
“There are no whole truths; 
all truths are half-truths. 

It is trying to treat them as whole truths that plays the 
devil.”

—Alfred North Whitehead
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SEBUAH parodi menjadi menarik 
dikarenakan setiap adegannya 
selalu dimainkan menggunakan 

plesetan. Teknik ini memiliki keuni-
kannya sendiri, sebab walau kelihatan 
mengeritik, namun sedang mendidik. 
Entah berasal dari kata jilbab atau kata 
tersendiri, kita baru-baru ini dihen-
takkan oleh plesetan jilboobs. Betapa 
tidak, mata akan terbelalak, darah 
memuncak, dan pikiran liar ke mana-
mana. Seorang perempuan berpayu-
dara besar tampil berbalutkan jilbab 
serba ketat. Seolah asal, namun istilah 
jilboobs ini terasa sangat tepat apabila 
dihubungkan dengan konteks kata itu 
diasosiasikan. Ada berbagai paradoks 
yang telah menyebabkan kata plesetan 
jilboobs ini lantas jadi menggelitik. 
Ia menampilkan satu mode pakaian 
berindentitaskan keagamaan, tapi 
substansinya sendiri sedang diper-
tanyakan. Anehnya, plesetan jilboobs 
tidak membuat orang terusik, malah  
terhibur sekaligus tersentak tecenung. 
 Memandang tubuh manusia 
sebagai sesuatu yang bersifat fisik 
semata adalah kekeliruan besar. Sebab, 
tubuh memiliki keinginannya sendiri 
yang mutlak harus dipenuhi. Sekeras 
apa pun represi dilakukan, keinginan 
tubuh akan selalu mencari pengaktu-
alan, walau harus melalui cara-caranya 
yang sublim. Dalam berpakaian, tampil 
menarik adalah keinginan tubuh yang 
tak dapat dipandang ringan. Menentu-
kan ukuran, model, atau warna tidak 
didasarkan pada justifikasi pikiran, 
melainkan melalui kecerdasan tubuh 

sendiri. Sepenuhnya, tubuh menge-
tahui apa yang harus dan pantas 
menempel pada dirinya. Terlebih, jika 
tubuh harus berkaitan dengan tun-
tutan tampil menarik. Tuntutan ini 
kerapkali mengambil bentuk melalui 
pemusatan pada bagian-bagian tubuh 
yang dianggap istimewa, misalnya 
menampilkan berdada tegap pada 
lelaki menunjukkan keperkasaan atau 
memperlihatkan bertubuh montok 
pada perempuan menandakan kesub-
uran. 
 Namun begitu, permasala-
han berpakaian bagi seorang muslim 
tidak bisa sesederhana menutupi 
badan. Ada keharusan teologis untuk 
menyembunyikan bagian-bagian 
tubuh tertentu yang dikhawatirkan 
dapat memancing munculnya nafsu 
seksual berlebihan. Ketentuan ini tan-
pa kecuali berlaku bagi setiap orang, 
terlebih kaum Hawa. Karenanya, mer-
eka diperintahkan berjilbab, berpaka-
ian menutupi seluruh tubuh, kecuali 
wajah dan telapak tangan. Seiring 
perkembangan zaman para desainer 
muslim tiada henti-henti melahir-
kan mode-mode baru jilbab untuk 
ditawarkan kepada para pelanggan. 
Terlebih, para selebritis telah menjadi 
agen propaganda bagaimana pakaian 
jilbab diopinikan tidak kalah modis-
nya dibandingkan jenis pakaian lain. 
Pada ititik ini, kepentingan ekonomi 
memainkan peran. Mode-mode jilbab 
terbaru sengaja diciptakan dengan 
tujuan meraup keuntungan yang 
lebih besar. Imajinasi-imajinasi modis 

PARODI JILBAB:
Tuntutan Syar’i dan Tren Zaman

Abdullah Zen
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pun lalu didefenisikan terinci agar lebih 
menarik daya beli pelanggan. Walha-
sil, jilbab pun tidak lagi sebatas untuk 
mengaktualisasikan kesadaran keber-
agamaan, tetapi juga untuk mengikuti 
trend zaman.
 Situasi di atas mengakibatkan 
terjadinya berbagai paradoks dalam ke-
hidupan kaum muslim sendiri. Pertama, 
jilbab telah menjadi kewajiban kultural, 
dimana setiap kaum Hawa yang hidup 
dalam keluarga muslim mau tak mau 
harus mengenakan. Dalam keharusan 
kultural, psikologi perempuan harus 
mengalami pengekangan dimana suatu 
saat menuntut pembebasan. Kedua, 
dunia pasar menciptakan imajinasi-im-
ajinasi baru tentang kecantikan, khusus-
nya pesona erotisme. Berkaitan dengan 
kondisi pertama, situasi ini memuncul-
kan satu fenomana jilbab dalam bentuk 
jilboobs. Ketiga, setiap kaum Hawa tentu 
memiliki hak penuh dalam menentukan 
dirinya sendiri. Apakah yang akan dike-
nakakan, dalam bentuk bagaimana, atau 
untuk tujuan apa, hanya merekalah yang 
berhak memutuskan. Keempat, kaum 
Adam, halnya kaum Hawa, memiliki hak 
bebas untuk menggunakan pancain-
dera mereka. Adalah suatu kewajaran 
bahwa setiap anak Adam akan tertarik 
jika melihat hal-hal yang indah, ter-
lebih menggiurkan. Kalau pun pikiran 
menjadi liar, hasyrat seksual terangsang, 
maka bukankah kejadian ini adalah aki-
bat memandang?Lalu, mungkinkah agar 
kekacauan ini tidak terjadi, kaum Adam 
harus menghilangkan mata? Tentu mus-

