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Motivasi diri
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik.” (An-Nahl: 125)

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat 
manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan 
sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui.” (Saba: 28)

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) 
Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan 

kedudukanmu.” (Muhammad: 7)

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian 
bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.”                                                      

(Hadits riwayat Bukhari)

“Agama itu adalah nasehat”, kami katakan: “Untuk siapa?” 
Beliau bersabda: “untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya dan 

para pemimpin umat Islam dan umat Islam secara umum.” 
(Hadits riwayat An-Nasai)

“Perkara ini (Islam) akan merebak di segenap penjuru 
yang ditembus malam dan siang. Allah tidak akan 

membiarkan satu rumahpun, baik gedung maupun 
gubug melainkan Islam akan memasukinya sehingga 

dapat memuliakan agama yang mulia dan menghinakan 
agama yang hina. Yang dimuliakan adalah Islam dan yang 

dihinakan adalah kekufuran”

(Hadits riwayat Ibnu Hibban)
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Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekua-
tan, kemudahan dan kenikmatan bagi seluruh umat-Nya. 
Sholawat dan salam semoga senantiasa selalu melimpah ke 
haribaan baginda penghulu para nabi, Muhammad SAW.

Sejak tahun 2010 saya sudah menulis beberapa bab 
dalam buku ini, oleh karenanya saya merasa sangat bersyu-
kur sekali akhirnya dapat menyelesaikan buku ini. Dengan 
banyaknya kegiatan aktivitas yang berbeda serta keterba-
tasan diri dalam banyak hal, sempat menjadikan buku ini 
tertunda penerbitannya. Buku ini merupakan refleksi penu-
lis ketika dulu menjadi tutor dalam mata kuliah ‘Islamic Po-
litical Thought’ yang dalam beberapa hal saya kembangkan 
agar supaya relevan untuk disajikan dalam bentuk buku.

Latar belakang ditulisnya buku ini disebabkan karena 
masih sulitnya mahasiswa pada saat itu mencari litera-
tur tentang isu-isu global yang dibahas dari sudut ‘Islamic 
worldview’. Harus diakui bahwa kebanyakan karya yang ada 
masih banyak merujuk pada ‘West oriented’, padahal seba-
gai Muslim kita dituntut untuk tau, serta kira-kira adakah 
suatu solusi alternatif yang ditawarkan oleh ajaran Islam. 
Tidak dipungkiri terkadang kelemahan umat ini adalah keti-
dakdekatan atau mungkin ketidaktahuan umat itu sendiri 
akan ajaran Islam, sehingga mudah sekali menerima ‘men-
tah-mentah’ pemikiran dan pandangan dari luar tanpa me-
nyaringnya sama sekali. Yang mana entah itu disadari atau 
tidak, belum tentu memberikan kebaikan bagi umat ini.

Buku ini sebenarnya merupakan lanjutan serta respon 
dari terbitnya buku saya yang pertama berjudul Kebang-
kitan Islam. Ada semacam permintaan dari para pembaca 

Sepatah Kata
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agar saya dapat memberikan pandangan dalam Islam me-
ngenai berbagai masalah kontemporer yang terjadi akhir-
akhir ini. Masih ditulis dengan bahasa yang sederhana dan 
apa adanya, berharap semoga dapat memberikan pemaha-
man yang lebih baik serta mudah untuk dimengerti.

Akhir kata, penulis ingin berterima kasih kepada mereka 
yang telah menolong dan mendukung secara moril maupun 
materil hingga selesainya buku ini, khususnya untuk kedua 
orang tuaku H. Hamdani Abdulkadir dan Hj. Fariani Syarifah, 
serta adikku tercinta Umar Haris Sanjaya.

Namun disadari, penulis tidak akan pernah mampu me-
nyelesaikan ini semua tanpa hasil jerih payah orang-orang 
disekitarku, pendidik-pendidikku yang tak pernah mengenal 
lelah. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya hatur-
kan kepada pamanku Om Ngaliman yang telah mengenal-
kanku akan Al-Qur’an, dosenku Dr. Surwandono, S.Sos., 
M.Si. dan Dr. Hamid Fahmi Zarkasyi yang senantiasa me-
nginspirasiku, teman-teman seperjuangan Lez Blues Azza-
virtium 678, teman-teman di International Program of In-
ternational Relations, keluarga besar NFP Indonesia, Korps 
Mahasiswa Hubungan Internasional UMY, adik-adik kelas di 
Islamic World class, sahabat pecel bersama Mas Budi, Mas 
Aan, Mas Ichan, Mas Qodar, Pak Mas’ud dan Nuansa Empat 
Design, Pak Hafidh Asrom, Pak Wafda, Pak Cholid Mahmud, 
Pak Afnan Hadikusumo, Pak Wafa, Pak Suraji, Pak Jarwo, 
Mas Badruz, Mas Andri, Mas Rully, Mas Hafidh, Mas Anas 
beserta seluruh teman-teman semua di lingkungan gedung 
MPR/DPR/DPD Republik Indonesia.  

“Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain 
dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesung-
guhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijak-
sana.” (Al-Baqarah: 32)
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Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan 
kekurangan di dalam buku ini. Maka dari itu, kritik dan saran 
dari para pembaca sangat saya tunggu dan nantikan. Untuk 
itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih. Saya hanya 
berharap, mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat mem-
berikan manfaat, sekalipun mungkin amatlah kecil, bagi para 
pembaca, dunia akademis dan masyarakat pada umumnya.

            Jakarta, 24 April 2012
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Globalisasi dan Dampaknya
Bagi Umat Islam

Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi*

Perkembangan dunia Islam dalam berbagai bidangnya 
tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan glo-
balisasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkem-
bang pesat. Globalisasi ditandai oleh kebijakan pasar bebas 
dan dipengaruhi juga oleh ideologi liberal yang merupakan 
karakter pandangan hidup Barat. Globalisasi yang ditung-
gangi faham liberalisme dan gerakan liberalisasi dalam se-
gala sektor telah membawa dampak yang luas dan serius 
terhadap kehidupan umat Islam. Artinya globalisasi dengan 
segala ideologi yang terkandung didalamnya telah merasuk 
kedalam sistim ekonomi, politik, budaya, sosial, dan bahkan 
kedalam pemikiran keagamaan Islam. Fakta yang paling me-
nonjol yang penting untuk disoroti adalah yang berkaitan 
dengan dunia pendidikan. Sebab pengertian globalisasi itu 
sendiri telah mengharuskan terbukanya sekat-sekat agama, 
budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan politik.  

Globalisasi telah menjadi sebuah kata yang memiliki 
makna tersendiri yang seringkali kita baca dan dengar. Ba-
nyak pengguna istilah globalisasi memahaminya berbeda 
dari makna yang sesungguhnya. Realitas semacam ini bisa 
diterima mengingat tidak ada definisi yang tunggal bagi 
makna globalisasi. R. Robertson (1992:8) misalnya, meru-
muskan globalisasi sebagai:”... the compression of the world 
and the intensification of consciousness of the world as a 
whole.” (R. Robertson (1992). Globalization: Social Theory 
and Global Culture. London: Sage Publications, hal. 8).

Kata Pengantar
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Arti globalisasi dalam perspektif pandangan atau cara 
berfikir dijelaskan oleh Macionis, J.J. dan Plummer dalam 
tiga poin: pertama, ikatan dan saling berhubungan masyara-
kat dunia kini semakin meningkat. Kedua, pandangan global 
dapat membuka mata kita bahwa berbagai masalah kema-
nusiaan yang dihadapi suatu masyarakat tertentu di daerah 
yang terpencil sekalipun dapat dilihat secara lebih serius 
dan secara global. Ketiga, berfikir secara global adalah jalan 
terbaik untuk belajar lebih banyak tentang diri kita.( Maci-
onis, J.J.  and K.Plummer, Sociology a Global Introduction, 
London: Prentice Hall, Europe, 1998).  

Globalisasi juga bisa dianggap sebagai penyebaran dan 
intensifikasi dari hubungan ekonomi, sosial, dan kultural 
yang menembus sekat-sekat geografis ruang dan waktu. 
Dengan demikian, globalisasi hampir melingkupi semua hal 
yang berkaitan dengan ekonomi, politik, kemajuan teknolo-
gi, informasi, komunikasi, transportasi, dan lain-lain. Penye-
baran dan intensifikasi hubungan antar satu Negara dengan 
Negara lain dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, 
teknologi, informasi, dan sebagainya. telah menjadikan 
pengertian globalisasi lebih luas lagi. Maka tidak heran jika 
J.A. Scholte menyimpulkan bahwa setidaknya ada lima ka-
tegori pengertian globalisasi yang umum ditemukan dalam 
literatur. Kelima kategori definisi tersebut berkaitan satu 
sama lain dan kadangkala saling tumpang-tindih, namun 
masing-masing mengandung unsur yang khas. Kategori itu 
adalah sebagai berikut:

1. Globalisasi sebagai internasionalisasi. Dengan pema-
haman ini, globalisasi dipandang sekedar `sebuah kata sifat 
(adjective) untuk menggambarkan hubungan antar-batas 
dari berbagai negara’. la menggambarkan pertumbuhan 
dalam pertukaran dan interdependensi internasional. Se-
makin besar volume perdagangan dan investasi modal, 
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maka ekonomi antar-negara semakin terintegrasi menuju 
ekonomi global di mana `ekonomi nasional yang distingtif 
dilesap dan diartikulasikan kembali ke dalam suatu sistim 
melalui proses dan kesepakatan internasional’.

2. Globalisasi sebagai liberalisasi. Dalam pengertian ini, 
“globalisasi” merujuk pada sebuah proses penghapusan 
hambatan-¬hambatan yang dibuat oleh pemerintah ter-
hadap mobilitas antar negara untuk menciptakan sebuah 
ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa-batas. Mereka yang 
berpendapat pentingnya menghapus hambatan-hambatan 
perdagangan dan kontrol modal biasanya berlindung di 
balik mantel globalisasi.

3. Globalisasi sebagai universalisasi. Dalam konsep ini, 
kata global digunakan dengan pemahaman bahwa proses 
mendunia dan globalisasi merupakan proses penyebaran 
berbagai objek dan pengalaman kepada semua orang ke se-
luruh penjuru dunia. Contoh klasik dari konsep ini adalah 
penyebaran teknologi komputer, televisi, internet, dan lain-
lain.

4. Globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi 
(lebih dalam bentuk yang Americanised). Globalisasi dalam 
konteks ini dipahami sebagai sebuah dinamika, dimana 
struktur-struktur sosial modernitas (kapitalisme, rasionalis-
me, industrialisme, birokratisme, dsb.) disebarkan ke selu-
ruh penjuru dunia, yang dalam prosesnya cenderung meru-
sak budaya setempat yang telah mapan serta merampas 
hak self-determination rakyat setempat.

5. Globalisasi sebagai penghapusan batas-batas teritorial 
(atau sebagai persebaran supra-teritorialitas). Globalisasi 
mendorong rekonfigurasi geografis, sehingga ruang-sosial 
tidak lagi semata dipetakan dengan kawasan teritorial, ja-
rak teritorial, dan batas-batas teritorial. Dalam konteks ini, 
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globalisasi juga dipahami sebagai sebuah proses (atau se-
rangkaian proses) yang melahirkan sebuah transformasi 
dalam spatial organisation dari hubungan sosial dan tran-
saksi-ditinjau dari segi ekstensitas, intensitas, kecepatan 
dan dampaknya yang memutar mobilitas antar-benua atau 
antar-regional serta jaringan aktivitas. ( Scholte, J. A. (2000). 
Globalization: A critical Introduction. London: Palgrave, hal. 
15-17).

Lebih spesifik dan lebih expansif lagi globalisasi didefinisi-
kan P. Kotter (1995:42) sebagai, “...the product of many for-
ces, some of which are political (no major was since 1945), 
some of which are technological (faster and cheaper trans-
portation and communication), and some of which are eco-
nomic (mature firms seeking growth outside their national 
boundaries). (…..akibat dari berbagai kekuatan, diantaranya 
adalah politik, teknologi [transportasi dan komunikasi yang 
lebih cepat dan murah], dan ekonomi [perusahaan-perusa-
haan yang telah matang mencari pertumbuhan diluar batas 
Negara mereka] (Scholte, J. A. (2000). Globalization: A criti-
cal Introduction. London: Palgrave, hal. 15-17). 

Dari pengertian-pengertian diatas maka globalisasi bu-
kan lagi terbukanya batas-batas territorial atau batas-batas 
negara tapi masuk dan bercampurnya ide-ide Barat sekuler 
liberal ke Negara-negara lain selain Barat, khususnya dunia 
ketiga atau dunia Islam. Maka, jika demikian, Negara-negara 
Islam tidak lepas dari pengaruh perkembangan globalisasi, 
dimana ilmu, teknologi yang dibawa oleh ekonomi, politik, 
budaya dan faham-faham lain dari Barat telah mengakibat-
kan perubahan-perubahan yang signifikan baik negatif mau-
pun positif dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia terma-
suk di Negara-negara Eropah, Amerika Utara dan Selatan, 
New Zealand dan Australia sekalipun. (Kotter, P. (1955). The 
New Rules How to Succeed in Today’s Post-Corporate World. 
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New York: The Free Press, p. 42.) 

Contoh yang paling riil dari dampak globalisasi terha-
dap bangsa-bangsa di dunia, khususnya dunia ketiga adalah 
strukturisasi kembali sistim pendidikan swasta mereka. Hal 
ini ditandai oleh penerbitan pinjaman pendidikan oleh In-
ternational Monetary Fund (IMF) dan the World Bank. Pe-
ngaruh dari strukturalisasi tersebut sangat massif, namun 
yang menonjol adalah terhadap perguruan tinggi. Sebab 
pendidikan tinggi merupakan salah satu andalan nasional 
untuk masuk kedalam persaingan global. Ilmu pengeta-
huan berbasis ekonomi (Knowledge –based economy) yang 
dibawa oleh arus globalisasi terus berkembang dan dikem-
bangkan dengan cara-cara yang tidak pernah ada sebelum-
nya. Diantaranya adalah dengan penggunaan internet yang 
telah menjadikan ilmu pengetahuan lebih mudah diperoleh 
dengan secara transparan, sementara di beberapa negera 
berkembang kebutuhan akan pendidikan tinggi meningkat 
dan menuntut Negara atau sektor swasta untuk mendirikan 
perguruan tinggi baru. Dalam beberapa kasus globalisasi 
dan liberalism mengakibatkan tren baru perpindahan uni-
versitas-universitas negeri menjadi swasta.         

Disebabkan oleh liberalism dan materialism lah maka 
pendidikan hampir diseluruh dunia menjadi industri utama. 
Pendidikan bukan lagi tempat untuk transformasi ilmu pe-
ngetahuan dan proses perubahan perilaku, tapi juga meru-
pakan organisasi dan lembaga sosial yang bekerjasama 
secara harmonis dengan sistim pendekatan yang memiliki 
tujuan dan fungsi sosial, psikologis, politis dan ekonomi. 
(Owens, R.G. “Organizational Behavior in Education, Boston: 
Pearson Education 2004;  lihat juga Popenoe, D.  Sociology, 
New Jersey,: Prientice Hall, 1991, p.428) Pendidikan juga di-
kaitkan dengan nilai-nilai pragmatis di masyarakat yang di-
dominasi oleh orientasi pertumbuhan ekonomi. 
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Jadi salah satu efek yang paling populer dari globalisasi 
neo-liberal di bidang pendidikan khususnya di dunia Islam 
adalah privatisasi atau swastanisasi pendidikan dan kebi-
jakan pendidikan. Namun, pada kebanyakan negara Islam 
sistim perguruan tinggi masih dimonopoli oleh negara se-
hingga pengaturan, perencanaan, organisasi, pengajaran 
dan penelitian masih diatur oleh Kementerian Pendidikan. 
Privatisasi yang dipengaruhi oleh kebijakan neo-liberal telah 
berdampak pada kepemilikan kekayaan oleh swasta, pencar-
ian keuntungan pribadi, kompetisi bebas, sehingga pendidi-
kan diorientasikan pada pasar kerja dan tuntutan konsumen 
menjadi sangat dominan terhadap sistim pendidikan.

Sebenarnya swastanisasi dalam bidang pendidikan se-
cara otomatis akan meminimalkan beban keuangan negara. 
Namun, disisi lain hal ini juga akan membebaskan peme-
rintah dari tanggung jawab menciptakan masyarakat atau 
negara sejahtera. Selain itu, swastanisasi dalam bidang pen-
didikan akan mengakibatkan perbedaan kesempatan bagi 
masyarakat untuk memperoleh pendidikan terbaik. Maha-
siswa atau siswa dari kelas ekonomi yang rendah tidak dapat 
memperoleh sistim pendidikan terbaik secara bebas. Kuali-
tas sekolah swasta secara umum dapat dianggap lebih baik 
daripada sekolah negeri. Konsekuensinya siswa dari eko-
nomi kelas atas dapat memperoleh pendidikan yang lebih 
baik dibanding masyarakat ekonomi kelas bawah. Ini berarti 
swastanisasi telah menghambat fungsi pendidikan sebagai 
saran percepatan mobilitas sosial, artinya anggota masyara-
kat dari kelas bawah tidak dapat meningkat ke kelas atas. 
Sebab beaya masuk ke sekolah atau universitas swasta lebih 
mahal daripada negeri. Bahkan semakin hari semakin sulit 
bagi anggota masyarakat kelas bawah untuk memperoleh 
kesempatan universitas swasta. Maka, kebijakan liberalisme 
dalam bidang pendidikan telah mengakibatkan dampak 
yang negatif terhadap hak-hak keluarga dari ekonomi kelas 
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bawah. Hal ini pada gilirannya akan mengakibatkan problem 
sosial dan politik di masyarakat.

Dampak globalisasi yang lain yang harus dipenuhi oleh 
lembaga pendidikan khususnya tingkat perguruan tinggi 
adalah merubah manajemen, sistim pembiayaan, tujuan 
pendidikan, kandungan kurikulum dan metodologi penyam-
paian ilmu pengetahuan. Khusus dalam bidang kurikulum 
kini terdapat kecenderungan bahwa kurikulum pendidikan 
tinggi diorientasikan kepada kebutuhan internasional. Ke-
cenderungan universitas dan perguruan tinggi di dunia Is-
lam telah disesuaikan dengan aturan-aturan baru di dunia 
dengan mengorientasikan pada tujuan komersil. (Hooker, 
M., “ The Transformation of Higher Education” in D.Oblinger 
& S.C.Rush (eds) The Learning Revolution, Bolton, MA: An-
ker Publishing Company, 1997)  Setelah kurikulum pada 
gilirannya tujuan pendidikan Islam akan berubah menjadi 
orientasi pasar kerja atau pada ilmu pengetahuan berbasis 
ekonomi (knowledge based economy). Perubahan tujuan 
dan orientasi pendidikan seperti ini akan dapat menggeser 
tujuan pendidikan nasional dan Islam sekaligus. Tujuan pen-
didikan Islam yang mengutamakan pada pencetakan manu-
sia seutuhnya yang beriman kepada Tuhan dan menguasai 
ilmu pengetahuan yang berguna bagi bangsa dan Negara 
dapat dipinggirkan oleh tujuan baru yang mengutamakan 
orientasi ekonomi. 

Dampak globalisasi dan liberalisasi pendidikan bukan 
hanya dalam bentuk perubahan manajemen, kurikulum 
atau tujuan pendidikan, tapi juga meletakkan lembaga-
pembaga pendidikan ditengah-tengah arus pasar bebas. 
Universitas-universitas Barat diberi kesempatan secara be-
bas untuk menawarkan berbagai jasa kependidikan kepada 
dunia ketiga atau dunia Islam dengan berbagai macam pro-
gramnya. World Trade Organization (WTO) telah menawar-
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kan empat paket pelayanan pendidikan dari universitas     
asing ke Negara-negara Islam. Keempat paket itu adalah 
sbb: 1) Cross-border-supply (supply lintas batas). Dalam 
model ini universitas asing menawarkan kuliah melalui in-
ternet dan program gelar secara on-line. 2) Consumption 
abroad.  Model ini adalah pelayanan yang paling dominan 
dalam pendidikan tinggi, dimana universitas luar negeri 
memberi tawaran kepada mahasiswa untuk mendapat pen-
didikan di luar negeri. 3) Commercial presence. Model ini 
dilaksanakan dengan menghadirkan universitas asing den-
gan ke suatu negeri dengan cara membuat kerjasama, pro-
gram tambahan, twin program dengan universitas dalam 
negeri. Dan terakhir adalah 4) Presence of natural persons.  
Ini  merupakan layanan kependidikan dimana dosen asing 
menjadi staf pengajar di perguruan tinggi negeri. 

Keempat model layanan pendidikan ini didukung oleh 
WTO dengan memaksa setiap anggotanya untuk meneri-
manya sebagai layanan pendidikan. Hingga saat ini terdapat 
enam Negara yang telah meminta Indonesia untuk memberi 
kesempatan untuk membuka layanan pendidikan tersebut. 
Negara-negara itu adalah Australia, Amerika Syerikat, Je-
pang, Cina, Korea dan New Zealand. Sektor pelayanan yang 
mereka ingin buka di Indonesia adalah pendidikan tinggi, 
pendidikan seumur hidup, pendidikan ketrampilan dan 
juga professional. Cina bahkan menawarkan pendidikan 
kedokteran. Sudah tentu, motif keenam Negara itu mem-
buka layanan pendidikan bukanlah kemanusiaan, tapi tu-
juan keuntungan. (Lihat Sofian Effendi,  Prof. Dr. “Indonesia 
Menghadapi Liberalisasi Pendidikan Tinggi”,  Harian Sindo, 
edisi 10 Maret 2007).

Untuk menghadapi dampak liberalisasi kebijakan pendi-
dikan itu semua, dunia Islam tidak bisa menolak mentah-
mentah dan tidak bisa juga menerima sepenuhnya seluruh 
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kebijakan itu dengan konsekuensi-konsekuensi kependidi-
kan. Ada beberapa langkah untuk menghadapi liberalisasi 
dalam bidang pendidikan. Pertama, umat Islam disatu sisi 
harus mengambil manfaat sistim-sistim pendidikan asing 
tersebut untuk meningkatkan sistim pendidikan umat Islam 
dengan cara mengasimilasi aspek-aspek yang teknis seperti 
manajemen, metode training guru-guru, metodologi pene-
litian kependidikan dan lain sebagainya. Kedua, masyarakat 
harus dilibatkan dalam melakukan pelayanan pendidikan 
tinggi, sebab sesungguhnya pendidikan tingkat universitas 
itu merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah 
daerah dan masyarakat. Ketiga, universitas-universitas atau 
perguruan-perguruan tinggi harus berpartisipasi dalam 
mengambil kebijakan pendidikan bersama dengan pemerin-
tah. Keempat, universitas nasional harus mengembangkan 
kualitas mereka agar dapat bersaing dengan sistim pendidi-
kan asing.

Apa yang disebutkan diatas merupakan contoh riel ten-
tang dampak globalisasi yang membawa liberalisasi di dunia 
Islam, khususnya bidang pendidikan. Jika bidang lain, seper-
ti bidang politik, ekonmi, budaya dan lain sebagainya kita 
selidiki secara seksama maka dampak itu akan nampak lebih 
dahsyat. 

Jadi jelaslah bahwa globalisasi dan liberalisasi telah me-
landa bukan saja sistim pendidikan tapi juga sistim kehidu-
pan umat Islam. Untuk menghadapi dampak globalisasi 
yang disertai dengan gerakan liberalisasi itu umat Islam 
perlu mengambil langkah-langkah strategis. Langkah-lang-
kah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, 
umat Islam harus meningkatkan kualitas diri berdasarkan 
nilai-nilai yang termaktub dalam ajaran agama Islam, se-
hingga tidak terpengaruh oleh derasnya arus globalisasi ini 
dan bahkan dapat mengambil manfaat dan menolak ma-
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dharatnya.  Kedua, mengingat tantangan yang dibawa oleh 
globalisasi itu begitu luas, maka diperlukan kerja sinergis an-
tar institusi Negara dan umat Islam. Disini institusi Negara, 
swasta, media masa, pengusaha dan masyarakat luas perlu 
memiliki visi dan orientasi yang sama. Ketiga, karena keluar-
ga merupakan inti terpenting dari masyarakat maka langkah 
yang paling strategis adalah memperkuat institusi keluarga 
dalam pendidikan anak. Jika institusi keluarga ini kuat maka 
pribadi-pribadi yang akan lahir daripadanya juga akan kuat, 
dan akan mampu menyerap nilai-nilai pendidikan di sekolah 
dan bahkan dapat merespon tantangan dari manapun de-
ngan bekal nilai-nilai tersebut. 

