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SYAHDAN, barang siapa mengendalikan media, ia 
berkuasa. Di era teknologi digital, informasi dapat 
tersebar dengan serentak tak terkecuali. Slogan 

“dunia dalam genggaman” kiranya bukan sebuah utopia. 
Informasi apa pun dapat tersebar dalam hitungan detik. 
Sekali sebuah peristiwa terberitakan di sebelah sini, da-
lam hitungan detik nun jauh di seberang sana peristiwa 
itu cepat tersiar.
 Tak ada yang memungkiri bahwa arus informasi 
tak terbendung. Cityzen Journalism adalah sebuah fakta 
menarik bahwa pada dasarnya setiap kita mampu mere-
portase kejadian apa pun dan membagikannya. Tentu 
saja dengan peran portal digital (cyber space). Tapi yang 
menjadi persoalan kemudian 
adalah: apakah informasi yang 
didapatkan sesuai dengan fakta 
di lapangan? Apa jaminan sebuah 
berita—dalam satu media ter-
tentu baik itu cetak, tv, internet 
atau radio—memuat sebuah 
reportase utuh tanpa suatu hal 
yang tendensius? Secara retorik 
bisa dikatakan “ya” dan “tidak”. 
Jika dirunut jauh, Plato membe-
dakan antara doxa dan episteme. 
Doxa adalah bahasa Yunani untuk 
opini, kabar burung yang kejela-
sannya belum bisa diferifikasi. 
Sedang episteme menunjukkan 
sebuah pengetahuan yang utuh 
dan sistematis sehingga tingkat kesahihan dan falidas-
inya tinggi. Nah, dalam hal berita (informasi)—terutama 
yang sering muncul belakangan—kategori mana yang 
relevan?
 Dalam asas jurnalisme, sebuah berita tentu saja 
harus memenuhi kerangka 5W 1H. Di samping itu, kode 
etik jurnalisme juga harus ada di dalamnya, misalnya: ju-
jur, berimbang dan berdasarkan data yang falid. Seorang 
yang hendak mereportase secara etis tak dibenarkan 
hanya menampilkan satu aspek parsial dalam sebuah 
peristiwa. 
 Hanya dengan kerangka 5W 1H sebuah peristiwa 
relatif dapat disajikan secara objektif. Tapi bagaimana 
jika data yang telah didapat rupanya disortir dan dise-
suaikan dengan kehendak editor, dewan redaksi, pimpi-
nan media, satu ideologi atau sebuah tendensi kepentin-
gan—sehingga berita yang mengudara telah terbingkai. 

KYAI DALAM KONSTRUKSI MEDIA:
ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KOMPAS ONLINE*

Dunia maya adalah satu-satunya dunia
 sedangkan dunia nyata hanyalah satu ditambah dusta.[]

(Nietzsche)

Tentu saja kompleksitas tendensi bisa sangat ruwet 
mengingat bahwa hari ini kita menyadari realitas yang 
sedang berjalan dibentuk oleh kekuatan kapitalis dan 
karenanya manipulatif. Di titik ini suatu analisis fram-
ing dibutuhkan dalam membaca media.
 Menurut paradigma konstruksionis realitas tak 
pernah objektif. Ia selalu bersifat subjektif, karena ter-
cipta lewat konstruksi dan perspektif tertentu. Fakta 
sendiri bukan datang dari luar (eksternal), melainkan 
ada dalam benak penafsir (kognitif), kesadaran mer-
ekontruksi realitas. 
 Peter L. Berger mendefinisikan realitas seba-
gai kualitas yang melekat pada fenomena yang diang-

gap berada di luar kehendak kita. 
Maksudnya; realitas merupakan 
fakta sosial yang bersifat ekster-
nal, umum, dan memaksa kesa-
daran masing-masing individu. 
 Ketika melihat realitas, maka 
kita harus menyertakan instrumen 
pengungkap fakta, sebab realitas 
tak pernah menggelarkan dirinya 
sendiri kepada kesadaran kita; ia 
baru bisa dipahami jika menggu-
nakan alat, dalam hal ini adalah 
media—peristiwa yang diungkap 
lewat berita. Saat fakta dikon-
struksi melalui media, maka reali-
tas pun lahir. Akan tetapi di balik 
semua pemberitaan media niscaya 

termuat tujuan sang produsen berita.
 Bagaimana realitas dikontruksi oleh media? 
Apakah ada kepentingan di balik semua pemberitaan? 
Faktanya; selalu ada peristiwa yang diliput namun ada 
yang luput, ada yang di tonjolkan tapi ada pula yang 
dilupakan, ada yang secara gamblang dijelaskan, ada 
pula yang diam-diam disamarkan, ada yang dikutuk 
namun ada juga yang diagungkan. Pada titik ini media 
tak bisa lepas dari kepentingan dan keberpihakan.   
 Kamis, 18 September 2014 Kompas.com men-
gangkat berita “Pengasuh Pesantren Setubuhi 4 Sant-
riwatinya”. Dalam beritanya ini disebutkan bahwa ke-
jadian bertempat di kecamatan Ambulu, Jember, Jawa 
Tengah. Hari berikutnya, Jumat, 19 September 2014, 
harian Kompas memberitakan kembali bahwa sang 
pelaku menyetubuhi 4 santriwatinya sambil memimpin 

LAPORAN UTAMA:

Realitas tak pernah objektif. 
Ia selalu bersifat subjektif, 
karena tercipta lewat kon-
struksi dan perspektif ter-
tentu. Fakta sendiri bukan 
datang dari luar, melainkan 
ada dalam benak penafsir, 
kesadaran merekontruksi 
realitas. [...]
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doa bersama. 
 Sumber informasi harian Kompas berasal dari 
keterangan kepolisian resort Jember, Jawa Tengah. Dan 
informasi yang dikeluarkan kepolisian ini didasarkan 
pada hasil pisung terhadap sejumlah korban setelah mer-
eka melakukan pengaduan; harian Kompas sendiri tidak 
melakukan investigasi lebih lanjut dengan mengkonfir-
masi kepada pihak-pihak yang berkaitan. 
 Walau pemberitaannya dapat dikatakan valid, 
realitas dari pemberitaan ini sesungguhnya tidak sebesar 
apa yang diberitakan. Pembahasaan harian Kompas cen-
drung dilebih-lebihkan, melampaui fakta sesungguhnya 
di lapangan. Sebagai media informasi terbesar di Indone-
sia, harian Kompas seharusnya konsisten menjungjung 
tinggi etika jurnalisme, menceritakan fakta sebagaimana 
adanya, tanpa harus melebih-lebihkan. Keberatan ini ten-
tunya tidak dimaksudkan untuk menutupi kebenaran 
atau membela kesalahan, sedikitpun tidak de-
mikian. 
 Namun, bahasa sebagaimana 
dimaklumi memiliki kuasa untuk 
menentukan pemahaman, penila-
ian dan tindakan seseorang. 
Harian Kompas dengan pemba-
hasaan beritanya seolah-olah 
tidak memperdulikan ber-
bagai konsekuensi psikologis 
dan sosiologis terhadap kha-
layak pembaca. Secara spesi-
fik, harian kompas malah 
menggunakan bahasa-bahasa 
yang cendrung menegatifkan 
berbagai simbol kebahasaan 
dalam kebudayaan agama ter-
tentu. Padahal, harian Kompas 
sudah selayaknya menjadi media 
informasi terdepan dalam mengguna-
kan bahasa yang netral-lentur, khusus-
nya ketika mengemas berita yang berkaitan 
dengan aspek-aspek keagamaan. Hal ini sudah se-
harusnya dilakukan bukan hanya untuk mencerdaskan 
pembaca, namun terlebih untuk menjaga kerukunan be-
ragama itu sendiri.
 Dalam berbagai peristiwa lain, perusahan me-
dia telah melakukan dinamisasi pembahasaan, tanpa 
mengorbankan keuntungan ekonomi; misalnya dalam 
memberitakan fenomena pelacuran semua media telah 
memperhalus pembahasannya ketika menamai pelaku 
dari yang semula disebut Lonte menjadi Pekerja Seks Ko-
morsial. Penghalusan bahasa ini dilakukan sebagai wu-
jud penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, dalam 
hal ini harga diri wanita. Lalu, kenapa mereka yang berg-
erak di dunia media informasi itu tidak melakukan sikap 
serupa? Padahal, objek data yang akan diubah menjadi 

isi berita ini berkaitan dengan suatu dunia yang  cen-
drung dianggap sakral. Ketika memberitakan dunia 
pelacuran yang jelas-jelas secara normatif amoral, se-
mua media informasi mampu bersikap arif, lalu kena-
pa ketika berkaitan aspek keagamaan mereka bersikap 
berbeda? Sikap ini sungguh merupakan ketidakadilan, 
kalau bukan menyebutnya sebagai kepicikan. Pemba-
hasaan berita atas kasus ini jelas-jelas membawa ber-
bagai konsekuensi citra negatif yang cukup signifikan 
terhadap sejumlah simbol-simbol kebahasaan dalam 
kalangan kaum muslim. 
 Pernyataan ini di atas tentunya bukan sebuah 
kecurigaan atau tuduhan tanpa bukti. Setidaknya, 
kesalahan harian Kompas ini dapat dilihat dalam 
pembahasaan headline dan lead yang dimuat dalam 
pemberitaan itu. Dalam judul headlinenya tanggal 18 
September 2014, harian Kompas menulis “Pengasuh 

Pondok Pesantren Setubuhi Empat Santri-
watinya. Hari berikutnya, tanggal 19 

September 2014, harian Kompas 
memberitakan kembali peristiwa 

yang sama dengan judul head-
line “Pengasuh Ponpes Setu-

buhi Santriwati Sambil impin 
Doa Bersama”. 
 Dan dalam lead berita 
pertama dinyatakan “Se-
orang pengasuh pondok 
pesantren (ponpes) di Ke-
camatan Ambulu, Jember, 
Jawa Timur, berinisial IK 

(h38), diduga menyetubuhi 
sejumlah santri perempuan 

(santriwati) yang menjadi 
anak didiknya”. Sedangkan di 

lead berita kedua dijelaskan 
“Aparat Kepolisian Resor Jember, 

Jawa Timur, terus melakukan penyidi-
kan mendalam atas kasus dugaan pemerko-

saan yang dilakukan IK (38), seorang pengasuh 
pondok pesantren di wilayah Kecamatan Ambulu, ter-
hadap sejumlah santriwatinya. 
 Gagasan sentral (Core Frame) dalam dua ber-
ita Kompas.com di atas sepenuhnya berkaitan dengan 
tindakan asusila, menyetubuhi. Dalam berita pertama 
tertulis “pengasuh pesantren dilaporkan setubuhi 
4 Santriwati.” Sedangkan dalam berita kedua tertu-
lis “pengasuh Ponpes Setubuhi Santriwatinya sambil 
pimpin doa bersama.” Dari kedua judul itu, pembaca 
akan langsung menangkap inti beritanya; bahwa telah 
terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh pengasuh 
pesantren terhadap beberapa santrinya ketika sedang 
melaksanakan doa bersama. Dalam 2 judul berita kom-
pas itu, permasalahan yang bisa disoroti adalah; per-