tahil, sebab melawan kodrat alam. 
Ringkasnya, berbagai paradoks ini 
telah menjadi parodi bagi kaum 
muslim dalam mengaktualisasikan 
perintah mengenakan jilbab. 
 Kalau plesetan jilboobs 
dianggap sebuah parodi, maka se-
tiap parodi selalu meminta korban 
tertawaan. Lantas siapakah yang 
harus ditertawakan? Suatu parodi 
tidak pernah dimainkan oleh aktor 
tunggal, melainkan mengikutser-
takan yang lain. Sedikitnya, dalam 
sebuah parodi pasti ada subjek dan 
objek. Keduanya diperankankan 
dalam pola kontradiksi. Ada yang 
mengkritik dan dikritik, dipersalah-
kan dan dibenarkan, atau pelaku 
dan korban. Hebatnya, seburuk 
apa pun kejadian dalam cerita 
yang tampilkan, sekeras apa pun 
karakter tokoh yang dimainkan, 
dan sepedas apa pun kritikan yang 
dilontarkan, namun semua itu akan 
tetap membuat penonton tertawa 
riang. Bahkan, kalaupun semuanya 
itu ditujukan kepada penonton 
sendiri, mereka akan tetap bertepuk 
tangan. Siapakah produser skenario 
parodi itu? Jawabannya pasti ada, 
namun itulah parodi. Ia tak pernah 
memberikan kejalasan, melainkan 
kekaburan. Kenyataannya, manusia 
adalah pelaku sekaligus korban 
dalam drama panggung kehidupan.
[] 
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KONFLIK di Timur Tengah 
menjadi pembahasan yang 
tak berkesudahan, khususnya 

tragedi kemanusiaan yang menimpa 
rakyat Palestina. Beranekamacam teori 
dan sudut pandang dari para pakar 
sudah berkali-kali diulas berkaitan 
konflik berkepanjangan di tanah 
tempat lahir dan hadirnya banyak 
para utusan Tuhan ini. Namun begitu, 
kuatnya kepentingan, bahkan karena 
adanya konspirasi tingkat tinggi, lagi-
lagi membiaskan apa yang sebenarnya 
sedang terjadi di Pelestina. Konflik 
bersenjata antara Zionis Israel den-
gan kelompok-kelompok perlawanan 
Palestina selalu dikaitkan dengan siapa 
yang berhak menguasai Tanah Suci (al 
Quds). Benarkah Zionis Israel saat ini 

SIAPA SEBENARNYA 
ZIONIS ISRAEL?

Firdaus
tengah berusaha sekuat tenaga untuk 
merebut kembali tanah leluhurnya, 
atau hanya berdalih dan membuat 
kebohongan publik?
  Pada pembahasan 
kali ini tidak akan panjang lebar 
dikupas tentang siapa Bani Isra’il 
atau anak keturunan Nabi Ya’kub 
As. Pembahasan itu semua sudah 
sangat jelas dalam al Qur’an, Injil dan 
Taurat, bahwa Bani Isra’il terdiri dari 
dua belas suku yang berasal dari dua 
belas putra Nabi Ya’kub bin Ishak bin 
Ibrahim As. Sejarah mencatat bahwa 
umat Islam mendiami Tanah Suci 
(Palestina) sudah lebih dari 1400 ta-
hun, yakni semenjak zaman Khalifah 
Umar bin Khatab ra. sampai dengan 
sekarang. Kenyataan itu mengisyarat-
kan bahwa umat Islam lebih lama 
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mendiami Tanah Suci (Palestina) bila 
dibandingkan rentang waktu Bani Isra’il 
mendiami Tanah Suci itu sendiri di 
masa lalu.
 Fokus pembahasan kali ini 
adalah mempertanyakan tentang siapa 
Zionis Israel sebenarnya, dan faktanya 
sekarang mereka tengah mengklaim 
Tanah Suci (al Quds) sebagai tanah yang 
diisyaratkan dan dijanjikanTuhan bagi 
mereka dan kaumnya, yakni Bani Isra’il. 
Hal ini patut dipertanyakan lebih jauh; 
bagaimana Zionis Israel seharusnya dan 
sepantasnya di kalangan“Bani Isra’il”, 
dalam arti anak keturunan Nabi Ya’kub 
As. Pada kenyataan-
nya, para pakar 
dan ahli sepakat 
bahwa Zionis Isra-
el yang kini tengah 
berkuasa di Tanah 
Suci sama sekali 
tidak ada hubun-
gan nasab dengan 
anak keturunan 
Nabi Ya’kub As. 
Mereka adalah Ya-
hudi Eropa (white 
Jews) atau Yahudi 
non semit, bahkan 
bisa dikatakan 
Yahudi anti semit. 
Lebih eksrtimnya, kebanyakan berang-
gapan bahwa mereka ini sebenarnya 
adalah orang-orang tak bertuhan yang 
hanya mendompleng agama “Yahudi.”, 
sehingga wajar jika mereka membenci 