Buku yang berada ditangan pembaca ini mengungkap-
kan dampak-dampak yang lebih kompleks dari pendidikan. 
Meskipun jika ditelusur lebih jauh akan bermuara pada pen-
didikan dan ilmu pengetahuan. Disampaikan dengan gaya 
bahasa informal tapi penuh dengan data dan fakta riel men-
jadikan buku ini informatif dan perlu dibaca oleh siapapun. 
Bahkan lebih serius lagi, buku bisa menjadi dasar tindakan 
seseorang baik dalam bentuk pro dan kontra. Selamat mem-
baca.

*(Pimpinan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia 
(MIUMI), Direktur Institute for the Study of Islamic Thought and 
Civilizations (INSISTS), Jakarta; & Direktur Center for Islamic and 

Occidental Studies (CIOS), ISID Gontor.)
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Pendahuluan

“Wahai manusia janganlah kau lupa, kita ini 
adalah hamba padaNya. Kita dijadikan untuk mem-
buat kebaikan, bukannya untuk membuat kemung-
karan. Wahai manusia kitalah hambaNya, kita harus 
sabar mentaatiNya, kita harus sabar meninggalkan 
laranganNya. Hitam putih susah senang kehidupan 
perlu ditempuhi dengan tenang, semuanya penuh 
dengan hikmah yang tersirat. Tuhan jadikan untuk 
mendidik kita, carilah keredhaanNya.” (Pesanan 
Buat Kita oleh Nazrey ‘Raihan’)

Islam adalah ajaran hidup yang terbukti mampu 
melahirkan peradaban dunia. Kesempurnaan ajaran 
Islam dari segala sisi merupakan bahan yang cukup 
bagi kecerdasan insani, untuk melahirkan paradig-
ma dan konsep berbagai aspek di setiap lini kehidu-
pan manusia. Sejarah menunjukkan, bahwa ketika 
pikiran dan hidup manusia berada dalam naungan 
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cahaya Al-Qur’an, sebagaimana tercermin dalam kehidu-
pan sosial umat Islam awal, maka terwujudnya peradaban 
Islam di muka bumi adalah sesuatu yang niscaya. Hal itu, 
sebagaimana tercermin secara visioner dalam surat Al-Fati-
hah, yang berarti penegakan syariat Islam, ekonomi, sosial, 
seni, budaya, dan berbagai aspek kehidupan lain yang Islami 
adalah muara kehidupan, agar setiap manusia mampu me-
ngaktualkan fitrahnya yang sempurna.

Sayangnya, ajaran yang sempurna dan pelajaran sejarah 
yang penting ini tidak cukup diterima oleh umat Islam se-
bagai solusi utama untuk menghadapi berbagai problema, 
baik sosial, politik, pendidikan, hukum dan kehidupan indivi-
du ataupun bernegara. Artinya, Islam yang dipresentasikan 
pada kita adalah Islam minus politik, minus hukum, minus 
pemerintahan dan minus-minus yang lain. Itulah mengapa 
umat Islam mengalami banyak kegamangan dan kekaburan 
dalam merespon berbagai persoalan isu dan menghadapi 
benturan kehidupan saat ini.

Apa yang perlu disadari adalah, kita yang hidup seka-
rang ini, berada dalam putaran sejarah yang semakin cepat, 
karena gempuran globalisasi dan kemajuan teknologi infor-
masi. Seluruh umat manusia yang hidup di berbagai penjuru 
dunia ini, ibaratnya berada dalam suatu kotak yang sama. 
Umat Islam sebagai ‘entitas peradaban’ berinteraksi dalam 
sejumlah nilai-nilai kehidupan dengan komunitas lain yang 
merupakan representasi berbagai peradaban yang ada. 
Dalam realitasnya terbukti bahwa nilai-nilai Islam berbeda 
bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang diusung oleh 
peradaban lain. Apa yang benar dan baik menurut Islam, 
tidak selalu dipandang secara sama bahkan ditentang oleh 
peradaban lain. Apa yang dianjurkan oleh Islam justru dila-
rang oleh peradaban lain. Begitu juga sebaliknya.
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Ketika interaksi nilai-nilai dan etika kehidupan bertemu 
dalam beragam perbedaan dan pertentangan, maka ben-
turan peradaban akan terjadi. Islam memiliki pandangan 
ideologis, nilai-nilai visioner dan syariat yang sempurna, 
tentu menyeru seluruh umat manusia di dunia ini berada 
dalam naungan Ilahiyah pasti sudah barang tentu berben-
turan dengan nilai-nilai Barat yang mengusung sekularisme. 
Begitu juga kemungkinan terjadi Islam akan berbenturan 
dengan sejumlah peradaban Timur, yang mengusung sinkre-
tisme. Itulah yang paling mungkin untuk terjadi di masa-
masa yang akan datang, karena tabiat masing-masing pera-
daban yang superior itu cenderung ekspansif, sementara 
‘ruang dunia’ dengan perkembangan teknologi informasi 
yang semakin cepat ini, cenderung menyempit.

Ketika umat Islam mengikuti nilai-nilai dan tata kehidu-
pan sekuler dan materialisme, sebagaimana yang terjadi di 
sebagian besar Dunia Islam, kenyataannya menunjukkan 
bahwa mereka menjadi komunitas yang lemah dan terka-
lahkan. Sejarah umat Islam dalam tata kehidupan sosial dan 
kenegaraan, dalam perspektif tertentu adalah komunitas 
yang menyerah terhadap realitas dan tatanan kehidupan 
yang ada, yang didominasi oleh sekulerisme. Akibatnya tidak 
hanya kehidupan religius umat Islam yang tercerabut dalam 
tata sosial dan kenegaraan, tetapi juga tergerus sedemikian 
rupa dalam kesehariannya.

Permasalahan global semacam krisis ekonomi dan perda-
gangan, kemiskinan dan kesenjangan global, kesehatan dan 
penyakit menular, harga pangan, isu energi dan lingkungan, 
perselisihan Israel-Palestina, terorisme, proliferasi senjata 
nuklir, HAM, kekerasan dan konflik, globalisasi dan de-
mokrasi serta masih banyak berbagai isu-isu lainnya, telah 
menjadi topik agenda setiap pertemuan negara-negara di 
dunia tiap tahunnya. 
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Namun kebanyakan kita hanya mengikuti saja apa yang 
mereka tetapkan bahkan cenderung menyetujui saja pan-
dangan Barat tersebut walaupun sebenarnya merusak 
tatanan hidup umat Islam. Maka timbullah keprihatinan 
masyarakat internasional di Dunia Islam akan isu-isu global 
yang berkembang saat ini namun masih disertai kebingu-
ngan dengan adakah alternatif solusinya dalam Islam. Itulah 
yang menjadi salah satu alasan mengapa saya menulis buku 
ini.

Suatu isu itu sendiri disebut global kalau suatu jaringan 
yang terdiri dari penduduk berbagai bagian bumi ini yakin 
bahwa hal itu memang menjadi isu atau kalau sejumlah be-
sar penduduk di satu bagian bumi ini yakin bahwa isu itu 
memang nampak di seluruh muka bumi. 

Tema permasalahan global yang diangkat dalam buku ini 
juga merupakan tuntutan akan hal yang dibutuhkan oleh 
masyarakat internasional khususnya di Dunia Islam, sehing-
ga diharapkan pembaca dapat ikut tergugah akan perma-
salahan yang sedang berkembang akhir-akhir ini. Tak hanya 
menerima begitu saja namun dapat juga mengkritisi apakah 
sudah benar-benar sesuai dengan ajaran agama kita, walau 
tidak dipungkiri adanya suatu isu itu merupakan respon dari 
masyarakat internasional bahkan bisa jadi hanya sekedar 
wacana yang dilemparkan media massa guna melancarkan 
kepentingan pihak-pihak tertentu. 

Ketika tema yang diusung merupakan kebutuhan sebuah 
penyelesaian akan permasalahan global, maka kurang ber-
hasilnya masing-masing upaya penyelesaian itu tidak hanya 
mendorong timbulnya penyelesaian baru tetapi juga definisi 
serta pandangan alternatif baru yang lebih tepat mengenai 
isu-isu tersebut. Itulah salah satu bentuk cara evaluasi keti-
ka berbagai masalah isu tersebut tidak kunjung usai bahkan 
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semakin parah. Adakah yang salah dengan suatu sistemnya 
ataukah kecenderungan pemaksaan sepihak sehingga tim-
bullah gesekan disana-sini akan kegagalan dan penolakan 
terhadap suatu kebijakan.

Terus mengapa isu bisa menjadi global? Paling tidak ada 
beberapa faktor yang membuat isu menjadi global:

1. Isu itu sendiri mendapatkan perhatian dari para elit 
pengambil kebijakan dan sejumlah besar pemerintah, 
serta terlibatnya banyak pemerintah dalam perdebatan 
publik terhadap isu-isu tersebut.

2. Isu itu selalu menjadi ‘headline’ atau liputan terus-
menerus dari berbagai media massa dan elektronik.

3. Isu itu telah menjadi pembahasan, bahan penelitian, 
bahan studi, perdebatan-perdebatan antara kelompok-
kelompok professional, ilmuwan, cendekiawan, dan 
para ahli di bidangnya di tengah-tengah masyarakat in-
ternasional di seluruh dunia.

4. Isu itu telah menjadi agenda dan perdebatan pemba-
hasan oleh organisasi-organisasi internasional.

Pergeseran kekuatan global saat ini tidak hanya condong 
kepada pola unipolar saja namun telah mengarah kepada 
multipolar. Tidak dapat dihindari Barat kini bergantung pada 
negara-negara di Timur Tengah dan Asia, yang banyak dari 
mereka dipimpin oleh Muslim, seperti misalnya saja untuk 
membantu mengembalikan keuangan ekonomi dunia dan 
untuk menyalurkan permintaan ekonomi dalam membantu 
perdagangan dunia dan aktivitas ekonomi supaya berjalan 
lagi.

Ini merupakan saat yang tepat untuk memperkuat kapa-
sitas dan mengejar berbagai ketertinggalan negara-negara 
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di Dunia Islam akan respon global, inilah waktu yang sesuai 
untuk mengenalkan dan mengembalikan citra  Islam setelah 
begitu lama terabaikan akibat dipisahkannya dari kehidupan 
umat ini.

Yang menurut Ali Rahnema, sekurang-kurangnya ada 
empat sebab utama di balik kemunduran Islam. Pertama, 
terjadinya erosi nilai-nilai Islam dan ketidakpedulian pe-
nguasa Muslim untuk menerapkan peraturan sosio-ekono-
mi dan etika Islam. Kedua, sikap diam dan kerja sama lem-
baga ulama dengan penguasa yang pada hakekatnya tidak 
Islami. Ketiga, korupsi dan kezaliman kelas penguasa atau 
keluarganya. Keempat, adanya kerja sama kelas penguasa 
dan ketergantungannya pada kekuatan-kekuatan imperialis 
yang tidak Islami.

Untuk mempermudah pemaparan beberapa isu-isu glo-
bal tersebut, maka buku ini pun disajikan dalam 10 bab di-
luar dari pendahuluan yang mana masing-masing bab ada 
saling keterkaitan. Meskipun begitu, ini bukan berarti satu 
isu tertentu lebih menonjol dibandingkan isu yang lain-
nya, tetapi lebih pada usaha untuk mendiskusikan masing-       
masing isu secara lebih sistematis.

• Bab pertama, akan membahas tentang isu Palestina 
yang telah banyak menyita perhatian umat Muslim di 
dunia selama ini. Dimulai dari banyaknya agenda konfe-
rensi tingkat tinggi, peran Inggris dan Amerika di Timur 
Tengah serta berbagai upaya Zionis mengusir penduduk 
Palestina untuk menghadirkan negara Israel di tengah-
tengah komunitas umat Muslim.    

• Bab kedua, akan membahas tentang apa itu globalisasi, 
dampak dan akibatnya bagi Dunia Islam. Di akhir tulisan 
bab ini pun, akan disampaikan bagaimanakah ajaran Is-
lam ini menyikapi derasnya arus globalisasi yang telah 
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memasuki setiap kehidupan umat Muslim.

• Bab ketiga, akan lebih fokus memberikan perhatian 
dalam upaya penyelesaian dari suatu konflik. Di satu sisi 
juga akan diperkenalkan dengan isu perdamaian yang 
telah ada sejak ajaran Islam ini hadir di muka bumi.

• Bab keempat, akan membahas tentang isu terorisme. 
Berbagai bentuk, karakter hingga siapakah teroris se-
sungguhnya akan dicoba dikupas dari segala sisi, baik 
itu menurut pandangan Barat maupun menurut pan-
dangan Islam.

• Bab kelima yang tak kalah menyita perhatian umat Is-
lam adalah isu pangan. Dalam bab ini akan diuraikan 
bagaimanakah permasalahan bahan pangan telah me-
nyita perhatian dunia serta upaya menemukan solusi-
nya. Tak ketinggalan sebagai salah satu negara pengha-
sil pangan dunia, ketahanan pangan di Indonesia juga 
menjadi pembahasan dalam bab ini.

• Bab keenam adalah isu kemiskinan. Sungguh permasala-
han kemiskinan ini amat sangat kompleks. Dalam bab ini 
akan disampaikan berbagai pandangan tentang apa itu 
kemiskinan dan upaya untuk memberantasnya. Di akhir 
bab akan diuraikan pula langkah-langkah meraih kemak-
muran menurut Islam.

• Bab ketujuh akan membahas tentang isu energi. Dimu-
lai dari uraian geopolitik energi hingga persepsi dan 
masa depan energi itu sendiri. Adakah keseriusan dari 
negara-negara di dunia ini akan ketersediaan energi 
dan upayanya beralih kepada energi terbarukan? Dan 
bagaimanakah peran negara dengan seluruh kebijakan-
nya untuk menyelesaikan krisis energi ini?
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• Bab kedelapan yaitu isu lingkungan hidup. Kesadaran 
akan pentingnya lingkungan hidup tidak akan pernah 
bisa jika tidak mengenalnya lebih dekat, oleh karenanya 
bab ini akan mencoba mengenalkan kembali pentingnya 
kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kemudian sudut 
pandang antara Kaum Enviromentalis dan Industria-
lis serta bagaimanakah Islam mempunyai solusi dalam 
pengelolaan lingkungan akan dijelaskan diakhir bab ini.

• Bab kesembilan membahas isu HAM. Dimulai dari seja-
rah asal muasalnya, permasalahan-permasalahan yang 
ada, hingga bagaimanakah konsep HAM yang sebenar-
nya akan diuraikan dalam bab ini. Tak lupa ada pula 
penjelasan tentang HAM menurut ajaran Islam. 

• Kemudian pada bab sepuluh ini akan diterangkan ten-
tang isu demokrasi. Permasalahan demokrasi ini dimulai 
dari pengenalan apa itu demokrasi hingga kelemahan-
kelemahannya dan bagaimanakah demokrasi Barat dan 
pandangan demokrasi dalam Islam. Di satu sisi pembaca 
akan diperkenalkan dengan apa itu syariah, fiqih dan 
tatanan politik Islam. Uraian sangat panjang tentang isu 
demokrasi ini akan disandingkan dengan gagasan nega-
ra dalam sistem Islam.

Dari kesemua pembahasan dalam buku ini, paling tidak 
akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam, serta 
diharapkan lebih mengenal lebih dekat dengan ajaran Is-
lam. Penjelasan yang ada sebenarnya saling terkait untuk 
lebih membangun pemahaman serta pengertian yang lebih 
dalam merespon isu-isu global tersebut. Alangkah baiknya 
juga jika dalam membaca buku ini tidak hanya dibaca satu-
persatu secara acak, namun dibaca secara berurutan agar 
dapat memetik manfaat yang maksimal dan menyimpulkan 
dengan baik semua permasalahan isu-isu global tersebut.
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Bab 1
Isu 

Palestina





1
“Sesungguhnya melenyapkan Turki Utsmani atau 

paling tidak memecahnya, adalah satu-satunya ja-
lan keluar untuk bisa mendirikan negara Yahudi. 
Karena apabila pemecahbelahan Turki ini terlak-
sana dalam waktu dekat, maka negara Zionis yang 
akan berdiri di Palestina akan segera terwujud. Ada 
pun jika Sultan menerima tuntutan dan permintaan 
bangsa Yahudi, maka inilah yang memang diupa-
yakan oleh politik Zionisme terhadapnya. Kita akan 
menyokong Sultan dengan bantuan materi jika ia 
mau memberikan sepotong tanah yang tidak terlalu 
bernilai harganya.” (Catatan Harian Theodore Herzl 
pada tanggal 13 April 1896)

Palestina, negeri yang selalu kita dengar se-
tiap menit, setiap jam, dan setiap hari tentang ke-
beradaannya yang menyedihkan di berbagai me-
dia massa maupun elektronik. Disana kemiskinan, 
kesulitan, kesengsaraan, kesedihan, kehilangan 
sanak famili hingga penculikan, pembunuhan dan 
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pembantaian sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. 
Jauh sekali dengan apa yang kita rasakan di negeri sendiri, 
walaupun diakui masih banyak korupsi disana-sini. Sebenar-
nya ada apa dengan Palestina? Mengapa umat Islam ha-
rus tau dengan Palestina? Kenapa sepertinya Palestina ini 
telah menjadi sebuah objek kepentingan permainan global? 
Siapakah Theodore Herzl sehingga mampu merebut Pales-
tina? Mengapa Dunia Islam seakan tidak mempunyai kekua-
tan untuk mengembalikan Palestina? Akhirnya bisakah kita 
merebut Palestina kembali?

Palestina dahulu berada di bawah kekuasaan Islam, saat 
khalifah kedua, Umar bin Khattab Radhiallahu ‘Anhu menak-
lukkannya pada tahun 15 H, dan menerima kuncinya dari 
Uskup Agung Saphranius. Mereka menyepakati sebuah per-
janjian masyhur yaitu Perjanjian Al-Umariyah, yang diantara 
isinya atas permintaan orang-orang Nasrani yang tinggal di 
sana adalah, “Tidak boleh satu orang Yahudi pun untuk ting-
gal di daerah Palestina.”

Di negeri ini telah terjadi perang dahsyat antara pasukan 
Muslim dengan tentara Salib, yang disebut dengan perang 
Hiththin pada tahun 583 H/1187 M dan perang antara pasu-
kan Muslim dengan Tartar, yaitu Perang ‘Ain Jalut pada tahun 
658 H/1260 M. Kemudian kelak akan diikuti perang-perang 
selanjutnya melawan Zionis hingga saat ini. Krisis Palestina 
mulai mengglobal dan menginternasional di masa modern 
pada saat pemerintahan Turki Utsmani, yaitu Sultan Abdul 
Hamid II. Saat itu, para pemuka Yahudi dengan bantuan Ing-
gris, berusaha keras untuk mewujudkan tempat bermukim 
bagi mereka di daerah Palestina. Mereka berupaya untuk 
memicu timbulnya krisis keuangan di Negara Ottoman atau 
Turki Utsmani. 

Theodore Herzl, tokoh Zionis Yahudi saat itu yang sering 
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dijuluki juga sebagai ‘the father of modern Zionism’, pada 
tahun 1902 datang kepada Sultan Abdul Hamid II dan me-
nyodorkan sejumlah tawaran berupa: paket hadiah sebesar 
150 juta poundsterling untuk pribadi Sultan, akan dibayar-
kan semua hutang pemerintah Turki Utsmani yang saat itu 
mencapai 33 juta poundsterling, akan dibuatkan kapal induk 
untuk menjaga pertahanan pemerintahan Utsmani senilai 
120 juta frank, akan diberikan pinjaman tanpa bunga sebe-
sar 35 juta poundsterling dan akan dibangunkan sebuah 
universitas Utsmani di Palestina.

Namun, ternyata tawaran menggiurkan delegasi Yahu-
di itu ditolak oleh Sultan Abdul Hamid II. Melalui perdana 
menterinya, Tahsin Basya, Sultan menyampaikan pesan, 
“Nasehati Mr. Herzl, agar dia tidak terlalu serius menang-
gapi masalah ini. Sesungguhnya, saya tidak sanggup me-
lepaskan kendati hanya satu jengkal tanah Palestina, sebab 
ini bukan milik pribadiku, tetapi milik rakyat. Rakyatku telah 
berjuang untuk memperolehnya sehingga mereka siram 
dengan darah mereka. Silahkan Yahudi itu menyimpan 
kekayaan mereka yang milyaran itu. Bila pemerintahanku ini 
tercabik-cabik, saat itu baru mereka dapat menduduki Pa-
lestina dengan gratis. Adapun jika saya masih hidup, maka 
tubuhku terpotong-potong adalah lebih ringan ketimbang 
Palestina terlepas dari pemerintahanku.”

Namun pada akhirnya keruntuhan Turki Utsmani ini pun 
terjadi, dan telah terbukti kebenarannya. Setelah Negara 
Kekhalifahan Turki Utsmani berhasil dirobohkan pada tahun 
1924, Yahudi berhasil mewujudkan mimpinya dengan me-
rampas Palestina dan mendirikan institusinya yang ditopang 
oleh negara-negara imperialis Inggris dan Amerika Serikat. 
Namun masih ada saja umat Muslim saat ini yang tidak 
mengetahui bagaimanakah Israel terbentuk dan mengapa 
terjadi konflik berkepanjangan di Palestina. 
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Konspirasi Tingkat Tinggi (KTT)

Pada tahun 1914-1918 pecahlah Perang Dunia Pertama. 
Dalam perang tersebut daulah Utsmaniyah memihak Jer-
man. Gagal dalam ‘merayu’ pemerintah Turki Ustmani maka 
bangsa Yahudi ini mulai menggalang dukungan interna-
sional untuk mensuksesan misi Zionis membentuk negara 
Yahudi di Palestina. Memanfaatkan situasi yang ada, Chaim 
Weizmann, seorang Zionis yang kelak menjadi presiden per-
tama Israel, pada tahun 1917 menulis surat kepada Parle-
men Inggris untuk meminta dukungan dan persetujuan Ing-
gris untuk membentuk sebuah negara Yahudi di Palestina. 

Pada tanggal 2 November 1917 menteri luar negeri Ing-
gris Lord Balfour mengirimkan nota kepada Parlemen Ing-
gris dengan isi, antara lain, “Menurut pendapat pemerin-
tah Inggris, mempertahankan Terusan Suez akan mencapai 
hasil maksimal dengan mendirikan suatu negara Palestina 
yang terikat dengan kita. Dan mengembalikan orang Yahudi 
ke Palestina di bawah pengawasan Inggris akan menjamin 
rencana ini.” Akhirnya Parlemen Inggris pun memberikan 
persetujuannya, dan dengan dasar dukungan itu Lord Bal-
four kemudian mengirim surat pada hari yang tidak jauh 
berselang kepada Lord Rothschilds yang intinya berbunyi, 
“Pemerintahan Sri Baginda dengan segala senang hati me-
restui pembentukan tanah air bagi kaum Yahudi di Palestina, 
dan akan menggunakan segala upaya untuk memfasilitasi 
tercapainya tujuan ini.”

Lord Rothschild yang dimaksud disini adalah Lionel 
Walter Rotshschild (1868-1937) peraih gelar “Lord” kedua 
dalam keluarga besar Rothschild yang merupakan anak dari 
Lionel Nathan de Rothschild, pemegang “Lord” pertama dan 
merupakan generasi keturunan dari pemilik institusi raksasa 
keuangan Yahudi yang mengusai keuangan dunia.
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Dukungan Inggris kepada terbentuknya negara Yahudi 
itu terkait erat dengan kepentingan imperialisme global Ing-
gris dikemudian hari, sebagaimana ditegaskan oleh Winston 
Churchill pada tahun 1921. Menteri luar negeri Inggris pada 
waktu itu bahkan menyatakan, “Kalau Palestina tidak per-
nah ada, maka menurut keyakinan saya, demi kepentingan 
Imperium, ia harus diciptakan.”