Framing adalah 
kategorisasi. Kategori 

dapat berarti abstraksi dan 
merupakan fungsi pikiran. Kate-

gorisasi juga berarti sebuah penye-
derhanaan realitas yang kompleks 
dan berdimensi banyak yang sen-
gaja dipahami dan ditekankan pada 
satu dimensi sehingga dimensi 

lain dari suatu peristiwa atau 
fakta menjadi tidak ter-

liput. [...]
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tama, pengasuh ponpes, kedua, pondok pesantren, dan 
yang ketiga adalah setubuhi sambil pimpin doa bersama. 
Supaya lebih jelas, ketiga point ini dapat dianalisis lebih 
lanjut. 
 Pertama, harian Kompas mendefenisikan pelaku 
sebagai “pengasuh pondok pesantren. Pertanyaannya ke-
napa harian Kompas memilih bahasa ini, padahal jelas-
jelas implikasi maknanya cukup besar. Sebagai pem-
banding, harian Tribun—Jember Kamis, 18 September 
2014 18:29 WIB malah membahasakan headline pem-
beritaannya dengan judul “Mau Nikah, Santri Ini Ngaku 
Tidak Perawan, Calon Suami Kaget”. Pembahasaan media 
harian ini—tanpa bermaksud melebihkan satu media 
harian dan melemahkan media harian lain- jelas lebih 
bersifat dialogis, yaitu mempertimbangkan konsekuensi 
negatif maknanya bagi agama tertentu. 
 Pembahasaan ini juga meng-
indikasikan bahwa sang pelaku bukan 
sesosok tokoh Islam yang besar. Dia 
hanyalah seorang individu biasa yang 
berprofesi sebagai pengajar agama. 
Meski pembahasaan media harian ini 
lentur, substansi beritanya sedikitpun 
tidak hilang atau berkurang. 
 Lalu, kenapa harian Kompas 
lebih memilih judul headline “Pen-
gasuh Pondok Pesantren Setubuhi Em-
pat Santriwatinya”? Padahal, substansi 
beritanya sama dengan berita media 
harian lain. Judul headline harian Kom-
pas ini jelas seolah hendak menggir-
ing khalayak pembaca pada imajinasi 
negatif tertentu, yaitu citra negatif Pen-
gasuh Pondok. Padahal jelas-jelas bahwa 
dengan sepenggal kalimat tersebut, orang akan dengan 
cepat mengasosiasikan pandangannya tentang pengasuh 
sebagai seorang manusia berprofesi mulia. Bahkan “Pen-
gasuh” memiliki arti bukan saja mendidik, tapi juga seka-
ligus menjadi tauladan yang baik bagi yang diasuh. 
 Citra inilah yang telah dirusak oleh harian media 
Kompas, sengaja ataupun tidak.
Kedua, tempat kejadian atau domisili pelaku dibaha-
sakan oleh media harian Kompas sebagai “Pondok Pe-
santren”. Konsekuensi makna kata ini dalam imajinasi 
khalayak pembaca telah disebutkan sebelumnya, yaitu 
sebuah tempat pendidikan keagamaan formal yang ma-
pan. Bahkan, di zaman modern ini kalau orang menye-
but Pondok Pesantren, maka asosiasinya adalah Islamic 
Boarding School, tempat orang belajar agama sekaligus 
bersekolah. 
 Pertanyaannya, kenapa harian Kompas tidak 
memakai bahasa lain, misalnya menggunakan istilah 
Tempat Pengajian, dan bukan Pondok Pesantren. Pada-
hal logikanya sangat jelas; kalau pengasuhnya bukan 

seorang ulama besar pasti tempat mendidik para mu-
ridnya pun hanyalah tempat pengajian biasa. Seorang 
muslim ketika membaca frase Pondok Pesantren pasti 
mengimajinasikannya sebagai sebuah lembaga pen-
didikan formal yang mapan itu. Tidak dapat dipungkiri 
bahwa dengan menggunakan frase ini beserta imajina-
si yang ditimbulkannya dapat merusak citra lembaga 
pendidikan formal Islam perdefenisi. Media harian 
Kompas dengan prase Pondok Pesantrennya seolah-
olah sedang mempropokasi khalayak pembaca untuk 
tidak lagi mempercayai kebersihan lembaga-lembaga 
pendidikan formal Islam. 
 Terakhir, pembahasaan media harian Kom-
pas dengan frase “Sambil Pimpin Doa Bersama” untuk 
menjelaskan modus perbuatan sang pelaku—walau 

jelas kelihatan sangat ambigu—telah 
memunculkan kesan bahwa dalam 
ritual berdoa pun dapat diselepi 
perbuatan bejat. Kesan ini tentunya 
akan sangat menyesatkan, sebab se-
tiap ritual berdoa niscaya akan selalu 
bersifat sakral. Pada uraian berikut-
nya—masih dalam berita tertanggal 
19 September 2014—tampak jelas 
bahwa penggunaan frase ini merupa-
kan tindakan yang dilebih-lebihkan. 
Dalam uraian itu, media harian Kom-
pas menjelaskan “Pada saat itulah, 
korban yang akan disetubuhi diajak 
masuk ke dalam ruangan khusus, 
tempat pelaku memimpin acara doa 
bersama tersebut. "Alasannya untuk 
menemani pelaku membacakan wiri-
dan-wiridan. Begitu acara doa bersa-

ma dimulai, tersangka langsung menyetubuhi korban-
korbannya.” 
 Penjelasan yang cukup detail di atas bagi se-
tiap orang yang pernah mengikuti kegiatan doa ber-
sama sangatlah tidak masuk akal. Bagaimana mung-
kin seseorang dapat menyetubuhi perempuan dalam 
keadaan sedang memimpin doa, sebagaimana dengan 
tegas dinyatakan melalui kalimat “Begitu acara doa 
bersama dimulai, tersangka langsung menyetubuhi 
korban-korbannya.”? Yang mungkin terjadi adalah sang 
pelaku memulai doa, berhenti lalu orang lain melanjut-
kan. Seterusnya, sang pelaku mengajak santrinya me-
masuki ruangan tertentu dan menyetubuhinya. Akal 
sehat akan mengatakan kalau suara berdoa saja dapat 
didengar dari luar, maka mana mungkin jeritan orang 
diperkosa tidak. Penjelasan media harian Kompas ten-
tang modus perbuatan pelaku sungguh tak bisa diteri-
ma logika. 
 Akan lebih tepat kalau dikatakan bahwa sang 
pelaku menyetubuhi 4 santriwatinya pada saat acara 
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doa bersama sedang berlangsung, dan dia sendiri sebe-
lumnya bertindak sebagai pemimpin doa. Penjelasan 
demikian lebih masuk akal dan mudah diterima. Na-
mun, media harian Kompas lebih memilih membahasa-
kan modus perbuatan sang pelaku dengan 
frase “Sambil Pimpin Doa Bersama”. Pemba-
hasaan ini secara rasional jelas-jelas telah 
dilebih-lebihkan. 
Robert M. Entman dalam teori framingnya 
menjelaskan bahwa setiap pemberitaan 
media pasti melewati proses seleksi data 
dan penonjolan berita. Tindakan demikian 
sepenuhnya dapat dianggap wajar mengin-
gat bahwa strukutur dasar kognitif manusia 
selalu berupaya menyederhanakan sesuai 
kebutuhan. 
 Murray Edelman mensejajarkan framing den-
gan kategorisasi. Kategori disini dapat berarti abstraksi 
dan merupakan fungsi pikiran. Kategorisasi juga berarti 
sebuah penyederhanaan realitas yang kompleks dan 
berdimensi banyak yang sengaja dipahami dan diteka-
nkan pada satu sisi atau satu dimensi sehinggga dimensi 
lain dari suatu peristiwa atau fakta menjadi tidak terli-
put. Juga, setiap pemberitaan selalu dimaksudkan me-
nyampaikan pesan. Untuk mengefektipkan kedua hal 
itu tentu saja meniscayakan seleksi data dan penekanan 
berita. Inilah konsep dasar framing. Dari perspektif ini, 
keniscayaan mengolah data dapat dibenarkan. 
 Namun demikian, setiap media harian dalam 
melakukan proses pengolahan itu tentunya juga tidak 
boleh mengabaikan berbagai prinsip lain, khususnya ke-
jujuran dan kedamaian. Pada titik ini kehatia-hatian dan 
keterampilan menjadi syarat mutlak bagi setiap orang 
yang hidup di dunia media. Dua pemberitaan harian 
kompas tertanggal 18 dan 19 September 2014 dengan 
headline berita “Pengasuh Pondok Pesantren Setubuhi 4 
Santriwatinya” serta “Pengasuh Pondok Pesantren Setu-
buhi 4 Santriwatinya Sambil Pimpin Doa Bersama,” jelas-
jelas telah melebih-melebihkan peristiwa sesungguhnya 
di lapangan dan mengarahkan khalayak pembaca pada 

imajinasi negatif tertentu berkaitan dengan berbagai 
simbol umat muslim.
 Dalam pemberitaan media harian Kompas, 
simbol-simbol Islam berusaha ditampilkan dari sisi 

buruknya, tanpa melihat aspek positif-
nya. Dalam hal ini pengasuh pesantren 
(lembaga keagamaan), pondok pesant-
ren (kiai, ustad), doa bersama, (perilaku 
spiritual) merupakan ruh dari tradisi 
islam. Ketiganya telah dikonstruks oleh 
media secara negatif, tanpa didasarkan 
pada penelitian yang akurat dan kompre-
hensif. Klaim moral (Appeal to Principle) 
persetubuhan yakni tindakan asusila 
(zinah) bertentangan dengan moralitas, 
adat, dan agama. Bahkan dalam ajaran 

Islam dikategorikan dosa besar (akan masuk neraka). 
Apa yang telah terjadi merupakan kontradiksi dengan 
ajaran islam sendiri, dimana pelaku merupakan pen-
gasuh pondok pesantren yang mengajarkan agama. 
 Kemudian orang secara tidak sadar akan me-
nyetujui bahwa, institusi pesantren dan para pen-
gasuhnya sedang mempunyai masalah “seksual“. Fokus 
dasarnya adalah memanipulasi emosi dengan menga-
rahkan pada tindakan kolektif. Dari tindakan kolektif 
kemudian bergeser kepada kesadaran kolektif. Re-
alitas tersebut dampaknya akan memunculkan kesa-
daran kolektif yaitu mulculnya rasa takut masyarakat 
pada institusi pesantren, lebih jauh pada Islam. Lantas, 
masyarakatpun akan takut memasukan anaknya ke pe-
santren. Aktor yang menanamkan kesadaran kolektif 
tersebut tak lain adalah media masa, dalam hal ini me-
dia harian Kompas.com. 
 Media harian Kompas dengan dua beritanya 
itu bisa jadi tidak bermaksud menyinggung dan meren-
dahkan kaum muslim. Namun demikian, bahasa selalu 
memiliki kuasanya sendiri yang kadang tak sepenuh-
nya dapat diprediksi dan dikuasai. Dalam konteks ini, 
kehati-hatian dan ketidakberpihakkan menjadi syarat 
mutlak bagi semua pihak yang bergerak dalam dunia 
informasi. Terlebih ketika informasi yang hendak disa-
jikan kepada khalayak pembaca bersinggungan den-
gan keberagamaan. Pembahasaan berita tidak boleh 
direkayasa sedemikian rupa demi menarik minat pem-
baca yang ujung-ujungnya kepentingan ekonomi dan 
ideologi semata.[]

*)Subjek ini dianalisis bersama oleh mahasiswa Pasca, 
prodi Religious Studies Smt I; Abdullah Zen, Saeful An-
war, Wanda Rasyid dan Syihabul Furqon.[]

Ketiganya telah dikonstruks oleh 
media Kompas Online secara 
negatif, tanpa didasarkan pada pe-
nelitian akurat dan komprehensif. 
Klaim moral persetubuhan yakni tin-
dakan asusila bertentangan dengan 
moralitas manapun. [...]
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Asumsi Awal