umat beragama secara umum dan 
umat Islam khususnya. 
 Dengan demikian, motivasi 
Zionis Israel merebut Tanah Suci 
(al Quds) adalah untuk menguasai 
semua aspek kehidupan di Pales-
tina, baik kekayaan alam, ekonomi, 
pemerintahan, dan memproklamir-
kan diri sebagai “Negara Yahudi.” 
Dalam rangka mencapai semua tu-
juan ini, Zionis Israel menggunakan 
kekuatan militernya untuk mengu-
sir penduduk Palestina. Sehingga, 
wilayah atau teritorial kekuasaan 
Zionis Israel semakin hari semakin 

meluas. Fenomena 
ini menjelaskan 
bahwa apa yang 
dilakukan Zionis 
Israel adalah ko-
lonialisme dan 
imperialisme 
yang dikemas 
sedemikian rupa 
dengan konspir-
asi tingkat tinggi.
[]

Di dunia ini, keben-
cian tidak pernah hilang melalui kebencian. 
Hanya melalui cinta kasih kebencian akan 

hilang. Ini adalah hukum abadi.[] 
(Buddha | Dhammapada No. 005)
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Hati manusia diciptakan oleh Yang 
Maha Kuasa 

bagaikan sebuah batu api
Ia mengandung api tersembunyi

 yang terpijar oleh irama dan kos-
mos—[] 

—Al-Ghazali

REALITAS segala sesuatu diten-
tukan oleh seberapa jauh dan 
dekatnya ia pada sumber esensi: 

dalam hal ini cahaya. Pada tataran 
realitas fisik, yang akan kita lihat 
adalah keterpilahan dan kaos. Di sini, 
segala bentuk kategori terjadi; entah 
itu kategori nilai, logika dan agama. 
Permasalahan kerap kali terjadi di 
wilayah ini. Hal itu disebabkan oleh 
semakin lekangnya manusia—sebagai 
subjek pengetahu—pada keasasian 
esensi dan eksistensi alam semesta. 
Fenomena lupa akan aspek mendasar 
ini (yakni aspek universal dalam tiap 
hal) menghantarkan pada fenomena 
khaos yang destruktif.
 Wacana di atas penting untuk 

Kosmologi Cahaya Al-Ghazali:
(Sebuah telaah reduktif)

Syihabulhajj

diketengahkan, mengingat bahwa 
kekacauan terjadi bahkan nyaris pada 
tiap aspek kehidupan (realitas)—sep-
erti masalah ekologi, kerusuhan antar 
umat beragama dan menipisnya nilai 
moral ditengah meningkatnya daya 
konsumsi (baca: masyarakat konsum-
tif). Memang, wacana ini mendekati 
realitas dalam gejala posmodern 
dewasa ini, sekaligus mengupayakan 
solusi yang paling mungkin. Karena 
di era posmodern ini, yang untuk 
meminjam perkataan Foucault;”era 
fragmentasi”, setiap orang pada 
akhirnya mengupayakan jalan bagi 
tiap persoalannya: dan itu sah. Dalam 
konteks ini multitafsir diperboleh-
kan—demikian pula halnya dengan 
kajian kosmologi.
 Secara spesifik, Al-Ghaz-
ali tidak memberikan penjelasan 
mengenai kosmologi. Dalam kitab 
kanoniknya mengenai tasawuf-falsafi 
Misykat Al-Anwar—jika ditelaah 
dengan seksama—barulah kemu-
dian apa yang bisa dikatakan dengan 

sistem ajaran kosmologinya tergam-
bar. Tentu saja setelah sebelumnya 
penelaah membaca argumentasi 
kalam atas kosmos Al-Ghazali da-
lam Tahafut. Perlu ditekankan lagi 
bahwa apa yang dimaksud dengan 
kosmologi di sini bukanlah satu 
telaah saintifik, melainkan telaah 
akan asas-asas fundamental realitas 
baik itu fisik ataupun metafisik.
 Sebuah gejala chaotic, bisa 
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saja hanya terjadi di luaran (tataran 
fisik). Permasalahan sekarang yang 
dihadapi, sebagaimana juga Arkoun kha-
watirkan yakni; “krisis bersama yang 
disebabkan oleh kondisi spiritual dunia 
modern. Dicirikan oleh rasa kehilangan, 
baik kepastian religius maupun pada 
Yang Transenden dalam cakrawala yang 
lebih luas. Bersamaan dengan terbitnya 
pandangan-dunia ilmiah, umat manusia 
mulai memandang dirinya sebagai pem-
bawa makna tertinggi (antroposentris) 
dalam dunia dan ukuran bagi segalanya, 
maka kehidupan mulai kabur dan kemu-
liaan harkat manusia memudar. Dunia 
kehilangan dimensi kemanusiawiannya, 