Pada tanggal 2 November 1917, Inggris menjadi pendu-
kung utama dengan menetapkan sebuah perjanjian yang 
disebutnya dengan Deklarasi Balfour, yang diambil dari 
nama Menteri Luar Negeri Inggris saat itu Arthur James 
Balfour bersama dengan Lord Rothschild, Presiden Federasi 
Zionis Inggris. Deklarasi itu pun telah disetujui oleh Kabi-
net Inggris. Teks Deklarasi Balfour adalah sebagai berikut, 
“Pemerintah (Inggris) menyetujui didirikannya sebuah tanah 
air bagi bangsa Yahudi di Palestina, dan berusaha sebaik-
baiknya untuk melancarkan pencapaian tujuan ini, setelah 
dipahami secara jelas bahwa tidak akan dilakukan sesuatu 
yang dapat merugikan hak-hak sipil dan hak-hak keagamaan 
komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak-hak 
dan status politik yang dinikmati oleh bangsa Yahudi di se-
tiap negeri lain.”

Ketika berakhirnya Perang Dunia I yang diikuti dengan 
runtuhnya pemerintahan Turki Ustmani, memunculkan ne-
gara-negara pemenang Perang Dunia tersebut, yang mana 
ikut berperan menetapkan pemberian mandat Inggris atas 
Palestina pada tahun 1922. Isinya antara lain, Inggris akan 
merealisasikan Perjanjian Balfour.

Usai Perang Dunia II, PBB memutuskan pembagian dae-
rah Palestina melalui resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis 
Umum yaitu Resolusi 181 yang ditetapkan pada tanggal 29 
November 1947. Resolusi tersebut membagi wilayah Pales-
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tina menjadi tiga, yaitu: Pertama, Negara Yahudi mencakup 
57 persen dari total wilayah Palestina dan meliputi hampir 
seluruh area yang subur. Perimbangan penduduk di wilayah 
ini adalah 498.000 Yahudi dan 497.000 Arab. Kedua, Negara 
Arab Palestina mencakup 42 persen dari total wilayah Pa-
lestina, dengan kondisi wilayah hampir semuanya berbukit-
bukit dan tidak produktif. Perimbangan penduduk di wilayah 
yang diperuntukkan bagi Arab Palestina ini adalah 10.000 
Yahudi dan 725.000 Arab. Dan yang ketiga, zona interna-
sional atau Jerussalem, dengan perimbangan penduduk 
100.000 Yahudi dan 105.000 Arab.

Pemerintahan penjajah Inggris di Palestina sendiri pun 
enggan melaksanakan Resolusi 181, mereka lebih fokus 
pada persiapan untuk meninggalkan Palestina dan memu-
tuskan untuk menyerahkan sebagian besar wilayah Pales-
tina kepada Yahudi. Dalam menguasai Palestina, bangsa 
Yahudi tidak hanya menerapkan kolonialisme klasik yang 
memandang warga pribumi Palestina sebagai tenaga kerja 
murah, tetapi juga penjajahan pemukiman, dimana kaum 
imigran mengusir dan mengambil alih tempat tinggal warga 
pribumi Palestina.

Untuk mencapai itu, negara Zionis akhirnya banyak 
menggunakan terorisme negara, yaitu dalam bentuk pe-
nindasan dan pengusiran terhadap warga Palestina. Pada 
tahun 1949 saja, seusai Perang Arab-Israel pertama, kaum 
Zionis telah berhasil menguasai 80 persen tanah Palestina, 
dan mengusir 770.000 orang Palestina dari negerinya. 

Setelah Deklarasi Balfour pada tanggal 2 November 1917 
gerakan Zionisme mulai mendorong migrasi kaum Yahudi ke 
Palestina. Sesuai dengan keputusan Konferensi Zionisme In-
ternasional pertama di Bazel pada tahun 1897, gerakan mi-
grasi dan penguasaan tanah Palestina pun dilakukan dengan 
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cara-cara sebagai berikut:

1. Pembelian tanah orang Arab-Palestina secara besar-
besaran untuk membangun pemukiman Yahudi. Dana 
untuk pembelian tanah dari orang Arab-Palestina cu-
kup besar, tetapi ternyata keinginan orang Yahudi untuk 
bermigrasi ke Palestina sangat rendah. Untuk memaksa 
orang Yahudi bermigrasi, kaum Zionis terpaksa melaku-
kan tindakan kedua. 

2. Melakukan teror gelap terhadap orang-orang Yahudi 
sendiri di Eropa, untuk memaksa mereka mau pindah 
ke Palestina. 

3. Selain itu kaum Zionis juga melakukan embargo terha-
dap pemukiman Arab-Palestina dengan menutup jalur 
suplai kebutuhan sehari-hari dan kadangkala dengan 
cara-cara intimidasi, sehingga mereka jatuh miskin dan 
terpaksa atau dipaksa menjual tanah atau berpindah 
tempat meninggalkan kampung halaman mereka. 

4. Di samping itu gerombolan-gerombolan teroris Zio-
nis seperti Haganah, Stern Gang, Bachnach, Irgun Levi 
L’ummi dan sebagainya, secara terus-menerus melaku-
kan teror dan pembunuhan gelap terhadap orang Arab-
Palestina untuk memaksa mereka meninggalkan tanah 
dan tempat tinggalnya. Tindakan itu dilakukan sejak ta-
hun 1920 sampai dengan sekarang

5. Dan yang terakhir, yaitu membangun kepemimpinan 
orang Yahudi di Palestina di bidang ekonomi dan politik.

Negara-negara besar seperti Amerika, Uni Sovyet, Inggris 
dan Perancis pada akhirnya berlomba-lomba memberi pe-
ngakuan. Lalu, negara-negara penjajah yang secara de facto 
bercokol di wilayah tersebut, terutama Inggris dan Amerika, 
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bersama-sama merumuskan resolusi untuk masalah Pales-
tina, yang kelak dikemudian hari mereka namakan sebagai 
Krisis Timur Tengah. Seluruhnya ditujukan untuk melayani 
kepentingan negara-negara tersebut, dengan cara meme-
lihara eksistensi negara Yahudi serta mewujudkan posisi 
negara Yahudi tersebut di kawasan Timur Tengah, yang 
mengungguli kedudukan negara-negara yang sudah terlebih 
dahulu ada.

Negara-negara Barat secara perlahan namun pasti pada 
akhirnya berhasil merealisasikan sejumlah sasaran melalui 
strategi pemeliharaan negara Yahudi, dan menumbuhkem-
bangkan negara tersebut bagaikan pedang yang menghu-
nus jantung negeri-negeri umat Muslim. Beberapa sasaran-     
sasaran tersebut antara lain:

Pertama, mereka berhasil menanamkan ‘virus mema-
tikan’ di tengah-tengah kaum Muslim di wilayah tersebut, 
yang mana memporak-porandakan hubungan di antara 
umat Muslim dan menjauhkan kesatuan mereka.

Kedua, mereka berhasil menyibukkan wilayah tersebut 
dengan selalu memicu perseteruan dengan Yahudi, dan 
mereka berusaha agar kaum Muslim melupakan persete-
ruan yang hakiki dengan Barat. Sebelum Yahudi bisa mengo-
kohkan pembangunan negaranya di Palestina, perseteruan 
antara umat Muslim dengan Barat akan beralih menjadi per-
seteruan yang difokuskan hanya dengan institusi perampas 
tersebut, yaitu Yahudi yang telah merampas wilayah Pales-
tina. Kondisi ini memudahkan Barat menguasai, mengatur 
dan menaklukkan Timur Tengah.

Itulah sahabatku, negara-negara Barat berhasil mewu-
judkan tubuh yang berpenyakit kanker di negeri-negeri 
umat Muslim. Nyatanya setelah itu Zionis berhasil mewu-
judkan perseteruan internasional yang sangat keras tentang 
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Palestina di antara negara-negara Barat itu sendiri, teruta-
ma Amerika, Inggris, kemudian Eropa. Lalu, mereka berhasil 
melebarkan persoalannya dari sekedar permasalahan Pales-
tina menjadi permasalahan Timur Tengah.

Setelah keputusan pembagian wilayah pada tahun 1947, 
dan institusi Yahudi yang merampas negeri Palestina berdiri 
pada tahun 1948, akhirnya ditetapkanlah keputusan inter-
nasional untuk membagi secara bersama-sama ‘tugas’ di 
antara negara-negara besar tersebut, yaitu memelihara ins-
titusi Yahudi dan menjaganya dengan sepenuh kekuatan. Ini 
menguntungkan Yahudi. Sebaliknya para penguasa Muslim 
Arab dapat bagian menangani urusan pengungsi. Semua 
pun mematuhi karena resolusi PBB pada dasarnya berto-
lak dari dua faktor: bahwa institusi Yahudi merupakan se-
buah realitas yang tidak boleh diganggu gugat, dan hak-hak 
bangsa Palestina yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan 
tetap dipenuhi.

Selanjutnya Inggris mulai merancang pendirian negara 
sekuleris demokratis di seantero Palestina agar segera di-
wujudkan, yang mencakup tanah Palestina yang berhasil di-
rampas pada tahun 1948 maupun bagian Palestina lainnya 
yang belum terampas, yaitu Tepi Barat yang berada dalam 
kekuasaan Yordania, dan jalur Gaza yang ada di bawah 
pemerintah Mesir. Seluruhnya nanti disatukan menjadi se-
buah negara Palestina yang berasaskan demokrasi di bawah 
kendali Libanon. Pemerintahan di seluruh Palestina tetap 
berada di tangan Yahudi, dan secara bersama-sama bebera-
pa orang menteri dari kalangan umat Muslim maupun Nas-
rani turut dilibatkan. 

Kemudian, negara yang diperintah secara de facto oleh 
Yahudi tersebut diharapkan menjadi anggota Liga Arab, se-
hingga keberadaannya di wilayah tersebut dapat diterima. 
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Inggris menganggap penyelesaian seperti itu akan dapat 
menjaga eksistensi Yahudi sebagai pemain utama di ka-
wasan Timur Tengah. Apabila Yahudi tetap bersikap me-
ngisolir diri dalam negaranya tersendiri, maka mereka akan 
tetap dianggap sebagai musuh di hadapan kaum Muslim. 
Jika hal ini terjadi, umat Muslim akan menggempur mereka 
sampai kapan pun, seperti peristiwa Perang Salib.

Sebagian besar pemuka Yahudi pun merasa puas dengan 
solusi tersebut, dan berusaha keras untuk mewujudkannya. 
Disinilah Inggris membuat aksi pendahuluan bagi penye-
lesaian tersebut dengan mewujudkan perdamaian antara 
Yahudi dan para penguasa Arab di wilayah Timur Tengah. 
Sayang sekali saat itu, seluruh penguasa Arab mengikuti 
apa kemauan Inggris. Setelah perdamaian terwujud, Inggris 
pun melanjutkan langkahnya untuk mewujudkan rencana 
utama.

Ternyata rencana tinggallah rencana, tidak semulus apa 
yang ditulis diatas kertas. Pada tahun 1950, para diplomat 
Amerika di wilayah Timur Tengah mengadakan pertemuan di 
Istambul. Amerika memutuskan untuk ‘unjuk gigi’ ikut ber-
peran yang lebih besar di kawasan Timur Tengah. Amerika 
pun mengambil alih persoalan yang semakin panas itu sen-
dirian, tanpa menyertakan Inggris, dan bertindak menggan-
tikan posisi Inggris. Pertemuan itu pun akhirnya menelurkan 
rekomendasi, yaitu mendorong PBB untuk merealisasikan 
resolusi mengenai pembagian wilayah Palestina menjadi 
dua negara, yaitu Arab dan Yahudi serta menyelesaikan se-
cara proporsional persoalan pengungsi.

Karena pengusiran warga Palestina menjadi bagian dari 
konsep pembentukan Negara Yahudi, maka dikemudian 
hari, masalah pengungsi Palestina menjadi persoalan yang 
sangat rumit dalam penyelesaian masalah Palestina. Sampai 
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sekarang pun Israel masih tetap menolak kembalinya jutaan 
pengungsi Palestina.

Baiklah kembali pada tahun 1959, bersamaan dengan 
akhir masa pemerintahan Eisenhower, Amerika mengeluar-
kan resolusinya secara lebih rinci dan lebih memaksa, yang 
ringkasnya adalah mendirikan institusi bagi Bangsa Pales-
tina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, menginternasionalisasikan 
Al-Quds, mencari solusi atas pengungsi Palestina dengan 
mengembalikan sebagian kecil mereka ke Palestina yang be-
rada di bawah kekuasaan pemerintahan Israel, serta mem-
berikan bantuan kepada sebagian besar Bangsa Palestina 
yang masih terlantar dan bertempat tinggal di luar Palestina. 

Pelaksanaan resolusi tersebut diserahkan kepada Abdul 
Nasser, ‘kawan’ Amerika di kawasan Timur Tengah. Selain 
itu, Amerika juga menyerahkan draf pelaksanaan resolusi 
itu kepada ‘kawan’ satunya lagi di Irak, yaitu Abdul Karim 
Qasim, yang menyerukan pendirian Republik Palestina dan 
melatih penduduk Palestina menjadi tentara untuk mem-
pertahankan negerinya. Mereka pun menjalin kontak de-
ngan Komisi Tinggi Palestina.

Tak hanya itu, Amerika juga menugaskan Raja Sa’ud un-
tuk menjalin kontak dengan Raja Hussein, dan memaksanya 
agar menyetujui resolusi tersebut. Media masa pun mulai 
memberitakan rumusan resolusi tersebut dengan cara yang 
sangat menarik agar meraih simpati, namun Raja Hussein 
tidak setuju. Ia menolak dengan keras berdasarkan arahan 
dari Inggris. Tak tinggal diam, Amerika mulai menekan Yor-
dania, dan meminta Liga Arab bertemu di Libanon pada ta-
hun 1960. Akhirnya, di bawah tekanan keras, Perdana Men-
teri Yordania Hazza’ Al-Majali menyetujui resolusi tersebut. 
Dia setuju untuk mendirikan institusi bagi bangsa Palestina 
di Tepi Barat. Namun, persetujuan Al-Majali itu sama sekali 
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tidak ada manfaatnya, karena Al-Majali kemudian dibunuh.

Upaya Amerika untuk mendirikan institusi bangsa Pa-
lestina di Tepi Barat dan jalur Gaza, serta internasionalisasi 
Al-Quds terus dilakukan. Tetapi semuanya mengalami kega-
galan, karena penolakan Inggris dan Raja Hussein. Penye-
babnya, karena Amerika merencanakan berdirinya sebuah 
negara sekuler di Palestina yang dikuasai Yahudi. Pada KTT 
Arab yang diselenggarakan tahun 1964, terbentuklah Or-
ganisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin oleh 
Ahmad Syuqairi atas dukungan Jamal Abdul Nasser. Tujuan 
KTT itu adalah semakin mengintensifkan upaya untuk me-
misahkan Tepi Barat dari Yordania dan mendirikan institusi 
Bangsa Palestina yang berdiri sendiri di wilayah tersebut. 
Disamping untuk menginternasionalisasikan Al-Quds dan 
Bethlehem.

Inggris tetap menolak rencana dan upaya Amerika me-
lalui pemimpin Tunisia Habib Borghouiba pada tahun 1964 
dan 1965, dengan tetap menyerukan pendirian sebuah ins-
titusi sekuler yang mencakup seluruh kawasan Palestina. 
Karena adanya dua rencana yang dibawa Amerika dan Ing-
gris, negara-negara Arab pun terpecah menjadi dua. Usulan 
Amerika menyatakan pendirian institusi Bangsa Palestina 
yang terlepas dari Yordania dan Israel, sedangkan resolusi 
Inggris atau yang dikenal juga dengan resolusi Borghouiba, 
menyatakan adanya sebuah institusi sekuler yang bertumpu 
pada kesetaraan etnis yang mirip dengan institusi Bangsa 
Libanon.

Nah berjalannya waktu, ditandai dengan semakin be-
sarnya pengaruh Abdul Nasser, tidak disangka peran Mesir 
pun mulai meningkat, yang mana seringkali dibilang per-
wakilan politik Amerika di wilayah Timur Tengah pada saat 
itu. Akibatnya Inggris bersama sekutunya berada dalam po-
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sisi bertahan dan terpojok. Penolakan para penguasa Arab 
terhadap resolusi Borghouiba, diiringi dengan makin me-
ningkatnya tekanan politik terhadap Raja Hussein dan poli-
tik Inggris di kawasan Timur Tengah. Hal ini memaksa Inggris 
untuk menciptakan perang Arab Israel di kawasan tersebut.

Dalam perang itu Raja Hussein menyerahkan Tepi Barat 
kepada Yahudi, untuk menghindar dari tekanan yang ada 
berkenaan dengan pendirian Negara Palestina. Secara de 
facto Raja Hussein memancing Abdul Nasser untuk berse-
kutu di dalam peperangan. Langkah ini untuk mempersulit 
posisi Abdul Nasser, karena posisi Abdul Nasser sendiri tidak 
siap untuk masuk dalam perang melawan Israel. Yang dilaku-
kan Hussein merupakan jurus untuk melemahkan tekanan 
Amerika terhadap dirinya, dan untuk melemahkan peranan 
Amerika yang diwakili oleh kekuatan dan popularitas Abdul 
Nasser. Indikasi aktivitas militer untuk menghadapi Israel 
telah dilakukan sebelum perang terjadi, sehingga menjadi 
lampu hijau bagi Israel untuk masuk ke dalam kancah pe-
rang dengan kesiapan penuh.

Abdul Nasser terpancing oleh ajakan Hussein, padahal 
dia belum pernah menghadapi serangan militer Israel ter-
hadap Mesir. Dia segera menutup celah Teeran sebelum ar-
mada Israel berlayar ke Laut Merah. Israel menggunakan hal 
itu sebagai dalih untuk memperluas front peperangannya 
melawan Mesir, Yordania dan Suriah pada bulan Juni 1967. 
Hasilnya, dalam tempo enam hari saja, kawasan Tepi Barat, 
Dataran Tinggi Golan, Jalur Gaza dan Gurun Sinai jatuh ke 
tangan Yahudi. Di depan media massa, pemimpin Yahudi 
menyatakan keberhasilannya menghancurkan tiga pasukan 
Bangsa Arab, dan bahwa Israel tidak terkalahkan.

Padahal mereka tahu bahwa kemenangannya bukan 
karena kekuatan mereka sendiri, melainkan adanya perseng-
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kokolan para penguasa Arab, tidak adanya kesiapan peme-
rintah Mesir untuk berperang, mundurnya pemerintah Yor-
dania dari Tepi Barat dan menyerahkan begitu saja kepada 
Yahudi, serta pengumuman pemerintah Suriah tentang 
jatuhnya Qunaitrah, yang menjadi bagian dari rencana mi-
liter Suriah yang berperang di Golan.

Perang sandiwara itu dianggap sebagai titik balik peruba-
han besar dalam perseteruan antara Bangsa Arab dengan 
Israel di kawasan Timur Tengah. Karena setelah itu, yang 
muncul adalah inisiatif untuk mencari penyelesaian. Se-
belum perang terjadi, topik perundingan terkait dengan 
pendirian institusi Bangsa Palestina dan internasionalisasi 
Al-Quds, namun setelah perang, topik pembicaraan bera-
lih kepada bagaimana caranya menghilangkan pengaruh 
dari agresi militer. Pembicaraan yang dilakukan pada tahun 
1967, membahas tentang mundurnya Israel dari wilayah-
wilayah yang didudukinya. 

Dewan Keamanan PBB pada tanggal 22 November 1967 
akhirnya mengeluarkan resolusi nomor 242, yang meng-
haruskan Israel keluar dari seluruh wilayah yang diduduki 
dalam Perang 1967, yaitu Jerussalem Timur, Tepi Barat, Jalur 
Gaza, Golan dan Sinai. Hanya saja seperti biasa dengan ber-
bagai alasan, Israel selalu menolak melaksanakan Resolusi 
DK-PBB tersebut. Di satu sisi Amerika mulai memfokuskan 
upaya untuk menyelesaikan hubungan antara Israel dan 
Mesir, yang menurutnya merupakan hal yang paling pen-
ting. Amerika tidak segan-segan menghadirkan perang baru 
untuk menggerakkan upaya perdamaian, yang diarahkan 
untuk mengokohkan dominasi yang telah diraihnya dalam 
mengendalikan kepemimpinan di kawasan Timur Tengah.

Amerika berpeluang mengobarkan perang terbatas anta-
ra Mesir dan Suriah di satu sisi dengan Israel di sisi lain. Pe-
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rang yang terjadi pada bulan Oktober tahun 1973 hanyalah 
taktik yang mengantarkan pada penandatanganan perjan-
jian Camp David I antara Mesir dan Israel pada tahun 1979. 
Dengan ditandatanganinya perjanjian Camp David oleh Me-
sir, maka Israel melepaskan sebagian Sinai dan mengemba-
likannya kepada Mesir. 

Usai proses perdamaian dengan Mesir, peranan Ameri-
ka di kawasan tersebut pun semakin meningkat. Pada ta-
hun 1982 pecahlah perang antara Israel dan Libanon dan 
memaksa Arafat untuk meninggalkan Libanon. Di bawah 
tekanan militer Israel dan tekanan politik Amerika, Arafat 
hengkang ke Tunisia. Sebelum Arafat pergi, delegasi kongres 
Amerika tiba di Beirut, dan memaksa Arafat untuk mengakui 
institusi Yahudi, sebagai syarat bagi terwujudnya perjanjian 
damai dengan Yahudi.

Arafat menandatangani sebuah nota yang dikenal 
dengan nota Makloski, pada 25 Juli 1982. Saat itu Arafat 
berkomentar bahwa, “Sekarang PLO benar-benar mengakui 
eksistensi Israel”. Salah seorang anggota kongres Amerika, 
yaitu Makloski, membacakan nota tersebut di hadapan para 
wartawan dengan dihadiri Arafat dan menyatakan, “Yasser 
Arafat telah menandatangani nota tersebut dalam kedudu-
kannya sebagai pemimpin PLO, sekaligus menyatakan bah-
wa PLO menerima seluruh keputusan PBB berkenaan de-
ngan permasalahan Palestina.” Dengan ditandatanganinya 
nota tersebut oleh Arafat, itu menjadi pertanda gagalnya 
konsep rancangan Inggris yang ingin mewujudkan sebuah 
negara sekuler yang dibangun berdasarkan kesetaraan et-
nis di Palestina. Ini menjadi pertanda semakin terbukanya 
realisasi dari rencana Amerika, yang menyerukan pendirian 
Negara Bangsa Palestina yang hidup berdampingan dengan 
negara Israel.
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Langkah berikutnya muncul pada pertemuan Majelis 
Nasional Palestina yang berlangsung di Aljazair pada bulan 
Oktober 1988, yang diadakan sebelum pertemuan PBB di 
Jenewa pada bulan Desember 1988. Dalam kedua perte-
muan itu, Yasser Arafat berpidato bahwa konsep satu ne-
gara Palestina yang mencakup seluruh tanah Palestina telah 
berakhir. Yasser Arafat pun menerima didirikannya Negara 
Palestina di tanah Palestina yang telah dirampas Israel pada 
tahun 1967, sekaligus mendeklarasikan berdirinya Negara 
Palestina di atas kertas. Inggris, begitu juga Eropa, akhirnya 
menyetujui konsep berdirinya Negara Palestina.

Paska Perang Teluk Kedua, Amerika kemudian mengum-
pulkan berbagai pihak yang bertikai dalam konferensi Ma-
drid pada tahun 1991. Amerika mengikat mereka agar berja-
lan mengikuti proses penyelesaian yang digagasnya. Namun, 
Inggris beserta para pemuka Partai Buruh yang berkuasa di 
Israel, yaitu Rabin dan Peres, masih berupaya untuk terakhir 
kalinya menggagalkan resolusi Amerika, dan akhirnya ber-
hasil menyelenggarakan perjanjian Oslo pada tahun 1993, 
antara PLO dan Israel. Kesepakatan tersebut merupakan 
upaya licik dari Inggris dan Eropa terhadap konsep konfe-
rensi Madrid yang digagas Amerika, sebagai dasar bagi pe-
nyelesaian damai paska Perang Teluk Kedua. Perjanjian Oslo 
terlaksana dengan bantuan para pemimpin institusi Yahudi 
dan pemuka PLO.