BAGAIMANA pandangan orang Indonesia tentang 
orang atau warga Amerika Serikat? Tentunya san-
gat beragam. Saya menduga bahwa akan terdapat 

perbedaan yang signifikan, antara orang Indonesia yang 
pernah berkunjung dan hidup beberapa lama di sana 
dengan orang yang belum pernah berkunjung. Bukan 
mustahil diantara orang yang datang berkunjung pun 
akan memiliki perbedaan penilaian, dikarenakan perbe-
daan tujuan dan kepentingan.
 Bagi orang Indonesia yang belum sempat berkun-
jung, pada umumnya mengenal kehidupan masyarakat 
Amerika Serikat dan gaya hidupnya sejauh yang dita-
mpilkan di film-film Hollywood. Apa yang ditampilkan 
dan digambarkan di film-film tersebut dianggap sebagai 
gambaran nyata karakter orang Amerika Serikat pada 
umumnya. Namun demikian, bukan tanpa kesadaran ten-
tang adanya gambaran hiperbolik 
terutama berkenaan dengan film-
film yang benar-benar imajinatif, 
science fiction atau tentang tokoh-
tokoh super hero yang disadari se-
bagai film yang murni imajinatif.
 Dari imajinasi tersebut, 
akhirnya terlontar pertanyaan dari 
sejumlah masyarakat Indonesia 
perihal aspek kehidupan dan gaya 
hidup orang Amereka, “Apakah yang 
digambarkan film-film itu benar-
benar menggambarkan kehidupan asli orang Amerika 
Serikat atau sekedar rekayasa?.” Kaya, disiplin terhadap 
waktu, pintar, cerdas, Individualis, sombong, tidak per-
duli pada sesama, materialistis, pragmatis, serba be-
bas, tidak bermoral dan sejenisnya. Demikian gamba-
ran umum orang Indonesia (awam) memandang orang 
Amerika Serikat. 
 Secara umum masyarakat Amerika Serikat 
digambarkan dalam kategori kemoderenan yang ada 
dalam benak orang Indonesia pada umumnya. Ditam-
bah lagi dengan dugaan-dugaan tentang deskripsi sikap 
Amerika Serikat terhadap orang dan negara Islam yang 
kurang menyenangkan, terutama terhadap orang yang 
memiliki nama berbau Arab (Islam). Kurang lebih sep-
erti itu pula yang hadir dalam benakku tentang orang 
Amerika yang kini akan saya kunjungi. Berbekal gamba-
ran-gambaran tersebut, ada rasa tidak nyaman mengir-
ingi keberangkatanku ke Negeri Impian. Nama tengahku 
“Gibson,” memang sedikit membuat aku merasa nyaman. 
Tapi, ternyata nama yang muncul sebagai panggilan ada-
lah “Bustomi,” atau “Ahmad Bustomi.” Nama itu yang di-
panggil di pesawat saat akan dibagi makanan. Akankah 

MISTERI ORANG AMERIKA
Ahmad Gibson Al-Bustomi*

itu menjadi masalah ketika aku memasuki negeri Im-
pian yang phobia dengan nama-nama Arab? Rasa tidak 
nyaman itu kembali menyeruak dalam batinku.

Memulai Perjalanan
Kehadiran saya di Negara Amerika Serikat atas undan-
gan Bureau Of Educational And Cultural Affairs, U.S. 
State Department melalui program IVLP (International 
Visitor Leadership Program) melalui kedutaan Ameri-
ka Serikat di Indonesia. Saya dari Bandung, diundang 
melalui Kedutaan Amerika Amerika di Jakarta. Kemudi-
an teman-teman yang lain Prof. DR. H. Syahrizal Yacob 
diundang melalui Konsulat Jendral Kedutaan Amerika 
Serikat di Aceh Darussalam mewakili pemerintahan 
Aceh Darussalam dan juga sebagai Wakil Rektor UIN 
Syiah Kuala. Kemudian Wahyu Widyaningsih, Andy Ju-
naidi dan Solihul Adjib diundang melalui Konsulat Jen-

dral Kedutaan Amerika Serikat di 
Surabaya.
 Perjalananku setelah sebel-
umnya transit di Hongkong, Seat-
tle, Detroit, dan akhirnya sampai 
di Ibu Kota Negara USA, Washing-
ton, D.C. jam 21.11. Alhamdulil-
lah namaku tidak pernah menjadi 
masalah ketika memasuki pemer-
iksaan. Mereka lebih memperha-
tikan sepatu, jam tangan yang aku 
pakai. Semua itu harus ditanggal-

kan dan dimasukkan ke dalam kotak untuk diperiksa 
melalui scanner detection.
 Kedatanganku di Bandara Washington, D.C. dis-
ambut oleh dua orang gadis asal Indonesia. Mereka ada-
lah para interpreter yang akan selalu menemani kami 
selama berada di Amerika Serikat. Awal pertemuan 
dengan para interpreter ini, mereka disibukkan oleh 
kenyataan bahwa bagasi yang kami bawa tertinggal di 
Seattle, dan oleh karena itu mereka harus membantu 
kami mengurusi persoalan tersebut. Karena masalah 
tersebut, kami mendapatkan konpensasi, yaitu bekal 
satu buah kaos untuk sekedar tidur, dan seperangkat 
alat mandi dari pihak perusahaan penerbangan.
 Sekira jam 22 lebih, kami sampai di Hotel 
Homewood Suite yang berada di jalan Massashussett 
Avenue, Washington, D.C. dengan berbagai perasaan 
yang sulit dilukiskan, kemudian saya memasuki Lift 
menuju lantai kamar. Di dalam Lift saya dikejutkan 
oleh sapaan ramah dari orang yang sama sekali tidak 
saya kenal. “Helo”. Sapaan yang sangat mengejutkan 
bagi orang Indonesia yang sangat dikenal ramah. San-
gat mengherankan dan mengejutkan memang. Keja-

ISLAM DAN AMERIKA:
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dian yang terus berlajut dan berulang hampir di setiap 
tempat, bahkan tidak jarang terjadi di jalan. Serangkain 
kejadian ini yang lambat laun merubah pandangan saya 
tentang orang Amerika Serikat yang tidak ramah, tidak 
perhatian dan sulit menghargai orang lain.

Bercermin Pada Budaya 
Asing 
Beberapa kali saya mem-
berikan bantuan atau per-
tolongan kecil yang sebe-
narnya sangat tidak berarti 
dan sangat wajar bila saya 
melakukannya, mereka 
akan mengucapkan terima 
kasih dengan wajah dan tat-
apan mata yang sungguh-
sungguh mengekspresikan 
dengan ketulusan rasa 
terima kasihnya. Ucapan 
itu tidak jarang diucapkan 
kembali ketika hendak berpisah dengan dibarengi uca-
pan selamat berpisah.
 Keramahan dan ekspresi tulus untuk menghargai 
orang lain, sesuatu yang melemparkan saya kembali ke 
puluhan tahun yang lalu, di kampung halaman yang kini 
semakin jarang menemukan keramahan dan ketulusan 
yang sama seperti dulu. Kini, malah ditemukan kembali 
di negeri impian yang sama sekali di luar dugaan.
 Kedisiplinan terhadap waktu, to the point, dan 
blak-blakan dalam berbicara jika  mengungkapkan ses-
uatu memang benar-benar saya temukan. Basa-basi dan 
ritual dalam pertemuan merupakan hal sangat mahal 
dalam kehidupan orang Amerika Serikat, apalagi dalam 
dunia kerja. Dalam hampir setiap pertemuan selalu ter-
ungkap ekspresi, “Waktu yang kita miliki sekian menit, 
dan yang akan kita bahas point ini 
dan itu”. Dan selanjutnya, apa yang 
dibicarakan pun tidak keluar dari 
tema dan persoalan yang telah dijad-
walkan. 
 Kemudian, ketika sampai 
pada waktu akhir yang dijadwalkan, 
mereka akan mengatakan, “Sesuai 
jadwal waktu yang tersedia bagi kita 
sudah habis, bila masih ada pertan-
yaan dan persoalan yang perlu dikem-
bangkan silahkan kirim email, dan pasti kami memberi-
kan respons lebih detail.” Atau, ketika acara akan dimulai, 
mereka akan bertanya “Mau minum apa?” atau “Kalau 
anda ingin minum kopi, silahkan melayani sendiri, kami 
sudah menyediakannya.” Setelah acara selesai, kami ber-
salaman untuk berpisah atau sebelumnya berpoto-poto 
dulu, kemudian kami keluar ruangan dan tidak ada acara 
menghantar sampai ke luar gedung, sebagaimana keda-

tangan kami, tidak ada sambutan kecuali ketika kami 
mengetuk pintu dan memasuki kantor pertemuan. 
Basa-basi sebentar dilakukan sambil mempersiapkan 
acara tidak lebih dari 10 menit.
 Jangan lupa, bila acara sudah selesai, sampah 

dan cangkir bekas 
yang kita gunakan 
harus kita buang 
sendiri ke tempat 
sampah yang su-
dah disediakan. Hal 
yang sama berlaku 
di restoran atau ru-
mah makan. Kalau 
pun kita tidak mem-
buangnya memang 
tidak ada sangsi apa 
pun, hanya mungkin 
kita dianggap sebagai 
orang yang tidak be-

retika dan tidak memiliki sikap kepedulian terhadap 
kebersihan lingkungan. Kalau pun pihak rumah makan 
atau hotel menggunakan piring biasa, maka kita harus 
membayar tips atas pelayanan yang mereka berikan.
 Hal lain yang tidak kurang membuat saya ter-
mangu-mangu adalah sikap dan etika mereka dalam 
berlalu lintas dan mengendarai kendaraan. Ada sikap 
untuk selalui mendahulukan kendaraan lain, bersabar 
menunggu orang yang menyebrang jalan, bersabar 
pula ketika ia mau memasuki jalur utama menunggu 
kendaraan lain melintas walau jaraknya masih relatif 
jauh. Tidak ada suara klakson, umpatan atau makian. 
Kondisi tersebut tidak hanya ditemukan di kota dengan 
jalan raya yang relatif lenggang, hal yang sama saya ra-
sakan di kota New York yang memang cenderung lebih 
padat dan ramai.

Menemukan Budaya Sendiri di 
Negeri Asing
Ketika kami mengunjungi negara 
bagian Detroit, kami mengikuti 
acara Home Stay; tinggal sema-
lam di salah satu keluarga di kota 
Birmingham. Yaitu di rumah Ms. 
Judy Kelb, seorang pensiunan 
guru, juga sebagai seorang terapi 

bahasa, dan pengusaha di bidang perencanaan pesta. 
Kemudian Mr. Bob dan Ms. Coco Siewert, tetangga Ms. 
Jody. Ms. Bob adalah seorang Insiyur pengsiunan pe-
rusahan General Motor. Sedangkan Ms. Coco Siewert 
(Istri Mr. Bob) adalah mantan Wali Kota (Mayor) Bir-
mingham Michigan. Dan, Mr. Bill beserta istrinya Sue 
Ahlstrom, yang juga rumahnya tidak jauh dari kedua 
keluarga tersebut. Mr. Bill adalah seorang pensiunan di 
bidang Arsitek, dan Sue pensiunan Guru Bahasa.

