkajian Islam di Syracus 
University New York. Al Faruqi juga 
mendirikan lembaga International Institute 
for Islamic Thought (IIIT), sebagai media 
untuk mengekspresikan gagasan-gagasan 

keislamannya.  Di tempat-tempat inilah ia 
mengembangkan gagasan intelektual 
keislamannya dengan prinsip-prinsip 
keyakinan yang kuat  namun kisah 
akademisnya ini berakhir tragis. Al Faruqi 
terbunuh pada 27 Mei 1986 oleh kelompok 
tidak dikenal yang  tidak menginginkan 
gagasan-gagasan keislamannya 
berpengaruh terhadap lingkungan di 
Amerika.  
 
Tauhid sebagai Prinsip Peradaban 

 Sosok Al Faruqi tidak saja dikenal 
sebagai intelektual yang memiliki 
integritas dan komitment terhadap ajaran 
Islam namun juga dikenal sebagai 
mujtahid yang tegak memperjuangkan 
ajaran agama. Salah satu prinsip dari 
doktrin agama yang dipegang adalah 
Tauhid, yaitu peng-Esaan atau penyatuan 
realitas eksistensi, bahwa semua makhluk 
ciptaan itu berasal dari Yang Maha Esa, 
dengan demikian maka tidak ada bentuk 
persekutuan apapun terhadapNya.  
Implikasi dari semua ini adalah bahwa 
semua realitas bentuk yang berlawanan 
dengan prinsip keyakinan ini adalah suatu 
kebatilan yang tidak ada toleransi. lewat 
gagasan inilah dia dipandang sebagai 
eksponen muslim yang menentang keras 
segala bentuk persekutuan. 

Al Faruqi membagi tauhid menjadi 
dua, yaitu sebagai pandangan Dunia dan 
sebagai Esensi Peradaban. Sebagai 
pandangan  dunia tauhid merupakan 
pandangan umum mengenai realitas, 
kebenaran, dunia, ruang dan waktu, serta 
sejarah manusia.  Dan sebagai Esensi 
Peradaban tauhid merupakan dimensi 
metodologis dan konten, yaitu yang 
memberi hakikat isi semua yang ada. 
(Faruqi I. R., The Cultural Atlas of Islam, 
1986, hal. 74-87)  Menurutnya, tauhid 
adalah prinsip dasar kehidupan namun ia 
bukan satu-satunya dimensi metafisis yang 
ada di dalam hati orang beriman dan 
berilmu tetapi meliputi seluruh kesadaran 
manusia dalam segala bidang, seperti  
etika, estetika, dan aksiologi. (Faruqi I. R., 
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The Cultural Atlas of Islam, 1986, hal. 80-
89). 

Menurutnya, di dalam seni juga 
terdapat bentuk-bentuk persekutuan, yaitu 
segala bentuk karya yang menyerupai 
ciptaan Tuhan, karena itu ia menolak 
konsep-konsep mimetik seni yang 
diterapkan ke dalam segala jenis karya seni 
dan mengarahkan sublimasi seni kepada 
pendekatan diri dengan PenciptaNya.  
 
Sublimasi Seni Tauhid 

Apa yang dimaksud dengan sublimasi 
seni menurut Al Faruqi nampaknya 
berbeda dengan sublimitas menurut 
pandangan filosuf maupun pemikir-
pemikir lainnya. Sublimitas menurut Kant 
adalah  adanya suatu kemampuan manusia 
untuk menampilkan fakultas pemikiran di 
atas semua standar sensitifitas perasaan.  
The sublime is that, the mere ability to 
think which shows a faculty of the mind 
surpassing every standard of sense. (Kant. 
Critique of Judgment hlm: 89) dalam 
pengertian lain sublime adalah  
menampakkan keindahan dalam bentuknya 
yg tertinggi; indah; mulia; megah, dan 
utama (www.artikata.com/arti-
sublim.html)  Sublimasi juga berarti 
peeubahan ke tingkat yang lebih tinggi, 
(istilah kata.com/ sublimasi.html) dengan 
demikian sebuah karya seni dikatakan 
tinggi nilainya karena memiliki jangkauan 
di luar sensitifitas karena  
   

 
karya seni itu bukan sekedar sebuah benda 
tetapi karena di dalamnya ada makna. 
Makna-makna sublime di dalam karya seni 
disebut tinggi, megah, besar, agung dan 
mulia bergantung pada paradigma nilai 

yang   bersumber dari fakultas-fakultas 
kehidupan.  

Menurut Al Faruqi seni adalah proses 
penemuan esensi metafisis yang ada di 
dalam alam, atau pembacaan dalam alam, 
yaitu esensi yang sebenarnya bukan alam, 
sekaligus pemberian kepada esensi 
tersebut suatu bentuk yang tampak dan 
tepat untuknya, Art is the reading in nature 
of an essence that is non nature, and the 
giving to that essence the visible form that 
is proper to it. (Faruqi I. R., Tauhid : Its 
implication For Thought and Life, 1992). 
Pandangan ini mengisyaratkan dua sisi, 
Pertama seni adalah sebuah karya yang 
tampak dan bisa dinikmati secara inderawi,  
tetapi dalam konteks ini seni ditemukan 
dan diwujudkan dalam sebuah karya  yang 
memiliki bobot kualitas esensial, dalam 
bentuk-bentuk nyata (visible form), 
realisasinya ditemukan lewat proses 
stilisasi (pembentukan sebuah model) dan 
denaturalisasi (pelepasan unsur-unsur 
alam). Al Faruqi menjabarkan dua formula 
ini dengan beberapa konsep, pertama, 
abstraksi, yaitu upaya menyembunyikan 
objek inderawi dalam bentuk abstrak, 
meskipun tidak harus meninggalkan secara 
totalitas semua bentuk representasi figur 
kealaman, prinsip denaturalisasi dan 
stilisasi digunakan untuk menentang 
semua yang bersifat alamiah,   sehingga 
kesan alam menjadi  tidak nyata.   Kedua, 
struktur moduler, yaitu desain yang 
dibentuk dari beberapa modul secara 
teratur dalam satu kesatuan terstruktur 
moduler yang lebih besar sehingga 
memberi kesan ekspresif dan memuaskan, 
ketiga, Kombinasi Suksesif, yaitu 
gabungan secara berturut-turut dari 
beberapa unsur sehingga membentuk 
kesan karya seni yang heterogen, 
keempat, repetisi atau pengulangan-
pengulangan motif, module strukural, 
maupun kombinasi suksesif yang akan 
menampilkan ketidakterbasan ad-
infinitum.  kelima, Dinamisme, unsur yang 
berhubungan dengan dimensi waktu dan 
ruang ini  bagi al Faruqi adalah seni 
Arabesque, sebuah contoh yang meliputi 
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berbagai unsur sebagaimana telah tersebut. 
Keenam, intrikasi, atau kerumitan, ini 
adalah unsur yang dapat memperkuat 
bentuk arabesque guna menarik perhatian 
pemirsa. (Faruqi I. R., The Cultural Atlas 
of Islam, 1986, hal. 165-172) Proses ini 
dimaksudkan sebagai upaya 
menghilangkan kesan ke-alam-an, untuk 
itu Al Faruqi menolak pandangan imitasi, 
yaitu seni sebagai wujud kealaman atau 
cermin dunia. Evidently, Art is not 
imitation of created nature, nor is it the 
sensory representation of natura-naturata, 
the object whose “naturing” or natural 
reality is conplate. (Faruqi I. R., Tauhid : 
Its implication For Thought and Life, 
1992, hal. 199) Jelaslah, seni bukanlah 
sebuah imitasi dari alam cipta, ia juga 
bukan gambaran alam-kealaman yang bisa 
ditangkap oleh panca indera, objek di 
mana sifat alam atau realitas alam itu 
sempurna. Oleh sebab itu seluruh kategori 
mengenai ekspresi seni  di dalam 
kebudayaan Islam, termasuk ekspresi seni 
rupa, memiliki karakter stereotip yang 
bersifat abstrak, di dalamnya terdapat 
kesatuan esensi, ide dan kreatifitas yang 
prinsip dan nilai-nilainya terdapat di dalam 
Alquran, (Faruqi L. L., 1986, hal. 91-92) 
sehingga dibalik karya seni terkesan 
sakral, dan dengan demikian transenden. 
Kedua, seni menurut Al Faruqi harus 
dipandang dari segi hakikat atau esensinya 
dan dipahami lewat pembacaan secara 
aktif dari dalam, oleh karena itu pandangan 
kesenian Al Faruqi bersifat esoterik, teistik 
transenden dan dasar-dasar filosofisnya 
dihubungkan dengan sublimitas Tuhan, 
tetapi ia juga merupakan manifestasi 
estetik yang mensejarah di dalam kultur 
peradaban. Dengan demikian 
menunjukkan adanya hubungan antara 
transendensi relijius dan imanensi yang 
tercakup dalam tiga level ketauhid-an, 
yaitu Alquran sebagai dasar normatif, 
Alquran sebagai raison d’ etre dipandang 
secara fisik dan non fisik, yaitu sebagai 
suatu bagan kebudayaan dan peradaban, 
oleh sebab itu seni Islam merujuk kepada 
wujud pesan Alquran baik secara lahir 

maupun batin. secara fisik karena Alquran 
tersusun dalam tulisan dan simbol 
kebahasaan Arab yang menjadi referensi 
kultural sedangkan secara batin Alquran 
mengandung makna kehidupan yang 
sangat mendalam bagi pengembangan 
peradaban.  
 