Mungkin keputusan politik Arafat menandatangani kese-
pakatan Oslo didasari adanya ketimpangan kekuatan amat 
tajam antara Arab dan Israel, serta perpecahan bangsa 
Arab setelah Perang Teluk 1991. Ketimpangan kekuatan itu-
lah yang membuat inisiatif di meja perundingan selama ini 
selalu dipegang negara Yahudi. Sejak awal perjanjian PLO-
Israel tidak memberikan kepastian soal 4 juta pengungsi Pa-
lestina yang diusir dari tanah airnya. Pemerintah Israel pun 
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enggan menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di 
wilayah-wilayah pendudukan. Apalagi, dalam masalah sta-
tus Jerussalem. Untuk masalah yang satu ini, Israel sudah 
bersumpah tidak akan mundur dari Jerussalem.

Berdasarkan ketentuan persetujuan tersebut, Arafat 
datang ke Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan diberi mandat 
sebagai pejabat pemerintahan otonomi Palestina, bukan 
sebagai penguasa yang sebenarnya bagi Palestina. Sebab, 
Palestina adalah milik Israel. Akan tetapi Amerika mampu 
merubah persetujuan tersebut menjadi proses perundingan 
yang tidak berkesudahan. Dengan begitu Amerika bisa terus 
mengendalikannya, dan menjamin tidak terjadinya proses 
penyelesaian yang sempurna, kecuali sesuai dengan keingi-
nannya.

Pada 25 Juli 1994 berlangsung pertemuan di Washing-
ton, yang mempertemukan Raja Hussein dari Yordania de-
ngan Perdana Menteri Israel Yitzak Rabin, dengan mediator 
Presiden Amerika Serikat Clinton. Pada pertemuan terse-
but diumumkan Deklarasi Washington tentang berakhirnya 
status perang Israel dan Yordania. Kesepakatan Oslo yang 
kedua, yang lebih dikenal dengan Gaza-Jericho muncul pada 
4 Mei 1994 dengan ditariknya pasukan Israel dari Jalur Gaza 
dan Kota Jericho, kemudian diikuti dengan kesepakatan 
Wye River pada 23 Oktober 1998. Dalam perjanjian itu, Is-
rael berjanji mundur dari 13,1 persen wilayah Tepi Barat dan 
membebaskan 750 tawanan Palestina dalam tiga tahap. Se-
dangkan Palestina diharuskan memerangi kelompok militan 
anti-Israel dan mencabut klausul anti-Israel dalam Piagam 
Nasional Palestina.

Pemerintahan Clinton berusaha untuk membuat ke-
sepakatan damai secara menyeluruh antara Arafat dan Ehud 
Barak pada tahun 2000 di Camp David. Kesepakatan terse-
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but dikenal dengan Kesepakatan Camp David II. Clinton sa-
ngat berkeinginan saat dia mengakhiri pemerintahannya, ia 
berhasil mempercepat kesepakatan tersebut. Namun, opini 
umum di Israel maupun di tengah-tengah Bangsa Palestina 
ternyata tidak siap menerima kesepakatan damai yang me-
nyeluruh seperti itu. Ini terbukti dengan penolakan Palestina 
atas usulan kompromi Amerika, Arafat enggan melakukan 
kompromi apa pun dengan Israel, terutama yang menyang-
kut status Kota Jerussalem Timur. Palestina tetap menuntut 
Kota Suci itu dijadikan sebagai ibu kota Palestina.

Namun rancangan Amerika yang ingin mendirikan dua 
negara di kawasan Palestina perlahan berjalan semakin 
mulus. Pada masa pemerintahan Ariel Sharon, pasukan Is-
rael dan perkampungan Yahudi di beberapa kawasan ditarik 
mundur dan ditutup, menyusul dibangunnya pagar tembok 
yang bakal memisahkan wilayah yang dikuasai Israel dengan 
wilayah yang dikuasai otoritas Palestina. Kebijakan Sharon 
yang nota benenya juga rencana Amerika pun diikuti oleh 
penggantinya, Ehud Olmert.

Pengusiran Penduduk Arab-Palestina

“Di Bazel saya mendirikan negara Yahudi… Barangkali 
dalam waktu lima tahun, dalam limapuluh tahun, orang nis-
caya akan menyaksikannya.” (Theodore Herzl) 

Penduduk Arab Palestina merupakan mayoritas sampai 
dengan terbentuknya Israel sebagai sebuah negara Yahudi 
pada tahun 1948. Negara Israel yang dicita-citakan oleh 
Theodore Herzl hanya akan dapat terwujud dengan cara 
menghapus hak-hak kaum mayoritas, atau membuat kaum 
Yahudi menjadi mayoritas melalui imigrasi, atau mengura-
ngi jumlah penduduk Arab di Palestina melalui cara pem-
bersihan etnik. Tidak ada cara lain, dan tidak mungkin mem-
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bentuk sebuah negara Yahudi, kecuali dengan cara di luar 
prosedur demokratik tadi.

Pengusiran penduduk Arab Palestina merupakan keharu-
san yang mengalir dari logika Zionisme sebagaimana dengan 
sangat jelas dikatakan oleh Theodore Herzl sejak tanggal 12 
Juni 1895. Pada waktu itu ia baru saja merumuskan gagasan 
nya tentang Zionisme dan menuliskannya dalam buku ha-
rian, “Kami harus mencoba mengeluarkan kaum tidak ber-
duit (Palestina) dari perbatasan dengan cara menyediakan 
pekerjaan di negara-negara tetangga, dan bersamaan de-
ngan itu, mencegah mereka memperoleh lapangan kerja di 
negeri kami. Kedua proses, baik penghapusan kepemilikan 
dan pemindahan kaum miskin itu, harus dikerjakan dengan 
kehati-hatian dan kewaspadaan.” Pemikiran ini dibenarkan 
oleh sebagian besar pendukung Zionisme awal, sebagaima-
na dibuktikan oleh fakta bahwa tema tentang pengusiran 
secara konsisten terus menjadi pemikiran kaum Zionis.

Jadi sejak awal impian kaum Zionis mendirikan negara Ya-
hudi mengacu kepada 2 sasaran yang bersifat komplemen-
ter dan sekaligus mutlak yaitu mendapatkan sebuah tanah 
air dan menggantikan penduduk mayoritas Arab-Palestina 
baik dengan cara tidak mengakui hak-hak mereka, menga-
tasi jumlah mereka atau mengusir mereka dengan cara apa 
pun. Meskipun Theodore Herzl dan kaum Zionis lainnya 
menjanjikan bahwa orang Yahudi dan Arab-Palestina akan 
hidup berdampingan secara damai dan bahagia, namun ti-
dak ada jalan lain yang terbuka untuk mendirikan negara Ya-
hudi di Palestina sebagaimana yang didambakan oleh kaum 
Zionis kecuali dengan cara-cara tadi.

Kaum pendahulu Zionis menempuh beberapa strategi 
untuk mencapai tujuan mereka. Pertama, melalui imigrasi 
orang Yahudi yang pada saat awal itu banyak kaum Zionis 
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dan para pendukungnya yang sungguh-sungguh percaya 
bahwa imigrasi orang Yahudi dalam jumlah besar akan dapat 
dalam waktu singkat memecahkan “masalah Palestina” 
dengan membangun masyarakat Yahudi sebagai mayoritas. 
Kedua, yang lain meyakini, bila sejumlah petani dan buruh 
Arab-Palestina ditutup kesempatan kerjanya, maka hasilnya 
akan memaksa orang Arab-Palestina bermigrasi meninggal-
kan Palestina. Ketiga, dalam kenyataannya, kedua rencana 
tadi kurang diketahui karena lebih banyak diperbincangkan 
di kursi-kursi kekuasaan di Berlin, London dan Washington 
dalam rangka mendapatkan persetujuan dunia internasio-
nal, sekaligus untuk mendapatkan legitimasi terhadap klaim 
kaum Yahudi sebagai imbangan terhadap hak-hak kaum 
mayoritas penduduk Arab-Palestina.

Hasil dari strategi tadi rupanya ada yang berhasil dan 
ada pula yang kurang berhasil. Namun pada akhirnya opsi 
yang terbuka tinggal pengusiran secara paksa sebagai cara 
untuk dapat mendirikan negara Yahudi yang mereka impi-
kan. Cara lainnya yang sempat dilakukan Theodore Herzl 
adalah membujuk Sultan Abdul Hamid II, mengingat kesul-
tanan Usmaniyah merupakan pemegang kekuasaan mutlak 
atas Palestina. Bahkan sebelum secara resmi mendirikan 
Zionisme pada tahun 1897, Theodore Herzl pernah berkun-
jung ke Istambul pada tahun 1896 untuk memohon hibah 
tanah di Palestina dari Sultan Abdul Hamid II dengan imba-
lan akan memberikan bantuan keuangan untuk memulihkan 
kas kesultanan yang sedang kosong melalui jasa para pem-
beri modal Yahudi. Lebih pentingnya lagi ialah usulnya yang 
ditulis sekembalinya dari kunjungan itu, memohon kepada 
Sultan akan hak kaum Yahudi mengasingkan atau mende-
portasikan penduduk asli yaitu Arab-Palestina.

Sultan sangat tersinggung dan menolak permohonan 
itu, dan mengirimkan pesan yang menasehati Theodore 
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Herzl, “Jangan lagi membicarakan soal ini. Saya tidak dapat 
menyisihkan sejengkal tanah pun, karena tanah itu bukan 
milik saya, tetapi milik rakyat. Rakyat saya berjuang untuk 
mendapatkan tanah itu dan menyuburkannya dengan darah 
mereka… Biarkanlah orang Yahudi menyimpan uang mereka 
yang berjuta-juta banyaknya di peti mereka.”

Karena tidak berhasil membujuk Sultan Abdul Hamid II 
maka pada tanggal 29-31 Agustus 1897 di Bazel, Switzerland 
diadakan Konferensi Zionisme Internasional pertama yang 
dihadiri oleh 204 orang tokoh-tokoh Yahudi dari 15 negara. 
Para peserta konferensi sepakat bahwa Zionisme bertujuan 
untuk membangun sebuah tanah air bagi kaum Yahudi di 
Palestina yang dilindungi oleh undang-undang, dan untuk 
tujuan itu mereka akan mendorong para imigran Yahudi ke 
Palestina. Mereka juga membahas prospek dan langkah-
langkah politik dan ekonomi untuk pembentukan negara 
Yahudi di Palestina.

Langkah-langkah yang akan ditempuh adalah pertama-
tama pembelian tanah untuk para imigran Yahudi, membuat 
orang Arab-Palestina tidak betah tinggal di Palestina dan 
yang terakhir adalah mengusir penduduk Arab-Palestina 
melalui cara-cara terorisme. Jadi jelas sejak awal Zionisme 
bertujuan untuk menghapuskan kepemilikan dari tangan 
mayoritas Arab-Palestina baik secara politik maupun fisik, 
merupakan suatu persyaratan yang tak dapat dihindari un-
tuk dapat membentuk sebuah negara Yahudi. Dalam tujuan 
itu tidak hanya terbatas pada tanah, tetapi tanah tanpa pen-
duduk lain di tengah-tengah mayoritas penduduk Yahudi.

Di Palestina sendiri, kesultanan Utsmaniyah yang telah 
memerintah Palestina selama 400 tahun, bukannya tidak 
menyadari akan bahaya terhadap kemungkinan-kemungki-
nan datangnya imigran Yahudi yang tak terbatas. Sebenarnya 
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sejak tahun 1882 Sultan Abdul Hamid II telah mengeluar-
kan sebuah dekrit yang berbunyi, meski Sultan sepenuhnya 
siap untuk mengizinkan orang Yahudi bermigrasi ke wilayah 
kekuasaannya, dengan syarat mereka menjadi warga daulah 
Utsmaniyah, tetapi Sultan tidak akan mengizinkan mereka 
menetap di Palestina. Alasan pembatasan ini karena imi-
grasi kaum Yahudi di masa depan akan dapat membuahkan 
sebuah negara Yahudi.  

Gerakan Zionis menempati posisi yang kritis pada era 
kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II (1876-1909) di Turki 
Utsmani. Sebagaimana kebijakan para pendahulunya, Sul-
tan menjadikan Turki Utsmani sebagai wilayah aman bagi 
Yahudi, di saat mereka menjadi korban pembantaian dan 
penganiayaan di wilayah Kristen Eropa. Karena itu, banyak 
pujian yang diberikan oleh Yahudi kepada Sultan Abdul Ha-
mid II ini. Tetapi ketika gerakan Zionis mendapati sikap Sul-
tan yang keras terhadap rencana mereka untuk menduduki 
wilayah Palestina, maka Gerakan Zionis berusaha untuk 
menumbangkan Sultan. Dengan menggunakan jargon-jar-
gon liberation, freedom dan sebagainya, mereka menyebut 
pemerintahan Abdul Hamid II sebagai “Hamidian Absolut-
ism.”

Gerakan Zionis di Turki Utsmani mencapai sukses yang 
sangat signifikan, menyusul pencopotan Sultan pada bulan 
April 1909. Diantara empat perwakilan National Assembly 
yang menyerahkan surat pencopotan Sultan itu adalah Em-
manuel Carasso (Yahudi) dan Aram (Armenia).

Ironisnya, di tengah kerasnya penolakan Abdul Hamid II 
terhadap Zionisme, imigran Yahudi yang datang ke Palestina 
justru bertambah semakin banyak. Pada periode 1882-1904, 
yang dikenal sebagai First Aliyah atau the First Immigration, 
sekitar 30.000 imigran Yahudi dari Eropa Timur datang ke 
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Palestina dengan dukungan dana dari keluarga Rothschild 
yang superkaya. Aliyah yang kedua, terjadi pada tahun 1904 
sampai mulainya Perang Dunia I, ditandai dengan imigrasi 
sekitar 33.000 orang Yahudi. Imigrasi besar-besaran Yahudi 
di Jerussalem dan wilayah Palestina lainnya ini menunjuk-
kan adanya ketidakefektifan dari kebijakan pemerintahan 
Utsmani.

Hasilnya, populasi Yahudi di Palestina meningkat secara 
dramatis pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dari 
24.000 pada tahun 1882, menjadi 47.000 pada tahun 1890, 
menjadi 80.000 pada tahun 1908 dan 85.000 pada tahun 
1914. Kebijakan Sultan Abdul Hamid II terhadap Gerakan 
Zionis tidak berjalan efektif, sebab pemerintahannya telah 
dilumpuhkan dari dalam. Apalagi, setelah 1908, kekuasaan 
di Turki praktis berada di tangan Committee and Union 
Progress (CUP), yaitu organisasi yang dibentuk oleh Gerakan 
Turki Muda (Young Turk Movement). 

CUP ini memiliki hubungan dekat dengan para aktivis 
Zionis, dan tidak terlalu peduli dengan gerakan pemberon-
takan dan separatisme yang dilakukan Zionis. Mereka tidak 
memandang pemisahan Palestina dari Turki Utsmani seba-
gai ancaman terhadap kedaulatan negara mereka. Padahal, 
Zionisme adalah bentuk nyata dari pemberontakan dan se-
paratisme. Ini bisa dikatakan sebagai bentuk ketidakpedu-
lian atau mungkin satu konspirasi antara Turki Muda dengan 
Gerakan Zionisme.

Akhirnya kekuatan imperium yang telah bertahan sela-
ma 600 tahun dapat diruntuhkan oleh kolaborasi kelompok 
Turki Muda dengan kekuatan Zionis dan Barat. Turki Muda 
yang berpikiran sekuler-liberal dan berorientasi Barat me-
ngusung ideologi liberalisme, bersekutu dengan Gerakan 
Freemansory yang juga mengusung jargon liberty, egality, 



35 – Isu Palestina 

dan fraternity. Namun ternyata kekecewaan terjadi bagi ma-
syarakat Turki setelah akibat paham sekuler yang dibangga-
banggakan tersebut.

Pertama, setelah 70 tahun berkuasa, kaum politisi seku-
ler terbukti gagal mengangkat derajat Turki setaraf dengan 
negara-negara Barat, yang selama ini menjadi obsesi mere-
ka dalam meruntuhkan kesultanan Utsmaniyah. Korupsi 
ternyata malah menjadi semakin merajalela, dan Turki wa-
laupun telah mati-matian menerapkan sekulerisme tapi ti-
dak juga beranjak dari sebuah titel “negara berkembang.”

Kedua, sekulerisme, demokrasi dan liberalisme ala Barat 
yang dibangga-banggakan kaum Kemalis (pengikut Kemal 
Attaturk), masih belum mampu mengantarkan Turki men-
jadi anggota Uni Eropa (EU). Berulangkali para pemuka EU 
menolak ‘lamaran’ Turki. Ini sungguh sangat ironis, selama 
ini Turki memang termasuk sekutu Barat yang paling setia, 
namun meminjam ungkapan dalam The Economist edisi 8 
Maret 1997 yang menuliskan, “They see the Turks as too 
poor, too numerous and too Muslim.”

Kemesraan Israel-Amerika Serikat

“Saya memahami apa yang dilakukan Israel adalah hak 
untuk membela diri. Apa yang terjadi di Gaza adalah kesa-
lahan Hamas yang menembakkan roket ke Israel dan me-
newaskan orang-orang tak bersalah.” Kalimat-kalimat ini 
bukan pernyataan penulis. Itu merupakan pernyataan Presi-
den Bush, seorang presiden dari sebuah negara yang sering 
disebut sebagai “negara yang demokrasinya paling maju di 
dunia,” istilah kerennya ‘the most advanced democracy in 
the world.’ Negara tersebut, Amerika Serikat, juga sering 
menyatakan diri sebagai sebuah negara yang sangat meng-
hargai hak-hak asasi manusia. Karena itu dunia harus me-
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mahami seperti apa yang Amerika pahami, yang salah itu 
Hamas, Israel cuma sekedar membela diri saja kok.

Konsekuensi dari pemahaman ini adalah, silahkan Israel 
terus saja melanjutkan program pembantaian penduduk 
Gaza, termasuk anak-anak dan wanita. Kalau rakyat sipil 
menjadi korban, sekali lagi itu adalah kesalahan Hamas, bu-
kan salah Israel karena Israel hanya membela diri. Lagi pula 
Hamas ‘menggunakan penduduk sipil sebagai perisai.’ Itu 
yang sering kita dengar.

Sungguh hebat propaganda Amerika dalam rangka mem-
pengaruhi opini dunia agar tidak menyalahkan, mengecam, 
dan mengutuk Israel ketika lebih dari 500 nyawa rakyat sipil 
Palestina yang tinggal di Gaza tewas dibawah hujan bom 
dan ujung senjata buatan Amerika Serikat seperti pesawat 
F-16 dan helikopter tempur Apache. Para pemimpin Ameri-
ka meminta dunia memahami Israel. 

Yang tidak kita pahami, mengapa Amerika Serikat yang 
demokratis dalam sikap politik, menjadi sangat otoriter ke-
tika berada di Dewan Keamanan PBB karena tidak pernah 
membiarkan ada proses pembuatan keputusan secara de-
mokratis (dengan suara terbanyak) untuk meminta Israel 
menghentikan serangan ke Gaza? Bahkan sekedar untuk 
membuat pernyataan mengecam serangan Israel saja me-
reka ancam dengan hak veto? Mengapa Amerika yang ka-
tanya sangat peduli pada hak-hak asasi manusia, malah ti-
dak mempedulikan hak-hak sipil korban perang, misalnya 
dengan meminta Israel membuka blokade agar bantuan in-
ternasional termasuk bantuan PBB untuk kemanusiaan bisa 
masuk wilayah Gaza?

Apa yang mereka lakukan untuk bangsa Palestina de-
ngan “misi mulia” yang pernah mereka lakukan yang sering-
kali disebut humanitarian intervention alias intervensi demi 
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kemanusiaan di Somalia, atau di Yugoslavia? Mengapa tidak 
ada intervensi demi kemanusiaan di Jalur Gaza? Apa ini bu-
kan persoalan kemanusiaan? Atau karena mereka adalah 
bangsa Palestina, Arab, dan Islam, sehingga intervensi ke-
manusiaan tidak perlu dilakukan karena mereka bukan ma-
nusia? Sungguh diskriminatif para pemimpin Amerika itu.

Amerika Serikat memahami Israel. Tetapi sangat tidak 
mau memahami bangsa Palestina. Mereka tidak mau meng-
hargai demokrasi penduduk Gaza yang memilih Hamas 
daripada kelompok Fatah yang dalam pandangan mereka 
lebih pro Barat dan korup sehingga kalau ada bantuan in-
ternasional tidak menyentuh rakyat. Jauh berbeda dengan 
Hamas yang banyak menyantuni dengan mendirikan rumah 
sakit, sekolah, dan sarana sosial lainnya. Amerika semakin 
tidak mau tahu ketika kemudian atas desakan Israel, DK-PBB 
memasukkan Hamas sebagai kelompok teroris. Pemimpin-
pemimpin Amerika tidak mau memahami derita rakyat Pa-
lestina, khususnya yang ada di Gaza, bahwa mereka sesung-
guhnya tinggal di sebuah penjara terbesar di dunia. 

Bahwa penduduk Gaza dikerangkeng dengan tembok-
tembok pemisah, dihinakan oleh bangsa Yahudi karena ha-
rus melewati pos-pos pemeriksaan, menunggu berjam-jam, 
lalu ditelanjangi untuk memastikan tidak membawa bom. 
Mereka juga hidup dengan kesulitan ekonomi yang sangat 
menghimpit, dengan ketersediaan air bersih yang minim, 
listrik yang tidak pernah cukup, dan dengan makanan yang 
sangat bergantung kepada kiriman uang para TKP (tenaga 
kerja Palestina) yang bekerja di beberapa negara Arab.

Karena itu sebenarnya para petinggi Amerika tau benar 
bahwa Hamas merupakan pilihan demokratis bagi rakyat un-
tuk keluar dari semua permasalahan di atas, bahwa Hamas 
sekedar bereaksi atas himpitan yang mereka alami, penga-
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niayaan dan penghinaan terus menerus, yang semuanya itu 
terjadi akibat pendudukan alias penjajahan Israel. Bahkan 
para petinggi Amerika tahu benar bahwa Hamas sesungguh-
nya sekedar menjadi kambing hitam dan korban pertikaian 
politik para pemimpin Israel, mereka juga tahu bahwa sen-
jata-senjata buatan Amerika digunakan untuk membunuh 
rakyat sipil di Gaza, dan penjara-penjara Israel kejamnya 
melebihi kamp Nazi Jerman, dan karena itu mereka contoh 
kemudian menerapkannya di Abu Ghuraib dan Guantana-
mo. 

Tetapi pertanyaannya, mengapa ucapan para pemimpin 
Amerika itu berlawanan dengan hati nuraninya? Ternyata 
jawabannya sangat sederhana: karena uang. Tidak ada satu 
orang pun yang bisa jadi pejabat tinggi di Amerika tanpa 
uang Yahudi. Koper-koper uang Yahudi akan bisa ditenteng 
pulang oleh seorang calon presiden Amerika asal sudah me-
nyatakan kesetiaannya, kesanggupannya untuk membela 
Israel.

Dalam buku karya Paul Findley judulnya Mereka Berani 
Bicara atau dengan membuka situs www.opensecrets.org 
semua itu diungkapkan, kalau misalnya sahabatku ingin 
mengetahui berapa jumlah uang yang diterima Bush, atau 
Obama, dari koper-koper lobby Yahudi. Nafsu untuk berkua-
sa telah membutakan hati, ditambah uang Yahudi mereka 
semakin buta lagi. Makanya mereka hanya memahami Is-
rael, tidak mau, sekali lagi tidak mau, memahami bangsa 
Palestina.