Keramahan dan ekspresi tulus untuk 
menghargai orang lain—sesuatu yang 
melemparkan saya kembali ke puluhan 
tahun yang lalu, di kampung halaman 
yang kini semakin jarang menemukan 
keramahan dan ketulusan—kini malah 
ditemukan kembali di negeri impian 
yang sama sekali di luar dugaan. [...]
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 Sebelum kami berlima berpisah untuk bermalam 
di masing-masing rumah, kami disambut di rumah Ms. 
Judy Kebl yang kebetulan menjadi tuan rumah yang akan 
menerima saya dan Pak Syhrizal. Dalam acara sambuan 
tersebut, nyonya tuan rumah sedemikian sibuk menye-
diakan hidangan yang dibantu oleh kedua nyonya rumah 
lainnya. Ternyata ketiga keluarga tersebut sangat terbia-
sa untuk saling berkunjung dan sal-
ing membantu. Dalam acara tersebut 
kami menemukan situasi yang sangat 
mengharukan, karena kami diterima 
sedemikian baik, ramah dan penuh 
dengan keakraban dan rasa kekelu-
argaan.
 Kekhawatiran yang sebelum-
nya menghantui kami berlima sirna 
sudah, bagaikan debu yang ditiup 
angin kencang, tak berbekas. Kekha-
watiran tersebut kami ungkapkan ke 
kedua interpreter, dan kami menan-
yakan bagaimana sebaiknya men-
gawali pembicaraan, dan tema apa 
saja yang sebaiknya menjadi bahan 
pembicaraan. Menurut mereka, “Ada 
satu tema yang memang sepertinya 
tabu untuk dijadikan bahan obrolan, 
yaitu tentang agama. Karena, mereka 
menganggap hal tersebut sebagai 
persoalan yang sangat pribadi.”
 Situasi itu membuat kami 
lupa waktu, sehingga hampir tengah malam acara ngo-
brol baru selesai dan masing-masing berangkat ke ru-
mah keluarga lainnya. Hanya saya dan pak Syahrizal 
yang tetap dan menginap di situ. Karena hari sudah ter-
lalu larut malam, saya dan pak Syahrizal dipersilahkan 
untuk tidur di kamar yang berbeda. Situasi yang sama, 
kami alami di salah satu keluarga Indian di Santa Fe, New 
Mexico. Dalam acara non formal dan tidak ada dalam jad-
wal kunjungan. Acara tersebut merupakan inisiatif prib-

adi dari keluarga tersebut. Kami dijemput dari hotel, 
dan pulangnya kembali diantar ke hotel. Di sana, kami 
betul-betul mendapatkan kejutan yang sama, keakra-
ban, keramahan dan ketulusan yang mengagumkan.
 Apakah penilaian saya terhadap situasi, kon-
disi, serta peristiwa, terhadap sikap mereka yang saya 
temukan di Amerika Serikat terlalu berlebihan? Lebih 

sebagai ekspresi terhadap terbe-
basnya kekhawatiran-kekhawati-
ran yang mencengkram diri saya 
ketika merasa akan memasuki 
dunia yang betul-betul asing dan 
dihantui oleh kekhawatiran yang 
mencengkram kesadaran saya 
yang dibentuk oleh berita media 
dan perfilm-an? Saya mendapat-
kan bahwa perasaan dan penilaian 
itu tidak hanya dialami oleh saya 
pribadi, akan tetapi kurang lebih 
sama dialami oleh keempat teman 
saya yang lain.
 Di sisi lain, keterbebasan saya 
dari kekhawatiran yang membe-
lenggu itu pun tentu ada sebabnya. 
Tiada lain dari ketersingkapan 
rasa waswas dan bertemu den-
gan kenyataan yang berbeda dari 
apa yang hadir dalam benak saya 
(imajinasi) sekian lama. Benak 
yang dibentuk dan terbentuk oleh 

ketidakjelasan informasi yang saya terima begitu saja.
 Salah satu kesimpulan yang bersifat gen-
eral dan mungkin juga sangat debatable dalam meli-
hat Amerika Serikat, saya harus membedakan antara 
Amerika Serikat sebagai suatu sistem pemerintahan 
(negara) dengan sejumlah kebijakan dan persoalan 
politik luar negerinya, dengan orang Amerika Serikat 
sebagai warga negara, sebagai manusia biasa, seperti 
saya dan yang lainnya.
 Hal yang saya sadari adalah, pengenalan saya 
terhadap orang atau warga Amerika Serikat memang 
tidak bisa dianggap mewakili dari sisi waktu dan kes-
empatan untuk lebih mengenal lebih jauh dan kom-
prehensip, walau pun jumlah negara bagian yang saya 
kunjungi cukup banyak (5 Negara Bagian) dan sekitar 
8 kota.[]

*)Ahmad Gibson Al-Bustomi, adalah kandidat Doktor dalam 
bidang Filsafat Agama di Pascasarjana UIN Bandung. Penulis 
berkegiatan sebagai dosen Filsafat di Fakultas Ushuluddin. 
Secara luas, penulis dikenal sebagai budayawan Sunda dan 
memimpin kajian HHM (Haji Hasan Mustapa) Society.[]

Salah satu kesimpulan yang bersifat 
general dan mungkin juga sangat de-
batable dalam melihat Amerika Ser-
ikat, adalah harus dibedakan antara 
Amerika Serikat sebagai suatu sistem 
pemerintahan, dengan orang Amerika 
Serikat sebagai warga negara, sebagai 
manusia biasa. [...]
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KAJIAN-KAJIAN keilmuan modern dalam pelbagai 
persepektifnya senantiasa menghasrati kebenaran 
(kepastian) sebagai tujuan akhir (tautologi). Dil-

etakan oleh Descartes melalui rumusan fundamentum 
certum et itconcussum veritatis (kepastian dasariah dan 
kebenaran yang kokoh). Melalui metode kesangsian (le 
doute methodique)—Je pense donc je suis; aku berpikir, 
maka aku ada.
 Ilmu-ilmu yang tanpa analisis hingga pada level 
analisis serumit bagaimanapun, semua memiliki kepent-
ingan dengan sebuah kepastian atau kebenaran dalam 
menyikapi sebuah objek. Kepastian dalam konteks ini 
lebih menuju kearah merinci atau mendefinisikan sesuatu 
dengan definisi yang sedetail mung-
kin (rigorus). Epistem itu semata di-
dasarkan pada tuntutan akademik-
ilmiah, sehingga konsekuensinya 
membawa pada krisis kemanusiaan.  
 Apakah level kepastian ilmu 
pengetahuan (sains) akan mencapai 
tingkat absolut, sebagaimana yang 
dicitakan modern? Namun satu hal 
yang dilupaan modern yakni; aspek 
spiritualitas sebagaimana di lakukan 
oleh tradisi Timur. Adakah yang bisa 
dikatakan tidak benar dari semua 
kajian pengetahuan? Semua benar 
(valid) dalam perspektif kajian-ilm-
iah karena ilmu-ilmu itu memberikan perspektif kepas-
tian. Karena masing-masing mengandung kebenaran, 
kepastian masing-masing kelompok ilmuwan adalah 
kepastian yang bersifat relatif (relatif disini bukan berar-
ti salah, namun lebih bertendensi kekurang lengkapan). 
Manakala segenap kepastian semua kelompok ilmuwan 
digabung maka akan terbentuklah sebuah kapastian 
yang nilai kerelatifannya lebih minimal dibanding pada 
saat masing-masing ilmuwan tersebut. 
 Namun konsekuensi penelitian dengan meng-
gunakan pendekatan positivistic, akan berimbas pada 
kemunculan ilmu pengetahuan yang mendorong manu-
sia kedalam terowongan spesialisasi disiplin (claire et 
distincte), lalu mengploklamirkan absolutisme standar 
kebenaran (grand narasi). Manusia pun tenggelam ke da-
lam apa yang kemudian disebut Heidegger, dalam frase 
magis yang cantik, “pelupaan atas mengada”.
 Dalam perspektif inilah kita akhirnya akan 
mendapatkan sebuah kenyataan bahwa adalah sebuah 

RELATIVITAS MANUSIA DAN KEABSOLUTAN TUHAN
Dzulfikar*

keinginan yang niscaya bagi manusia untuk mendapat-
kan nilai kebenaran akan keabsolutan dari suatu objek 
pengetahuan. Kepastian yang tidak lengkap (sempur-
na) bukanlah suatu kerelatifan dalam menilai apakah 
sesuatu itu salah atau benar. Artinya, bahwa kepas-
tian demikian selalu ada dalam rentang kebenaran itu 
sendiri, namun dalam tingkatan degradasi yang ber-
beda dan berjenjang.
 Tidak ada definisi yang paling pasti yang secara 
inhern mengandung kebenaran tertinggi, kecuali ob-
jek itu sendiri yang mendefinisikan atau menjelaskan 
dirinya sendiri. Manakala kita menginginkan menuju 
kepastian realitas, sudah pasti  yang paling dijamin 

kebenarannya adalah realitas yang 
absolut itu sendiri yang mengatakan 
kebenaran tentang dirinya sendiri 
dan tentang semua entitas-entitas 
yang muncul dari keberadaan reali-
tas tertinggi (ultimate reality). 
 Hal yang lebih pasti lagi ada-
lah bahwa perjalanan mendekati ke-
benaran tentang suatu realitas ada-
lah perjalanan yang pada tahapan 
berikutnya harus melibatkan pola-
pola penyatuan aspek kognitif dan 
jalan spiritual.
 Akhirnya, tidak ada pengeta-
huan yang sia-sia dalam hidup ini, 

sekalipun itu selalu tak pernah mencapai absolut. Kar-
ena apa yang kita capai sesungguhnya ada dalam rent-
ang meminimalisir kerelatifan kita dan pengetahuan 
kita, dan terus bergerak menuju dan mendekat kepada 
realitas absolut. Karena tidak ada jalan lain bagi ma-
nusia yang telah paham (dimaknai sebagai memiliki 
pengetahuan yang lengkap), bahwa jalan satu-satunya 
untuk mereduksi dan menimilasir kerelatifan kita ten-
tang segenap objek adalah mendekati Yang Maha Ab-
solut itu sendiri agar ia berkenan menampakan Diri-
Nya pada kita. 
 Manusia selalu bersifat relatif dalam keabso-
lutan. Tugas kita adalah mendekati hakikat kebenaran 
melalui jalan pengetahuan dan spiritualitas.[]

*)Dzulfikar, adalah mahasiswa Religious Studies Pascasar-
jana UIN Bandung Semester awal.[]

“Wahai Kumail, pengetahuan lebih baik dari pada kekayaan. Pengetahuan menjaga anda sementara anda harus menjaga harta. Harta berkurang dengan pem-
belanjaan sedang pengetahuan berlipat ganda dengan pengeluarannya, dan hasil dari kekayaan mati bila kekayaan membusuk. Pengetahuan adalah iman yang 

diamalkan. Pengetahuan adalah penguasa sedang harta adalah yang dikuasai.”—Imam Ali (Nahj al-Balaghah)

ARTIKEL:



 Religious Studies: PPs UIN SGD Bandung | 11ISLAMICATE

MANUSIA Sunda modern sudah kehilangan jagat 
transendentalnya. Kesadaran akan yang Illahi 
semakin memudar, terkikis oleh kesibukan 

manusia yang hanya mendamba materi, kekuasaan, dan 
hasrat kehidupan duniawi. Melalui sihir rasionalisme 
dan pragmatisme ala-modernitas. Manusia Sunda mod-
ern, menjadi amnesia terhadap esensi hidup—bahwa 
hidup bukan hanya di alam dunia namun juga ada alam 
sesudah kematian (eskatologi). 
 Mulanya manusia Sunda mengenal konsep spir-
itual, sebagaimana yang diungkapkan Undang Darsa, 
“masyarakat Sunda pra-islam mengenal konsep-
konsep tentang ketuhanan, alam semes-
ta, kehidupan sesudah mati, sistem 
pilihan ganda dalam menjalani 
hidup, dan tapa atau amal.” 
Menyembulnya fenomena 
kemoderenan sebagai 
petanda manusia sunda 
modern sudah terjebak 
dalam dimensi profan 
(profane) karena meni-
hilkan relasi dengan ke-
hidupan yang sakral (sa-
cred).
 Berpijak pada re-
alitas itulah, maka dasar 
kritik yang disuguhkan H.R 
Hidayat Suryalaga melalui drama 
Mun-Tangan Alif. Aspek kritiknya 
dapat dilihat pada permasalahan yang 
dihadapi oleh tokoh Utun, Inji, dan Otong dalam 
pergulatan dimensi sosial, melalui dialektika tokoh dan 
laku keseharian. Sementara itu, karakter seperti Ambu 
(Jalaliyah Wa Rohmana) dan Bapuh (Jamaliyah Wa Ro-
himi) memperlihatkan rujukan atas anta wacana atau 
kerangka dasar drama ini. Melalui karya Mun-Tangan 
Alif, Hidayat Suryalaga menghadirkan karakter tokoh 
yang bergulat dengan persoalan metafisik, sebagai sim-
bol dalam realitas manusia. Tujuannya agar memudah-
kan pembacaan terhadap permasalahan yang bersifat 
transendental. 