     
 

Manifestasi estetik dalam bentuk 
karya seni yang dijelaskan secara teoritis 
itu mencakup bidang-bidang sastra, 
kaligrafi, ornamentasi, musik, dan seni 
ruang. Konsep Arabesque adalah ciri 
paling menonjol dalam seluruh 
pemikirannya di bidang estetika. 
Arabesque merupakan istilah terbatas pada 
jenis tertentu dalam sebuah rancangan 
seni, tetapi secara umum arabesque 
memiliki makna yang lebih luas, yaitu 
meliputi makna-makna ornamental seperti 
motif kaligrafi, geometri dan tumbuh-
tumbuhan, bahkan ia masuk dalam bidang 
musik, ornamentasi atau seni ruang yang 
berhubungan dengan tauhid. (Farchan Md, 
2003, hal. 54) Dikatakan arabesque karena 
ini adalah konsep seni  arab misalnya puisi 
arab atau Alquran berbahasa arab karena di 
dalamnya terkandung nilai estetika. 
(Faruqi I. r., 1992, hal. 209-210). Fokus 
kesenian pada bidang-bidang tersebut 
dipandang sebagai ruang ekspresi secara 
ad hoc yang lebih bisa mencerminkan  
realisasi estetika tauhid yang jauh dari 
kesan kealaman. (Farchan Md, 2003, hal. 
47)  
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Dalam bidang sastra sublimitas seni 
mengacu pada dua dimensi, pertama 
dimensi  konten, yaitu literasi Alquran 
dalam hal bentuk, di sini yang dimaksud 
oleh Al Faruqi adalah bahasa Arab sebagai 
bahasa yang digunakan Alquran, yang 
memiliki sublimitas makna kata dan frasa, 
dan tersusun dengan kekuatan  i’jaznya. 
Kedua, adalah  dimensi efek, yaitu 
pengaruh kesusasteraan Alquran terhadap 
karya sastra dalam sejarah Islam terutama 
pada masa Awal yaitu antara tahun  622  
sampai 720 M, masa Pertengahan, yaitu 
tahun 720 sampai 1258 M dan masa 
puncak dalam peradaban masa Abasyiah, 
yaitu pada tahun 972 sampai 1203 M.  
Aspek yang paling menonjol di dalam 
kesenian Islam adalah kaligrafi, seni ini 
merupakan bagian penting dalam sejarah 
kesenian Islam karena merupakan ekspresi 
yang paling kaya dan tersebar luas ke 
seluruh wilayah negeri Islam yang 
disebabkan karena keberadaan Alquran 
sebagai faktor tumbuhnya minat tulis 
menulis, keterampilan dan pemikiran. (Md, 
2003, hal. 49) Kaligrafi Arab  adalah 
puncak kesenian di dalam Islam, bukan 
sekedar sebuah literasi berupa seni tulisan 
(khat) tetapi mempunyai makna kesadaran  
terhadap transendensi, al khat handasah 
ruhaniyah dhaharat bi alatin jasmaniyah, 
kaligrafi adalah seni spiritual dalam wujud 
fisikal. 

  
Mengenai kaligrafi Al Faruqi telah 
melakukan deskripsi secara regional 
terhadap ragam jenis dan karakteristik, 

mulai dari Barat sampai timur, dari 
Mauritania, Maroko, Al jazair, Tunisia dan 
Libya, dan dari Afrika  Tengah yang 
didominasi oleh penduduk muslim dan 
beberapa wilayah non muslim yang 
dipengaruhi oleh kultur budaya Islam 
seperti ditnjukkan di dalam peta 
penyebaran berikut ini.   
 

 
  
Pemetaan ini menunjukkan jenis dan  
fungsi kaligrafi yang tersebar pada 
wilayah-wilayah tersebut. Salah satu 
contoh pemetaan mengenai kaligrafi itu, 
yang sumbernya diambil dari grafik 
tentang kaligrafi Islam adalah tulisan-
tulisan kaligrafi sebagai variant dari tulisan 
Ta’liq yang tersebar di Turki, Iran, Asia 
Tengah dan India Utara, varian 
perkembangan tulisan ta’liq di wilayah 
tersebut adalah Nasta’liq, Diwani, 
Shikastah, dan Diwani Jali. Di Wilayah 
Timur jauh terdapat jenis kaligrafi motif 
china dan melayu, begitu pula dengan 
varian-varian di maghribi, semenanjung 
Iberia maupun Afrika Tengah dan Utara 
terdapat jenis qayrawan, Andalusi, fasi, 
Maghribi dan Sudani. Pada umumnya 
perkembangan kaligrafi regional itu 
mengambil pola adaptasi dengan kultur 
setempat. Kecenderungan itu terlihat pada 
trend kaligrafi di dunia muslim 
kontemporer yang umumnya terdapat 
kategori atau ciri sebagai berikut; model 
tradisional, figural, ekspresionis, simbolis, 
dan abstraksionis murni. (Faruqi I. R., The 
Cultural Atlas of Islam, 1986, hal. 368) 

Dalam bidang ornamentasi, Al Faruqi 
menunjukkan motif-motif dan tujuan yang 
sama dengan genre kaligrafi, dimana di 
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dalamnya terdapat unsur-unsur yang 
menunjukkan abstraksi, denaturalisasi,  
transfigurasi material yang bertujuan untuk 
spiritualisasi. Kesan kealaman dihindari 
dengan mengubah wujud ke dalam pola 
non biologis. motif seperti dalam gambar 
ini banyak dijumpai di dalam ornamentasi 
arsitektural Islam di negara-negara 
muslim.  
 

 

 

 
      
Seni  Islam sebagai Ikonografi Estetik 
dan Pandangan Hidup  

Bagian yang tidak kalah penting 
dalam sebuah karya seni adalah konsepsi 
ikonografis karena di dalam karya seni 
terdapat dimensi artistik, tetapi bagaimana 
konsep Seni Islam bisa menjadi sebuah 
ekspresi qurani yang mencerminkan 
gagasan dalam hal warna, tulisan, gerakan, 

bentuk maupun suara memerlukan 
pandangan berpijak secara exegesis, maka 
untuk menunjukkan gagasan ini Al Faruqi 
menjelaskan tiga level penafsiran terhadap 
Alquran, pertama, Alquran adalah penjelas 
tauhid dan transendensi, kedua, Alquran 
sebagai model Artistik, dan ketiga, 
ikonografi artistik.  

Acuan seni Islam dalam 
pandangannya mengacu pada Alquran, 
semua bentuk manifestasi artistik 
dikonsepsikan kepada bentuk lahir dan 
batin Alquran. Dalam kajiannya tentang 
kesenian Islam yang tersebar di berbagai 
wilayah Islam, Al Faruqi berusaha 
menjelaskan ciri dan makna   setiap 
penampakan-penampakan yang muncul 
sebagai karakteristik dari suatu wilayah. 
Dengan demikian dia memiliki otentisitas 
dan dengan bukti-bukti itu ia 
memaknainya dengan sublimitas.  

Sebuah seni dikatakan sublim karena  
memiliki bangunan konseptual di dalam 
pemikiran sekaligus sebuah formless 
object yang melekat di dalamnya. (Kant, 
1951, hal. 82) sublimitas itu terstruktur di 
dalam pemikiran secara matematis dan di 
dalam alam secara dinamis. Kesenian yang  
sublim karena terkandung di dalamnya ada 
kosntruksi ideologis, pemikiran, dan 
kebahasaan yang memiliki kekuatan i’jaz.  
Namun bagi Al Faruqi sublimitas karya 
seni artistik  bukan sekedar sebuah 
bangunan konseptual yang tercakup di 
dalamnya ide-ide, melainkan esensi 
metafisis yang memancarkan makna 
integral, yaitu tauhid,  suatu kekuatan 
Pencipta Yang transenden. Karena itu 
kesenian Islam dihadapkan pada Maha 
karya Sang Pencipta, yaitu Sublimitas 
Alquran sebagai wahyu  yang memenuhi 
semua gagasan dan norma, dengan 
demikian manusia yang memandang karya 
seni Islam akan melihat pancaran jiwa 
qurani sebagai pandangan hidup dan 
meyakini bahwa keagungan seni Islam itu 
identik dengan agama Islam yaitu upaya 
menuju kemahaKuasaan Tuhan yang 
transenden dengan cara mengambil jarak, 
(Faruqi I. R., Tauhid : Its implication For 
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Thought and Life, 1992, hal. 216) yaitu 
antara Khalik dan makhluk.  

Pemisahan antara Khaliq dan makhluk 
maupun pemisahan antara ciptaan Tuhan 
dan karya seni manusia adalah sesuatu 
yang analog, yaitu bahwa keduanya tidak 
bisa disejajarkan dengan cara apapun. 
Menurutnya  ini adalah cara dalam 
memahami seni yang tidak dapat 
dipisahkan dari aspek-aspek lain dalam 
kehidupan manusia.  
 