Nah kalo untuk mengetahui hubungan khusus Amerika-
Israel selama ini, paling tidak ada tiga aliran pemikiran yang 
dapat digunakan. Pertama, pendekatan realis dan neorea-
lis (realism and neorealism approach) yang memandang 
bahwa sumber utama dari hubungan mesra itu adalah 
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kesamaan pandangan dan kepentingan kedua negara. Pada 
dasarnya, Israel adalah pro-Barat, meskipun kecil tetapi kuat 
dalam militer dan dapat menjamin kepentingan Barat dan 
Amerika melawan kekuatan jahat Uni Sovyet. Selain itu, Is-
rael dianggap dapat melayani kepentingan Amerika dalam 
berhadapan dengan negara-negara Arab yang pro Sovyet. 
Israel juga bermanfaat sebagai pasar senjata yang potensial 
dan laboratorium uji coba senjata bagi Amerika. Dalam pe-
rang melawan negara-negara Arab, Israel berhasil mempe-
ragakan senjata-senjata Amerika dan menyuplai informasi 
tentang persenjataan Sovyet kepada Amerika.

Kedua, pendekatan politik dalam negeri (domestic poli-
tics approach) Amerika. Pendekatan ini merupakan an-
titesis dari pendekatan realis dan neorealis. Pendekatan 
ini menekankan pada peran besar lobi-lobi Yahudi yang 
tak terkalahkan, donasi keuangan Yahudi dalam kampanye 
para politisi Amerika, kampanye kelompok-kelompok pro-
Israel, seperti kaum Protestan fundamentalis dan kekuatan-
kekuatan Yahudi lain terhadap politik dalam negeri Amerika. 
Menurut Findley, Israel dan lobinya yang kokoh dan mera-
suk dalam, telah mengancam nilai-nilai Amerika yang sa-        
ngat berharga. Cengkeraman Israel melalui lobi-lobinya 
yang kuat di Amerika itulah yang menentukan terjadinya 
hubungan spesial antara Amerika dan Israel.

Ketiga, pendekatan baru yang disebut dengan pendeka-
tan idealis atau ideasionis (idealist or ideationist approach). 
Berbeda dengan kedua pendekatan terdahulu, pendukung 
pendekatan ini lebih menekankan faktor ‘soft’ daripada fak-
tor ‘hard’. Pendekatan ini memfokuskan pada hal-hal yang 
tak teraba atau intangible yang menjadi dasar kerjasama 
antar Amerika dan Israel, misalnya saja seperti faktor pera-
saan bersalah dari Amerika atas ketiadaan tindakannya saat 
Holocoust, kebutuhan bantuan dari Israel “the little David” 
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dalam peperangan yang gagah berani untuk menyelamat-
kan diri melawan raksasa “Arab Goliath”, hubungan dekat 
alamiah antara negara (katanya) demokrasi terbesar Ameri-
ka dengan satu-satunya negara demokrasi di wilayah yang 
membentang antara India sampai Italia, akar budaya Judeo 
Christian antara masyarakat kedua negara, adanya basis keti-
dakpercayaan dari masyarakat Amerika dan pemerintahnya 
terhadap negara-negara Arab, adanya kedekatan substan-
sial antara dua negara (katanya sih) demokrasi Amerika dan 
Israel dalam menghadapi kekuatan-kekuatan jahat, yaitu 
Arab dan negara-negara diktator Arab. 

 

Pernyataan Mahathir Mohammad

Ketika membuka KTT Organisasi Konferensi Islam (OKI) di 
Putrajaya, Malaysia, 17 Oktober 2003, PM Malaysia saat itu, 
Dr. Mahathir Mohammad, antara lain mengatakan, “Yahudi 
secara tak langsung menguasai dunia. Yahudi mengguna-
kan orang lain untuk berperang demi mereka. Israel adalah 
sebuah negara kecil. Jumlah orang Yahudi di dunia tak ba-
nyak. Akan tetapi, mereka sangat sombong. Mereka berani 
menantang seluruh dunia. Bahkan, jika PBB mengatakan ti-
dak, mereka akan tetap maju.” Kenapa? Karena Israel didu-
kung oleh orang-orang yang mengendalikan kekuasaan di 
Amerika Serikat.

Oleh para penguasa Amerika, Israel, dan negara-negara 
Barat lainnya, pernyataan Mahathir dianggap telah me-
ngobarkan kebencian terhadap Yahudi. Namun, kemarahan 
Amerika dan sekutunya tidak membuat Mahathir surut. Ke-
tika menghadiri KTT APEC (Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik) 
di Bangkok, Thailand, 21 Oktober 2003, Mahathir mene-
gaskan kembali pernyataannya bahwa kaum Yahudi secara 
tidak langsung menguasai dunia. Kehebohan dunia akibat 
pernyataannya itu, menurut Mahathir, justru menunjukkan 
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bahwa dirinya benar. Penegasan ini disampaikannya setelah 
ia dikecam oleh Presiden Amerika Serikat George W. Bush 
dan petinggi Eropa Barat lainnya.

Waktu itu, Mahathir menjelaskan teorinya tentang 
kekuasaan dan pengaruh Yahudi. Ia juga menjelaskan bah-
wa pernyataannya telah dibawa ke luar dari konteksnya. 
“Adanya reaksi dunia menunjukkan bahwa mereka (Yahudi) 
memang menguasai dunia,” kata Mahathir. Menurut beliau, 
banyak surat kabar dunia dimiliki oleh orang Yahudi. “Me-
reka memiliki pengaruh yang lebih besar dari yang diba-
yangkan banyak orang,” katanya.

Tak sampai sebulan setelah pernyataan Mahathir itu, 
sebuah jajak pendapat yang dibuat Komisi Eropa menye-
butkan, sekitar 60% dari 7.500 responden warga Eropa ber-
pendapat bahwa Israel merupakan ancaman terbesar bagi 
perdamaian dunia. Sebagaimana pernyataan Dr. Mahathir, 
hasil survei yang dipublikasikan pada 3 November 2003 itu 
pun segera menyulut kemarahan Amerika dan, tentu saja, 
Israel. Negara yang dikuasai kaum Zionis ini pun langsung 
menuding perihal meluasnya sikap antisemitisme di kala-
ngan bangsa Eropa, dan mendesak Bush untuk tak mengi-
kut-sertakan Uni Eropa dalam proses perdamaian Timur 
Tengah.

Apa yang dikatakan Mahathir Mohammad maupun hasil 
survei Uni Eropa yang sempat menimbulkan kehebohan itu 
sebenarnya bukan hal baru. Lebih dari 20 tahun sebelum-
nya, pemimpin revolusi Islam Iran 1979, Ayatullah Khomeini 
sudah sering mengungkapkan perihal sepak terjang kaum 
Zionis serta negara Israel yang menjadi ancaman terbesar 
bagi Dunia Islam pada khususnya, dan dunia internasional 
pada umumnya. Khomeini menyebut Zionisme sebagai ge-
rakan politik yang berlawanan dengan prinsip-prinsip agama 
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dan misi para nabi Allah. Sementara tujuan Israel, menurut 
Khomeini, adalah kehancuran Islam.

Menurut Khomeini, kegagalan pendekatan ‘nasionalisme 
Arab’ atau ‘Pan-Arabisme’ dalam membebaskan Palestina, 
disebabkan karena pendekatan itu tidak berdasarkan pada 
ajaran agama Islam. Oleh sebab itu, perjuangan membe-
baskan wilayah Palestina yang diduduki rezim Zionis Israel 
hanya akan berhasil jika dilaksanakan atas dasar persatuan 
seluruh umat dan negara Islam.

Jika pada 2003 Mahathir menyinggung tentang ketidak-
berdayaan satu milyar umat Islam menghadapi kesombo-
ngan kaum Zionis yang jumlahnya tak lebih dari sepersepu-
luhnya, maka hal serupa sudah dikatakan Khomeini pada 
1981: “Tidakkah ini memalukan kaum Muslim dan negara-
negara Islam, bahwa Amerika yang berada di bagian lain 
bumi ini, dapat mengatur nasib mereka dan membiarkan 
kaum kafir perampas, Israel, dapat menjerat dan meruntuh-
kan mereka semua?”

Sebenarnya kalau melihat secara mendasar dari konflik 
Arab-Israel adalah hak asasi bangsa Palestina untuk memi-
liki kemerdekaan mereka sendiri. Tentu saja dalam sebuah 
tanah air dan negara merdeka sebagaimana yang dimiliki 
bangsa-bangsa lain di dunia ini. Israel maupun Amerika 
pasti mengetahuinya. Yang sulit dipahami adalah, mengapa 
kubu Israel-Amerika sama sekali tidak menghendaki terben-
tuknya negara Palestina merdeka? Menurut Dubes Pales-
tina untuk Indonesia, Ribhi Awad, ia pernah menemukan 
sebuah dokumen resmi pemerintahan Amerika yang secara 
eksplisit menyebutkan bahwa Amerika akan mendukung se-
tiap bangsa mana pun di dunia ini untuk mendirikan sebuah 
negara merdeka, kecuali bangsa Palestina. Dengan kata lain, 
Amerika akan terus berusaha keras mencegah terbentuknya 
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sebuah negara Palestina merdeka.

Ironisnya, Amerika selalu mengklaim menjunjung tinggi 
dan bertekad mempromosikan HAM (Hak-Hak Asasi Manu-
sia) dan nilai-nilai demokrasi. Tapi, mengapa Amerika justru 
terus membendung terbentuknya negara Palestina? Bisa 
jadi Amerika merasa khawatir, jika negara Palestina merde-
ka terbentuk, maka secara potensial ia bisa menjadi anca-
man serius bagi eksistensi negara Israel. Alasan ini sepintas 
tampak “masuk akal.” Namun, ditinjau dari realitas politik 
yang sesungguhnya, jelas sangat tidak masuk akal. Seluruh 
negara Arab pun, terbukti tidak mampu mengalahkan Israel, 
apalagi sebuah negara bernama Palestina.

Dalam sejarahnya, perang-perang besar antara Arab dan 
Israel, yang terjadi pada 1948, 1956, 1967, 1973 maupun 
1982, terbukti tidak pernah sekali pun dimenangkan oleh 
pihak Arab. Keunggulan komparatif yang dimiliki Israel tidak 
hanya ada pada sistem pertahanan dan keamanan mereka 
yang supercanggih, sehingga tidak ada satu negara Arab 
pun yang mampu menandinginya, melainkan juga pada ke-
lihaian mereka dalam menguasai jaringan informasi dunia, 
serta dalam membangun jaringan lobi-lobi yang mampu 
mengendalikan negara superpower seperti Amerika. Keti-
dakmampuan Amerika menekan Israel menjadi salah satu 
contoh.

Akan tetapi, ada alasan lain di balik keengganan kubu 
Amerika-Israel untuk mendukung pembentukan negara Pa-
lestina. Yaitu, kebutuhan Israel terhadap keberadaan “mu-
suh dari luar” yang abadi. Bangsa Yahudi yang mendiami 
negara Israel, kelihatannya saja dari luar tampak sangat 
solid, pada hakikatnya sangat rawan terhadap munculnya 
perpecahan internal.

Hal ini disebabkan adanya perbedaan latar belakang so-
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sio kultural yang cukup tajam, terutama antara mayoritas 
kaum Yahudi keturunan Asia-Afrika (Sephardic) yang lebih 
fanatik tapi kurang memiliki akses ekonomi-politik dengan 
minoritas kaum Yahudi keturunan Eropa (Ashkenazic) yang 
lebih sekuler tapi memegang kendali ekonomi-politik do-
mestik.

Belum lagi faktor terpecahnya kubu yang properdamaian 
dan mereka yang antiperdamaian Arab-Israel. Maka dari itu, 
“musuh dari luar” selalu dibutuhkan oleh Israel maupun 
Amerika sebagai pendukung utamanya. Dalam hal ini, jelas 
tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali terus menem-
patkan bangsa Palestina atau Arab dan Islam pada umum-
nya sebagai “musuh dari luar” yang abadi guna mencegah 
tercabik-cabiknya bangsa Israel sendiri. Sudah wajar kalau 
dalam politik bahwa satu-satunya jalan pintas untuk mence-
gah perpecahan internal adalah dengan menciptakan “mu-
suh dari luar.”   

Kenapa harus di Palestina?

Sebenarnya, apa sih yang membuat gerakan Zionis Israel 
menjadikan Palestina sebagai satu-satunya tempat yang 
pantas buat berdirinya “Eretz Israel” atau “Israel Raya”? Ada 
beberapa alasan yang menjadikan Palestina menjadi pilihan 
gerakan Zionis, antara lain: 

1. Karena lokasinya terletak di pertengahan negara-       
negara Arab, Palestina membentuk kombinasi geografis 
yang natural dan humanistik bagi medan terestrial yang 
luas yang memuat kehidupan orang-orang asli Badui di 
wilayah Selatan dan gaya pendudukan yang sudah lama 
di bagian Utara. Nggak cuma itu, tanah Palestina punya 
keistimewaan dibanding dengan daerah lain. Soalnya 
Palestina ini adalah bagian dari tempat tinggalnya ma-
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nusia pertama, tempat diturunkannya semua agama 
samawi, tempat di mana peradaban kuno muncul, men-
jadi jembatan aktifitas komersial dan tempat penyusu-
pan ekspedisi militer di sepanjang era bersejarah yang 
berbeda. Lokasi strategis yang dipunyai sama Palestina 
membuatnya cocok buat jadi penghubung antar ber-
bagai benua bagi dunia kuno Asia, Afrika dan Eropa.

2. Dipandang dari sudut pandang militer, lokasi Palestina 
juga penting sekali. Secara faktual saja, survei membuk-
tikan bahwa wilayah ini adalah pusat berbagai ekspe-
disi militer yang pernah terjadi. Memang negara-negara     
asing telah menjadikannya sebagai rute dalam invasi-
invasi militer yang mereka lakukan. Banyak bangsa-
bangsa dan kekuatan asing telah menduduki Palestina 
seperti Babylonia, Assiria, Al-Hethyeen, Persia, Yunani 
dan Romawi yang pada akhirnya menyatu dalam wa-
dah negara Islam Raya dan menjadi bagian yang tak ter-
pisahkan darinya.

3. Dengan segala nilai strategisnya itu, Palestina dipilih 
oleh Barat yakni negara-negara Eropa plus Amerika Seri-
kat dan gerakan Zionisme internasional untuk menjadi 
tonggaknya. Berdirinya negara Israel di Palestina didu-
kung penuh oleh negara-negara Barat, yang akhirnya 
menjadi pemenang Perang Dunia. Di Palestina jugalah, 
Barat meletakkan tonggak dominasinya.

Palestina adalah persoalan umat Muslim

Otoritas Palestina yang lemah lagi terkekang tidak akan 
sanggup membebaskannya. Bumi Palestina telah ditakluk-
kan oleh Umar bin Khattab Radhiallahu ‘Anhu, dan dibebas-
kan dari tentara Salib oleh Shalahuddin Al-Ayyubi. Saat ini, 
Palestina memerlukan generasi penerus Umar dan Shala-
huddin, agar bisa dibebaskan dari Yahudi.
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Persoalan Palestina bukan hanya persoalan bagi pen-
duduk Palestina atau Bangsa Arab saja, melainkan pada ke-
nyataannya adalah persoalan umat Islam. Persoalan Pales-
tina adalah persoalan negeri Islam dan tempat-tempat suci 
Islam yang telah dirampas oleh Yahudi dengan bantuan dari 
negara-negara seperti Inggris dan Amerika, serta dengan 
pertolongan dari para penguasa kaum Muslim yang men-
jadi kaki tangan mereka. Palestina adalah negeri Islam, dan 
merupakan bagian selatan dari negeri Syam yang telah di-
taklukkan oleh kaum Muslim dengan darah mereka. Karena 
itu, tidak ada sejengkal pun tanahnya yang luput dari telapak 
kaki kuda umat Islam, atau pun yang lolos dari setetes darah 
seorang syahid.

Persoalannya dan realitanya malah telah beralih menjadi 
obyek perseteruan internasional antara Amerika dan Ing-
gris sepanjang abad lalu. Kondisi ini terjadi segera setelah 
runtuhnya pemerintahan Turki Utsmani, lalu negara-negara 
Barat menguasainya dan ‘redesign’ wilayah tersebut men-
jadi wilayah yang sama sekali baru, sesuai dengan panda-
ngan mereka.

Amerika telah menancapkan pengaruhnya yang semakin 
kuat di wilayah itu, tidak hanya terhadap para kaki tangan-
nya saja, melainkan juga terhadap para ‘bonekanya’ Ing-
gris. Mereka tidak sanggup melawannya. Andai pun mereka 
dapat menjegal, maka segera Amerika bisa duduk kembali. 
Sepak terjang Israel-Amerika benar-benar telah mengenda-
likan berbagai keadaan yang ditujukan untuk memunculkan 
krisis Timur Tengah. Secara kasat mata, Israel-Amerika telah 
menetapkan sejumlah rencana dan aturan main, sedangkan 
yang lainnya menerima rencana dan aturan main tersebut. 

Mereka berusaha berjalan seiring dengan Amerika, demi 
meraih kepentingan-kepentingan mereka sendiri, atau demi 
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mengamankan posisi mereka dalam kancah perseteruan 
yang sedang berlangsung. Para penguasa Arab sama sekali 
tidak memiliki peran selain melaksanakan saja. Sementara 
itu, negara-negara besar seperti Rusia, Inggris dan Perancis, 
berusaha mengambil bagian dalam percaturan tersebut, 
dengan cara mengikuti aturan main Amerika. Amerika lah 
yang menyodorkannya terlebih dahulu, lalu negara-negara 
lain segera mengambil dan menjalaninya. Keadaan tersebut 
amat jelas terlihat dalam kasus Peta Jalan Damai di mana 
Amerika terlebih dahulu mengumumkannya, kemudian 
negara-negara tersebut segera mengadopsinya. Oleh kare-
na itu, peran negara-negara tersebut harus diakui hanya se-
bagai obyek pelengkap dan pendukung bagi peran Amerika, 
dan bukan sebagai penggantinya.

Otoritas Palestina yang lemah lagi terkekang tidak akan 
sanggup menyelesaikan persoalan Palestina sedirian. Saat 
ini, Palestina memerlukan generasi penerus Umar dan 
Shalahuddin, agar segera bisa dibebaskan. Oleh karenanya 
paling tidak ada dua jenis alasan mengapa kita harus dan 
wajib peduli sama permasalahan Palestina. Yang pertama 
adalah karena kita adalah manusia. Yang kedua adalah kare-
na kita adalah seorang Muslim.

Kita tahu bahwa umat Muslim itu bersaudara melebihi 
dan melampaui sekedar dari geografi, sejarah dan ras. Lagi 
pula umat Muslim itu berdasarkan tauhid sehingga seha-
rusnya tercipta ukhuwah Islamiyah. Dalam Al-Qur’an surat 
Al-Anbiyaa ayat 92, Allah SWT berfirman, “Ummat-mu ini 
adalah ummat yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka 
sembahlah Aku.” Pembelaan dan perasaan identitasnya me-
nyatu dengan suara yang sama. Semua yang telah bersyaha-
dat adalah saudara kita, di manapun mereka.

Jika ini disebut nasionalisme, “Inilah nasionalisme kami”, 
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kata Hasan Al-Banna, “Nasionalisme yang menghimpunkan 
semua manusia dan menembus segala batas. Seluruh bumi 
Allah adalah tanah air seorang Muslim. Seorang Muslim 
harus berjuang mempertahankan tanah airnya dari segala 
bentuk penindasan.”

Dalam surat Al-Hujuraat ayat 10, Allah SWT mengi-
ngatkan akan satu kesatuan umat Muslim dengan firman-
Nya, ”Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, 
karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang ber-
selisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat 
rahmat.” 

Rasulullah SAW pun bersabda, ”Perumpamaan orang-
orang beriman dalam hal berkasih sayang dan saling men-
cintai adalah laksana satu tubuh, jika satu bagian merasa ke-
sakitan, maka bagian yang lain akan merasakan sakit pula.” 
(HR. Bukhari-Muslim)

Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Islam dan Pales-
tina memang satu kesatuan tidak terpisahkan. Islam telah 
menjadi agama bagi mayoritas warga Palestina. Masjid 
menjadi bangunan yang nampak di setiap sudutnya. Apalagi 
mayoritas dari warga Palestina adalah Muslim. Kepedulian 
terhadap sesama mukmin adalah pembuktian keimanan 
seseorang. Bahkan ”Tidak beriman seseorang,” kata Rasu-
lullah SAW, ”sampai dia mencintai orang lain sesama muk-
min seperti mencintai dirinya sendiri.”

Berbeda dengan penjajah Romawi atau Persia ketika 
menguasai Palestina, Islam tidak sekedar menaklukkan 
Palestina secara fisik. Warganya dengan sukarela menjadi 
Muslim, dan sampai sekarang masih tetap mayoritas Mus-
lim. Mereka berbaur dengan saudara-saudara mereka orang 
Arab yang datang kemudian, setelah beberapa kali masa 
pembebasan. Meskipun sempat dirampas oleh bangsa-



49 – Isu Palestina 

bangsa Eropa melalui Perang Salib, di mana terjadi pemban-
taian massal mengerikan yang dianggap suci namun agama 
Islam tidak pernah hilang dari jiwa rakyat Palestina. Mungkin 
sekilas teman-teman bisa melihat bagaimana pembebasan 
Palestina dengan damai dalam film Kingdom of Heaven. 

Palestina merupakan tanah yang Istimewa bagi kaum 
Muslimin. Sampai-sampai Sultan Abdul Hamid II, Khalifah 
Turki Utsmaniyah menjelang keruntuhannya tetap mem-
pertahankan Palestina mati-matian. Masih ingatkah di awal 
tulisan bab ini, ketika datang utusan Zionis untuk membeli 
Palestina, beliau menolak dan mengatakan ”..aku lebih me-
milih tubuhku yang terpotong daripada Palestina terpotong 
dari tanah Kaum Muslimin..”

”Maha Suci (Allah) yang telah memperjalankan ham-
baNya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram 
ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar 
Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesa-
ran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Me-
lihat.” (Al-Isra’: 1)

Al-Qur’an sendiri telah menyebut tanah di sekitar Al-
Aqsha sebagai ”tempat yang diberkahi”. Nabi Muhammad 
SAW pun juga menyebut beberapa keistimewaan lain dari 
Al-Aqsa, misalnya saja ia adalah tempat dibangkitkan dan 
dikumpulkannya manusia di akhir zaman, tempat adanya 
segolongan orang yang sampai akhir zaman tetap membela 
kebenaran, juga lokasi dari Masjidil Aqsa merupakan satu 
dari tiga masjid yang disunnahkan untuk dikunjung. Yang 
mana semua itu ada di Palestina yang juga menjadi tanah 
para nabi. Khalifah Umar bin Khattab pun telah mewakafkan 
tanah Palestina untuk kaum Muslimin. Para pejuang Islam 
juga telah mempertahankan perdamaian di sana dengan ji-
had, darah, dan keringat. Bagaimana dengan kita, apakah 
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sudah termasuk berperan di dalamnya? Kira-kira apa yang 
sudah dapat kita perbuat?

Biasanya ada saja yang membuat umat ini terkadang ti-
dak mau tau atau peduli dengan apa yang terjadi di Palesti-
na. Tetapi mudahnya bagi yang suka banget beralasan, saya 
menyederhanakannya menjadi tiga saja dan kira-kira masuk 
di bagian manakah diri kita. 

Alasan pertama adalah karena memang pada dasarnya 
diri kita tuh orangnya nggak pedulian. Dunianya itu cuma 
dunianya sendiri. Kurang kesadaran, elo pikirin tuh diri lo 
sendiri, gue ya terserah gue. Yang terakhir puncaknya lo gue 
wassalam, kalo the end, dah banyak soalnya hee..

Alasan kedua yang biasanya bikin kita nggak peduli sama 
Palestina adalah minimnya informasi. Tapi di era zaman 
teknologi informasi saat ini, sepertinya informasi telah ba-
nyak melimpah tinggal bagaimana kita memilih dan memi-
lahnya. 

Alasan ketiga yang membuat seseorang tidak peduli pada 
Palestina adalah minimnya pemahaman mengenai masalah 
Palestina. Ada orang yang dapat informasi melimpah soal 
Palestina tapi sulit diajak untuk peduli. Udah gitu sayangnya, 
mereka bingung nggak tau mau ngapain. Palestina jauh sih, 
gimana cara ngebantunya? Wah kalo yang ini kayaknya keta-
huan orangnya kurang imajinatif, kreatif, inovatif ditambah 
bawaannya negatif.