MANUSIA SUNDA DALAM DRAMA MUN-TANGAN ALIF
Pungkit Wijaya*

 Namun, tidak hanya dalam penggambaran 
tokoh. Judul dari drama ini menyiratkan bahwa Mun-
Tangan Alif dapat dibaca sebagai jeda. Tanda strip yang 
sengaja ditulis oleh Hidayat menandakan sindiran un-
tuk manusia Sunda modern. Dalam arti leksikal mun-
tangan artinya “berpegangan kepada.” Tapi, jika dibaca 
strip sebagai jeda akan berbeda maknanya, “mun” be-
rarti “kalau” dan “tangan Alif ” artinya “tangan kepada 
Alif.” Jadi arti dari mun-tangan Alif yaitu, kalau ber-
pegangan kepada alif. Alif disimbolkan sebagai per-
jalanan manusia dari sejak lahir ke dunia, kemudian 

dengan potensi inteleknya mampu meningkatkan 
derajat kemanusiaannya. Melalui tahap 

islam, iman, ihsan, amal, sahadah, 
sidikiah, hingga mencapai pun-

cak realitas ketika sampai 
di jabaning langit (alam 

akrob barokah wa mu-
raqobah).
 Drama Mun-Tangan 
Alif mengawali adegan 
dramatisnya dengan 
menunjukan dimensi 
transendetal. Seba-

gaimana tertulis dalam 
anta wacana sebagai gu-

gusan konsep dasar, dra-
ma ini menunjukan relasi 

bagi perjalanan transenden-
tal manusia Islam-Sunda. Seperti 

yang tergambar melalui konsep; Mar-
tabat tujuh—Haji HasanMustapa, Konsep Pa-

Mi’raj-an, turunnya titah Tuhan. 
 Drama tersebut merupakan manifestasi ke-
sadaran kosmis yang tetap dipegang teguh dalam 
memegang nilai kesundaan yang islami. Dengan kata 
lain, Mun-Tangan Alif mengusung spirit profetik—
yang dalam istilah Kuntowijoyo sebagai etika profe-
tik; etika yang berakar di bumi sekaligus di langit. 
Muradif dengan realisme religius: ketika pengalaman 
transendental ditransformasikan. Senada dengan 
yang diungkapkan Ali Syariati, “Sebagai sumber pen-
emuan jati diri manusia kembali dan penyebab meka-
rnya kemungkinan-kemungkinan transendental,” atau 
spirit apokaliptik: kesadaran kewahyuan dan itu pula 
konsep dasar manusia Sunda menurut drama ini: re-
alisme religius.[]

*) Pungkit Wijaya, adalah mahasiswa Religious Studies Pas-
casarjana UIN Bandung Semester awal.[]

 Mengapa Engkau berdiri 
begitu jauh, Oh Tuhan?
Mengapa Engkau rahasiakan Diri-Mu 
di waktu yang sulit?
(Mazmur)

Quot:

Mulanya manusia 
Sunda pra-Islam mengenal 

konsep Tuhan, alam semesta, hidup 
setelah mati, sistem pilihan ganda men-

jalani hidup, dan laku tapa. Menyembulnya 
fenomena kemoderenan mengakibatkan 
manusia Sunda modern terjebak dalam 

dimensi profan karena menihilkan 
kehidupan yang sakral. [...]

ARTIKEL:
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MANUSIA dengan cermat mengamati perubahan-
perubahan yang terjadi baik pada dirinya mau-
pun dunia sekitarnya. Nampaknya tidak ada 

sesuatu yang tetap, semuanya pasti bergerak. Gerak ke-
hidupan seperti tak pernah berhenti antara kesedihan 
dan kegembiraan, kemudahan dan kesulitan, kecintaan 
dan kebencian. Oleh karena itu, mereka merasa tidak akan 
mampu untuk hidup tanpa orang lain. Dari kenyataan 
tersebut memunculkan ide kreatif dari orang-orang yang 
mempunyai kepekaan dan kecerdasan spiritual. Dari lati-
han olah gerak dengan nafas, kemudian menjadi wadah 
terbentuknya karakter perilaku anggota 
Perguruan Seni Bela Diri yakni  Pencak 
Silat Krachtology Matahari (PSKM). 
 Krachtologi berasal dari per-
kataan KRACHTOS yang berarti tenaga 
dan LOGOS yang berarti ilmu. Pada 
4000 SM, Krachtologi sudah dikenal 
oleh orang-orang Mesir Kuno. Dalam 
sebuah buku Papyrus "Yedimesish Onto-
logia" yang sudah disalin dalam bahasa 
Gri Kuno, menceritakan, bila otot bahu 
digerakkan akan mengeluarkan tenaga 
aneh sehingga dapat merobohkan orang 
yang sedang marah. Dari Mesir, Krach-
tologi berkembang ke Babylon, Yunani, 
Romawi dan Persia. Di Persia tenaga 
semacam ini dinamakan Dacht.Dalam 
Dahtayana disebutkan bahwa pada 
suku Bukht dan Persia, terkenal ilmu 
perang dinamakan DAHTUZ ialah mer-
obohkan musuh dari jarak jauh. Kaum 
bangsawan Persia dilatih sejenis senam waktu dinihari 
sehingga mereka mempunyai tenaga Daht itu.
 Perguruan Seni Bela Diri Pencak Silat Krachtolo-
gy Matahari Unit Kegiatan Mahasiswa UIN Sunan Gunung 

PEMBINAAN SILAT KRACHTOLOGY MATAHARI DAN PRILAKU MAHASISWA
Dede Romadona

Djati Bandung, merupakan salah satu rumpun bela diri 
yang mempelajari Tenaga Dalam kemudian memberi-
kan pemahaman bahwasannya manusia mempunyai 
potensi diri yang perlu dilatih dan digali. Dalam proses 
pelatihannya pun Pencak Silat Krachtology Matahari 
menitik-beratkan kepada pengendalian diri dengan 
pemusatan konsentrasi melalui pengolahan perna-
fasan. Latihan meditasi merupakan latihan olah nafas 
dan ketenangan batin untuk lebih mendekatkan diri 
kepada Allah SWT.
 Dalam proses latihan memerlukan pembinaan 

yang berkelanjutan supaya mempu-
nyai dampak yang membekas, kemu-
dian materi dalam latihan pun lebih 
dapat disampaikan secara maksimal. 
Menurut Soetopo,  H. dan Soemanto, 
W (1991:43) bahwa pembinaan ada-
lah suatu kegiatan mempertahankan  
dan menyempurnakan apa yang te-
lah ada. 
 Organisasi Perguruan Seni 
Bela diri Pencak silat Krachtologi 
Matahari sebagai sarana pembi-
naan mempunyai peran besar dalam 
membangun karakter dan prilaku 
Mahasiswa. Dalam perjalanannya 
Perguruan ini semakin banyak 
peminat, bermacam anggota yang 
mempunyai karakter berbeda pun 
memenuhi peruruan ini, sehingga 
bermunculan pula beberapa anggota 
yang mempunyai karakter beragam 

sehingga berpengaruh terhadap prilaku anggota. Maka 
dalam pembinaan peguruan ini pun semkain beragam, 
seiring dengan karakter anggota yang beragam, maka 
terjadi pula perubahan-peubahan pola pembinaan 
yang semakin komplek.
 Keunggulan manusia terletak pada akal dan 
pengetahuannya. Setelah diciptakan Allah mengajari 
manusia dengan nama-nama yang maknanya mengacu 
pada berbagai fakta ilmiah. Karena itu manusia diang-
gap sebagai prototype dari ilmu pengetahuan yang 
tidak diajarkan kepada malaikat. Demikianlah sekilas 
tentang Organisasi Perguruan Seni Bela diri Pencak si-
lat Krachtologi Matahari.[]

*) Dede Romadona, adalah mahasiswa Religious Studies Pas-
casarjana UIN Bandung Semester awal.[]

Dalam proses pelatihannya, Pencak 
Silat Krachtology Matahari menitik-
beratkan kepada pengendalian diri 
dengan pemusatan konsentrasi mela-
lui pengolahan pernafasan. Latihan 
meditasi merupakan latihan olah na-
fas dan ketenangan batin untuk lebih 
mendekatkan diri kepada Allah. [...]

ARTIKEL:
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KEHADIRAN industri di suatu daerah akan  menyeret 
masyarakat pada konsekuensi sosial, yaitu muncul-
nya lapangan pekerjaan, pendapatan penduduk yang 

meningkat sehingga kesejahteraan menjadi meningkat. Na-
mun, pada saat yang sama terjadi penyempitan lahan per-
tanian, karena terjadinya perubahan fungsi lahan (konversi 
lahan) dan seiring dengan perubahan tersebut, kehidupan 
sosial masyarakat pun secara tidak langsung mengalami 
perubahan. 
 Menurut Spencer, masyarakat ada-
lah sebuah organisme dan sesuatu yang 
hidup. Sebagai organisme, masyarakat men-
galami pertumbuhan terus menerus, seh-
ingga bagian-bagiannya tidak sama. Pada 
dasarnya yang menggerakkan pertumbuhan 
masyarakat adalah perjuangan memper-
tahankan hidup. Pertumbuhan masyarakat 
terjadi melalui proses diferensiasi dan inte-
grasi terus menerus, perbanyakan unit-unit, 
perluasan kelompok-kelompok, dan penyat-
uan kelompok-kelompok, dan selanjutnya 
peningkatan integrasi kelompok. 
 Proses industrialisasi pada masyarakat yang 
agraris merupakan perubahan yang membawa pengaruh 
besar pada masyarakat. Industrialisasi membawa dua 
akibat sosial yaitu akibat positif dan akibat negatif. Bagi 
masyarakat agraris, industrialisasi yang terjadi melalui 
pembangunan industri di daerahnya, tentunya memberi-
kan harapan-harapan kepada mereka untuk dapat meman-
faatkan keberadaan industri tersebut antara lain dengan 
bekerja pada industri, ataupun memanfaatkan peluang 
ekonomi lain dari adanya industri. Tidak adanya lahan gara-
pan untuk bertani, maka harapan masyarakat tertuju pada 
industri yang didirikan, termasuk juga anggota masyarakat 
lain yang membutuhkan pekerjaan; terutama mereka yang 
sudah memasuki usia kerja dan putus sekolah. 
 Seperti yang terjadi pada masyarakat Kampung 
Nagrak Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten 
Bogor, pada awalnya masyarakat bermata pencaharian 
sebagai petani, dan buruh serabutan tani dan kehidupan 
masyarakat sangat tergantung pada kondisi alam. Kemam-
puan memiliki tanah dan sarana mengolah tanah pertani-
an, seperti kerbau yang digunakan untuk membajak sawah, 
itu dilakukan dengan cara tradisional. Sebelum terjadinya 
konversi lahan kondisi sosial masyarakat Kampung Nagrak, 
kehidupan ekonomi masyarakat yang bermata pencaharian 
mayoritas sebagai buruh tani serabutan pendapatannya 

KONVERSI LAHAN DAN SIKAP KEBERAGAMAAN
Pupu Purnamagiri*

tergolong sangat rendah. Dan 40% masyarakat merasa 
kurang sejahtera. Sama halnya dengan kondisi ekonomi, 
pendidikan masyarakat Kampung Nagrak pun sangat 
rendah. Mayoritas penduduknya hanya lulus SD. Selain 
itu, 60% masyarakat kurang memahami pentingnya pen-
didikan sehingga menyebabkan adanya anggapan bahwa 
pendidikan merupakan hal yang biasa saja. Hal tersebut-
lah yang menyebabkan tingkat pendidikan masyarakat 
Kampung Nagrak ini sangat rendah.