dan kita kehilangan kendali atas diri 
kita.”
 Karenanya, Al-Ghazali 
satu setengah milenium yang lalu 
mengungkapkan bahwa realitas 
yang sedang kita hadapi (realitas 
fisik) adalah satu bentuk kegelapan. 
Kita tahu bahwa dalam tiap hal 
yang gelap (secara metaforis), juga 
terkandung hal-hal yang tak jelas. 
Kosmologi Al-Ghazali mengupaya-
kan bahwa untuk menghadapi yang 
gelap, diperlukan sebuah unsur 
terang, dalam hal ini Intelek (baca: 
inteleksi) atau yang Transenden.
 Ketidakjelasan dan kekeru-
han realitas, menurut Al-Ghazali 
dipengaruhi oleh sudut pandang 
dan cara dalam mempersepsi. 
Sederhananya, semakin seseorang 
memandang dari ketinggian, maka 
ia akan melihat bagian-bagian besar 
dan umum, sedangkan semakin 
ia dekat dengan objek maka akan 
semakin subtil dan spesifik. Akan 
tetapi dalam kosmologi cahaya Al-
Ghazali, semakin seseorang meng-
hayati dengan seksama dan naik 
hingga mencapai tingkat cahaya 
yang lebih tinggi dari sebelumnya, ia 
akan melihat hal-hal umum seka-
ligus spesifik. Dalam praktek yang 
paling umum, cahaya kebenaran 
terkandung dalam buah renungan 
dan pikiran.
 Oleh karenanya, pent-
ing untuk disadari bahwa kenapa 
realitas kosmis sekarang ini me-
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Para ahli agama yang paling bijak ialah mereka 
yang tidak membuat orang berputus asa akan 
rahmat Allah atau kehilangan harapan akan 
sentuhan dan kasih sayang-Nya, tetapi juga tidak 
membuat orang terus menerus merasa aman dari 
pembalasan-Nya.[]

(Imam Ali r.a)

nampakkan diri dengan kekacauan 
bukannya dengan keteraturan. Jangan-
jangan yang keliru bukan tata kosmis 
itu sendiri melainkan persepsi kita 
mengenai kosmos yang mengakibat-
kan kekacauan-kekacauan. Lagi-lagi, 
penelaahan kosmologis atas asas-
asas fundamental perlu dilakukan. 
Kosmologi cahaya Al-Ghazali dalam 
hal ini menegaskan bahwa akar dari 
permasalahan parsialitas adalah 
persepsi manusia yang juga parsial. 
Karenanya, parsialitas hanya akan 
genap dan selesai ketika ia bertemu 
dengan Totalitas—entah itu totalitas 
Cahaya, Tuhan, atau pun kebenaran-
kebenaran yang meski tak semutlak 
Tuhan itu sendiri—tapi diupayakan 
dengan totalitas kebaikan. Bukankah 
pendar lilin juga sangat berarti dalam 
legamnya malam?[]
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TIDAK sedikit di antara kita para 
pendidik atau guru yang merasa 
telah menyampaikan banyak hal 

kepada anak didik tapi tidak memiliki 
pengaruh dan bekas yang diharapkan. 
Entah berapa banyak jumlah kata yang 
telah terucap dari lisan kita tapi tidak 
memiliki ruh yang dapat menggerak-
kan. Padahal pendidik atau guru adalah 
sosok yang seharusnya dapat digugu 
dan ditiru. Perkataan dan nasihatnya 
jadi acuan, sikap 
dan perbuatannya 
jadi tauladan. Lalu 
apa sebenarnya 
yang mesti jadi ba-
han evaluasi untuk 
para guru untuk 
mengatasi masalah 
tersebut? salah satu 
aspek yang harus 
jadi bahan evaluasi 
para pendidik adalah cara dia dalam 
mengkomunikasikan pesan kepada 
peserta didik. 
 Proses pembelajaran yang tidak 
komunikatif akan menyebabkan tidak 
tercapainya tujuan pendidikan yang 
diharapkan. Untuk mengatasi masalah 
itu, maka kita harus memperbaiki cara 
kita berkomunikasi dalam proses men-
didik. Sejarah telah mencatat tentang 
keteladanan Nabi Muhammad saw. yang 
telah sukses mendidik umatnya dalam 
waktu relatif singkat. Ternyata keber-
hasilan tersebut beliau raih disebabkan 
kemampuan Jawami’ al-Kalim yang 
telah dianugerahkan Allah padanya. Apa 