Penutup 

Sebagai kesimpulan dari tulisan ini 
adalah bahwa seni dalam sudut pandang 
falsafah keagamaan khususnya yang 
digagas oleh Al Faruqi merupakan suatu 
keniscayaan dari suatu pemahaman tentang 
Islam itu sendiri. Pendekatan pemahaman 
tentang seni Islam secara esoterik dan 
eksoterik kiranya cukup memadai dalam 
memahami dimensi seni Islam karena dari 
dua kutub ini jalan pemikiran kesenian 
dimulai, dan nampaknya Al Faruqi 
cenderung memilih pemahaman secara 
formal eksoterik dengan gagasan-gagasan 
yang sudah ditetapkan di dalam syari’at 
agama sebagai sesuatu yang tidak boleh 
dilanggar. Dengan demikian kesenian 
Islam menurutnya adalah sesuatu yang 
sangat khas, yaitu dengan cara pandang 
ketauhidan sebagai esensi peradaban dan 
pandangan dunia. Meski nampaknya cara 
pandang lain dalam memahami model ini  
jauh dari angan-angan, jika bukan suatu 
kekeliruan seperti digagaskan Oliver 
Leaman, (Leaman, 2004, hal. 12-75)   
tetapi bagi Al Faruqi seni tauhid yang 
dikonsepsikan dalam sublimitas keimanan 
merupakan salah satu aspek yang paling 
menonjol dalam semua gagasan tentang 
kesenian Islam, karena seni tauhid sarat 
dengan dimensi transenden keimanan 
kepada Allah Swt.    Esensi sublimitas seni 
Islam terletak pada dimensi iman sebagai 
landasan pokok dalam menghasilkan 
sebuah karya seni, selanjutnya karya cipta 
seni itu didesain untuk memberikan 
pengaruh iman kepada reseptor. Dengan 

asumsi ini sebuah karya seni tidak 
bermakna seni untuk seni, Art for Art sake,  
tetapi memiliki falsafah bahwa seni 
mengandung pandangan hidup dan peran 
di  dalam mengarahkan spiritualitas dan 
keimanan seseorang.    

Cara pandang Al Faruqi terhadap 
kesenian menunjukkan pula adanya kesan 
keberagamaan karena berkesenian baginya 
adalah ekspresi keagamaan yaitu dengan 
melandasi semua prinsip kehidupan 
manusia dengan  tauhid.   
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SASTRA NOVEL ARAB SEBAGAI FENOMENA SENI AWAL  
ABAD DUA PULUH 

 
Sidqon Maesur* 

 
Abstract 

 
 Modern arabic literature (novel) known since the beginning of the twentieth century 
influenced by the western novel. Compared to the history of syi’ir art and natsr (prose) 
that has long been in Arab countries, the new literary art was able to be in first position 
between others. At same time, born the arabic novelist in fast time and awesome. Arabic 
novel cover the various arts novel which eventually merged into the Arabic novel having 
its own trend and characteristic. Although the arabic novel has some western characters 
generally, but it has their own character from their own Arabic novelist experiments.  
 
Key words: Arabic literature, Novel, twenty first century 
 

 ملخص
. تعرف األدب العربى الحدیث منذ مطلع القرن العشرین على الروایة الغربیة  

 -قیاسا بتاریخ فن الشعروالنثر القدیم فى العربیة-واستطاع ھذا الفن الجدید خالل فترة ضئیلة 
أن یحتل الصدارة بین الفنون األدبیة العربیة  وتالحقت أجیال كتاب الروایة فى األدب 

ھكذا استطاعت الروایة العربیة أن تستوعب األشكال . ث فى سرعة مدھشة العربى الحدی
الروائیة وأن تھضمھا وأن تخرج منھا فى النھایة بروایة عربیة لھا مالمحھا واتجاھاتھا التى 
وإن تالقت فى المالمح العامة مع بعض االتجاھات الغربیة إال أنھا فى النھایة اتجاھات 

 . بع فى النھایة من تجربة الروائى العربى خاصة لھا مالمحھا التى تن
 

 األدب العربى ، الروایة ، القرن العشرین :الكلمات الرئیسیة 
 
 
 
I. Pendahuluan 
 Sejak berabad-abad lamanya 
masyarakat muslim Indonesia telah 
bersinggungan dengan kesusastraan arab. 
Tembang-tembang keagamaan dan puji-
pujian yang berbahasa arab telah pada 
dibaca, dihafalkan serta dialunkan oleh 
umat muslimin sebagai sarana 
melaksanakan ritual agama. Bahkan karya 
sastra semisal ad-Diba’iy dan al-Barzanji 
yang berupa syair shalawat dan pujian 
kepada Nabi Muhammad SAW dan berupa 
Natsr (prosa) tentang sejarah hidup Nabi, 
senantiasa akrab di kalangan santri dan 
masyarakat. Hanya saja karya sastra yang 
dialunkan dan dinikmati itu sejatinya tidak 
banyak diketahui maknanya oleh mayoritas 
masyarakat Indonesia. Hal itu karena karya 

sastra tersebut berbahasa arab, sedangkan 
terjemahannya jarang diperdengarkan. 
 Karya sastra arab lain yang juga telah 
dikenal oleh masyarakat Indonesia, di 
antaranya adalah kisah-kisah yang terdapat 
dalam bingkai riwayat seribu satu malam 
(alfu laila wa laila).  
 
 
________________________ 
* Dosen Islamic Studies and Arabic di beberapa 
Perguruan Tinggi 
 
 
 Karya sastra ini lebih cenderung 
dikategorikan sebagai buku kumpulan 
dongeng. Persepsi umum yang menyebut 
kisah seribu satu malam sebagai dongeng 
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itu tidaklah keliru karena pada hakekatnya 
bahwa kisah itu berisikan sekitar dua ratus 
kisah yang dibingkai oleh sebuah kisah. 
 Adapun kajian ilmiyah yang 
mengambil kisah seribu satu malam 
sebagai objek diskusi juga telah sering 
dilakukan di kalangan perguruan tinggi. 
Sebagai contoh adalah seminar 
internasional tentang Timur Tengah yang 
diselenggarakan oleh Universitas Gadjah 
Mada pada 25-26 Maret 2008. Dalam 
rangkaian acara seminar tersebut dikaji 
tentang kisah Seribu satu malam –analisa 
struktur narasinya- oleh Prof. DR. Sangidu 
MA. 
 Secara formal sastra arab telah lama 
masuk ke dalam system pendidikan di 
Indonesia di segala tingkatannya. Bahkan 
di beberapa Perguruan Tinggi sejak lama 
telah berdiri Fakultas Sastra (Kulliyyatuul-
‘Adab) atau paling tidak berdiri sebagai 
Jurusan Sastra Arab. Jurusan sastra arab 
pada perguruan tinggi agama Islam (PTAI) 
berada di bawah Fakultas Adab, sedangkan 
di perguruan tinggi umum berada di bawah 
Fakultas Sastra atau Fakultas Budaya dan 
Humaniora. Pada PTAI yang tidak 
memiliki Fakultas Adab, maka terdapat 
mata kuliyah sastra arab yang diajarkan 
pada Program Studi Pendidikan Bahasa 
Arab (PBA) di bawah Jurusan Tarbiyah.  
Hanya saja, porsi pengajaran sastra arab di 
Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 
sangat terbatas. 
 Menurut Chamamah (2011: 235) 
bahwa sehubungan dengan era yang kita 
hadapi, ialah milinium III dengan era 
globalisasi, selain objek-objek pengajaran 
yang berupa karya-karya sastra Indonesia, 
keterlibatan sastra asing dalam pengajaran 
sastra menjadi penting. Pengajaran sastra 
yang mengangkat nilai-nilai yang 
terkandung dalam karya-karya berbahasa 
asing pada saat ini didukung oleh 
semaraknya karya-karya terjemahan ke 
dalam bahasa Indonesia.  Selera menerima 
budaya asing, sebagaimana yang 
terkandung dalam karya-karya sastra asing 
selama ini telah membuahkan masuknya 

sejumlah sejumlah karya-karya berbahasa 
asing dalam masyarakat sastra Indonesia. 
 Studi sejarah sastra arab adalah 
mencakup keadaan bahasa arab dari aspek 
kesusasteraannya maupun 
perkembangannya. Mempelajari sastra 
arab (Khalifah, Muhammad, 1987: 12) 
memiliki beberapa tujuan, diantaranya 
adalah: 
 

1. Mengenali berbagai peristiwa dan 
pergolakan agama, politik, social, 
nature dan keilmuan yang 
mempengaruhi kesusasteraan arab 
maupun para sastrawannya. 

2. Mengenali potret produktivitas 
pemikiran para sastrawan masa lalu 
sehingga mempermudah bagi para 
peneliti dalam melakukan studi sastra 
arab. 

3. Dengan  mempelajari peninggalan 
sastra arab secara mendalam, dapat 
menjadi sarana bagi pembentukan 
karakter dan mendidik perasaan. 
 
Penulis yang saat ini masih tercatat 

sebagai mahasiswa S3 Universitas Gadjah 
Mada (UGM) Yogyakarta, tengah 
melakukan penelitian sastra arab sebagai 
disertasi yaitu novel Mesir berjudul Fi 
Baitina Rajul (di rumahku ada seorang 
jantan) karya Ihsan Abdel-Qudous. 
Demikian pula beberapa teman mahasiswa 
Sekolah Pascasarjana, terutama mahasiswa 
yang mengambil jurusan minat Kajian 
Timur Tengah UGM melakukan penelitian 
terhadap karya-karya sastra dari negara-
negara arab. 

Sastra (Chamamah, 2011: 61) 
dipahami secara umum sebagai satu bentuk 
kegiatan manusia yang tergolong pada 
karya seni yang menggunakan bahasa 
sebagai bahan. Dalam redaksi yang 
sederhana bahwa sastra adalah seni yang 
bermediakan bahasa. Sedangkan novel, 
disamping medianya adalah bahasa, adalah 
bahasa yang tertuang dalam sebuah tulisan. 