Kita pun juga masih bertanya-tanya tentang sejauh mana 
solidaritas Arab itu sendiri dalam gerakannya, yang tidak 
hanya dalam bentuk retorika semata. Bangsa Arab khusus-
nya, dan bangsa Muslim pada umumnya sudah lama me-
rindukan adanya semacam aksi bersama seperti yang per-
nah terjadi pada masa perang Oktober 1973, yaitu ketika 
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negara-negara Arab mampu menggunakan ‘senjata minyak’ 
mereka untuk memaksa negara-negara Barat mengambil ja-
rak dengan rezim Zionis yang masih menduduki tanah Arab 
dan Palestina. Jelas sudah bukan waktunya lagi untuk selalu 
memohon belas kasihan kepada PBB, apalagi Amerika, yang 
sudah tidak bisa lagi dipercaya untuk menjalankan fungsi-
nya sebagai mediator yang adil.

Fenomena yang terus berkecamuk di Palestina belaka-
ngan ini memang perlu dilihat dalam kerangka sejarah 
panjang perjalanan Yahudi, Kristen, Zionisme dan kepenti-
ngan imperialis Barat. Ada baiknya kita mampu memetakan 
permasalahan ini dengan tepat, baik berdasar nash-nash 
Al-Qur’an dan hadist, maupun fakta-fakta sejarah yang me-
mungkinkan kaum Muslim mengambil sikap dan tindakan 
yang tepat. Apakah bom syahid merupakan cara yang tepat? 
Atau harus berdamai dan bernegosiasi untuk mendapatkan 
20 persen wilayah Palestina yaitu Tepi Barat dan Jalur Gaza 
dengan cara mengakui eksistensi Israel? Wajibkah kaum 
Muslim merebut kembali semua wilayah Palestina yang 
diduduki Israel saat ini sekaligus, walau sudah disahkan pula 
oleh PBB? Atau menyerang langsung dengan mengerahkan 
seluruh angkatan bersenjata yang dimiliki atau mungkin se-
rangan frontal sendiri-sendiri? 

Tapi sungguh sayang beribu sayang, masih banyak per-
masalahan sebelum itu yang harus dibenahi terlebih dahulu 
dalam internal umat Muslim ini. Yang paling utama adalah 
mengembalikan persatuan dan kesatuan umat Muslim, ba-
rulah mendiskusikan bersama dari seluruh para pemimpin 
dan cendekiawan Muslim internasional untuk segera mene-
mukan solusi dan mengambil tindakan-tindakan jangka pan-
jang yang istiqomah.

 



Bab 2
Isu 

Globalisasi





2
“Telah dipahami secara luas bahwa gelombang 

tren budaya global dewasa ini sebagian besar meru-
pakan produk Barat, menyebar ke seluruh dunia le-
wat keunggulan teknologi elektronik dan berbagai 
bentuk media dan sistem komunikasi. Istilah-isti-
lah seperti penjajahan budaya, penjajahan media, 
penggusuran kultural, ketergantungan budaya, dan 
penjajahan elektronik digunakan untuk menjelas-
kan kebudayaan global baru serta berbagai akibat-
nya terhadap masyarakat non-Barat.” (Prof. Amer 
Ar-Roubaie, pakar Globalisasi di International Insti-
tute of Islamic Thought and Civilization dan Inter-
national Islamic University Malaysia (ISTAC-IIUM) 
dalam makalahnya berjudul Heritage, Culture and 
Globalization)

Sahabatku, saat ini kita sering banget mende-
ngar kata globalisasi dimana-mana, baik di setiap 
media cetak maupun elektronik juga bertebaran di 
dunia maya maupun dunia nyata. Tapi haree genee 
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masih belum tau apa itu globalisasi, wah bisa-bisa terse-
ruduk di sundul zaman teman. Sebagai seorang Muslim pun 
harus dituntut untuk harus up-date alias jangan ketinggalan 
berbagai informasi, jangan gap-tek, dan yang pasti ya jangan 
diem aja hehe…

Baiklah kita akan coba ungkit nii masalah globalisasi. Ada 
yang mengatakan kalau globalisasi itu sudah berlangsung 
sejak beberapa dekade terakhir di hampir berbagai negara, 
ya tentu saja termasuk Indonesia. Memang sih globalisasi 
itu tidak dapat dipungkiri pada satu sisi adalah suatu pe-
luang namun di sisi yang lain merupakan sebuah tantangan 
dan ancaman. Kenapa bisa begitu? Karena globalisasi itu 
menghilangkan sekat atau jarak antar bangsa, antar tanah 
air, dan antar kebudayaan. Apalagi kalau diiringi oleh sema-
kin berkembangnya teknologi komunikasi, wah semakin de-
ras aja tuu arus globalisasi.

Kolonisasi merupakan aplikasi dari penjajahan ekonomi, 
yang terjadi sejak abad ke-18, melalui proses kolonisasi 
negara-negara Barat terhadap ‘terra-nullius’, yaitu daerah-
daerah tak bertuan yang kemudian dikenal sebagai negara-
negara berkembang.  Dalam tahap ini, globalisasi diartikan 
sebagai perluasan wilayah pengaruh dari negara-negara 
Barat. Beberapa contoh dalam hal ini adalah Portugis, Spa-
nyol, dan Belanda. Proses ini pun kemudian diperkuat oleh 
Inggris dengan semboyannya ‘Britain rules the Waves’ dan 
Jerman yang memperluas wilayah pengaruhnya sampai 
ke Afrika dan Asia. Barangkali tidak terlalu berlebihan bila 
proses ini disebut sebagai Westernisasi, dimana komunitas-
komunitas non-Barat kemudian bersentuhan dengan dunia 
yang lebih maju. 

Perang Dunia II kemudian melahirkan pemain utama 
baru dalam proses globalisasi, yakni Amerika Serikat. Keber-
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hasilannya mematahkan poros Jerman-Jepang-Italia mem-
berinya status sebagai super power, bersama dengan Uni 
Sovyet (dan juga Inggris, Perancis dan Cina) yang merupakan 
sekutunya melawan negara-negara poros. Selama lebih dari 
50 tahun sejak berakhirnya perang dunia ke-2 perseteruan 
ideologi dan konflik yang terjadi antara Kapitalisme yang 
dipimpin oleh Amerika Serikat dan Komunisme di bawah 
Uni Sovyet telah mendominasi situasi politik global. Sebagai 
salah satu sistem global, nampaknya kapitalisme telah ke-
luar sebagai pemenang dengan mengalahkan “evil empire” 
atau Uni Sovyet dan pada akhirnya lahirlah pemerintahan 
negara-negara baru.

Namun perkembangan berikutnya menunjukkan adanya 
rivalitas antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet yang sarat 
dengan nuansa-nuansa ekonomi, politik, ideologis, militer, 
yang mana kemudian membentuk konstelasi global bipolar. 
Globalisasi sendiri adalah suatu proses panjang yang bera-
kar jauh dari dalam sejarah.

Apa itu Globalisasi?

Supaya lebih ‘ngeh’ kita coba cari defenisi apakah itu 
globalisasi. Akbar S. Ahmed dan Hastings Donnan dalam 
bukunya Islam, Globalization and Postmodernity memberi-
kan batasan bahwa globalisasi pada prinsipnya mengacu 
pada perkembangan-perkembangan yang cepat di dalam 
teknologi komunikasi, transformasi, informasi yang bisa 
membawa bagian-bagian dunia yang jauh menjadi hal-hal 
yang bisa dijangkau dengan mudah. Kini, dunia ini seolah 
tanpa memiliki lagi batas-batas wilayah dan waktu.

Misalnya saja di belahan separuh dunia dengan mudah-
nya dan jelasnya berbicara lewat telepon atau satelit. Maka 
dari itu dalam era globalisasi ini berarti, terjadi pertemuan 
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dan gesekan nilai-nilai budaya dan agama di seluruh dunia 
yang memanfaatkan jasa komunikasi, transformasi dan in-
formasi hasil modernisasi teknologi. 

Pertemuan dan gesekan ini akan menghasilkan kompetisi 
liar yang berarti saling dipengaruhi dan mempengaruhi, sa-
ling bertentangan dan bertabrakan nilai-nilai yang berbeda 
yang akan menghasilkan kalah atau menang, ataupun saling 
kerjasama yang akan memberikan bentuk positif.

Sedangkan menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah 
intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang memper-
temukan berbagai tempat sedemikian rupa sehingga keja-
dian-kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh 
peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tempat-tempat 
yang sangat jauh dan demikian pula sebaliknya. 

Namun kalo menurut Amin Rais, globalisasi pada po-
koknya merupakan proses interkoneksi yang terus meningkat 
di antara berbagai masyarakat sehingga kejadian-kejadian         
yang berlangsung di sebuah negara bisa mempengaruhi 
negara dan masyarakat lainnya. Terkadang istilah globalisasi 
juga merujuk kepada perpindahan manusia (tenaga kerja) 
dan pengetahuan (teknologi) melewati batas-batas inter-
nasional, namun itu semua di iringi juga dengan kemajuan 
teknologi, komunikasi, informasi dan transportasi. 

T. May Rudy dalam bukunya yang berjudul Hubungan 
Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global 
menuliskan globalisasi merupakan suatu proses hubungan 
sosial secara relatif yang menemukan tidak adanya batasan 
jarak dan menghilangnya batasan-batasan secara nyata, 
jadi ruang lingkup kehidupan manusia itu makin bertambah 
dengan memainkan peranan yang lebih luas di dalam dunia 
sebagai satu kesatuan tunggal. Hubungan sosial, yang mana 
tidak lagi diperhitungkan sebagai suatu jalan yang rumit di 
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mana orang berinteraksi dengan saling memanfaatkan satu 
sama lain tetapi telah berkembang menjadi pola hubungan 
bahkan sampai ada yang tidak lagi menggunakan kata poli-
tik internasional atau politics among nations, tetapi politik 
global dan politics of the planet.

Jan Art Scholte dalam bukunya Globalization: A Criti-
cal Introduction menulis salah satu definisi globalisasi me-
ngatakan bahwa globalisasi adalah proses meningkatnya 
interdependensi antara aktor negara dan non-negara pada 
skala global sehingga hubungan sosial dalam suatu ma-
syarakat secara signifikan dibentuk dan dipengaruhi dimensi 
hubungan sosial yang lebih luas pada skala dunia.

Tapi agar supaya kita dapat memahami lebih luas, seper-
tinya pengertian globalisasi menurut Jan Art Scholte sudah 
cukup mampu menjelaskannya dalam 5 hal saja:

1. Globalisasi sebagai internasionalisasi yakni, meningkat-
nya kegiatan hubungan antar negara yang melampaui 
batas wilayah masing-masing sehingga terjadi saling tu-
kar dan saling ketergantungan internasional, ini teruta-
ma terwujud dalam aliran barang, jasa, modal, teknolo-
gi dan perdagangan.

2. Globalisasi sebagai liberalisasi, maksudnya pengura-
ngan atau peniadaan berbagai hambatan tarif maupun 
non-tarif yang dikenakan oleh negara terhadap aliran 
barang dan jasa sehingga terciptalah ekonomi yang ter-
buka dan tanpa batas.

3. Globalisasi sebagai universalisasi informasi, komunikasi, 
transportasi dan berbagai bentuk kegiatan masyarakat 
dunia lainnya. Yaitu dalam bentuk penyebaran nilai-
nilai yang bersifat universal seperti demokrasi dan hak 
asasi manusia. Terus mode pakaian dan gaya hidup anak 
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muda yang kita bisa temukan hampir di semua kota-kota 
metropolitan di seluruh dunia yang mana menunjukkan 
terjadinya proses penyeragaman budaya secara univer-
sal tanpa memandang latar belakang agama, suku, dan 
bahasa.

4. Globalisasi dilihat sebagai kelanjutan dari proses mo-
dernisasi yang identik dengan westernization. Disini du-
nia Barat dilihat sebagai model yang harus ditiru oleh 
negara-negara yang sedang berkembang meskipun pe-
niruan itu sendiri cenderung merusak budaya lokal yang 
sudah ada terlebih dahulu. Penyebaran kapitalisme, 
rasionalisme, industrialisme, dan konsumerisme meru-
pakan kekuatan yang sulit dibendung oleh masyarakat 
kita sehingga membawa berbagai dampak negatif bagi 
diri kita sendiri.

5. Globalisasi sebagai deteritorialisasi, yang dimaksud di 
sini adalah munculnya regulasi atau institusi yang mam-
pu melampaui batas negara-bangsa. Banyak pembuatan 
keputusan pemerintah melangkah kepada penyelesaian 
isu-isu yang lebih tinggi keluar dari peta, jarak dan ba-
tas teritorial. Hal ini memaksa pemerintah membangun 
strategi dalam membangun kerjasama dalam kawasan 
regional atau global demi penyelesaian berbagai ma-
salah dalam negeri seperti penyediaan lapangan kerja 
dan pemberantasan kemiskinan. Dunia Barat dilihat 
sebagai model yang harus ditiru oleh negara-negara 
berkembang meskipun peniruan itu sering mengingkari 
akar budaya mereka yang sebenarnya.

Para ahli Hubungan Internasional pun memberikan 
definisi yang berbeda-beda dalam memaknakan globalisasi 
sesuai dengan fokus perhatiannya dan aspek-aspek yang 
melingkupinya. Terlepas dari pemaknaan spesifik globalisasi 
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tadi, paling tidak terdapat empat ciri dasar dari konsep glo-
balisasi yaitu:

• Pertama, meluasnya hubungan sosial, hal ini mengacu 
pada munculnya saling keterhubungan antara jaringan 
sosial-budaya, ekonomi dan politik di masyarakat yang 
melintasi batas negara-bangsa.

• Kedua, meningkatnya intensitas komunikasi, berkaitan 
dengan makin meningkatnya intensitas hubungan an-
tar aktor dengan munculnya perkembangan ilmu dan 
teknologi.

• Ketiga, meningkatnya interpenetrasi, interpenetrasi 
yang terjadi di hampir segala bidang mengakibatkan 
budaya dan masyarakat yang berada pada wilayah ber-
beda akan saling berhadapan pada level lokal dan inter-
nasional.

• Keempat, munculnya infrastruktur global, pengaturan 
institusional yang bersifat formal dan informal yang di-
perlukan agar jaringan global bekerja.

Pengaruh dan dampak Globalisasi 

Oke paling tidak dari beberapa definisi tersebut diatas, 
kita sudah sedikit banyak mengetahui apa itu globalisasi. 
Nah tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah ada-
kah globalisasi ini dapat mempengaruhi kita? Sudah barang 
tentu jawabannya ada. Karena dengan arus globalisasi yang 
semakin deras ini, kita juga dituntut peka dan mampu me-
nyaring berbagai informasi yang bermanfaat atau sebaliknya 
yang menjadi ancaman.

Dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, kom-
putasi, dan transportasi dewasa ini, sekat-sekat fisik yang di-
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masa lalu membatasi interaksi antar orang, bangsa dan ne-
gara semakin berkurang signifikansinya. Kemajuan teknologi 
membuat interaksi tersebut semakin intensif dan frekuensi 
meningkat, dengan kecepatan yang meningkat drastis dan 
biaya yang jauh semakin ekonomis.

Perkembangan ini jelas mempunyai implikasi politik, so-
sial budaya, dan ekonomi yang sangat luar biasa, baik pada 
tingkat global, regional, maupun nasional. Dalam politik 
internasional, misalnya tragedi kemanusiaan di satu lokasi 
bisa dengan cepat memicu kemarahan global di berbagai 
penjuru dunia, bahkan seringkali dalam hitungan waktu. 
Di sisi lain, opini politik dunia bisa dimanipulasi sedemikian 
rupa untuk membenarkan, bahkan mendukung, agresi uni-
lateral Amerika terhadap negara berdaulat seperti Panama, 
Afghanistan, dan Irak.

Di bidang budaya, model dan gaya hidup, baik dalam 
bentuk nilai-nilai, perilaku, hingga hobi seperti musik dan 
olahraga dari negara adidaya seperti Amerika Serikat, men-
jadi semakin sulit dibendung oleh negara-negara lain. Na-
mun, pada sisi lain, proses saling pengayaan sosial budaya 
antar bangsa juga semakin pesat, mulai dari pengayaan seni 
hingga kuliner.

Di bidang ekonomi, kemajuan teknologi di atas menye-
babkan barang dan jasa bisa diproduksi di bagian manapun 
di dunia asalkan terpenuhi kelayakan teknis dan ekono-
misnya, serta bisa dijual ke mana pun yang membutuhkan. 
Korporasi semakin bebas memilih di mana dia akan meng-
hasilkan barang dan jasa dengan biaya semurah mungkin, 
dan menjual ke mana pun yang memberikan harga setinggi 
mungkin.

Transaksi keuangan antar berbagai belahan dunia juga 
semakin terintegrasi dan berkecepatan tinggi. Akibatnya, 
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lalu lintas dana bisa bergerak antar negara hanya dalam 
hitungan detik. Orang bisa dengan mudah melakukan tran-
saksi di pasar valuta asing dan pasar modal di berbagai bursa 
dunia, tanpa secara fisik harus berada di sana. Sebagai kon-
sekuensi dari itu semua, struktur dan sistem organisasi bis-
nis internasional mengalami revolusi manajerial, komunikasi 
jalur perintah dan kontrol yang belum pernah terbayangkan 
sebelumnya. Dunia pun semakin hari semakin bergerak me-
nyatu menjadi sebuah desa global. Inilah pengertian seder-
hana dari globalisasi, sebuah proses integrasi kehidupan 
masyarakat dunia sebagai dampak dari kemajuan teknologi.

Pada kenyataannya, globalisasi semakin mengarah ke-
pada satu bentuk “imperialisme budaya” Barat terhadap 
budaya-budaya lain. Tidak dapat dibantah lagi itu semua 
merupakan dampak dari globalisasi, dengan pertumbuhan 
pesat teknologi informasi, yang mana dihubungkan dengan 
mudah melalui penggunaan internet, komputer, telekomu-
nikasi, mesin faxsimil, satelit dan televisi. Belum lagi ikut 
campurnya bisnis transportasi, dengan murahnya ongkos 
perjalanan, telah mendekatkan jarak yang tadinya jauh dan 
meningkatkan pergerakan manusia untuk melintasi dunia, 
bahkan akan semakin bertambah dengan meningkatnya 
ketergantungan individu, golongan-golongan dan antar ne-
gara secara luas.

Kalau dilihat dari pengertian luasnya, globalisasi berarti 
ketergantungan atau keterkaitan antar manusia menjadi 
semakin besar diberbagai belahan dunia ini. Dominasi dan 
pengaruh media barat dan kontrol mereka atas teknologi 
di dunia ini telah membuat negara-negara berkembang 
semakin kesulitan untuk membatasi penyebaran program-         
program budaya asing dan informasi dari luar yang tidak se-
suai dengan budaya mereka. Budaya global baru, khususnya 
gaya hidup Amerika yang materialistik, film-film Hollywood, 
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nilai-nilai kebebasan pribadi menghadirkan bentuk lain dari 
pengaruh hegemoni mereka yang berkedokkan kemajuan 
teknologi dan hasil produk-produk dari negara-negara kaya. 
Bahaya dari budaya baru tersebut terbentuklah pemaksaan 
untuk digunakannya ideologi asing, pendidikan dan nilai-
nilai pada masyarakat di negara-negara berkembang ini de-
ngan membuat mereka menjadi konsumen produksi peru-
sahaan multinasional.

Penyebaran budaya Barat atau Amerika yang didominasi 
dengan budaya konsumerisme, hedonisme, dan materia-
lisme, menjadi tema yang menarik dalam kajian tentang 
globalisasi. Globalisasi yang melanda dunia ditandai de-
ngan homogenisasi food (makanan), fun (hiburan), fashion 
(mode) dan thought (pemikiran). Globalisasi adalah sesuatu 
yang kompleks dan sulit dihindarkan oleh umat manusia 
yang semakin terintegrasi dalam perkembangan alat-alat 
komunikasi dan modern. Anthony Gidden mencatat, “Glo-
balisasi sesungguhnya merupakan satu set proses yang ru-
mit, tidak tunggal. Dan segala proses ini bekerja dengan cara 
yang saling berlawanan atau berlainan arah.”

Apakah Globalisasi merupakan ancaman?

Globalisasi, suka atau tidak, telah terjadi secara berang-
sur-angsur dan telah mempunyai akibat yang signifikan 
pada berbagai negara di belahan-belahan bumi yang ber-
beda. Globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses jang-
ka panjang kolonisasi yang telah menyertai umat manusia 
dalam sejarah, maupun sebagai proses yang terjadi pada 
modern-history yang ditunjukkan oleh berbagai kejadian 
besar dan khusus dalam modern-history. Globalisasi telah 
berlangsung sejak beberapa dekade terakhir di hampir ber-
bagai negara, termasuk Indonesia. 
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Tidak dapat dipungkiri pada satu sisi, globalisasi me-
mang merupakan peluang, yang muncul antara lain dalam 
bentuk kemungkinan-kemungkinan perdagangan dan in-
vestasi antar negara. Pada sisi lain, globalisasi juga meru-
pakan tantangan atau ancaman, yakni berupa kemungkinan 
masuknya pengaruh-pengaruh asing yang dapat mengabur-
kan nilai-nilai kebangsaan. Arus globalisasi terasa semakin 
deras dengan semakin berkembangnya teknologi komu-
nikasi. Pengaruh perkembangan di luar negeri, khususnya 
di negara-negara Barat, dengan hampir tidak terbendung 
dapat mempengaruhi tata cara kehidupan sehari-hari serta 
cara-cara pengambilan keputusan pemerintah dan pelaku 
ekonomi di Tanah Air.

Dilihat dari perkembangannya, globalisasi merupakan is-
tilah yang mendeskripsikan tentang perubahan yang drastis 
dalam tubuh masyarakat global, setelah jatuhnya Uni Sovyet 
dan berakhirnya perang dingin. Seperti kita ketahui, selama 
50 tahun lebih sejak berakhirnya perang dunia ke-2 per-
seteruan ideologi kapitalisme yang diusung oleh Amerika 
Serikat dan Komunisme di bawah bendera Uni Sovyet telah 
mendominasi situasi politik global.

Ketika itu bagian lain dari dunia ini kenyataannya baru 
saja menyatakan diri kemerdekaannya, yang mana masih 
terus berjuang untuk bertahan dari penjajah-penjajah yang 
dialami selama berabad-abad. Negara-negara baru terse-
but berusaha untuk keluar dari belenggu ekonomi, kebodo-
han dan keterbelakangan. Disinilah kedua paham tersebut 
(kapitalisme dan komunisme) menawarkan ’wortel’ kepada 
negara-negara dunia ketiga untuk membeli paham mereka. 
Ibarat orang kehausan di padang pasir, pasti tidak akan me-
nolak apabila diberi air minum.

Dalam perjalanannya, kapitalisme telah keluar sebagai 
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pemenang dengan mengalahkan ”kerajaan jahat” (evil em-
pire) atau Uni Sovyet. Keberhasilan ini, telah menjadikan 
globalisasi sebagai sebuah kendaraan untuk membawa pa-
ham kapitalisme ke negara-negara non kapitalis. Jalan yang 
mereka tempuh antara lain melalui liberalisasi institusi-      
institusi finansial, swastanisasi badan-badan usaha negara, 
pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi, pening-
katan produksi untuk mengekspor, penyebarluasan paham 
demokrasi liberal dan pendalaman integrasi dalam sistem 
ekonomi global. 

Di dalam bukunya Globalization, Malcolm Waters me-
ngatakan: ”Globalisasi adalah konsekuensi langsung dari 
ekspansi budaya Eropa yang melintasi seluruh planet ini, 
baik melalui cara mereka menjajah, memaksakan dibelinya 
budaya mereka, dan gaya pendidikan mereka. Globalisasi 
juga merupakan ”kunci” kejayaan kapitalisme dan itu semua 
sudah terwujud di berbagai arena politik dan budaya.”

Ketika kita masih membaca surat kabar, menonton TV, 
atau dengan menggunakan alat lainnya, terlebih lagi dengan 
menggunakan internet, kita tetap akan terperangkap dalam 
proses dan model pergaulan global. Dari sini kita dituntut 
untuk bisa mengambil menyaring  apakah globalisasi meru-
pakan sebuah ancaman atau tantangan bagi kita.