Konsep Jawami’ Al-Kalim
Hendi Triguna

yang dimaksud dengan Jawami‘ al-
Kalim itu? Jawami’ al-Kalim adalah 
kemampuan Nabi Muhammad Saw. 
dalam berbicara dengan perkataan  
yang ringkas, padat, namun sarat 
makna. Jawami’ al-Kalim dapat 
kita temukan dalam komunikasi 
verbal Nabi Saw. dalam keseharian-
nya pada beberapa bentuk, antara 
lain dalam bentuk ceramah, orasi/
pidato, pengajaran, khutbah, dan 

percakapan. 
Keistimewaan 
pesan yang 
disampaikan 
beliau dengan 
beberapa 
bentuk tadi 
terlihat dari 
kepiawaian 
menuturkan 
pesan dengan 

kalimat-kalimat yang singkat-padat 
tapi mengena dalam lubuk hati dan 
pikiran sekaligus. Sebagai contoh, 
sabda Nabi saw:   “Perang adalah 
siasat”, “Katakanlah aku beriman 
kepada Allah kemudian teguhkan 
pendirianmu!”, “Jangan marah”, dan 
lain-lain. 
 Kepiawaian dalam menge-
mas kata-kata dalam kalimat yang 
pendek, jelas, dan tidak bertele-tele 
tersebut memang tidaklah mudah. 
Diperlukan banyak belajar dan 
latihan. Ibrahim Amini (2006:219) 
menyatakan bahwa semua orang 
dapat melatih dan mengembangkan 
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kemampuan berbicaranya supaya lebih 
baik. Semua berpotensi dan merupa-
kan kelebihan bagi siapa saja sehingga 
bisa membuatnya jadi pembicara 
ulung. Para pendidik pun lanjut beliau 
harus memiliki kemampuan berbicara 
dengan baik, karenanya harus jadi pro-
gram pendidikan yang dipikirkan sejak 
awal. 
 Dari perspektif ilmu komu-
nikasi, selain dari faktor kepiawaian 
dalam menyampaikan pesan dengan 
Jawami’ al-Kalim, ada beberapa faktor 
lain yang menun-
jang keberhasilan 
komunikasi Nabi 
saw. Faktor perta-
ma adalah kredibil-
itas Nabi saw. se-
bagai komunikator 
yang telah diakui 
sebagai orang yang 
jujur dan dapat 
dipercaya sehingga 
tingkat keper-
cayaan masyarakat kepada beliau tidak 
diragukan. Faktor yang kedua adalah 
pesan yang disampaikan. Keselektifan 
beliau dalam memilih dan menyusun 
kata dalam kalimat yang singkat, 
padat, tapi sarat makna menjadi daya 
tarik sebuah pesan yang dikandung-
nya. Beliau terkenal sangat fasih dalam 
bahasa Arab dan melampaui tingkat 
orang Arab pada waktu itu. Faktor 
yang ketiga adalah penguasaan beliau 
terhadap karakteristik orang yang 

akan diajak bicara (komunikan). Be-
liau berbicara sesuai dengan kapasi-
tas dan kebutuhan orang yang diajak 
bicara. Faktor yang keempat adalah 
konteks. Nabi saw. senantiasa berbi-
cara sesuai dengan setting lingkungan 
yang dihadapinya. Tidaklah setiap 
ucapan beliau kecuali sesuai dengan 
situasi dan kondisi yang melatarbe-
lakanginya. Dan faktor yang kelima 
adalah sistem penyampaian. Sistem 
penyampaian terkait dengan metode 
dan media yang digunakan dalam 

penyampaian pesan. 
Nabi saw. meng-
gunakan banyak 
metode dan pemi-
lihan media yang 
tepat sesuai dengan 
kondisi orang yang 
diajak bicara.        
 Dengan 
demikian jelaslah 
bahwa penyampa-

ian pesan dengan 
perkataan yang ringkas, padat, dan 
sarat makna atau biasa disebut Jawa-
mi’ al-Kalim berikut faktor-faktor 
penunjangnya akan membantu para 
guru untuk menciptakan suasana 
belajar yang komunikatif.[]
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“Jika manusia mengenali ke-diri-annya, 
dan kesempurnaan-kesempurnaan yang 
dimilikinya serta jalan untuk meraihnya. 