Novel sebagai  salah satu  jenis karya 
sastra yang paling banyak konsen dalam 
memotret manusia dalam hubungannya 
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dengan masyarakat. Hal itu karena novel 
merupakan cermin kehidupan masyarakat 
(Shaleh Sulaiman, 1998:18). Menurut 
Ihsan Abdel-Qudous (Abulfutuh, Amira: 
1982: 40)  bahwa tokoh utama dan yang 
sesungguhnya dalam setiap novel adalah 
masyarakat, bukan seorang individu. Karya 
sastra dalam bentuk cerpen maupun novel 
bukan hanya sekedar keindahan cerita 
untuk dinikmati sebagai hiburan oleh 
pembacanya, namun juga menjadi media 
penyaluran gagasan bagi sang penulisnya. 
Dalam pribahasa Indonesia, sekali dayung 
dua pulau terlampau, menjadi simbol spirit 
bagi para pekerja sastra untuk 
mengoptimalkan garapannya sehingga bisa 
lebih memberikan banyak manfaat kepada 
masyarakat pembaca. Menurut Sangidu 
(2007: 47) “Karya sastra diciptakan oleh 
sastrawan untuk dinikmati, dipahami, dan 
dimanfaatkan oleh masyarakat”. Sastra 
merupakan sebuah pola tindak bahasa yang 
dilakukan oleh manusia guna 
mengekspresikan apa yang ia kehendaki, 
dan sastra juga sebagai rekaman dengan 
ediologi, karena sastra dapat 
mempengaruhi massa pembacannya (Abu 
Syaqra, Muhyiddin. 2005: 81) . Dalam 
tulisan ini  penulis akan lebih terfokus 
pada menguraikan fenomena gerakan 
penulisan novel oleh para sastrawan arab, 
terutama sejarah awal mula 
kemunculannya. 

 
II. Studi Sastra Arab 

Jika kita mempelajari sejarah sastra 
arab (adab araby), terutama jika 
menyangkut dengan sastra arab jahily, 
maka kita dapati keterangan bahwa sastra 
arab dibagi menjadi dua, yaitu syi’ir dan 
natsr (prosa). Syi’ir adalah sebuah seni 
keindahan yang pada dasarnya berupa 
perkataan yang disesuaikan dengan wazan 
dan qofiyah yang muncul dari sebuah 
luapan emosional sebagai ekspresi 
perasaan dan imajinasi yang mampu 
membangkitkan emosi pembacanya atau 
pendengarnya. Sedangkan natsr adalah 
perkataan indah yang tidak didasari oleh 
wazan dan qofiyah. 

Sejarah sastra arab Jahily mencatat 
beberapa nama sastrawan kenamaan yang 
semuanya dikenal sabagai sastrawan 
bidang syi’ir dan natsr (prosa). Demikian 
pula sastrawan di era permulaan Islam juga 
rata-rata sastrawan dalam bidang syi’ir dan 
natsr. Bahkan dalam sejarah kesusasteraan 
arab kuno, karya dalam bentuk natsr hanya 
sedikit jumlahnya yang bisa diketahui. 
Literatur sastra arab kuno sangat terbatas 
dalam menghadirkan contoh-contoh prosa 
arab kuno (Khalifah, Muhammad, 1987: 
70). 

Sejarahwan sastra arab pada 
umumnya membagi tahapan 
pengajarannya menjadi lima era. 
Pembagian itu disinkronkan dengan 
perkembangan politik karena terdapat 
unsur-unsur yang saling mempengaruhi 
satu sama lain antara sejarah sastra dengan 
sejarah politik. Pembagian lima era 
tersebut adalah: Pertama era jahily, kedua 
era permulaan Islam, ketiga era daulah 
Umawy, keempat era Abasy dengan diikuti 
beberapa waktu selanjutnya termasuk 
pembahasan tentang era kemunduran dan 
kebangkitan kembali karya sastra arab, dan 
kelima era modern. 

Materi pengajaran sastra arab di 
kelima era tersebut didominasi oleh 
pembahasan teks-teks syi’ir atau sering 
disebut dengan nushush. Sedangkan 
pembahasan natsr lebih sedikit karena 
kembali kepada keterbatasan dokumen 
natsr tersebut. 

 
III. Novel Arab 

Pembagian sastra di atas (syi’ir dan 
natsr) mengisyaratkan bahwa novel 
maupun cerita pendek (cerpen) yang 
merupakan  kisah fiksi, belum termasuk 
dalam kategori sastra arab kuno. Hal ini 
menegaskan bahwa seni sastra novel 
maupun cerpen belum dikenal dalam 
sejarah lama kesusasteraan arab. Natsr 
(prosa) arab kuno yang dimaksudkan 
belum menyentuh bidang novel atau prosa 
fiksi dalam arti secara teknis sebab 
meskipun novel itu juga berbentuk prosa 
akan tetapi ia secara teknik memiliki 
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formula yang khusus. Prosa yang dikenal 
oleh masyarakat kuno (Khalifah, 
Muhammad, 1987: 69) baru terbatas pada 
orasi, nasehat, kata-kata hikmah, dan 
peribahasa. Para pakar peneliti sastra arab 
mengakui bahwa novel di dunia arab 
merupakan fenomena baru yang muncul 
pada permulaan abad dua puluh. Di bawah 
ini akan diuraikan beberapa pendapat dari 
para cendekiawan arab yang berbicara 
tentang sejarah munculnya novel di 
negara-negara arab. 

Berkaitan dengan novel di dunia arab, 
penulis mendapatkan beberapa buku yang 
membahas tentang novel-novel arab, 
diantaranya ditulis oleh Prof. DR. 
abdurrahim Kurdi, Guru Besar bidang 
Sastra dari Universitas Suez Qanal, Mesir, 
dalam bukunya Tathawwur at-Taqniyyāt 
as-Sardiyyah Fir-Riwāyah al-Mishriyah 
(2008: 26) karya Abdurrahim Kurdi yang 
menjelaskan bahwa buku-buku cerita  
dalam bahasa arab, khususnya novel telah 
sangat banyak. Demikian pula buku-buku  
objek studi, terutama dalam lingkungan 
Mesir yang memiliki tokoh-tokoh 
kenamaan di bidang seni sastra. 
Disebutkan bahwa teknik penulisan novel-
novel arab sesungguhnya murni meniru 
novel dari negara-negara barat. Hal itu 
didasarkan pada pengertian bahwa novel 
arab belum pernah muncul kecuali setelah 
persinggungan sastrawan arab dengan 
budaya barat. Para sastrawan novel arab 
terdahulu mengakui bahwa karya mereka 
sangat terpengaruh oleh novel-novel barat. 
Karya sastra arab dalam bentuk novel baru 
muncul pada permulaan abad dua puluh. 
Sebelum itu tidak pernah dikenal adanya 
novel arab. Tidak akan didapatkan 
dokumen karya sastra baik sebagai cerita 
pendek (cerpen) maupun novel arab yang 
dibuat sebelum abad ke dua puluh. 
Disebutkan bahwa novel arab yang 
pertama kali muncul adalah berjudul  
“Zaenab” karya Muhammad Husein 
Haikal yang kemudian dikenal sebagai 
“Ibu” dari novel-novel arab. Para peneliti 
sastra arab hampir sepakat bahwa seni 
novel di negara-negara arab dalam 

pengertian modern adalah bermula dari 
Mesir, utamanya lagi yaitu atas 
kepeloporan DR. Muhammad Husein 
Haikal, lewat buah karya novelnya 
berjudul “Zaenab” yang di tulis pada tahun 
1910 dan dipublikasika pada tahun 1914. 
Sebenarnya ada sejumlah buku kisah yang 
lahir sebelum novel “Zaenab”, dengan pola 
yang hampir sama, akan tetapi teknik 
narasi yang digunakan tidak sama dengan 
pada umumnya novel. Sebagai contoh hasil 
karya Rifa’ah Thahthawi “Waqai’ 
Talimak” dan karya Muwailihy berjudul 
“Chadits Isa bin Hisyam”. Kedua karya 
seni tersebut tidak dianggap sebagai novel 
karena lebih banyak memuat kritikan dari 
pada aspek realistiknya. Demikian pula 
kisah karya Rifa’ah Thahthawi berjudul 
“Takhlish Ibriz Fi Takhlish Bariz” dan 
kisah karya Mahmud Thahir Haqy “Adzra’ 
Dansyway”. Kedua karya kisah itu tidak 
dikategorikan sebagai novel dikarenakan 
terlalu didominasi oleh dokumen-dokumen 
sejarah. Meskipun karya-karya sastra kisah 
tersebut oleh para peneliti belum dapat 
dikategorikan sebagai novel, telah berjasa 
ikut andil  dalam membangun tegaknya 
seni novel arab dalam arti yang 
sesungguhnya. Dengan itu muncul nama-
nama tokoh pelopor dunia novel arab, 
seperti Muhammad Husein Haikal dengan 
novelnya “zaenab”, Thaha Husein dengan 
novelnya berjudul “Doa al-Karwan”, 
Mahmud Thahir Lasyin dengan novelnya 
“Hawa Bi La Adam”, Isa Ubaid dengan 
judul novelnya “Soraya”, Mahmud Taimur 
dengan novelnya “al-Athlal”. 

Menurut Kurdi  (2008: 52), 
terpengaruhnya novel-novel arab pada 
periode awal kemunculannya terhadap pola 
sastra arab kuno dan teknik penulisan 
novel barat adalah sesuatu yang sangat 
lumrah. Kesusastraan yang sedang tumbuh 
adalah suatu kreatifitas baru atau bahkan 
baru sekedar bentuk saduran. Tidak 
mungkin hal itu terpisahkan secara tiba-
tiba dari keterkaitannya dengan peradaban, 
kesenian, dan estetika masa lalu. Aka 
tetapidi sana akan tetap ada keterkaitan 
yang menghubungkan antara kreatifitas 
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masa lalu dengan kreatifitas masa 
sekarang. Suatu pusaka akan senantiasa 
hidup di dalam atau di luar kesadaran seni 
seorang sastrawan.  