 Setelah terjadinya konversi lahan di 
daerah Kampung Nagrak masyarakat 
mengalami perubahan. Dalam kehidu-
pan ekonomi, 43% (hampir setengahnya) 
masyarakat merasa di untungkan dengan 
terjadinya konversi lahan di daerah mer-
eka dan 43% masyarakat pendapatannya 
meningkat. Hal ini disebabkan karena 
tersedianya lapangan pekerjaan dengan 
pendapatan yang lebih besar di banding 
sebelumnya yang hanya sebagai buruh 
tani serabutan. Seiring dengan kehidu-

pan ekonomi yang meningkat,  tingkat pendidikan di 
daerah Kampung Nagrakpun mengalami peningkatan. 
Setelah terjadinya konversi lahan pemahaman menge-
nai pendidikan meningkat, yang mana pada saat ini 50% 
masyarakat sangat mengetahui pentingnya pendidikan. 
Selain itu, 90% masyarakat menganggap bahwa pendidi-
kan itu penting. 
 Dalam segi solidaritas sosial, masyarakat Kam-
pung Nagrak merupakan masyarakat yang sangat men-
junjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan rasa kekeluar-
gaan.  Kemudian dalam perilaku keagamaan, masyarakat 
Kampung Nagrak merupakan masyarakat yang sangat 
taat, meskipun 70% masyarakat Kampung Nagrak kurang 
memahami agama, akan tetapi dalam pelaksanaannya 
masyarakat sangat taat. Setelah terjadinya konversi lahan 
nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat 
Kampung Nagrak mulai luntur dan sikap masyarakat 
pada saat ini lebih individualistik. 
 Itulah kiranya dampak perubahan sosial yang 
disebabkan oleh Kehadiran industri penambangan pasir 
di Kampung Nagrak Desa Cipeucang sehingga mengalami 
perubahan konversi lahan yang mengakibatkan kehidu-
pan sosial masyarakat pun secara tidak langsung menga-
lami perubahan dan perubahan tersebut bisa saja positif 
atau juga negatif. Namun seperti apa yang di katakan 
Spencer bahwa masyarakat adalah sebuah organisme 
dan sesuatu yang hidup itu artinya bahwa setiap konver-
si bisa di atasi menjadi sesuatu yang lebih baik apabila 
masyarakat tersebut tidak melupakan essensi perubahan 
seperti menghilangkan sebuah tradisi yang khas dalam 
hal pendidikan, ekonomi, agama, sosial, dan budaya.[]

*) Pupu Purnamagiri, adalah mahasiswa Religious Studies 
Pascasarjana UIN Bandung Semester awal.[]

 Janganlah berlama-lamaan mengumpulkan 
bunga-bungaan untuk memilikinya,
tetapi berjalanlah terus, karena bunga-bunga akan 
terus berkembang sepanjang jalan-mu.[]
(Tagore)

Quot:

ARTIKEL:
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WAJAH SLAMETAN DI PERSIMPANGAN MODERNITAS 
Busro*

TRADISI pemikiran Jawa tidak bisa dilepaskan dari 
mistisisme. Tradisi ini teraplikasikan dalam segala 
bentuk kebudayaan, material dan non-material. 

Salah satunya mewujud dalam upacara slametan, mulai 
sebelum kelahiran sampai pasca kematian. Seperti di 
Jawa umumnya, berbagai slametan berkembang juga di 
Cirebon.
 Namun, gelombang modernisasi yang meneka-
nkan unsur rasionalitas telah lama merasuki Cirebon. 
Kondisi geografisnya sebagai jalur pantura menyebab-
kan Cirebon tidak lagi teriso-
lir. Konsekuensinya, Cirebon 
mau tak mau harus menja-
lin hubungan dengan berbagai 
kebudayaan lain. Alhasil, pers-
inggungan ini mengakibatkan 
adanya perubahan bentuk dan 
makna slametan itu sendiri. 
Istilah “modern” berasal dari 
kata “modo” yang artinya “kini” 
(just now). Suatu masyarakat 
dinyatakan modern apabila 
para warganya hidup dengan 
sistem nilai, cara berfikir, bertindak, 
berteknologi serta berorganisasi so-
sial sesuai dengan konstelasi zaman 
sekarang.
 Pendidikan memberikan 
pengaruh besar dalam perubahan di 
atas, mulanya dengan memperkenal-
kan modernitas. Sekolah mendikte-
kan bahwa pengetahuan yang benar 
haruslah rasional. Akibatnya, ber-
bagai pengetahuan tradisional dis-
angsikan. Lambat laun, pengetahuan 
ini pun tidak terwariskan kepada generasi berikutnya. 
Beruntung, berbagai pengetahuan ini tidak benar-benar 
hilang. Beberapa tokoh masyarakat Cirebon mampu men-
jaga dan melestarikannya sampai sekarang.
 Menurut Clifford Geertz slametan adalah versi 
Jawa dari upacara keagamaan paling umum di dunia. Ia 
melambangkan kesatuan mistis manusia dan sang Pen-
cipta dan hubungan antar sesama manusia. Slametan 
adalah rangkaian, tindakan atau perbuatan yang terikat 
pada aturan-aturan menurut adat atau agama tertentu. 
Pada umumnya, slametan diadakan berkaitan dengan 
peristiwa penting dalam riwayat hidup subjek tertentu.
 Menurut Koentjaraningrat, slametan terdiri dari 
empat unsur, yaitu: (a) tempat upacara dilakukan, (b) 
waktu upacara dijalankan, (c) peralatan upacara, (d) 
orang yang melakukan dan memimpin upacara. Sebe-

narnya, keempat unsur ini ada dalam setiap upacara 
ritual di kebudayan manapun, tidak hanya pada acara 
slametan. Yang berbeda mungkin hanya pada detail-
detail khusus dari empat unsur ini.
 Jika melihat slametan Cirebon dahulu di depan 
rumah harus ada sesajen atau biasa disebut sajen tar-
ub, sajen pawon dan sajen ngandang beras. Semuanya 
diletakkan di dalam teblok lengkap yang terdiri atas; 
Jajanan werna pitu, rengginang, angling, udud serutu 
dan kinang, tumpeng iwak petek, bubur merah dan 

bubur putih, cabai merah 
dan bawang merah, wedang 
lima werna, rujak pisang, 
air putih, cempor, ukup dan 
kembang tujuh rupa. Semua 
aturan ini harus dipenuhi, 
jika dilanggar bisa kualat.
 Namun, jika meli-
hat slametan dewasa ini, 
masyarakat memang masih 
melakukan sesajen, tapi tidak 
seketat aturan dahulu. Seka-
rang, isi sesajen disesuaikan 

dengan kemampuan ekonomi mas-
ing-masing. Perubahan kelengka-
pan sesajen ritual slametan ini ter-
jadi dikarenakan perubahan pola 
pikir masyarakat sendiri, khusus-
nya berkaitan dengan kepercayaan 
mereka terhadap hal-hal mistis.
 Selain kelengkapan, makna 
slametan juga mengalami peruba-
han. Jika dahulu slametan ditafsir-
kan secara mistis, sekarang di-
jelaskan secara rasional. Sekarang, 

sajen tarub yang diletakkan di depan rumah tidak 
lagi dipahami sebagai penangkal bala, tapi sebagai 
pertanda bahwa tuan rumah sedang menyelenggara-
kan slametan.
 Modernitas memang menyingkirkan mi-
tos, lalu menggantikannya dengan logos. Tradisi pe-
mikiran Jawa yang syarat mistik pun dinomerduakan 
pemikiran rasional instumental. Slametan di Cirebon 
tak pelak harus mengalami perubahan. Upaya komodi-
fikasi menjadi jalan alternatif agar slametan bertahan 
jika tidak ingin hilang.[]

*) Busro, adalah mahasiswa Religious Studies Pascasarjana UIN 
Bandung Semester awal.[]

Ritual slametan adalah 
versi Jawa dari upacara 

keagamaan paling umum 
di dunia. Ia melambangkan 
kesatuan mistis manusia dan 
sang Pencipta dan hubungan 

antar sesama manusia.[...]

ARTIKEL:
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SEKULARISME adalah sebuah ideologi atau paradig-
ma yang berkembang di masyarakat barat. Dalam 
kerangkanya, sekulerisme adalah sebuah teori yang 

memisahkan antara urusan dunia dan agama. Secara 
kebahasaan sekulerisme berasal dari dua kata yakni, 
sekuler dan isme. Sekuler berarti dunia dan isme berarti 
sebuah paham. Kebanyakan pemikir mendefinisikan 
sekulerisme sebagai pemahaman atau 
paradigma yang memisahkan urusan 
dunia dan agama, baik ekonomi, politik, 
sosial atau negara.
 Paham sekuler telah lama 
menghantui tokoh-tokoh Islam Indone-
sia. Mereka sangat merasa gerang den-
gan adanya pemahaman ini, khususnya 
beberapa agamawan di daerah. Mereka 
berpikir bahwa pemahaman ini dapat 
menggerus pemikiran masyarakat terh-
adap agama. 
 Menyebarnya pemahaman ini 
akan mengakibatkan terpisahnya reli-
giusitas masyarakat dalam kehidupan 
duniawi mereka. Sebab paham sekuler 
ini menerapkan keyakinan bahwa 
apapun yang dilakukan manusia di 
dunia tidak ada hubungannya dengan 
peran Tuhan di dalamnya. Negara mus-
lim pertama yang menerapkan paham 
sekuler ini adalah Turki dengan to-
kohnya Kemal Attatruk.
 Secara umum, konsep sekul-
erisme dapat dipahami dalam tiga hal: 
sekulerisme ilmu, sekulerisme ideolo-
gi, dan sekulerisme sosial. Dalam 
sekulerisme ilmu, ilmu dunia memiliki 
wilayah sendiri dan ilmu agama juga 
demikian. Keduanya tidak memiliki 
ikatan satu dengan yang lain. Bagaimana cara membuat 
lampu, kita tidak akan mendapatkan jawabannya dalam 
agama. Begitupun bagaimana cara beribadah kepada Tu-
han, kita tidak akan menemukan jawabannya dalam ilmu 
pengetahuan. Keyakinan bahwa ilmu dunia terpisah dari 
ilmu agama adalah inti sekulerisme dalam wilayah keil-

PARADIGMA SEKULARISME BARAT
Leon Rohendi

muan. 
 Sedangkan, dalam sekulersime ideologi, 
ideologi dunia dan ideologi agama harus terpisah. 
Ideologi dunia sama sekali tidak memiliki keterika-
tan dengan ideologi agama. Saat bernegara seseorang 
harus melaksanakan ideologi negaranya, tidak boleh 

menggunakan ideologi agama. Tidak 
ada satu pun negara yang dibentuk 
berdasarkan agama mampu member-
ikan kesejahteraan. 
 Ideologi suatu negara sep-
enuhnya diserahkan kepada kesepak-
atan masyarakat. Mereka mampu me-
nentukan kebijakan apa yang dapat 
membuat hidup mereka sejahtera. 
Contoh kongkrit sekulerisme ini ada-
lah Indonesia dengan pancasilanya 
sebagai ideologi negara. Ideologi pan-
casila harus dianut oleh setiap warga 
negara Indoensia, baik muslim, kris-
ten atau sebagainya. Agama tertentu 
tidak bisa dijadikan ideologi negara 
Indonesia. 