Globalisasi dengan sistem pasar yang terlalu bebas tanpa 
campur tangan pemerintah bisa saja menciptakan negara 
kaya, tetapi dengan rakyatnya yang miskin. Jika globalisasi 
banyak menimbulkan masalah bagi negara miskin, menga-
pa kita menyiasati globalisasi, bukan menolaknya? Karena 
dalam hubungan ekonomi global, globalisasi tampaknya 
sudah menjadi kenyataan hidup dan tidak akan dapat be-
gitu saja diabaikan jika kita tidak ingin menutup pintu bagi 
hubungan ekonomi internasional dan menghendaki berlan-
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jutnya hubungan itu. Di samping itu, globalisasi, jika dikelola 
dengan baik, bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar 
daripada mudharatnya.

Apabila kita melihat kondisi indonesia saat ini, yang mana 
sudah banyak menjunjung tinggi nilai hedonisme dan mulai 
mengesampingkan nilai-nilai agama. Globalisasi jelas tidak 
bisa kita elakkan. Suka atau tidak, siap atau tidak, globalisasi 
sudah merasuki kehidupan sebagian besar umat manusia. 
Masalahnya, globalisasi tidak selalu membawa manfaat bagi 
semua orang. Bahkan untuk hal-hal yang memang terbukti 
menghasilkan manfaat, selalu saja ada sekelompok orang, 
bangsa, atau negara yang justru dirugikan oleh globalisasi. 
Mereka inilah yang termajinalisasikan sebagai korban glo-
balisasi.

Tantangan Globalisasi

Globalisasi bukan suatu gejala baru. Dunia telah me-
ngalami berbagai gelombang globalisasi. Di lihat dari segi 
ini, dunia telah menunjukkan kemampuan untuk mengata-
sinya. Biarpun demikian, proses globalisasi memang tidak 
dapat dianggap enteng. Bahkan di negara-negara maju dan 
masyarakat yang sudah maju kini dicari jalan untuk dapat 
mengatasi globalisasi baru (new globalism) yang ditandai 
oleh meningkatnya peran dan pengaruh dari pasar finansial 
internasional.

Robert Jackson dan George Sorensen dalam bukunya 
yang berjudul Introduction to International Relations me-
nguraikan tentang tantangan yang muncul dari era globa-
lisasi. Terbukanya akses komunikasi beserta kecepatannya, 
perpindahan melalui alat transportasi, munculnya jaringan-
jaringan sosial, ekonomi-politik baru yang melintasi batas 
negara mengurangi makna dan kapasitas negara sebagai 
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pemegang otoritas penuh. Tantangan-tantangan itu adalah:

1. Kekuatan pasar global. Kekuatan pasar global sangat 
mudah melakukan penetrasi terhadap suatu negara dan 
memberikan efek besar bagi ekonomi nasional negara 
tersebut. Yang bisa termasuk dalam kekuatan pasar 
global selain yang berhubungan dengan ekonomi juga 
berkaitan dengan isu-isu global lain seperti masalah 
lingkungan hidup, sistem komunikasi global, perdaga-    
ngan senjata dan narkoba, kejahatan transnasional. Ke-
semua isu tersebut akan mempengaruhi negara mana-
pun dengan mudah dan memberikan dampak yang 
besar bagi otoritas pemerintahan negara tersebut.

2. Perkembangan norma internasional seperti hak asasi 
manusia dan hukum kemanusiaan. Dasar dari hak asasi 
manusia dan hukum kemanusiaan bersifat universal 
dan menempatkan manusia sebagai aktor yang univer-
sal dan mempunyai hak-hak yang harus dilindungi oleh 
semua aktor internasional, termasuk negara. Akan teta-
pi keterlibatan aktor internasional lainnya dalam me-
ngaplikasikan perlindungan terhadap hak asasi manusia 
memberikan tantangan besar terhadap prinsip non-      
intervensi yang melekat dalam konsep kedaulatan. Se-
bagai contohnya seperti yang tercantum dalam Piagam 
PBB, bahwa hak asasi manusia dan demokrasi harus di-
hormati. Bahkan pada tahun 1991, Javier Perez de Cuel-
lar menyatakan apabila sebuah negara gagal melakukan 
ini maka akan memancing intervensi PBB ke dalam ne-
gara tersebut.

3. Kontrol terhadap ketertiban dan keamanan. Dalam hal 
ini negara tidak lagi mempunyai kontrol mutlak ter-
hadap keamanan negara dan warganegaranya. Sebagai 
contoh di Amerika Serikat pengeluaran dan belanja ma-
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syarakat untuk keamanan pribadi seperti pengawal pri-
badi maupun jasa keamanan komersial melebihi budget 
negara untuk kepolisian. Di negara maju warga negara 
mempunyai pilihan untuk masalah keamanan pribadi 
mereka, selain daripada yang disediakan negara. Dalam 
kasus lainnya di negara-negara berkembang dan lemah, 
negara sulit untuk bisa mempunyai otoritas keamanan 
mutlak terhadap semua teritorinya. Bahkan dibeberapa 
kasus negara berkembang, sebagian dari teritori sebuah 
negara dikuasai oleh kelompok pemberontak atau sepa-
ratis.

Globalisasi tidaklah harus dirasakan sebagai sesuatu 
yang menakutkan. Kita tidak bisa terus menerus hidup 
dalam ketakutan karena globalisasi akan terus berlanjut. 
Globalisasi merupakan tantangan, yaitu tantangan untuk 
bagaimana merubah orientasi. Ini bukan tantangan mu-
dah, tetapi ia seharusnya berada dalam kendali manusia. 
Kini telah berkembang ekonomi baru (the new economy) 
tetapi politik yang dilaksanakan tetap saja masih kuno. Itu-
lah yang harus berubah. Salah satu pencerminan dan mani-
festasi dari perubahan ini akan terlihat dalam perbaikan tata 
pemerintahan (governance) yang kini masih sangat buruk.

Gaya Kapitalis

Globalisasi telah menjadi sebuah kendaraan untuk mem-
bawa paham kapitalisme ke negara-negara non kapitalis 
melalui liberalisasi institusi-institusi finansial, swastanisasi 
badan-badan usaha negara, pengurangan peran pemerin-
tah dalam ekonomi, peningkatan produksi untuk ekspor, 
penyebarluasan paham demokrasi liberal, dan pendalaman 
integrasi dalam sistem ekonomi global.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Malcom Walters, 
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“Bangkitnya paham kapitalisme menghadirkan dinamisasi 
global makro. Kapitalisme merupakan bentuk produksi yang 
efektif yang telah memberikan keistimewaan berupa kekua-
tan untuk menganutnya. Kekuatan ini dapat digunakan un-
tuk mengurangi atau bahkan  menghapus otoritas agama, 
politik, militer dan sumber kekuatan lainnya.”

Industri film Amerika dan stasiun-stasiun TV mereka se-
perti CNN, ABC, NBC, dan CBS, telah mendominasi budaya 
global, termasuk produksi dan distribusi berbagai jenis hi-
buran tersebut. Bagaimanapun juga tujuan di belakang 
dominasi Amerika ialah untuk mencukupi kepentingan me-
reka sendiri dengan mengekspor produk modernisasi gaya 
mereka dan memprogandakan konsumerisme. Globalisasi 
juga merujuk kepada masyarakat post kapitalis sebagaima-
na dikatakan Holton dalam karyanya Globalization and The 
Nation State, “Amerikanisasi itu sebenarnya makna lain dari 
kapitalisme dan bukan hanya Amerikanisasi yang meng-
global.”

Sedangkan Thomas Friedman dalam bukunya The Lexus 
and The Olive Tree, juga mengidentifikasikan bahwa, “Agen-
da utama di belakang globalisasi adalah pasar bebas kapi-
talis. Globalisasi adalah penyebaran pasar bebas gaya kapi-
talis ke setiap negeri di dunia ini.”

Ia melanjutkan, “Tidak seperti skenario perang dingin, 
globalisasi mempunyai ciri dominasi budaya yang unik, yang 
mana karena faktor itulah ia dapat memancangkan kekua-
saan. Pada era-era sebelumnya, apa yang dimaksud sebagai 
homogenisasi budaya itu telah terjadi di tingkat-tingkat re-
gional. Seperti Romanisasi Eropa dan Timur Tengah oleh 
bangsa Arab dan diteruskan oleh Dinasti Utsmaniyah atau-
pun penguasaan Rusia di wilayah Eropa Timur, Eropa Tengah 
dan bagian lainnya di Eurasia di bawah kekuasaan Uni So-
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viet. Secara singkatnya globalisasi adalah Amerikanisasi Big 
Macs ke Imacs lalu ke Mickey Mouse.”

Oleh karenanya globalisasi adalah konsekuensi langsung 
dari ekspansi budaya Eropa yang melintasi seluruh planet 
ini, baik melalui cara mereka menjajah, memaksakan di-
belinya budaya mereka, dan gaya pendidikan mereka. Tidak 
diragukan lagi bahwa tujuan paling penting dari globalisasi 
adalah transformasi masyarakat global. Pada tanggal 27 Ok-
tober 1998, koran harian International Herald Tribune me-
nuliskannya dengan apik sebagai berikut,

“Budaya Amerika itu sendiri selalu menjadikan kaum 
muda sebagai sasaran utama dengan menjanjikan kebe-
basan, uang, slogan-slogan: kerjakan olehmu sendiri, me-
mompa kekuatan diri mereka sendiri. Orang-orang Ameri-
ka boleh mengatakan: Ya, itulah kami. Tapi di belahan lain 
dunia ini, orang-orang percaya bahwa produk budaya itu 
memberikan kepuasan universal yang bukan hanya milik 
Amerika.”

Hegemoni Amerika dalam dunia hiburan dan pemben-
tukan budaya global, dapat dikatakan sebagai satu bentuk 
penjajahan budaya oleh Amerika. Industri film Amerika dan 
berbagai stasiun TV-nya mendominasi pembentukan bu-
daya global, dan dibalik itu semua mempromosikan kepen-
tingan-kepentingan Amerika dengan mengekspor moder-
nitas dan mempropagandakan konsumerisme. Di sisi yang 
lain, globalisasi adalah satu masyarakat post-kapitalis yang 
mendorong kapitalisme dengan mempromosikan sejumlah 
karakteristik dari kapitalisme. Sebenarnya yang terjadi dise-
luruh pelosok dunia ini adalah sebuah proses imperialisme 
budaya yang dilakukan Barat, yang akhirnya juga tidak lepas 
dari kepentingan dari negara-negara kuat. 

Dalam bukunya, Ideologies of Globalization: Contending 
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visions of a New World Order, Mark Rupert menulis satu 
bab berjudul The Hegemonic Project of Liberal Globaliza-
tion. Ia mencatat bahwa globalisasi adalah proyek politik 
dari kekuatan sosial dominan dan akan selalu problematis 
dan mendapat tentangan, “Tak ada alasan untuk memper-
cayai bahwa globalisasi liberal bersifat tak terhindarkan.. 
(globalisasi liberal) itu telah menjadi proyek politik sebuah 
konstelasi kekuatan-kekuatan sosial dominan yang telah 
diketahui, ia juga telah, dan akan terus, membuat masalah 
secara politik dan dapat dilawan.”

Penyebaran kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, 
dan konsumerisme merupakan kekuatan yang sulit diben-
dung oleh masyarakat negara berkembang sehingga mem-
bawa berbagai dampak negatif bagi mereka. Akhirnya, glo-
balisasi juga menciptakan proses ‘deterritorialization’ atau 
apa yang disebut ‘a spread of supraterritoriality’. Yang di-
maksud disini adalah munculnya regulasi atau institusi yang 
melampaui territoriality negara-bangsa.

Dari sisi ideologi, globalisasi pun sudah mulai merang-
sek masuk ke dalam ideologi yang lainnya semisal ideologi 
liberalisme dan kapitalisme yang sudah hampir mengua-
sai negara-negara di dunia. Sehingga perkonomian dunia 
saat ini sangat dipengaruhi oleh negara tertentu. Ideologi-
ideologi yang merusak keutuhan agama juga sudah mulai 
merongrong agama-agama, bahkan Islam sekali pun. Se-
perti misalnya ideologi sekularisme yang meniadakan pe-
ran agama dalam negara, pluralisme yang meyakini bahwa 
semua agama sama dan benar, dan ideologi liberalisme 
agama yang mengkaji agama secara liberal dan bebas tan-
pa kaidah-kaidah yang dilakukan oleh para pakarnya, yaitu 
ulama.

Menurut Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, Direktur Institute for 
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The Study of Islamic Thought and Civilization, Barat itu pa-
ling tidak memiliki tiga amunisi yang sering digunakan untuk 
menghancurkan nilai-nilai Islam serta untuk menyebarkan 
nilai-nilai universalnya ke seluruh negara-negara di dunia. 
Pertama, westernisasi (pembaratan), Kedua, kolonialisasi 
dan Ketiga,  globalisasi. Ketiga hal inilah yang sekarang se-
dang gencar-gencarnya dilakukan oleh Barat.

Seperti westernisasi ungkapnya, Barat sebagai negara 
adidaya memaksakan negara-negara berkembang untuk 
“mengkonsumsi” nilai-nilai universalitas (universal value) 
versi Barat seperti demokrasi, kapitalisme, free sex (seks 
bebas), gender equality (kesetaraan gender) dan lain seba-
gainya. Sedangkan globalisasi, Barat sengaja memposisikan 
bangsa-bangsa yang lemah untuk menerima budaya, tradisi, 
konsep, sistem dan nilai-nilai yang dianggap global (univer-
sal) untuk diadopsi. Dan untuk kolonialisasi, kini bentuknya 
lebih soft (ringan), tidak lagi dengan senjata namun dengan 
pemikiran dan bentuk kerja sama yang intinya “menjajah”.

Seks bebas, misalnya. Menurut Hamid, agama Kristen 
dan Islam sangat menentangnya. Begitu pula agama-agama 
lain di dunia. Tapi, Barat tak memasukkannya menjadi nilai-
nilai universal. Agak berbeda dengan nilai-nilai HAM yang 
sering dipaksakan di negara-negara Islam. Barat sering me-
maksakan ide dan gagasannya kepada dunia Islam menjadi 
nilai-nilai universal, tapi jarang mau memakai nilai-nilai Is-
lam menjadi nilai universal.

Ketiga “amunisi” di atas itulah yang menurut Hamid 
yang sedang dilakukan Barat. Dan untuk bidang pemikiran, 
Barat memasarkan bidang-bidang filsafat seperti, rasiona-     
lisme, empirisme, dikotomi, pragmatisme, relativisme, dan 
nilai-nilai universal lainnya. Kini, menurutnya di Indonesia 
sedang gencar-gencarnya dipasarkan produk tersebut.
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Di Indonesia gerakan tersebut sedikit banyaknya telah 
mendapat pengikut. Malah terdapat sejumlah pemimpin 
ormas besar dan beberapa pejabat negara juga terang-
terangan telah mengakuinya.

Cerita baik dari Globalisasi

Selanjutnya kita akan menguraikan kebaikan, kemasla-
hatan, keuntungan dan kemajuan yang diraih karena adanya 
globalisasi. Artinya, globalisasi itu tidak melulu membawa 
keterpurukan. Globalisasi tidak hanya membawa kerusakan. 
Tetapi ada juga cerita baik yang dibawa oleh globalisasi, 
bahkan sebagian dari cerita itu mungkin telah kita nikmati 
dan membantu kita.

Dari bidang ekonomi misalnya saja terciptanya pasar yang 
lebih luas bagi produk suatu negara, transaksi keuangan dan 
perdagangan internasional akan tumbuh lebih cepat lewat 
perusahaan-perusahaan multinasional, tersedianya dana-
dana tambahan untuk membangun ekonomi suatu negara 
oleh perusahaan domestik dan gelombang investasi sema-
kin nyaman dalam mendapatkan tempatnya.

Kalau dari bidang teknologi dan informasi misalnya pe-
nyebaran teknologi dapat dirasakan disetiap negara, kon-
trol terhadap teknologi yang berbahaya pun dapat dilaku-
kan bersama, porsi yang sama dalam konsumsi informasi 
walaupun ditempat yang berbeda dan efisiensi waktu oleh 
teknologi dalam berbagi informasi semakin maju.

Sedangkan dari bidang isu dan wacana contohnya saja 
wacana dan isu di negara yang berbeda semakin cepat ber-
interaksi sehingga aksi menjadi cepat terlaksana seperti isu 
lingkungan dan HAM, kemudian isu dan wacana yang sama 
antar negara dapat menjalin kerjasama yang erat dalam 
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implementasinya semisal isu teroris antara Indonesia dan 
India.

Dan dari bidang sosial dan budaya antara lain interaksi 
sosial budaya antar masyarakat dunia menjadikan perbe-
daan bangsa, suku, ras, agama bukan lagi sebuah masalah, 
kemudian melalui interaksi sosial budaya, sebuah diplomasi 
positif dapat terjadi semisal film, tari-tarian, makanan khas, 
bisa menjadi arena untuk menuju diplomasi politik yang 
serius.

Namun walau bagaimanapun globalisasi tetap mempu-
nyai masalah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Joseph 
E. Stiglitz dalam bukunya Making Globalization Work, paling 
tidak ada lima masalah yang harus menjadi perhatian, yaitu:

1. Aturan main globalisasi tidak adil, dirancang secara 
khusus untuk menguntungkan negara industri maju. 
Kenyataannya, dewasa ini timbul beberapa perubahan 
sangat tidak adil sehingga membuat negara-negara 
miskin menjadi makin terpuruk.

2. Globalisasi mendahulukan nilai-nilai kebendaan di atas 
nilai-nilai lain, seperti lingkungan dan kehidupan itu 
sendiri.

3. Cara pengelolaan globalisasi telah mencabut sebagian 
besar kedaulatan negara-negara berkembang, termasuk 
kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan di 
bidang-bidang penting yang mempengaruhi kehidupan 
masyarakat. Hal ini tentu saja memperlemah demokrasi.

4. Sementara para pendukung globalisasi mengklaim 
bahwa setiap orang akan mendapat keuntungan secara 
ekonomi, terdapat banyak bukti yang menunjukkan ba-
nyak pihak yang dirugikan, baik di negara maju maupun 
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berkembang.

5. Yang terakhir dan barangkali yang terpenting, sistem 
ekonomi yang dipaksakan pada negara-negara berkem-
bang, bahkan untuk beberapa kasus terlalu dipaksakan, 
kurang tepat dan sering kali sangat merusak. Globalisasi 
seharusnya bukan merupakan Amerikanisasi dalam hal 
kebijakan ekonomi maupun budaya, tetapi memang 
hal itulah yang sering terjadi. Kondisi demikianlah yang 
pada akhirnya menimbulkan kemarahan.

Islam dan Globalisasi

Banyak orang yang bertanya-tanya tentang globalisasi 
dan sikap kita terhadapnya. Ada yang berpendapat bahwa 
globalisasi adalah menghilangkan sekat atau jarak antar 
bangsa, antar tanah air, dan antar kebudayaan sehingga 
semuanya mendekat kepada kebudayaan, pasar, dan ke-
luarga yang bersifat global. Karena itu, sebagian mereka 
mendefinisikan globalisasi sebagai merubah dunia menjadi 
desa global.

Kalau kita mau perhatikan dengan seksama sepertinya 
globalisasi yang dibawa Barat nampaknya ada kesamaan 
dengan makna universalitas yang dibawa Islam, namun se-
benarnya ada perbedaan. Baiklah kita lihat kandungan nilai 
universalitas dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT 
dalam surat Al-Anbiya ayat 107, “Tidakkah Kami mengutus-
mu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta.” 

“Maha suci Allah yang telah menurunkan kitab suci (yang 
berfungsi sebagai pembeda) atas hambaNya agar ia men-
jadi peringatan bagi seluruh alam.” (Al-Furqan: 1)

“Al-Qur’an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semes-
ta alam dan kamu akan mengetahui (kebenaran) berita Al-
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Qur’an setelah beberapa waktu.” (Shad: 87-88)

Hanya saja dalam kenyataan, terdapat perbedaan besar 
antara esensi universalitas yang dibawa Islam dan esensi 
globalisasi yang diserukan oleh Barat secara umum seka-
rang ini, khususnya oleh Amerika.

Universalitas dalam Islam tegak di atas landasan memu-
liakan seluruh manusia, “Kami memuliakan manusia”. (Al-
Isra: 70)

Allah SWT mengangkat mereka sebagai khalifah di muka 
bumi serta menundukkan untuk mereka seluruh yang ter-
dapat di langit dan di bumi di atas landasan persamaan di 
antara manusia dalam hal kemuliaan, beban, dan tanggung 
jawab. Seluruh mereka sama-sama sebagai hamba Allah 
dan sebagai keturunan Adam sebagaimana disebutkan oleh 
Rasulullah SAW di hadapan banyak manusia saat haji wada’.

“Wahai manusia, Tuhan kalian satu, ayah kalian satu. 
Tidak ada kelebihan antara orang Arab atas luar Arab, dan 
orang luar Arab atas orang Arab. Tidak ada kelebihan kulit 
berwarna atas kulit hitam dan kulit hitam atas kulit berwar-
na kecuali takwa.” (HR. Ahmad dari Abu Nadhrah)

Dengan ini beliau menegaskan apa yang ditetapkan oleh 
Al-Qur’an saat berbicara kepada seluruh manusia. “Wahai 
manusia, Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu beragam suku 
bangsa supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang 
yang paling bertakwa.” (Al-Hujurat: 13)

Akan tetapi, Al-Qur’an dalam ayat yang menegaskan ada-
nya persamaan di antara seluruh manusia tidak menafikan 
karakteristik khusus setiap bangsa. Allah SWT telah berfir-
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man dalam Al-Qur’an telah menjadikan mereka beragam 
suku bangsa agar mereka saling mengenal, bukan untuk 
membelakangi.

Adapun globalisasi yang tampak oleh kita lewat propa-
gandanya hingga saat ini adalah memaksakan hegemoni 
politik, ekonomi, budaya, dan sosial Barat terhadap dunia, 
terutama Dunia Timur dan Dunia ketiga. Lebih khusus lagi 
adalah Dunia Islam dengan memanfaatkan keunggulan ilmu 
dan teknologi mereka, berikut kekuatan militer dan potensi 
ekonomi mereka yang demikian besar seraya bersandar ke-
pada pandangan superioritas yang memandang diri mereka 
sebagai pemimpin dunia.

Globalisasi sekarang ini bukanlah interaksi antar saudara 
seperti yang diinginkan Islam, bahkan bukan pula interaksi 
antar pihak yang setara sebagaimana yang diinginkan oleh 
seluruh bangsa merdeka dan mulia diseluruh dunia. Tetapi 
ia merupakan bentuk interaksi antara pemimpin dan budak, 
antara raksasa dan orang cebol, serta antara para pembesar 
dan kaum marjinal.

Globalisasi dalam formatnya yang paling jelas sekarang 
ini adalah westernisasi dunia atau dengan kata lain meng-
amerikakan dunia. Ia adalah istilah yang membenarkan 
neo imperialisme yang melepaskan baju lamanya dan me-
ninggalkan corak usangnya guna memasuki era hegemoni 
baru di bawah payung istilah yang halus yaitu globalisasi. Ia 
bermakna pemaksaan hegemoni Amerika terhadap dunia. 
Negara manapun yang membangkang pasti akan terkena 
embargo ekonomi, intimidasi militer atau serangan lang-
sung sebagaimana yang terjadi di Afghanistan, Irak, Sudan, 
Iran dan Libya.

Globalisasi juga berarti pemaksaan budaya mereka yang 
tegak di atas filsafat materialisme, kepentingan, dan libera-
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lisme sampai ke tingkat permisivisme. Mereka mempergu-
nakan berbagai perangkat internasional untuk menjalankan 
semua itu dalam sejumlah konferensi dunia. Mereka men-
dorong berbagai bangsa untuk sejalan dengannya lewat an-
caman dan intimidasi, atau lewat janji dan tipu daya.

Hal itu pun pernah tampak pada konferensi kependudu-
kan yang dilangsungkan di Kairo pada musim panas tahun 
1994 yang dimaksudkan untuk membolehkan aborsi secara 
mutlak, membolehkan keluarga homo dan lesbian, mem-
berikan kebebasan anak-anak dalam berperilaku seksual, 
mengakui kelahiran di luar nikah, dan berbagai persoalan 
lainnya yang bertentangan dengan ajaran agama dan tradisi 
yang dikenal masyarakat.