Pendapat Prof. DR. Abdurrahim 
Kurdi di atas adalah menyangkal beberapa 
pendapat para peneliti yang mengatakan 
bahwa sastra arab kuno telah mengenal 
seni novel sejak era awal  peradaban arab-
Islam. Menurutnya bahwa hanya orang-
orang yang fanatic sajalah yang 
mengatakan bahwa seni novel -dalam 
pengertian yang sesungguhnya- telah ada 
sejak dahulu kala. Namun ia sendiri 
mengakui  bahwa sebelum kemunculan 
seni novel arab di permulaan abad dua 
puluh, dunia arab dari sejak dulu tidak 
pernah sepi dari seni kisah, demikian pula 
telah lama mengenal teknik narasi. 
Kalangan masyarakat arab, baik tua 
maupun muda sangat akrab dengan kisah 
Seribu Satu Malam (Alfu Laila wa Laila). 
Demikian pula telah banyak  kisah-kisah 
perjalanan sebuah bangsa yang melegenda 
di kalangan masyarakat. Sedangkan di 
kalangan pemuka agama beredar kisah-
kisah spiritual, filosufi, dan kisah ekspansi 
Islam di berbagai belahan dunia. 

Hikayat seribu satu malam (arab: Alfu 
Laila Wa Laila, inggris: One Thousand 
and One Night / The Arabian Nights) 
adalah kumpulan sejumlah cerita sastra 
epik yang dibingkai dengan sebuah cerita. 
Dengan kata lain, kisah seribu satu malam 
adalah kisah  yang dibingkai dalam kisah. 
Bukan saja  rangkaian isi kisah di 
dalamnya yang menarik dan fantastis, tapi 
pembingkai kisahnya-pun menarik 
menggugah hati dan mengandung nilai-
nilai yang mengesankan. 

Disusun sejak beberapa abad silam 
atau pada abad pertengahan, terdiri dari 
sekitar dua ratus kisah.  Meskipun jumlah 
ceritanya tidak sampai seribu satu cerita, 
namun kisah ini diceritakan selama seribu 
satu malam, hal itu karena banyak dari 
ceritanya yang berdurasi panjang, sehingga 
untuk satu judul cerita saja sering 
disampaikan bersambung sampai beberapa 
malam. Buku-buku yang menerbitkan 

kisah ini selalu mencantumkan urutan 
cerita sesuai dengan urutan malam 
disampaikannya cerita. 

Bahasa yang digunakan adalah bahasa 
arab, didominasi arab fusha dan sebagian 
merupakan kalimat-kalimat arab ‘amiyah, 
sehingga sering menyulitkan para 
pembacanya, karena kalimat-kalimat 
tersebut tidak dijumpai dalam kamus. Di 
sela-sela teks narasinya terdapat  syair 
yang berjumlah 1420 bait. 

Beberapa penerbit kumpulan hikayat 
ini telah berulang kali mencetak ulang dan 
telah diterjemahkan ke dalam beberapa 
bahasa asing. Hal itu membuktikan akan 
ketenaran dan diterimanya cerita rakyat 
dari timur-tengah ini oleh masyarakat 
dunia. 

Seribu satu malam mengisahkan 
tentang interaksi antara manusia dengan 
ifrit, jin dan syetan, antara malaikat dengan 
roh dan ifrit, antara manusia dengan 
hewan, pria dengan wanita, hidup dan 
mati, antara penguasa dengan rakyatnya, 
antara kepala negara dengan para 
menterinya, antara orang mulia dengan paa 
pencuri, masyarakat pedesaan dengan kota, 
pebisnis dengan buruh, orang jujur dengan 
pembohong, antara dermawan dengan 
orang kikir, orang pandai dengan orang 
bodoh, agamawan dengan orang kafir, 
kebaikan dengan keburukan. Demikian 
pula, hikayat seribu satu malam 
mengisahkan tentang para binatang seperti 
kisah interaksi antar sesama binatang buas, 
burung dengan ikan, kuda dengan keledai, 
kucing dengan anjing dan masih banyak 
lagi. Kisah-kisah itu menggetarkan akal 
pikiran manusia yang sedang dilanda 
resah, dan merubah pikiran yang kalut 
menjadi gembira. Seribu Satu Malam juga 
berisi cerita tentang keadan negeri-negeri, 
sungai dan danau, hutan, kedai minuman 
dan kedai musik, rumah dan keluarga, 
orang mulia dan pelacur. , tipu muslihat 
dan rekayasa dan berbagai macam 
peristiwa yang menakjubkan lainnya. 
Sehingga tampak di dalam kisah Alfu Laila 
Wa Laila (seribu satu malam) seribu satu 
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warna, seribu satu bentuk dan seribu satu 
irama. 

Dunia mejik dan irrasional banyak 
dikisahkan dalam Seribu Satu Malam, 
seperti berubahnya jin menjadi manusia 
atau manusia berubah menjadi jin. 
Perkawinan aneh antara burung dengan 
binatang lain, manusia dengan jin, serta 
aneh-aneh lainnya (alfu laila wa laila: Jilid 
1 hal. 3-7). 

Ketika teknik penerjemahan dan 
percetakan berkembang maka mulailah 
percetakan-percetakan di Mesir penuh oleh 
aktifitas penerjemahan kisah-kisah dari 
barat. Fenomena itu kemudian diikuti oleh 
oleh semangat penulisan cerita fiksi yang 
kebanyakan masih didominasi oleh teknik 
narasi kuno seperti  kisah perjuangan, 
perjalanan sebuah bangsa, dan hikayat 
tentang nasehat-nasehat. 

Dalam buku “al-Riwāyah al-
Arabiyyah, Rihlatu Bahts ‘An Ma’na” 
(2008: 20) oleh  Imad al-Balek dijelaskan 
bahwa bersamaan dengan datangnya abad 
dua puluh dan mulai masuknya arab ke era 
eropa, mulailah upaya awal penulisan 
novel yang sesungguhnya. Sedikit demi 
sedikit sastra novel menawan hati 
masyarakat arab dan menempatkan 
posisinya dalam kancah kreasi seni arab. 
Perkembangan dan kematangan novel arab 
itu seiring dengan situasi perubahan sosial 
dan pergolakan politik di Mesir dan negeri 
Syam. Hanya saja, maraknya aktifitas 
karya novel ini berdampak pada 
melemahnya kreatifitas penggubahan syi’ir 
maupun ontology  yang merupakan 
kebanggaan dalam kebudayaan arab yang 
telah turun-temurun. 

Sementara itu penulis Arab,  Said 
Waraqi dalam bukunya “Ittijāāhāt ar-
Riwāyah al-Arabiyyah al-Mu’āshirah” 
(2009) menegaskan, bahwa seni novel 
dalam sastra barat adalah sebagai model 
yang selalu ditiru oleh para sastrawan arab 
modern. Meskipun adanya beberapa 
bentuk cerita fiksi pada sastra arab lama, 
hanya saja belum ada pengaruhnya yang 
layak disebutkan terhadap sastra arab 
modern. Ia menambahkan bahwasanya 

sastra arab modern mengenal berbagai 
ragam dan aliran cerita fiksi barat pada 
penghujung abad dua puluh. Dalam waktu 
yang singkat, seni fiksi yang merupakan 
hal baru di dunia arab itu cepat 
mendapatkan tempat terdepan diantara seni 
sastra, demikian pula para generasi dari 
kalangan penulis fiksi dengan cepat 
menempati barisan terdepan dalam sastra 
arab. 

Dengan demikian maka kurang dari 
satu abad karya seni fiksi arab mampu 
mengejar ketertinggalan tiga abad 
perjalanan fiksi modern eropa. Demikian 
pula seni fiksi arab mampu menghimpun 
berbagai ragam model fiksi yang telah 
dikembangkan oleh para novelis eropa, dan 
pada akhirnya fiksi arab mampu 
menciptakan polanya yang khas. 

Kemunculan novel arab, menurut Said 
Waraqi, (2009: 15) dapat dibagi menjadi 
beberapa fase: Pertama, fase  eksperimen 
yang didominasi oleh gerakan 
penerjemahan karya-karya dari barat. 
Kedua, fase permulaan kepoloporan yang  
mencakup gerakan penulisan cerita-cerita 
tentang dunia pendidikan dan hiburan serta 
cerita-cerita histories yang 
menggabungkan antara pendidikan dan 
hiburan. Ketiga, fase penulisan kisah-kisah 
seputar persoalan yang erat kaitannya 
dengan social masyarakat. Dari ketiga fase 
kemunculan gerakan penulisan novel di 
negara-negara arab tersebut hasil 
produktifitasnya masih sangat terasa 
nuansa perpaduan dua unsur yaitu 
keterpengaruhan sastra arab kuno dengan 
sastra eropa modern.  Dalam tahapan 
berkembangnya seni novel arab, Mesir 
adalah sebagai pelopor, dimana Mesir 
mampu membangkitkan seni sastra baru 
ini kemudian Mesir juga menyuarakan 
akan pentingnya menciptakan seni novel 
yang berkarakter dunia arab. Pembentukan 
karakter ini pada awalnya sempat 
diramaikan oleh perang argumentasi antara 
pendukung pola seni sastra arab kuno 
dengan pendukung sastra pembaharuan.  
IV. Problematika Kajian Novel Arab 