Maka ia tidak perlu lagi memaparkan 
dalil-dalil rasional yang pelik dan berba-

gai bentuk doktrin agama”
— Muhammad Taqî Misbâh Yazdî

IHWAL KEHADIRAN manusia di alam 
semesta tak pernah dikehendaki, 
ia ada begitu saja. Secara eksis-

tensial ia terlempar kedunia, tak tahu 
dari mana dan akan kemana. Manusia 
diseret untuk bertanggungjawab atas 
nasibnya. Heidegger mengistilahkan 
drama eksistensi ini sebagai faktisitas, 
yakni ‘keterlemparan’, pada fase ini 
manusia menyadari akan kemengadaan-
nya, kemudian menjadi sadar bahwa ia 
tidak begitu saja tergeletak seperti batu. 
Dalam diktum Sartre “manusia dikutuk 
untuk bebas.”    
 Kebebasan dirayakan, manu-
sialah yang mampu memilih dan berke-
hendak. Atas dasar spirit tersebut, maka 
para pemikir modern memahaminya 
sebagai suatu bentuk kesadaran yang 
terkait dengan kebaruan (newness) 
dicirikan oleh; subjektivitas, kritik, dan 
kemajuan. Kesadaran modern yang 
bersumber pada nalar-rasionalitas 
memberontak terhadap cara berpikir 
metafisis ataupun teologis. Mereka men-
ganggap segenap nilai yang dibangun 
tradisi, pengetahuan, dan agama, seba-
gai belenggu kebebasan dan kreativitas 
manusia. Sebab ia masih berpegang 
pada sesuatu yang-lain selain dirinya. 

DARI MANUSIA 
MENJADI MANUSIA

Saeful Anwar

Melalui kitab Also Sprach Zarathus-
tra-nya, Nietzsche mengajak manusia 
untuk menjadi Manusia seutuhnya 
(Übermensch), yakni manusia yang 
menentukan nasib dirinya melalui 
dirinya sendiri yang tidak bergantung 
pada yang lain.
 Dengan  berpegang pada 
semboyan Horatius “sapere aude!” 
(beranilah berpikir sendiri!), maka 
manusia modern berkehendak oto-
nom dan bebas dari segala otoritas. 
Untuk sampai pada manusia seutuh-
nya, maka manusia mesti membunuh 
nilai yang absolut (Tuhan). Seiring 
dengan gerak zaman, maka World-
view macam ini, beserta tatanan so-
sial yang dihasilkannya ternyata telah 
melahirkan berbagai konsekuensi 
buruk bagi manusia beserta tatanan 
yang menyertainya. 
 Berangkat dari kegagalan 
manusia modern dalam memahami 
hakikat diri dan Ada-nya. Maka dasar 
kesalahan dalam perjalanan manusia 
kontemporer yaitu kelalaian dan ke-
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tiadaan perhatian terhadap hakikat diri, 
meminjam istilah Heidegger “manusia 
lupa akan adanya”. Persoalan ini diper-
parah dengan munculnya pseudo-ilmu 
(sosiologi dan psikologi), demikian un-
gkap Frithjof Schuon. Persoalan funda-
mental ini telah menyebabkan manusia 
meninggalkan fitrah-nya dan terjerumus 
ke lembah kehancuran. Dalam keadaan 
seperti ini, kesalahan telah termani-
festasi dalam bentuk 
ihwal tujuan asali 
dan hakiki yang telah 
terabaikan, kemudian 
terkubur dalam palung 
kealpaan. Secara kritis 
kita layak mempertan-
yakan apa yang tersisa 
dari manusia?
 Problematika 
manusia kontemporer, 
menurut Misbâh Yazdî 
dalam bukunya Self 
Recognition for Self-
Improvement, yaitu 
visi manusia kontemporer merupakan 
sesuatu yang tidak alamiah sekaligus 
menyimpang dari alur penciptaan sang 
Khaliq. Oleh karena itu, Misbâh Yazdî 
mengajak manusia untuk memfokus-
kan diri dalam merenungi secara 
mendalam sejumlah hasrat-hasrat fitri 
dan tendensi-tendensi (kecendrungan) 
alamiah yang berperan penting yang 
bersifat mendasar dan prinsipil yang 
terdapat pada manusia. Misbâh Yazdî 
mengajak kita merumuskan ulang 

bagaimana menjadi manusia yang 
seutuhnya, manusia yang terbebas 
dari kategori-kategori yang sudah 
dirumuskan oleh agama, sains, dan 
budaya. Melalui metode pengkajian 
aspek-aspek eksoteris dan esoteris 
dengan memanfaatkan data-data 
ilmu pengetahuan, sains, dan ajaran 
agama-agama, dengan tujuan supaya 

manusia sampai pada 
pemahaman baru akan 
Ada-nya.   
 Menurut penulis, 
Misbâh Yazdî, mengajak 
manusia merenungi ke-
dirian-nya yang ditinjau 
dari aspek keberadaan-
nya (hakikat) sebagai 
wujud yang memiliki 
potensi dan kapabilitas 
untuk menjadi manusia 
seutuhnya. Manusia 
bukan hanya sekedar 
atribut hayawan al-
nathiq yakni “hewan 

yang berpikir” namun ia juga makhluk 
yang senantiasa mengelak untuk diru-
muskan.[]

Setiap nabi dan setiap orang saleh 
punya cara sendiri, 

tapi semua menuju kepada Tuhan.
Semua cara sebenarnya satu.[]