 Terakhir, dalam sekulerisme 
sosial, saat seseorang bersikap, 
bekerja, dan bergaul dengan baik, 
dia melakukannya bukan atas dasar 
doktrin agama, melainkan atas 
dasar naluri, pikiran dan intuisinya 
sendiri sebagai anggota masyarakat 
yang baik. Dia sama sekali tidak 
mengharapkan bahwa jika berbuat 
baik Tuhan akan memberikan pa-
hala atau balasan yang lebih baik. 
 Jika melakukan kebaikan 
maka akibatnya akan datang kebai-
kan lain. Ini adalah hukum alam. 

Apa yang didapatkan merupakan hasil kerjanya send-
iri, tidak ada peran Tuhan, kebaikan atau keburukan. 
Sekulerisme sosial ini memungkinkan jadi persoalan 
besar bagi eksistensi setiap agama, sebab keyakinan 
agama seseorang dapat menipis; agama akan ditingal-
kan sedikit demi sedikit. Bahkan, saat seseorang secara 
ekstrim meyakini pemahaman sekuler ini, lambat laun 
dia akan merasa tidak lagi memerlukan agama, bahkan 
Tuhan.[]

*)Leon Rohendi, adalah mahasiswa Religious Studies Pas-
casarjana UIN Bandung Semester awal.[]

 Pada kedalaman aku melihat kerumunan, 
terikat cinta pada satu volume tunggal,
yang disebarkan pada daun-daun di seluruh semesta: 
substandi dan aksiden hubungan-hubungannya,
seolah-olah terpadu bersama-sama pada jalan itu
yaitu apa yang Aku katakan walau sebuah terang 
sederhana.[](Dante)

Quot:

Sekulerisme adalah pe-
mahaman atau paradigma 
yang memisahkan urusan 

dunia dan agama, baik 
dalam ilmu pengetahuan, 
ekonomi, sosial-politik, 

maupun negara. [...]

ARTIKEL:
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KHATTAM SHUD DAN MEDIA
Bambang Qomaruzzaman Anees*

STATEMENT:

BERITA, apalagi yang terus-menerus diulang ternyata 
dapat meracuni konsep yang ada di benak kita. Teori 
semiologi Barthes memang menyatakan adanya rela-

si antara kata (expression) dan konsep (content). Keduanya 
dihubungkan (Relation) oleh pembaca dalam kerangka E-
R-C. Kata (sebagai E) bisa dikaitkan dengan isi atau konsep 
(C1) apapun tergantung pada kemampuan dan keluasan pe-
mahaman pembaca. 
 Menemukan berita yang 
dibiarkan tak netral seperti men-
emukan Khattam Shud dalam novel 
Salman Rushdie, Haroun and The 
Sea. Khattam-Shud adalah penguasa  
Tanah Chud yang kelam, dengan 
para pengikut yang fanatik yang 
bersumpah untuk membisu. Mereka 
menampik kata, memusuhi bahasa, 
membekukan sastra. 
 “Cerita  itu begitu 
menggembirakan,” Kata Khattam 
Shud, “Padahal Dunia ini ada bu-
kan untuk bersenang-senang. Dunia 
ini ada untuk dikendalikan,” sahut 
Khattam-Shud. “Dalam setiap cerita, 
setiap aliran di Samudera Dongen-
gan, terdapat sebuah dunia, sebuah 
dunia cerita yang tak bisa kukenda-
likan sepenuhnya.” (“And inside ev-
ery single story, inside every Stream 
in the Ocean, there lies a world, a 
story-world, that I cannot Rule at all”). Maka Khatam-Shud 
dan pengikutnya bekerja 24 jam mereka membenci cerita.
 Tapi mereka berhadapan dengan Rashid Khalifa, 
seorang pendongeng hebat. Dari mulutnya semua hal dapat 
menjadi cerita yang mencengangkan dan membuat penden-
garnya mengembara ke dunia fantasi. Saking hebatnya, ia 
dijuluki ‘Kaisar Omong Kosong’ (the Shah of Blah). Kema-
hiran mendongeng Rashid tak saja nemberikan kebanggaan 
pada dirinya dan anaknya; Harun,—atau menjadi sumber 
penghasilan utama untuk menghidupi keluarganya, namun 
juga membuat penguasa terpikat menggunakan dongengnya 
demi kepentingan politis mereka. Terutama untuk memikat 
perhatian massa.
 Namun ternyata ada orang yang tak bisa hidup sep-
enuhnya dari imajinasi. Soraya, isteri Rashid Khalifa, min-
ggat bersama tetangga mereka bernama Senggupta, setelah 
lelaki ini selalu mengejek eksistensi Rashid sebagai orang 
yang tak berpijak pada kehidupan nyata.
 Harun yang merasa galau akan kepergian ibunya, 
tanpa sadar ikut memojokkan ayahnya, “Apa guna segala 
cerita yang tak sepenuhnya nyata? (“What’s the use of stories 

that aren’t even true?“). Ditinggal istri dan diprotes oleh 
anaknya membuat Rashid terguncang. Mulutnya seperti 
terkunci, tak ada cerita hanya suara erangan saja.  Padahal 
waktu itu Rashid sedang diundang oleh seorang politisi 
di kota G untuk mengucapkan pidato omong kosongnya. 
Rashid akan dianggap berkomplot dengan lawan politik 
si pejabat jika tak bisa bercerita, ia dianggap memboikot 

program kampanye mereka.
 Dilanda penyesalan, Harun 
berusaha mengembalikan kemam-
puan ayahnya bercerita. Harun dan 
Rashid pun melakukan perjalanan 
mistis untuk memulihkan ke-
mampuan mendongeng ayahnya. 
Mereka  menuju Kahani, tempat 
di mana terdapat Samudera Don-
gengan (Sea of Stories), mata air 
sekaligus muara semua jenis kisah 
yang ada di dunia. Sesampainya di 
Kahani, kisah dan semuanya akan 
mengalir bebas dengan mudah 
menuju akhir cerita. Namun mer-
eka menemukan Samudera Don-
gengan terancam tumpas akibat 
diracuni oleh si jahat, Khattam-
Shud.
 Racun dari Khattam Shud itulah 
awal dari keputusasaan Soraya, ia 
membenci Imajinasi. Racun Khat-
tam Shud juga yang memasuki hati 

Rashid sehingga ia bersedih dan kehilangan suara naras-
inya. Begitu Samudera Dongengan diracuni oleh Khattam 
Shud, Rashid tak memiliki lagi cerita. Benaknya kosong, 
tanpa kata, apalagi imajinasi. Khattam Shud adalah sang 
tiran penguasa Chup, negeri gelap (bahkan lampu neon 
pun menyala hitam di sana), yang berada di belahan gelap 
rembulan.
 Harun menemukan rencana jahat yang lebih be-
sar lagi. Khattam Shud hendak menggelapkan semua ima-
jinasi. Khattam Shud melakukan kudeta semesta dengan 
membuat bulan terus berada dalam gelap, gerhana total 
imajinasi, sehingga tak ada lagi cerita di dunia ini. Be-
gitu alam terus menggelap, tak ada lagi cerita atau berita, 
serentak realitas pun berubah suram. Semuanya samar, 
dan dalam kesamaran itu tak aka nada kenyataan apalagi 
kebenaran. Harun berjuang dan tentu saja ada akhir yang 
menyenangkan ketika anak muda dengan semangatnya 
merobohkan semua yang tak mungkin.
 Ini memang kisah dongengan Salman Rushdi, ter-
jadi di sebuah negeri imajinasi bernama Alifbay. “There 

Setiap kata, di ruang sosial, 
memiliki medan maknanya 
tersendiri. Paling tidak ada 
tiga jenis makna kata di ru-

ang publik. Pertama, ada kata 
yang hanya terkait dengan 

makna denotatifnya saja. Ked-
ua, ada juga kata yang terkait 
dengan makna konotatifnya 
secara langsung. Ketiga, ada 
juga kata yang terkait dengan 

makna konotatif sekaligus 
dengan ideologi tertentu. [...]
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 ...the Divine Being is not 
fragmented, but wholly present in 
each instance, individualized in each 
theophany of His Names, and it is 
invested in each instance with one of 
these Names that He appears as Lord. 
—Ibn Arabi

Quot:

was once, in the country of Alifbay, a sad city, the saddest of 
cities, a city so ruinously sad that it had forgotten it name.” 
(Adalah sebuah negeri di Alifbay, sebuah kota yang sedih, 
kota yang tersedih, begitu terpuruknya kota itu dalam duka 
lara sehingga terlupa akan namanya). Tapi polanya sama 
dengan apa yang terjadi di alam nyata. Kuasai pikiran, maka 
realitas akan terkuasai.
 Khattam shud melakukan peracunan atas lautan 
dongengan demi untuk menguasai dunia pikiran. Jika meng-
gunakan Barthes, begitu content teracuni maka semua kata 
atau cerita (expression) tidak akan terelasi dengan content 
“yang sebenarnya”, ia akan berelasi dengan sesuatu yang 
bukan-bukan. Dibutuhkan seseorang seperti Haroun  yang 
berjuang untuk melawan Khattam Shud, mengembalikan 
imajinasi pada tempatnya, memberikan imajinasi pada se-
mua benak agar kata menemukan realitasnya.
 Setiap kata, di ruang social, memiliki medan 
maknanya tersendiri. Paling tidak ada tiga jenis makna kata 
di ruang publik. Pertama, ada kata yang hanya terkait dengan 
makna denotatifnya saja, tanpa konotatif apalagi mitos dan 
ideology. Kedua, ada juga kata yang terkait dengan makna 
konotatifnya secara langsung walaupun tidak terkait dengan 
ideology tertentu. Ketiga, ada juga kata yang terkait dengan 
makna konotatif sekaligus dengan ideology tertentu.
 Bila satu kata biasa dialihkan contennya, ia akan 
kehilangan artinya. Namun jika kata jenis kedua dan ketiga 
dialihkan contennya, yang hilang adalah mitos dan ideology 
dari suatu bangsa. 
 Oh ya, nama negeri Alifbay, cukup menarik untuk 
di amati. Kata ini selintas seperti alif ba, bunyi awal alfa-
betik Arab. Namun bila diurai akan ditemukan makna lain. 
Alif adalah huruf pertama dalam abjad Arab. Bay adalah te-
luk dalam bahasa Inggris. Maka Alifbay dapat ditafsirkan 
sebagai ‘negara di kawasan Teluk yang utama, punya posisi 
penting dalam percaturan dunia”. Bisa jadi makananya ada-
lah negeri Iran, suatu negeri yang disebut Rushdie sebagai 
“a sad city… a city so ruinously sad that it had forgotten its 
name.” 
 Mungkin ia mengaitkan Khattam Shud dengan 
Ayatullah Kumaini. Tapi kita kemudian menemukan Salman 
Rushdi mencoba meracuni lautan cerita dunia Islam melalui 
The Satanic Verses. Satu buku yang bagi Ziauddin Sardar 
begitu merenggut dirinya, “Tatkala saya baca The Satanic 
Verses, saya ingat, saya mulai gemetaran. Kemudian, ke-

tika saya susuri halaman demi halaman, saya mulai ter-
guncang, dan ketika tiba waktu saya selesai baca novel 
itu, saya telah menggigil kaku. Untuk kali pertama dalam 
hidup saya, saya menyadari seperti apa rasanya diperkosa. 
Saya rasa seolah-olah Salman Rusdhie menjarah semua 
hal yang saya peluk dengan mesra dan merampok sesuatu 
yang suci dan dalam yang menjadi identitas saya.”
 Bagaimana jika cerita itu kita ganti dengan beri-
ta? 