Bagi Peneliti Indonesia 
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Studi novel arab baru mendapat 
perhatian dari para peneliti di kalangan 
akademisi di Indonesia sejak salah seorang 
novelis Mesir, Najib Mahfudz memperoleh 
hadiah Nobel bidang sastra pada tahun 
1988. Bahkan beberapa peneliti Indonesia 
berkunjung langsung ke Mesir untuk 
melakukan wawancara langsung 
dengannya atau paling tidak untuk mencari 
novel karya-karyanya karena tidak bisa 
didapatkan  di Indonesia. Pada saat itu 
penulis sedang menempuh pendidikan di 
Universitas al-Azhar Cairo, sempat 
beberapa kali bertemu dengan para peneliti 
Indonesia. Penulis masih memandang 
kurangnya minat para akademisi Indonesia 
untuk meneliti karya-karya sastra dari 
negara-negara arab, khususnya sastra 
novel. Hal tersebut dapat dimaklumi 
karena beberapa alasan, di antaranya yang 
paling penting adalah: pertama, Persoalan 
bahasa. Teks-teks bahasa arab yang banyak 
dipelajari di lembaga pendidikan di 
Indonesia masih didominasi oleh kosa kata 
dalam studi ke-Islam-an, sedangkan kosa 
kata Dalam novel cenderung pada tema-
tema social. Bahkan sulitnya lagi, narasi 
dialog dalam novel arab sering 
menggunakan bahasa local atau yang 
disebut dengan lughah Amiyah. Bahasa 
dengan masyarakat arab. Sedangkan 
kalangan yang memahami bahasa arab 
secara baik dan benar serta mengetahui 
bahasa arab amiyah sangat sedikit yang 
berkenan menerjemahkannya ke dalam 
bahasa Indonesia. Akibatnya, jarang sekali 
ditemukan novel-novel arab yang telah 
diterjemahkan. 

Sebagai contoh, novel  “FĪ BAITINĀ 
RAJUL” karya Ihsan Abdel-Qudous, 
menggunakan dua model bahasa Arab, 
yaitu bahasa Arab Fush-cha dan bahasa 
Arab ‘Amiyah. Bahasa arab Fush-cha 
adalah bahasa arab yang sesuai dengan 
kaidah-kaidah resmi, sedangkan bahasa 
arab ‘Amiyah adalah bahasa arab yang 
digunakan dalam keseharian dan tidak 
mengikuti kaidah-kaidah resmi. Bahasa 
narasi dalam Novel “FĪ BAITINĀ RAJUL” 

seluruhnya menggunakan Arab Fush-cha, 
sedangkan pada dialog seluruhnya 
menggunakan Arab ‘Amiyah. Penggunaan 
dua  model bahasa arab ini banyak 
dilakukan oleh para sastrawan arab dalam 
menulis kisah novel maupun cerpen, 
termasuk umum digunakan dalam dialog 
drama theater. 

Penggunaan bahasa ‘Amiyah dalam 
kesusasteraan arab (lihat:  Syaruni, Yousuf 
.2007. Lughat al-Khiwār Baina ‘Amiyyah 
Wa Fusha, Haiah Ammah Li al- 
 Kitab. Cairo) selalu menjadi 
perdebatan di kalangan sastrawan sendiri, 
sehingga muncul tiga kelompok yang 
berbeda. Pertama sastrawan yang 
cenderung menolak penggunaan bahasa 
‘Amiyah dengan mengemukakan berbagai 
argumentasi idealis. Kedua, kelompok 
mendukung penggunaan bahasa Arab 
‘Amiyah dengan disertai dalih-dalih yang 
rasional sentimental. Ketiga, kelompok 
moderat, yaitu mereka yang 
mempertahankan bahasa Fush-cha tetapi 
dalam batas-batas tertentu boleh 
menggunakan bahasa ‘Amiyah dalam 
batas-batas tertentu. 

Kedua, buku novel arab jarang 
dijumpai di toko-toko buku. Buku dari 
negara-negara arab yang tersedia masih 
terbatas pada kitab-kitab ke-Islam-an dan 
Ilmu-ilmu gramatika Bahasa Arab.  Bisa 
jadi kalkulasi secara bisnis tidak akan 
menguntungkan jika menjual novel-novel 
berbahasa arab sebab diprediksi sedikit 
peminatnya. 

Sebagai ikhtiyar mencari solusi 
masalah ini, penulis mengajak dirinya 
sendiri dan kepada para akademisi peminat 
sastra arab untuk aktif menggairahkan 
studi sastra arab dan terlebih lagi focus 
terhadap novel-novel arab. Diantaranya 
dengan menyelenggarakan seminar atau 
diskusi, penelitian dan penerjemahan yang 
kemudian dipublikasikan secara luas. 
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 مذكرة تفاھم
 بین

 إندونیسیا -مارس الحكومیة بسوراكرتا  11جامعة 
 مصر –وجامعة األزھر الشریف 

 
 

 

تأسیسا على البرنامج التنفیدي لالتفاق الثقافي المعقود بین جمھوریة مصر العربیة 
ف بجمھوریة مصر العربیة وجامعة وجمھوریة إندونیسیا اتفق الطرفان جامعة األزھر الشری

إندونیسیا على إقامة تعاون مباشر بینھما في مجاالت  -مارس الحكومیة بسوراكرتا  11
 .البحوث والتعلیم وبرنامج التدریب ذات االھتمام المشترك

 
 

 المادة األولى
امعیة یعمل الطرفان على تعزیز أوجھ التعاون العلمي من خالل تبادل الزیارات للقیادات الج

و أعضاء ھیئة    التدریس إللقاء المحاضرات الثقافیة وإجراء البحوث العلمیة االشتراك في 
المؤتمرات والندوات وتبادل الرأي حول قضایا تطویر العمل األكادیمي ویتحمل كل طرف 

 .تذاكر السفر للمشاركین ویتحمل الجانب المضیف نفقات اإلقامة والتنقالت الداخلیة
 

 انیةالمادة الث
 .اتفق الطرفان عاى أن یتم العمل بھذه المذكرة وفقا لإلمكانیات المتاحة

 
 المادة الثالثة

یلتزم كل طرف بتعیین منسق لالتفاقیة وعلیھ إعداد البرنامج التنفیذیة المتعلقة بھا و االشراف 
 .على تنفیذھا وتقدیم تقریر سنوي بشأنھا

 
 المادة الرابعة

ثالث سنوات من تاریخ التوقیع وتجدد تلقائیا لنفس المدة ما لم یطلب تسري ھذه االتفاقیة لمدة 
 .أحد الطرفین كتابیا عدم تجدیدھا قبل انتھاء الكدة المتفق علیھا بستة أشھر

 
 
 

 المادة الخامسة
یجوز تعدیل ھذه االتفاقیة باتفاق مكتوب وذلك بناء على طلب أي الطرفین ویعتبر التعدیل 

 .لطرفین علیھساریا بتاریخ توقیع ا
 

 .وقع الطرفان على نسختین من ھذه االتفاقیة وتسلم كل طرف نسخة للعمل بمقتضاھا
  ٢٠١٠ / ٢١ / ٢١: حررت ووقعت بتاریخ

 
 

 الشریف األزھر جامعة رئیس  الحكومیة مارس 11 جامعة رئیس
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 ھالل الحسیني اهللا عبد/ د.أ     الھادي شمس/ د.أ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Translations from Arabic Language 
 
 

 
Memorandum of Understanding 

between  
Sebelas Maret University (UNS) Surakarta Indonesia and Al-Azhar El Syarif 

University Egypt 
 
 
 

According to the executive program of cultural cooperation agreement between the Arab 
Republic of Egypt and the Republic of Indonesia, both parties of the Al-Azhar University 
of Egypt with Sebelas Maret University (UNS) Surakarta Indonesia, have agreed to hold 
direct cooperation in research, teaching and training activities of common concern. 
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Chapter 1 
Both parties try to increase cooperation in field of: higher education and exchange visits 
of teachers to deliver lectures, conduct scientific research, seminars and symposia, 
exchange of opinions around issues of academic quality improvement. Each party to 
assume international airfares and host parties assume the cost of accommodation and 
local transport. 
 
 
 

Chapter 2 
Both sides agreed that the implementation of the Memorandum of Understanding (MoU) 
is adapted to existing capabilities. 
 
 
 

Chapter 3 
Each party appoint coordinators implementing cooperation agreements for preparing the 
program plan and control the implementation actively and submit annual reports. 
 
 
 

Chapter 4 
This agreement is valid for 3 (three) years from the date of signing of this MoU and 
extended automatically according to the existing provisions, as long as one party does not 
submit a written termination request 6 (six) months before the agreement runs out. 
 
 
 

Chapter 5 
This Agreement can be changed by written agreement, based on the request of one party 
and valid since the signing of the changes referred to by both parties. 
 
 
The two sides signed 2(two) manuscripts and each party receive an original one to be 
done according to its content. 
 
 

Signed in Indonesia and in Cairo, on December 12, 2010. 
 
 
 
 

 Rector          Rector 
   Sebelas Maret University   Al Azhar El Syarif University 

 

 
signed         signed 

 
Prof.Dr.Much.Syamsulhadi, dr., Sp., Kj.(K) Prof.Dr.Abdullah al-Husain Hilal 
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Terjemah dari Bahasa Arab 
 
 

Memorandum of Understanding 
antara 

Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta Indonesia 
dengan Universitas Al-Azhar El Syarif Mesir 

 
 
 
Berdasarkan kepada executive program perjanjian kerjasama kebudayaan antara Republik 
Arab Mesir dengan Republik Indonesia, kedua pihak yaitu Universitas Al-Azhar Mesir 
dengan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta Indonesia, telah sepakat untuk 
mengadakan kerjasama secara langsung dalam  bidang penelitian, pengajaran dan 
kegiatan penelitian yang menjadikan perhartian bersama: 
 

 

Pasal 1 
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Kedua pihak berusaha untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang-bidang: pertukaran 
kunjungan pimpinan perguruan tinggi dan tenaga pengajar untuk memberikan ceramah, 
melakukan penelitain ilmiah, seminar dan simposium, pertukaran pendapat seputar 
masalah peningkatan mutu akademik. Masing-masing pihak menanggung tiket pesawat 
internasional, dan pihak tuan rumah menanggung biaya akomodasi dan transportasi lokal. 
 