(Rumi)
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DEWASA INI tentunya kita telah 
mengetahui betapa modernnya 
dunia kita karena telah meng-

hasilkan kebudayaan dan peradabaan 
yang sangat maju dan berkembang. Itu 
ditandai dengan maju dan berkembang-
nya ilmu pengetahuan di segala bidang 
baik secara filosofis maupun praktis. 
Dan juga dewasa ini kita juga mengeta-
hui dampak negatif dari pengetahuan 
manusia yang tak terkendali akibat dari 
manusia sebagai objek penemu dan 
peramu kemajuan yang mengakibatkan 
kehilangan spirit dalam menjalani hidup 
di tengah panas dan dinginnya dunia 
yang sulit diterka kecuali dengan ilmu.
 Seperti matahari akhirnya ter-
benam juga di ufuk barat, seperti kein-
dahan kelopak sang mawar akhirnya 
layu juga, begitupun keadaan manusia 
saat ini, di tengah arus globalisasi yang 
tak tertahankan, di saat manusia mulai 
kehilangan arah atau merasa tak terk-
endali di akibatkan kejenuhan dalam 
hal-ihwal spiritual sehingga mencari 
jejaj-jejak kearifan di segala hal dan rela 
mengorbankan waktunya hanya untuk 
kepuasan diri pribadi atau kelompok 
dengan mengorbankan uangnya sampai-
sampai memunculkan konflik pribadi 
maupun komunitas yang ujung akan 
terjadi perselisihan diantara mereka 
tersebut. Apakah harus sedemikian rupa 
membunuh makna sejati manusia dan 
harus seperti itukah peradaban dan 
kebudayaan yang maju dan berkembang 
ini dalam bersaing untuk perdamaian 
dan kebahagiaan mengorbankan anu-

MUSIK 
SEBAGAI SPIRIT ALTERNATIF

Wanda Rsyid Husada
grah terindah yang Tuhan ciptakan 
sebegitu bijak. Lalu, mungkinkah 
ada alternatif lain untuk menghilan-
gkan atau paling tidak meredakan 
keresahan yang terjadi dalam diri 
manusia untuk menghidupkan spirit 
yang positif tanpa harus mengor-
bankan diri atau kelompok yang 
sudah layu dan terbenam tersebut?, 
saya rasa ada, selalu dan pasti ada 
alternatif lain untuk menghidupkan 
kembali spirit itu. Jalan yang saya 
pilih adalah musik.
 Musik, semua orang pasti 
mendengarkan musik semenjak 
kecilnya hingga dewasa kelak nanti 
baik itu musik yang bergenre pop, 
rock, metal, punk, ska, reggae, 
blues dan grunge, bahkan ada yang 
mengidolakan secara fanatik si 
grup musik tersebut. Lantas apa itu 
musik, musik adalah suara-suara 
dari berbagai benda dan alat musik 
yang di susun sedemikian rupa  seh-
ingga mengandung irama, lagu, dan 
keharmonisan yang dimainkan se-
cara ikhlas dan bertanggung jawab. 
Nietzsche dalam bukunya yang ber-
judul Twilight of The Idols  mengata-
kan bahwa “Tanpa musik, kehidupan 
adalah sebuah kesalahan”, mungkin 
juga tanpa filsafat, tanpa agama, 
tanpa ilmu pengetahuan, tanpa cinta 
kebijaksanaan dan lain sebagainya 
semua adalah kesalahan. Oleh kar-
ena itu musik merupakan salah satu 
bagian terpenting dalam kehidupan 
manusia, selain menghibur, musik 
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dapat pula mencerdaskan manusia 
dan terapy kesehatan untuk mengobati 
stress pada manusia, setelah semuanya 
rasa sakit terobati timbullah spirit 
untuk hidup dan mencapai prestasi.
 Selalu ada musik dalam hatiku, 
begitupun selalu ada musik dalam se-
tiap helai keyakinan beragama, sosial, 
dan budaya. Mengapa demikian, karena 
musik bersifat nyaman, menenang-
kan, membuat rileks, berstruktur dan 
universal. Dalam beragama misalnya, 
adanya musik saat kita melaksanakan 
ibadah secara rutin dan kontinyu seh-
ingga saat kita meninggalkan ata melu-
pakan ibadah maka kita makan merasa 
kehilangan dan hampa di mata diri 
dan diri lainnya. Dalam sosial pasti ada 
aturan-aturan yang berlaku untuk di 

taati agar terciptanya suatu keadilan 
dan keharmonisan, dan bila dilanggar 
maka akan terkena hukuman. Dalam 
budaya selalu ada hymne kebanggaan 
yang menjadi ciri khas budaya terse-
but, itulah beberapa hal perihal musik 
yang selalu ada di setiap hal baik di 
sadari ataupun tidak.
 Jadi musik sebagai spirit 
alternatif adalah alat terapy untuk 
memelihara kesehatan fisik, men-
tal, emosional, menumbuhkan dan 
menciptakan spirit yang layu dan 
tenggelam di tengah berkembangnya 
ilmu pengetahua majunya peradaban, 
itupun jika musik diterapkan men-
jadi sebuah terapy. Salam bijaksana, 
semoga semua makhluk bijaksana.[]
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STATEMENT:
TAGORE, DAN PENJAGA KEBUN

Bambang Qomaruzzaman Anees

MENGELOLA satu program studi 
memiliki kisah tersendiri, dan 
tentu saja sejumlah masalah. 