***
“Kyai Cabuli Santri di Bawah Umur”, demikian sebuah 
headline sebuah media pada tanggal 24 maret 2010.  Kyai 
bukanlah nama kata biasa, ia memiliki lebih dari makna 
denotasi --kata ini dimuati ideology tertentu. Begitu men-
dengar atau membaca nama Kyai terbayang sosok Kyai 
Haji Hasyim Asyari, Kyai Haji Ahmad Dahlan, dan Kyai 
lain yang biasanya mendiami sebuah pesantren. Pada 
nama Kyai melekat konsep mengenai ahli agama Islam di 
sebuah pesantren, dipenuhi kesalehan, berkharisme, dan 
menjadi sumber moral,  bahkan menjadi penyaring nilai 
(seperti dikemukakan Hiroko Horikoshi).
 Kamus Bahasa Indonesia (3) kurang lebih juga 
menyatakan hal serupa. Kyai berarti (1) sebutan bagi alim 
ulama (cerdik pandai dl agama Islam); misalnya Kyai Haji 
Wahid Hasyim; (2) alim ulama, misalnya  para kyai  ikut 
terjun ke kancah peperangan sewaktu melawan penjajah; 
(3) sebutan bagi guru ilmu gaib (dukun dsb): khabarnya 
Pak kyai bisa menghubungkan orang dengan roh nenek 
moyangnya.
 Di dunia pesantren kata kyai memiliki medan 
makna yang sedemikian ideologis.  KH. Mustofa Bisri, 
misalnya mendefinisikan kyai sebagai alladzina yand-
zurunal ummah bi ‘aynur rohmah (mereka yang mem-
perhatikan umat dengan pandangan kasih Sayang).  KH 
Abdullah Faqih Langitan memaknai kata kyai sebagai si-
nonim dari kata “Sheikh” (bahasa Arab).
 Secara terminologi (istilah), arti kata “Sheikh” 
itu sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Bajuri adalah 
“man balagha rutbatal fadli”, yaitu orang-orang yang te-
lah sampai pada derajat keutamaan, karena selain pandai 
(‘alim) dalam masalah agama (sekalipun tidak  sampai 
pada tingkat ‘allamah atau “sangat alim”), mereka menga-
malkan ilmu itu untuk dirinya sendiri dan mengajarkan 
kepada murid-muridnya. Sementara itu, makna kiai atau 
“Sheikh” dalam pengertian etimologi adalah “man balagha 
sinnal arbain”, yaitu orang-orang yang sudah tua umurnya 
atau orang-orang yang mempunyai kelebihan dalam bi-
dang spiritual dan diakui masyarakatnya. []

*)Bambang Qomaruzzaman Anees, adalah ketua Prodi Religious 
Studies Pascasarjana UIN Bandung.[]
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***

DIAKUI atau tidak, tantangan yang nyata dihadapi 
oleh umat Islam Indonesia saat ini; persoalan ukhu-
wah, karena umat sangat mudah dipecah-belah; ting-

ginya angka kemiskinan, sampai september 2013, ada 28, 55 
juta orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
 Dalam dunia pendidikan, Badan Pusat Statistik 
(BPS) menyebutkan IPM tahun 2012 sebesar 73,29 %; ting-
kat pendidikan  masih rendah. Data BPS melansir penduduk 
yang usianya 15 tahun ke atas, hingga tahun 2013 sebanyak 
19,33 % tidak tamat SD, 28,46 % berpendidikan SD, 20,80% 
berpendidikan SMP dan 31,40% berpendidikan SMA. Ang-
ka ini manggambarkan remaja dan pemuda usia produktif 
di Indonesia (yang mayoritas muslim) secara umum berpen-
didikan rendah. 
 Rapuhnya ikatan persaudaraan di antara umat Is-
lam, tingginya angka kemiskinan dan lemahnya kualitas 
pendidikan harus menjadi perhatian kita bersama, untuk 
menciptakan masyarakat beradab di bumi Indonesia, mulai 
dari pemuka agama, tokoh masyarakat, sampai pemerintah. 
 Buku “Ikhtiar Membangun Masyarakat Islam 
Berkemajuan” karya Prof. Dadang Kahmad, Guru Besar 
Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Direktur Pas-
casarjana, menjelaskan Muhammadiyah sebagai organisasi 
terbesar di Indonesia lahir dengan mengemban cita-cita ter-
wujudnya masyarakat utama, yakni masyarakat Islam yang 
sebenar-benarnya, yang dalam terminologi al-Quran disebut 
masyarakat terbaik (Khaira Ummah)
 Dengan perjuangan yang melintas zaman dan usia 
yang lebih dari seratus tahun, Muhamadiyah telah memban-
gun kesalehan organisasi-sosial; praktik nyata menjalankan 
perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya untuk menyatukan ke-
baikan dalam satu jamaah. Islam yang dijadikan ideologi 
persyarikatan adalah Islam berkemajuan yang menjadi dasar 
teologis bagi Indonesia berkemajuan. Kader Muhammadi-
yah meyakini hanya dengan ideologi inilah Indonesia akan 
berkembang menjadi negara modern dan berkemajuan (Bal-

datun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghofur). (h.I-ii)    
 Buku yang terdiri dari sebelas (11) tulisan dengan 
Kata Pengantar Prof. Dr. H. Din Syamsuddin, MA, (Ketua 
Umum PP Muhammadiyah) ini secara umum membahas 
empat tema besar. Pertama, bagian satu hingga lima men-
gupas berbagai problematika sosial umat Islam dewasa 
ini. Sebagai Guru Besar Sosiologi Agama, pendekatan 
sosiologis dalam memahami dan merumuskan Indonesia 
berkemajuan menjadi ciri khas yang melekat. Melalui 
tema ini, kita diingatkan kembali tentang perlunya mem-
bumikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. 
Mengembangkan toleransi dalam sebuah masyarakat mul-
tikultural merupakan sesuatu yang esensial. Pendidikan 
multikultural menjadi penting, mengingat multikultural-
isme tidak bisa dihindarkan, sebagai salah satu dampak 
globalisasi. Penyikapannya adalah dengan terus berlom-
ba-lomba dalam kebaikan (Fastabiqu Al-Khairât).
 Kedua, bagian enam dan tujuh menekankan po-
sisi Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi besar har-
us terus berbenah untuk menghadapi globalisasi. Namun, 
tema ini tidak terjelaskan secara utuh karena hanya mem-
bahas Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dan per-
pustakaan. Modal sosial (social capital) yang begitu be-
sar, berupa organisasi dengan jaringan hingga pedesaan, 
amal usaha dengan jumlah puluhan ribu, dan  jutaan ang-
gota serta kader, menjadikan Muhammadiyah berpeluang 
besar untuk memainkan peran utama dalam berbagai arus 
perubahan. Fokus penulis pada bagian ini lebih kepada 
kesiapan perpustakaan dan Perguruan Tinggi Muham-
madiyah sebagai amal usaha yang berfokus pada pengem-
bangan sumber daya manusia.
 Ketiga, bagian delapan dan sembilan membi-
carakan persoalan politik dan kepemimpinan. Perubahan 
tidak akan mungkin berhasil tanpa dukungan kepemimpi-
nan. Ini diungkap Robert S Kaplan dan David P Norton 
dalam bukunya The Execution Premium, perubahan akan 
berjalan sukses ketika para eksekutif berada di jajaran 
terdepan untuk melakukan perubahan. Para staf bertugas 
memberikan berbagai inisiatif strategik untuk sebuah ren-
cana besar kemajuan organisasi. Baginda Rasulullah Saw 
telah memberikan tauladan, bagaimana sifat, syarat dan 
seharusnya seorang pemimpin bertindak. Dalam proses 
memilih pemimpin, kesantunan harus dipegang, tidak 
menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. 
 Keempat, bagian akhir membahas ihwal dakwah, 
zikir dan kesalehan. Dakwah sebagai proses pencerahan 
untuk memperbaiki kehidupan, ikhtiar sistematis dan 
jangka panjang untuk perubahan sosial, harus disertai 
dengan peningkatan kualitas spiritualitas dan kesalehan; 
kesalehan yang tidak hanya bersifat individual, tapi juga 

MENJADI UMAT TERBAIK ALA MUHAMMADIYAH
IBN GHIFARI*

RESENSI:
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sosial. Dengan begitu, seorang kader Muhammadiyah sehar-
usnya saleh secara spiritual, sosial dan bermanfaat luas bagi 
lingkungan.
 Prof. Dr. H. Din Syamsuddin, MA menjelaskan 
usaha yang dilakukan Prof. Dadang Kahmad tentang pent-
ingnya dakwah pencerahan ini hendak mengingatkan kita 
semua tentang perlunya upaya strategik dalam memberi 
pencerahan dan pemberdayaan kepada masyarakat, agar 
mampu dengan cepat mencapai apa yang disebut umat ter-
baik. Karena itu perlu strategi jangka panjang dan pengelo-
laan program yang sangat baik. Persoalan mendasar dakwah 
saat ini lebih banyak berorientasi kepada ceramah. Padahal 
sejumlah  persoalan umat terus bertambah dan menjadi tan-
tangan bersama untuk dituntaskan. Prof. Dadang dengan 
kritis mengingatkan bahwa bukan sekedar dicerahkan pe-
mikirannya, dikuatkan imannya, umat juga harus diberdaya-
kan ekonominya. Karena itu, strategi dakwah yang terukur, 
berorintasi jangka panjang dan mampu menggandeng semua 
kekuatan umat menjadi sangat strategis. (h.viii)
 Mudah-mudahan, karya ini menjadi salah satu cara 
membangun Indonesia yang berkemajuan dengan meme-
gang prinsip berlomba-lomba dalam kebaikan (Fastabiqu 
Al-Khairât). Selamat membaca.[]

*) Ibn Ghifari: adalah staf litbang di laboratorium Ushuluddin,  dan 
pusat data, publikasi dan riset gedung Al-Jamiah, UIN Sunan Gu-
nung Djati Bandung.[]

              Wujud yang terlalu agung untuk 
berada di bawah pengaturan musti merupa-
kan objek cinta tertinggi. Karena ia musti 
merupakan puncak dalam kebaikan. Dan 
subjek cinta tertinggi idengatik dengan 
objek cinta yang tertinggi, yaitu Esensi-Nya 
(Tuhan) yang luhur dan mulia. Karena yang 

baik meminta yang baik melalui pencapaian dan penyerapan 
dimana kebaikan terkait dengannya, dan karena Kebaikan 
Pertama menyerapkan dirinya ke dalam aktualitas abadi, 
maka Cinta-Nya terhadap Dirinya  merupakan cinta yang 
paling sempurna dan paling lengkap. Dan karena tidak ada 
perbedaan di antara kualitas-kualitas ilahiyah dari Esensi-
Nya, maka cinta di sini merupakan esensi dan merupakan 
wujud yang murni dan sederhana, yaitu dalam hal Kebaikan 
Murni.

Dalam semua wujud, karena itu, cinta merupakan sebab bagi 
wujudnya, atau wujud dan cinta identik di dalamnya. Maka 
jelas bahwa tidak ada wujud yang samasekali tidak memiliki 
cinta. [...]

(Ibn Sina--Risalah Fi al-‘Isyiq)

Quot:
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