 

Pasal 2 
Kedua pihak sepakat bahwa pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) ini 
disesuaikan dengan kemampuan yang ada. 
 
 

Pasal 3 
Masing-masing pihak menunjuk koordinator pelaksana perjanjian kerjasama yang 
bertugas menyiapkan rencana program dan secara aktif mengontrol pelaksanaannya serta 
menyampaikan laporan tahunan. 
 
 

Pasal 4 
Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya MoU ini, dan 
diperpanjang secara otomatis sesuai pasal-pasal yang ada, selama salah satu pihak tidak 
menyampaikan permintaan penghentian secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa 
berlakunya perjanjian habis. 
 
 

Pasal 5 
Perjanjian ini dapat diubah dengan kesapakatan tertulis, atas dasar permintaan salah satu 
pihak, dan berlaku sejak ditandatanganinya perubahan dimaksud oleh kedua pihak. 
 
 
 
 
 
 
Kedua pihak menandatanginya 2 (dua) naskah, masing-masing menerima satu naskah asli 
untuk melaksanakan sesuai kandungannya. 
 
Ditandatanginya di Indonesia dan di Cairo pada tanggal, 12 Desember 2010. 
 
 
 

 

 Rektor   Rektor  
 Universitas Negeri Sebelas Maret Universitas Al Azhar El Syarif 
 
 
 Tanda tangan dan stempel Tanda tangan dan stempel  
 
Prof. Dr. Much. Syamsulhadi, dr.,Sp.,Kj. (K) Prof. Dr. Abdullah al-Husain Hilal 
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Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Lahir di Kudus pada tanggal 10 Juni 1962. 
Saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Jurusan Sastra Indonesia periode 2010-2015.  
Alumni S 1 Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
1988 dan S 2 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1999. K : Pergeseran Kharisma Kyai, 
(Penelitian DIK Fakultas Sastra UNS, 2000, Ketua); Profil Wanita Islam dalam 
Pondok Pesantren (Penelitian Studi Kajian Wanita Dikti, 2000 dan 2001, Ketua); 
Dinamika Sistem Pendidkan Pondok Pesantren (Penelitian Dosen Muda, 2001, 
Anggota); Studi Kharisma Kiai Pondok Pesantren (Penelitian Diks Fakultas Sastra dan 
Senirupa UNS, 2002, Ketua); Konsep Teologis Ahlussunah Waljamaah dalam Tuhfah 
Ar-Raghibin Karya Abdussamad Al-Palimbani : Sebuah kajian Filologis (UNS, 2003. 
Ketua). Selain itu juga sebagai penulis dan penyunting Buku Pendidikan Agama 
Islam: Pendidikan Karakter Berbasis Agama. Yuma Pustaka dan UPT MKU UNS. 
Surakarta. 2010. 

 
8. M. Farkhan M., S.Ag.,M.Ag., lahir di Klaten, 16 Juli 1970. Pendidikan S-1 Sarjana 

Bahasa dan Sastra Arab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1995), Magister Agama 
dan Filsafat di Almamater yang sama (2003). Tahun 2005 menjadi staf dosen Fakultas 
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Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2008 pengajar 
Bahasa Arab pada Program S-2 Psikologi Pendidikan STAIM Klaten,   menjadi 
Sekretaris Program Studi Diploma III Bahasa Inggris (2007-2011), Sekretaris Jurusan 
Sastra Arab (2010-2011). Ketua Jurusan Sastra Arab (2011-2015). Tahun 2010 
menjadi redaktur pelaksana Jurnal CMES (Centre of Middle Eastern Studies) Fakultas 
Sastra dan Seni Rupa. Tahun 2011 menjadi Konsultan lembaga kursus Bahasa Arab 
HE Global Institute Surakarta, Kontributor Rubrik Mu’amalah majalah Al Abidin 
sekaligus Pengurus Yayasan Islam Al Abidin Surakarta. Pengurus Forum Silaturrahmi 
Pondok Pesantren se Surakarta (1999-2004). 

 
9. Sidqon Maesur, lahir di Kab. Semarang 22 Juli 1963 adalah dosen bidang kajian 

Islamic Studies and Arabic di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga 
dan Universitas Negeri Sebelas Maret  Surakarta (UNS). Pernah mengajar di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Universitas Nahdlatul-Ulama 
(UNU) Solo. Mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan 
al-Falah Ploso Kediri. Pendidikan S-1 ditempuh di Fakultas Bahasa Arab, Universitas 
al-Azhar Cairo – Mesir. Menamatkan jenjang S-2  pada jurusan Bahasa dan Sastra 
Arab Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini tengah tahap 
menyelesaikan program doktor, minat Kajian Timur Tengah pada Universitas Gadjah 
Mada (UGM ) Yogyakarta. Di STAIN Salatiga, penulis pernah menjadi ketua 
Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), kemudian menjadi direktur 
Pengembangan Bahasa Asing (UPB). Sebagai kontributor dan reviewer  materi bahasa 
Arab  di Kementerian Pendidikan Nasional RI. Pengalaman kerja lainnya adalah 
menjadi tenaga ahli asing sebagai penerjemah, redaktur dan penyiar pada kementerian 
Penerangan Republik Arab Mesir (1991 – 1996). 
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KETENTUAN  PENULISAN 
ARTIKEL JURNAL CMES 

 
 CMES  adalah jurnal yang diterbitkan setiap semester oleh Pusat StudiTimur Tengah 
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Nama CMES  
diambil dari kata Center of Middle Eastern Studies, media ini merupakan rintisan jurnal 
internasional yang menjunjung tinggi pada prinsip-prinsip persatuan umat yang 
multikultural, serta tidak condong kepada salah satu ideologi tertentu. Jurnal ini bercita-
cita menjadi sebuah jurnal internasional di waktu-waktu yang akan datang, hal ini sesuai 
dengan cita-cita UNS yang ingin menjadikan perguruan tinggi ini di masa depan sebagai 
world class university, oleh sebab itu, kami telah mengantisipasi perubahan itu dengan 
menerbitkan rintisan jurnal internasional yang berwawasan global. Sebagai jurnal yang 
berwawasan global, person-person yang terlibat dalam jurnal ini tidak terbatas dari UNS 
saja, melainkan melibatkan banyak person di luar UNS dan bahkan dari luar negeri. 
Jurnal ini sebagai media silaturahim dan kreativitas bagi para pakar dan pengamat 
masalah Timur  Tengah, oleh karena itu media ini berisi masalah agama, budaya, sosial, 
dan politik Timur Tengah. Walaupun redaksi CMES  berprinsip bahwa “tidak semua isi 
jurnal ini sesuai dengan haluan pemikiran redaksi”, namun demikian diharapkan kepada 
penulis agar semua tulisan yang dimasukkan ke jurnal CMES  dapat 
dipertanggungjawabkan secara ideologis, akademis, dan yuridis. Di sini redaksi berhak 
dan merasa perlu untuk memperbaiki bahasa artikel yang dimuat agar lebih sempurna 
tampilannya. Adapun ketentuan penulisan artikel pada jurnal CMES  sebagai berikut: 
 
1.  Artikel merupakan karya asli dan belum pernah dipublikasikan. 
 

2. Tulisan yang dikirim berkisar antara 3000-6000 kata dengan teknis penulisan 
standar ilmiah populer, MS Word,  spasi satu,  jenis huruf Times New Roman, ukuran 
huruf 11. 
 

3. Tulisan disertai dengan alamat rumah dan alamat lembaga tempat bekerja penulis, 
serta dilengkapi Curriculum Vitae. 

 

4. Sistem transliterasi Arab ke Latin dianjurkan menggunakan Pedoman Transliterasi. 
a. Sistem alihtulis : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin 
 q ق z ز a   ا 

 k ك s س b ب

 l ل sy ش t ت

 m م sh ص ts ث

 n ن dl ض j ج

 w و th ط ch ح

 h ه dh ظ kh خ

   ء   ع d د

 y ي gh غ dz ذ

     f ف r ر
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b. Penanda vokal panjang ditransliterasikan dengan tanda hubung (-) di atas vokal. 
 
c. Partikel /al/ atau  أل  yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan dengan 

/al/ apabila terletak di awal kalimat atau anak kalimat; diransliterasikan dengan /’i/ 
apabila terletak di tengah kalimat atau frase. 

   Contoh : الحمد هللا الذي ھدانا لھذا  = Al-chamdu li-‘l-Lãhi ‘l-ladzi hadā nā li hādzā. 
     Huruf /l/ atau ل  pada artikel /al/ atau أل apabila diikuti huruf Syamsiyah, maka 

ditansliterasikan menjadi huruf Syamsiyah yang mengikutinya. 
  Contoh :  بیت السالم = baitu s-salām 
عبد الرزاق     = Abdu r-Razāq (karena nama ini sudah lazim dalam 

bahasa Indonesia, maka penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia, 
yaitu Abdurrazaq, liat keterangan berikut). 