Keinginan yang besar, melompat-lom-
pat, berhadapan dengan kondisi yang 
terus mengurung: persis seperti peserta 
lomba balap karung. 
 Di dalam karung itu, mungkin 
masih ada banyak kutu di dalamnya, ter-
lintas sajak Rabindranath 
Tagore tentang “Panggilan 
Hidup” (dalam antologi 
Tukang Kebun) seorang 
anak sekolahan yang 
juga melompat-lompat. 
Anak itu mungkin ter-
tekan harus setiap hari 
bersekolah: mendengar, 
disalahkan, mengerja-
kan tugas, diuji, dikritik, 
dan harus menempa diri 
berdasar aturan. Maka, ia 
memimpikan jadi penjual 
keliling yang “tak ada yang 
memburu, tak ada jalan 
yang harus ditempuh, juga tak ada tem-
pat kemana ia harus pergi”. Kita tahu, 
penjaja keliling terus berputar, tak jelas 
alamat, hanya hendak ada yang mem-
beli: begitu bebas. 
 Malam harinya, anak itu 
merasa terpanggil oleh suara yang lain. 
Ia mungkin merasa lelah harus tidur 
setelah ayahnya berkata, “tidurlah, be-
sok kau harus bangun pagi-pagi untuk 
sekolah”. Seraya ia menemukan pang-
gilan hidupnya dari tukang ronda yang 
“tak pernah tidur selama hidupnya”. 
Sambil menutup mata, diantara jaga 
dan kantuk, anak itu berucap, “aku ingin 
jadi peronda, berjalan sepanjang malam 

sambil menghalau bayang-bayang 
dalam lampuku”
 Inikah panggilan hidup?
 Sejumlah mahasiswa baru 
mungkin mengalami perasaan yang 
sama. Ada banyak kesenangan yang 
mereka tinggalkan ketika harus 
masuk kelas, mendengar dosen 
bicara soal teori dan teori. Pikiran-

nya dengan cepat berlari 
menerobos jeruji jen-
dela, berlarian tertawa 
sebagai penjaja kelil-
ing atau tukang ronda. 
Seorang dosen, dalam 
kali ini, harus menjelma 
menjadi “tukang sihir” 
yang membuat mulut 
ternganga, dan menum-
buhkan benih pada 
benak mereka. Benih 
itu menggelitik kepala 
mereka, geli, agak gatal, 
namun menyenang-
kan. Kesenangan dari 

pertumbuhan itu membuat mereka 
lupa pada peluang kebebasan pen-
jaja keliling atau tukang ronda.
 Seorang dosen mungkin 
seperti tukang kebun. Mengamati 
pertumbuhan benih-benih baru, 
memutuskan kapan saatnya mem-
beri nutrisi, pupuk, dan memind-
ahkan satu perdu agar tak merusak 
benih baru. Lalu ketua program 
studi (atau dekan, direktur, dan 
rektor) adalah Tukang Kebun yang 
lebih luas lagi, mewadahi semua tu-
kang kebun agar terus memelihara 
dan menumbuhkan tanamannya 
dengan riang. 
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 Tak mudah. Tentu saja. Tapi 
bukan berarti tak mungkin.
 Bulletin ini dikelola oleh 
mahasiswa baru, sebagai bingkisan 
seperti pada puisi Tagore yang ini:

Suatu pagi dalam kebun bunga se-
orang gadis buta datang memberikan 
untaian bunga kepadaku, dalam bung-
kus daun seroja.
Kukalungkan untaian bunga itu di 
leherku, dan berlinanglah airmataku.
Kucium dia dan kataku, ”Engkau buta 
seperti bunga-bunga itu pula. Engkau 
sendiri tidak tahu betapa indahnya 
pemberianmu.”

 Selalu ada mahasiswa yang 

kelak akan terus memberikan bing-
kisan serupa. Hati ini harus terus 
melembut agar bisa menerimanya 
dengan kecupan mesra pengasuhan.  
Kecupan itu mudah-mudahan men-
jadi kecupan dalam cerita HC Ander-
son yang memulihkan “tidur panjang” 
para penidur, mahasiswa-mahasiswa 
itu.
 Atau justru sebaliknya. Bul-
letin ini yang mungkin jadi kecupan 
pembangun lelap untuk kita. Sebagai 
dosen atau pengelola, kita mungkin 
lama terlelap karena membayangkan 
diri  menjadi yang lain: penjaga kelil-
ing atau tukang ronda dalam sajak 
Tagore.
Selamat Membaca![]