      Kata dan nama-nama yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia 
ditransliterasikan dengan system transliterasi bahasa Indonesia. 

   Contoh :  الرؤوف عبد  = Abdurrauf. (kata yang lain misal: yakni, sabra, insyaallah, 
Alhamdulillah, dalam konteks bahasa Indonesia ditulis dengan yakin, bukan 
yaq n; sabar, bukan shabar; insyaallah bukan insya ‘A ‘l-L h; Alhamdulillah, 
bukan al-chamduli-‘l-L h. 

     Akan tetapi jika kata-kata itu dituliskan dalam konteks bahasa Arab, kita harus 
konsisten mengikuti  kaidah transliterasi Arab-Latin tersebut).    

  
5. Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris, dengan ketentuan 

artikel dalam bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris, dan artikel 
dalam bahasa Arab dan atau Inggris disertai abstrak dengan bahasa Indonesia.  
Abstrak dilengkapi dengan kata-kata kunci, maksimal 200 kata. 

. 
6. Penulisan daftar pustaka, mengacu tata urutan penulisan sebagai berikut: 

Burdah, Ibnu, 2008. Konflik Timur Tengah: Aktor, Isu, dan Dimensi 
Konflik.Yogyakarta: Tiara Wacana. 

 
Rubin, Barry M., 2002. The Tragedy of the Middle East. London: Cambridge 
University Press. 

 
Zaenal, Ahmad, 2009. “Fundamentalisme Islam di Turki”, http://cmes.wordpress. 
com, diakses 17 April 2009, pukul 12.30. 

 
7. Penulisan footnote mengacu pada tata urutan sebagai berikut: 

John L. Esposito, 1998. Islam and Politic, (USA: Oxford University Press), hlm. 23-
30. 

 
Istadiyantha, 2009. “Pengaruh Pemikiran Ulama Timur Tengah terhadap Gerakan Al-
ushūlyyah di Indonesia”, http://istayn.staff.uns.ac.id, diakses 2 Mei 2009. 

 
8. Artikel yang dimuat akan diberikan nomor bukti penerbitan dan tidak diberikan 

honorarium,  sedangkan artikel yang tidak dimuat akan dikembalikan jika disertai 
perangko secukupnya. 
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 ضوابط كتابة البحوث
 

 .ان المقاالت لم یسبق نشرھا فى وسائل اإلعالم1. 
 .كلمة 6000 -3000عدد الكلمات یتراوح ما بین 2. 
   .یرجى إرفاق سیرة الباحث الذاتیة مع عنوان اإلقامة أو عنوان العمل3. 

  
 .العربیة بالحروف الالتینیة یعتمد على القواعد المقررةنظام كتابة 4. 

 نظام النقل . أ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . فوق الحرف الصائت) -(كتبت الحركة الطویلة بالشرطة  . ب
. إن كان فى أول الجملة أو الصلة() ال للتعریف إذا تلیھ الحروف القمریة كتبت بـ  . ت

= الحمد هللا الذي ھدانا لھذا : (إن كان فى وسط الجملة أو العبارة، مثل() وكتبت بـ 
Al-chamdu li-‘l-Lãhi ‘l-ladzi hadā nā li hādzā .( وإذا تلیھ الحروف الشمسیة كتبت

-baitu s= بیت السالم : (حرف الالم بحرف من جنس الحروف الشمسیة، مثل
salām .( 

األسماء أو الكلمات التى اقترضتھا اللغة اإلندونیسیة كتبت بنظام الكتابة اإلندونیسیة  . ث
، Abdurrazzaq= عبد الرزاق (إذا وردت تلك الكلمات فى السیاق اإلندونییسي، مثل 

= ، یقین sabar= ، صبر Insyaallah= ،إن شاء اهللا  Abdurrauf= عبد الرؤوف 
yakin الحمد هللا ، =alhamdulillah (لعربي، أما إذا وردت فى السیاق ا. وغیرھا

 .كتبت بنظام النقل السابق
 

تسمح لغات المقاالت فى اإلندونیسیة أو العربیة أو اإلنجلیزیة ولكل مقالة ملخص فى 5. 
 .كلمة 200ال یزید عن  اللغتین

 
 .البد من ذكر المراجع أو المصادر وبالطرقة المعترف علیھا فى الكتابة العلمیة6. 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 q ق z ز a   ا 

 k ك s س b ب

 l ل sy ش t ت

 m م sh ص ts ث

 n ن dl ض j ج

 w و th ط ch ح

 h ه dh ظ kh خ

   ء   ع d د

 y ي gh غ dz ذ

     f ف r ر
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PUBLICATION GUIDELINES AND NOTES FOR CONTRIBUTORS 

 
 

CMES is a journal published every semester by Pusat Studi Timur Tengah (Center of 
Middle Eastern Studies), Faculty of Letters and Fine Arts, Sebelas Maret University 
Surakarta. The name Cmes refers to the initials of Center of Middle Eastern Studies. This 
medium is the inception of an international journal upholding the unification principles of 
multicultural nation, and it is not biased towards any certain ideologies. It is hoped that 
this journal would soon be internationally accredited, coping with the ambition of UNS to 
become a world class university in the future. That’s why, we are pioneering such change 
through publishing these pioneering editions of an international journal with global 
knowledge. Accordingly, contributing to this journal is not confined only to the writers 
from UNS, but also open for all persons from outside UNS and even from outside 
Indonesia. Functioning as a medium for reunion and creativity for all figures and 
observers of the Middle Eastern issues, this journal contains issues of religion, culture, 
society, and politics of the Middle East. Despite the fact that the Editing Board of CMES 
sticks to the disclaimer that “not all contents of this journal is in conformity with the 
standpoints of the Editing Board”, all writers are kindly asked to make all their writings 
submitted to CMES arguable religiously, academically and legally. Thus, the Editing 
Board has the due right, when deemed necessary, to correct the language style of the 
articles contained so that they would look more perfect. As for the guidelines for writing 
articles in CMES, they are as follows: 
 
1. Articles acceptable are those that have never been published by mass media before. 
 
2. Submitted writings should comprise as many as 3000-6000 words according to the 

academic popular standards of writing techniques, typed in MS Words, single-spaced, 
using Times New Roman font, size 11.  

 
3. Any contribution is to be accompanied by the writer’s mailing address, office address, 

and curriculum vitae. 
 
4. Latin transliteration of Arabic words should conform to the style of Pedoman 

Transliterasi (Trnsliteration guidelines). 
 
 
 
 
 a.  Written system  
 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin 
 q ق z ز a   ا 

 k ك s س b ب

 l ل sy ش t ت
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b.  Bookmarks long vowel transliterated with a hyphen (-) on vocals. 
 
c.  Particle /al/ or أل followed by the letter Qamariyah transliterated with / al / when 

located at the beginning of a sentence or clause; transliterated with / 'i / when 
located in the middle of a sentence or phrase. 
   Example: الحمد هللا الذي ھدانا لھذا  = Al-chamdu li-‘l-Lãhi ‘l-ladzi hadā nā li 
hādzā. 
Letter / l / or ل   in article / al / or أل   if followed Syamsiyah letters, then 
transliterated to be Syamsiyah letter following them. 

  Example: بیت السالم  = baitu s-salām 
عبد الرزاق          = Abdu r-Razāq  (because this name is common in 
Indonesian language, so writing adjusted to the Indonesian spelling, namely 
Abdurrazaq, see following description). 
Words and names that have been absorbed into the Indonesian language 
transliterated into Indonesian language transliteration system.  
 Example: عبد الرؤوف  = Abdurrauf. (Another word, for example: namely, sabra, 
insyaallah, Alhamdulillah, in Indonesian context written with yakin, not yaq n; 
sabar, not shabar; insyaallah not insya ‘A ‘l-L h; Alhamdulillah, not al-chamduli-
‘l-L h.  
However, if the words are written in Arabic language context, we must consistently 
follow the rules of transliteration of the Arabic-Latin. 

 
5. Articles can be written in Arabic, English or even Indonesian, provided that those 

written in Indonesian are to be translated into either Arabic or English together with 
their abstracts. Only for these preliminary editions, articles written in Indonesian do 
not need to be wholly translated into Arabic or English except their abstracts; even the 
abstracts of the Arabic and English articles may be translated into Indonesian. 
Keywords must be listed at the end of each abstract, max 200 word. 

 
6. Bibliography and citation information are to be written in the following order:  

 m م sh ص ts ث

 n ن dl ض j ج

 w و th ط ch ح

 h ه dh ظ kh خ

   ء   ع d د

 y ي gh غ dz ذ

     f ف r ر
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Burdah, Ibnu, 2008. Konflik Timur Tengah: Aktor, Isu, dan Dimensi 
Konflik.Yogyakarta: Tiara Wacana. 

 
Rubin, Barry M., 2002. The Tragedy of the Middle East. London: Cambridge 
University Press. 

 
Zaenal, Ahmad, 2009. “Fundamentalisme Islam di Turki”, http://cmes.wordpress. 
com, diakses 17 April 2009, pukul 12.30.  

 
7. Footnotes are to be written in conformity with the following order: John L. Esposito, 

1998. Islam and Politics, (USA: Oxford University Press), .23-30. 
 

Istadiyantha, 2009. “Pengaruh Pemikiran Ulama Timur Tengah terhadap Gerakan Al-
Ushūlyyah di Indonesia”, http://istayn.staff.uns.ac.id, diakses 2 Mei 2009. 
 

8. Articles published shall be given a publication reference number; however no 
honorarium given yet. As for articles not published, they shall be returned provided 
that they are sufficiently stamped. 

 
 
 