Disini kita melihat bagaimana Universitas Al-Azhar Mesir, 
Rabithah Alam Islami di Makkah, Republik Islam Iran, serta 
berbagai kelompok Islam berdiri berdampingan dengan Va-
tikan dan tokoh gereja untuk melawan konsep yang meru-
sak tersebut. Pasalnya, semua lembaga tersebut menyadari 
suatu bahaya besar yang sedang mengancam keimanan ke-
pada Allah SWT dan risalahNya, serta mengancam nilai-nilai 
akhlak yang Allah SWT jadikan sebagai misi ajaran semua 
rasul.

Globalisasi tersebut juga tampak pada konferensi wanita 
di Beijing tahun 1995, di New York, dan sebagainya. Semua 
itu merupakan perpanjangan tangan dari konferensi Kairo, 
sebagai penguat bagi landasannya, serta penyempurna dari 
semua arahannya.

Ini merupakan persoalan yang sangat penting yaitu pe-
ngakuan akan kekhususan masing-masing, sehingga tidak 
saling menzalimi dan menghapuskan identitas yang ada tan-
pa ridha mereka. Sebaliknya globalisasi yang digulirkan saat 
ini pada akhirnya adalah untuk kepentingan bangsa yang 
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kuat, untuk keuntungan bangsa yang kaya dalam melawan 
bangsa yang miskin dan lemah, serta untuk kemaslahatan 
utara yang kaya dalam menghadapi selatan yang miskin.

Membuka pintu lebar-lebar dengan alasan globalisasi 
dalam bidang perdagangan dan ekonomi, ekspor dan impor, 
atau dalam bidang budaya dan informasi, hanya mengun-
tungkan kekuatan besar dan negara-negara yang memiliki 
kendali ilmu, informasi, dan teknologi yang tinggi dan maju. 
Terutama, negara super power yang paling kuat, paling ber-
pengaruh, serta paling luas jaringannya dalam aspek penge-
tahuan yaitu Amerika Serikat dan negara Barat lainnya.

Globalisasi berhasil menciptakan imej salah tentang 
budaya kehidupan gaya Barat di negara-negara non Barat, 
sehingga hal itu dapat di interprensentasikan juga sebagai 
bentuk lain dari penjajahan atau kolonialisme. Bentuk pen-
jajahan seperti itu bagaimanapun juga berbeda artinya, 
karena bentuk penjajahan itu lebih mengarahkan sasaran-
nya kepada anak-anak muda kita. Produk-produk dari media 
Barat penuh dengan imej-imej yang sangat menarik, seperti 
imej sebuah kekayaan dan kejayaan. Sebagai proses yang 
tidak tentu dan tidak dapat diprediksi, globalisasi menjadi 
penyebab terjadinya perpecahan sosial, fragmentasi, dan 
neokolonialisme

Adapun negara dunia ketiga sebagaimana istilah mereka, 
terutama negara-negara Islam, tidak bisa ikut dalam perta-
rungan internasional, kecuali hanya sebatas sisa dari bangsa 
kuat. Itupun jika ada serpihan yang mau mereka berikan 
kepada yang lain. Tantangan globalisasi pun juga memiliki 
banyak dimensi seperti dimensi keuangan, ekonomi, dan 
sebagainya. 

Persaingan antar bangsa di era ini pun sangat ketat. Kare-
na itu, yang diperlukan adalah kerja keras dan kerja cerdas. 
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Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting bagi 
ketahanan sebuah bangsa. Bagaimana rendahnya kualitas 
rata-rata SDM kita, jika globalisasi adalah persaingan, kita 
mesti banyak berbuat.

Dalam menghadapi era globalisasi, Islam tidak pernah 
menutup diri. Islam adalah sebuah ajaran agama yang 
menghendaki pemeluknya untuk dapat hidup lebih baik dan 
lebih maju. Apalagi di era globalisasi, tentu Islam membuka 
pintu selebar-lebarnya agar pemeluknya dapat hidup dalam 
kemudahan dan kemodernan.

Menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi, ada tiga sikap manusia 
terhadap globalisasi. Dua sikap sangat ekstrim dan satu si-
kap moderat. Pertama, mereka yang demikian bergairah 
dan semangat menyambut datangnya globalisasi. Mereka 
adalah orang-orang yang berenang di atas gelombangnya 
yang berinteraksi dengannya tanpa ada batas dan tanpa re-
serve. Sedangkan pada sisi lain yang terjadi adalah kebalikan 
yang pertama. Mereka adalah kaum yang melarikan diri dari 
medan pertempuran. Mereka adalah orang-orang yang ti-
dak tahu pola pemikiran apa yang sedang berkembang. 
Sikap ini banyak diambil oleh orang-orang yang merasa ta-
kut untuk berhadapan dan berinteraksi dengan orang lain. 
Golongan ini adalah golongan orang-orang yang berpegang 
teguh dengan semua yang berbau klasik dan tradisional dan 
sangat anti terhadap segala yang baru.

Sedangkan kelompok moderat, dan ini yang dipilih Qar-
dhawi, adalah kelompok yang mewakili orang-orang yang 
bersikap terbuka terhadap globalisasi, namun dengan pan-
dangan jeli dan kritis. Satu sikap seorang mukmin dan kuat 
yang terbuka, yang bangga dengan identitas dirinya, yang 
sadar akan misinya yang berpegang teguh dengan orisinili-
tas ajaran agamanya, yang yakin akan keuniversalannya dan 
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yakin akan peradaban umatnya.

Sikap moderat yaitu sikap yang berusaha untuk me-
ngambil manfaat hal-hal positif dari globalisasi dan inklusivi-
tasnya, sekaligus berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi 
hal-hal negatifnya baik material maupun spiritual, de-
ngan membentengi imannya, bekerja sekuat tenaga untuk 
mengembangkan kemampuannya, serta senantiasa selalu 
memperbaiki kinerjanya, sehingga menjadikan hari ini lebih 
baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada 
hari ini.

Artinya, kita harus mengembangkan ilmu pengetahuan, 
kinerja, sumber daya alam, pertanian, perindustrian dan ad-
ministrasi kita. Sebelum itu semua, kita pun harus terlebih 
dahulu mengembangkan sumber daya manusia kita yang 
merupakan sarana sekaligus objek dari pembangunan dan 
kemajuan. Kita harus bekerja dalam rangka mewujudkan 
keinginan itu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, 
hingga dapat memainkan peran di dunia ini, tidak hanya 
sekedar berlindung di bawah ketiak atau naungan orang 
lain. 

Demikianlah Islam, ia tidak kaku dalam menghadapi 
fenomena globalisasi. Ia juga tidak menerima seluruhnya 
tanpa adanya reserve atau persiapan. Islam akan meneri-
ma globalisasi apabila ia menimbulkan kemaslahatan bagi 
manusia. Islam memberikan kebebasan bagi pemeluknya 
untuk maju, makanya Rasulullah SAW mengatakan, “antum 
a’lamu bi umuri dunyakum”, artinya kalian lebih tahu dalam 
urusan dunia kalian.

Hadits ini mengindikasikan bahwa Rasulullah SAW mem-
berikan kebebasan kepada umatnya untuk berkembang 
dalam urusan dunia. Pada sisi lain, Islam akan menolak 
globalisasi jika ia memberikan kerusakan bagi peradaban 
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manusia dan tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Ringkas-
nya Islam akan mengantisipasi globalisasi dari segi konten, 
bukan dalam bentuk media atau alat globalisasi seperti 
teknologi komunikasi dan transportasi.
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Bab 3
Isu

Konflik & 
Perdamaian





3
Konflik itu jenisnya bermacam-macam, mulai 

dari konflik yang dilatari isu keagamaan, rasial, et-
nis, mobilisasi politik, premanise, tawuran dan lain-
lain. Paling tidak konflik itu mengakibatkan jatuhnya 
ribuan korban jiwa dan kerugian harta benda. Bah-
kan dalam Dunia Islam kini kian marak konflik yang 
terjadi antar umat beragama, atau antar aliran dan 
paham keagamaan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang 
disusun oleh Poerwandarminta (1976), konflik di-
maknai sebagai pertentangan atau percekcokan 
yang dapat muncul baik dalam bentuk pertenta-  
ngan ide atau fisik, antar dua belah pihak yang ber-
seberangan. Bahkan terkadang ditambahkan pula 
unsur persinggungan dan pergerakan sebagai aspek 
dari tindakan sosialnya. Karena itulah konflik dapat 
dimaknai sebagai pertentangan yang ditandai oleh 
adanya pergerakan dari beberapa pihak yang terli-
bat sehingga terjadi persinggungan di antara mere-
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ka. Bahkan konflik juga bisa didefinisikan sebagai suatu re-
lasi yang menggambarkan ketidaksejalanan sasaran yang 
dimiliki ataupun yang hanya dirasa dimiliki oleh dua pihak 
atau lebih.

Masih banyak sebenarnya definisi konflik lainnya yang 
dikemukakan sejumlah ahli. Namun, terlepas dari persa-
maan dan perbedaannya, terminologi konflik memiliki mak-
na yang luas. Konflik mengandung unsur pertentangan, keti-
daksejalanan atau percekcokan. Ada juga unsur pergerakan 
yang membuat terjadi persinggungan antar pihak. Konflik 
bisa berupa pertentangan fisik kekerasan dan juga bisa non 
fisik.

Dalam konteks intervensi konflik itu, nanti dikenal ada-
nya sejumlah upaya intervensi dalam menangani konflik. Di 
antara yang sering muncul adalah:

Pertama, Peace making (menciptakan perdamaian) yang 
biasa muncul dalam bentuk intervensi militer.

Kedua, Peace keeping (menjaga perdamaian) yang juga 
muncul dalam bentuk intervensi militer agar pihak yang su-
dah tidak bertikai tidak lagi melakukan aksi kekerasan.

Ketiga, Conflict management (pengelolaan konflik) yang 
mulai menciptakan berbagai usaha pemecahan masalah 
dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencari pemeca-
han masalah. Beberapa tindakan pengelolaan konflik ini bisa 
dalam bentuk negosiasi, mediasi, penyelesaian jalur hukum, 
arbitrase dan workshop pemecahan masalah.

Keempat, Peace building (pembangunan perdamaian) 
yang merupakan proses peningkatan kesejahteraan, pem-
bangunan infrastruktur dan rekonsiliasi seluruh pihak yang 
bertikai.
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Beda konflik dan kekerasan

Namun perlu diketahui juga bahwa secara teoritik konflik 
didefinisikan sebagai pertentangan atau perselisihan anta-
ra dua pihak atau lebih yang bisa terjadi dalam bentuk ke-
kerasan dan juga tanpa kekerasan. Tapi tidak semua konflik 
itu bermuara pada kekerasan. Konflik bisa terjadi juga dalam 
bentuk damai seperti tidak terjadi konflik. Dalam kaitannya 
itu maka penting untuk dipahami seperti apa perbedaan an-
tara konflik dan kekerasan.

Kekerasan sering didefinisikan sebagai bentuk tindakan 
yang melukai, membunuh, merusak dan menghancurkan 
lingkungan. Kekerasan tidak selalu hadir secara kasat mata 
dalam bentuk tindakan fisik, tetapi juga bisa terjadi se-
cara halus namun sangat mematikan. Bisa juga kekerasan 
didefinisikan sebagai kegiatan yang mencakup tindakan, 
perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menye-
babkan kerusakan fisik, mental sosial atau lingkungan atau 
menghalangi seseorang meraih potensi penuh.

Maka dari itu konflik dan kekerasan adalah dua hal yang 
berbeda. Jika konflik dimaknai sebagai hubungan antara 
dua pihak atau lebih yang bisa individu atau kelompok, 
yang memiliki, merasa memiliki, sasaran-sasaran atau tu-
juan yang tidak sejalan. Sementara kekerasan meliputi tin-
dakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang 
menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau 
lingkungan atau menghalangi seseorang untuk meraih po-
sisinya secara penuh atau kekerasan sebagai perilaku yang 
melibatkan kekuatan fisik, bertujuan melukai, merusak atau 
membunuh sesuatu atau seseorang. Kekerasan merupakan 
konflik yang gagal dikelola dan dilembagakan dengan baik.

Konflik tidak selalu bersifat negatif, namun bisa juga me-
miliki fungsi positif. Konflik yang negatif adalah konflik yang 
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bermuara pada kekerasan. Kekerasan sendiri bisa dikatakan 
terjadi akibat konflik tidak dilembagakan, atau dengan kata 
lain, pelembagaan konflik yang tidak memadai akan mela-
hirkan kekerasan sosial seperti aksi pengrusakan, penjara-
han, pembakaran dan lain-lain.

Nah bisa dikatakan bahwa sifat negatif dan positif konflik 
ini tergantung apakah ia menimbulkan aksi kekerasan atau 
tidak. Kekerasan bisa dilihat sebagai manifestasi dari kon-
flik yang tidak terlembaga (un-institutionalized conflict), se-
mentara sebaliknya, yaitu konflik yang terlembaga dengan   
baik (institutionalized conflict), akan dapat diselesaikan 
melalui cara-cara yang damai. Setidaknya terdapat dua tipe 
kekerasan yang bersifat personal dan yang bersifat kolektif 
atau sosial. Kekerasan personal berakar pada konflik per-
sonal, sementara kekerasan sosial umumnya berakar pada 
konflik sosial.

Selain itu, ada juga yang membagi kekerasan menjadi 
tiga dimensi:

1. Kekerasan struktural berupa ketidakadilan yang dicip-
takan oleh sistem yang menyebabkan manusia tidak 
mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kekerasan struk-
tural ini menyebabkan tertindasnya manusia dan ke-
lompok sosial sehingga mengalami berbagai kesulitan 
hidup.

2. Kekerasan langsung berupa kekerasan terhadap orang 
lain yang menyebabkan korban luka atau meninggal, 
baik karena pemukulan atau serangan. Teror yang me-
nyebabkan ketakutan dan trauma psikis juga bisa di-
maknai bentuk kekerasan langsung.

3. Kekerasan budaya yang bisa dilihat sebagai motor dari 
dua bentuk kekerasan struktural dan langsung.



10 Isu Global di Dunia Islam – 90  

Oleh karena itu kita perlu memetakan jenis-jenis kon-
flik itu sendiri, semisal konflik yang berbasis agama, konflik 
berbasis etnik, konflik politik, konflik antar aparat negara, 
konflik sumber daya alam, konflik sumber daya ekonomi, 
tawuran, penghakiman massa, pengeroyokan dan lain-lain. 
Karena setiap jenis konflik itu memiliki sumber dan penye-
bab yang bermacam-macam, baik itu yang vertikal ataupun 
horizontal. Konflik yang terjadi selama ini semisal di Mesir, 
Sudan, Palestina, Afghanistan, Iraq, Suriah dan Libya memi-
liki berbagai faktor yang saling terkait, baik itu antara faktor 
sejarah, politik, sosial, ekonomi ataupun budaya.

Bahkan untuk konflik horizontal seperti konflik berbau 
etnik dan agama. Dalam konflik antar etnik, masalahnya 
bukan hanya persoalan sentimen antar mereka, tetapi ma-
salah sering lebih banyak terkait dengan kebijakan. Senti-
men antar etnik mudah ditiupkan oleh orang-orang yang 
hendak mengambil keuntungan. Begitu juga berkaitan de-
ngan konflik yang berbasis keagamaan yang bukan hanya 
soal perbedaan tafsir semata.

Makanya, penting bagi kita untuk mengurai anatomi kon-
flik di Dunia Islam dan mengkaji secara komprehensif. Hal 
itu untuk memberikan gambaran kerumitan sekaligus me-
ngenali perbedaan dan persamaannya, jenis konflik, sum-
ber dan akarnya masing-masing, serta bagaimana historikal 
penanganannya. Sebab, setiap konflik itu membutuhkan 
pola penanganan yang berbeda.

Empat tahap resolusi konflik

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah 
yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian 
sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyele-
saian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika 
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siklus konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik 
dibuat untuk empat tujuan, yaitu: 

1. Konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu 
fenomena politik-militer, namun harus dilihat sebagai 
suatu fenomena sosial.

2. Konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan 
linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat 
tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spe-
sifik pula.

3. Sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke 
dalam suatu variabel tunggal saja. Suatu konflik sosial 
harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi kare-
na interaksi bertingkat dari berbagai faktor.

4. Resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal 
jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme pe-
nyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme 
resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif 
jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewu-
judkan perdamaian yang langgeng.

Paling tidak kita akan mencoba menguraikan tahapan 
apa saja untuk melaksanakan Resolusi Konflik. Secara em-
pirik, resolusi konflik bisa dilakukan dalam empat tahap:

• Tahap pertama masih didominasi oleh strategi militer 
yang berupaya untuk mengendalikan kekerasan bersen-
jata yang terjadi.

• Tahap kedua memiliki orientasi politik yang bertujuan 
untuk memulai proses re-integrasi elit politik dari ke-
lompok-kelompok yang bertikai.

• Tahap ketiga lebih bernuansa sosial dan berupaya untuk 
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menerapkan problem-solving approach.

• Tahap terakhir memiliki nuansa kultural yang kental 
karena tahap ini bertujuan untuk melakukan perom-
bakan-perombakan struktur sosial-budaya yang dapat 
mengarah kepada pembentukan komunitas perdamaian 
yang langgeng.

Pada tahap pertama yaitu mencari de-eskalasi konflik. 
Konflik yang terjadi masih diwarnai oleh pertikaian bersen-
jata yang memakan korban jiwa sehingga pengusung re-
solusi konflik berupaya untuk menemukan waktu yang tepat 
untuk memulai (entry point) proses resolusi konflik. Tahap 
ini masih berurusan dengan adanya konflik bersenjata se-
hingga proses resolusi konflik terpaksa harus bergandengan 
tangan dengan orientasi-orientasi militer. Proses resolusi 
konflik dapat dimulai jika mulai didapat indikasi bahwa pi-
hak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi 
konflik.

Kajian tentang entry point ini didominasi oleh pendapat 
Zartman tentang kondisi “hurting stalemate”. Saat kondisi 
ini muncul, pihak-pihak yang bertikai lebih terbuka untuk 
menerima opsi perundingan untuk mengurangi beban biaya 
kekerasan yang meningkat. Namun entry point juga dapat 
diciptakan jika ada pihak ketiga yang dapat menurunkan 
eskalasi konflik. De-eskalasi ini dapat dilakukan dengan 
melakukan intervensi militer yang dapat dilakukan oleh pi-
hak ketiga internasional berdasarkan mandat BAB VI dan VII 
Piagam PBB.

Operasi militer untuk menurunkan eskalasi konflik meru-
pakan suatu tugas berat yang mendapat perhatian besar 
dari beberapa agen internasional. UNHCR, misalnya, telah 
menerbitkan suatu panduan operasi militer pada tahun 
1995 yang berjudul “A UNHCR Handbook For The Military 
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On Humanitarian Operations”. Panduan yang sama juga 
telah dipublikasikan oleh Institute for International Studies, 
Brown University pada tahun 1997 dengan judul “A Guide to 
Peace Support Operations”.

Melangkah kepada tahap kedua yaitu intervensi kema-
nusiaan dan negosiasi politik. Ketika de-eskalasi konflik su-
dah terjadi, maka tahap kedua proses resolusi konflik dapat 
dimulai bersamaan dengan penerapan intervensi kemanu-
siaan untuk meringankan beban penderitaan korban-kor-
ban konflik. Intervensi kemanusiaan ini dilakukan dengan 
menerapkan prinsip mid-war operations. Prinsip ini yang 
merupakan salah satu perubahan dasar dari intervensi ke-
manusiaan di dekade 90-an, mengharuskan intervensi ke-
manusiaan untuk tidak lagi bergerak di lingkungan pinggiran 
konflik bersenjata tetapi harus bisa mendekati titik sentral 
peperangan. 

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korban sipil 
dan potensi pelanggaran HAM terbesar ada di pusat pepe-
rangan dan di lokasi tersebut tidak ada yang bisa melakukan 
operasi penyelamatan selain pihak ketiga. Dengan demi-
kian, bentuk-bentuk aksi kemanusian minimalis yang hanya 
menangani masalah defisiensi komoditas pokok dianggap 
tidak lagi memadai. 

Nah intervensi kemanusiaan tersebut dapat dilakukan 
bersamaan dengan usaha untuk membuka peluang (entry) 
diadakannya negosiasi antar elit. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa tahap ini kental dengan orientasi politik 
yang bertujuan untuk mencari kesepakatan politik (political 
settlement) antara aktor konflik.

Selanjutnya memasuki tahap yang ketiga yaitu problem-
solving approach. Dalam tahap ketiga dari proses resolusi 
konflik ini lebih memiliki orientasi sosial. Tahap ini diarahkan 
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menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak 
antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang 
spesifik ke arah resolusi.

Transformasi konflik dapat dikatakan berhasil jika dua ke-
lompok yang bertikai dapat mencapai pemahaman timbal-
balik (mutual understanding) tentang cara untuk mengeks-
plorasi alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang dapat 
langsung dikerjakan oleh masing-masing komunitas. Alter-
natif-alternatif solusi konflik tersebut dapat digali jika ada 
suatu institusi resolusi konflik yang berupaya untuk mene-
mukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik. Karena 
sebab-sebab fundamental tersebut hanya dapat ditemukan 
jika konflik yang terjadi dianalisa dalam konteks yang me-
nyeluruh.

Dalam proses problem-solving ini paling tidak ada empat 
komponen utama yang harus dapat diupayakan.

• Komponen pertama adalah masing-masing pihak me-
ngakui legitimasi pihak lain untuk melakukan inisiatif 
komunikasi tingkat awal.

• Komponen kedua adalah masing-masing pihak mem-
berikan informasi yang benar kepada pihak lain tentang 
kompleksitas konflik yang meliputi sebab-sebab konflik, 
trauma-trauma yang timbul selama konflik, dan kenda-
la-kendala struktural yang akan menghambat fleksibili-
tas mereka dalam melakukan proses resolusi konflik.

• Komponen ketiga adalah kedua belah pihak secara ber-
tahap menemukan pola interaksi yang diinginkan untuk 
mengkomunikasikan signal-signal perdamaian.

• Komponen keempat adalah problem-solving workshop 
yang berupaya menyediakan suatu suasana yang kon-
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dusif bagi pihak-pihak bertikai untuk melakukan proses 
tidak langsung mencari penyelesaian resolusi konflik. 

Tahap yang terakhir adalah tahap peace-building yang 
meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsoli-
dasi. Tahap ini merupakan tahapan terberat dan akan me-
makan waktu paling lama karena memiliki orientasi struk-
tural dan kultural.

• Kajian tentang tahap transisi, pun telah dikembang-
kan dan menimbulkan berbagai mekanisme transisi 
demokrasi bagi masyarakat pasca-konflik. Mekanisme 
transisi tersebut meliputi enam proses yaitu: pemili-
han bentuk struktur negara, pelimpahan kedaulatan 
negara, pembentukan sistem trias-politica, pembentu-
kan sistem pemilihan umum, pemilihan bahasa nasional 
untuk masyarakat multi-etnik dan pembentukan sistem 
peradilan.

• Kemudian tahap kedua dari proses peace-building 
adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi perlu dilakukan jika 
potensi konflik terdalam yang akan dialami oleh suatu 
komunitas adalah rapuhnya kohesi sosial masyarakat 
karena beragam kekerasan struktural yang terjadi dalam 
dinamika sejarah komunitas tersebut. 

• Paling akhir dari proses peace-building adalah tahap 
konsolidasi. Dalam tahap konsolidasi ini mengharuskan 
aktor-aktor yang relevan untuk terus menerus melaku-
kan intervensi perdamaian terhadap struktur sosial 
dengan dua tujuan utama yaitu mencegah terulangnya 
lagi konflik yang melibatkan kekerasan bersenjata serta 
mengkonstruksikan proses perdamaian langgeng yang 
dapat dijalankan sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai. 
Dua tujuan tersebut dapat dicapai dengan merancang 
dua kegiatan:
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Kegiatan pertama adalah mengoperasionalkan indika-
tor sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini ini 
diharapkan dapat menyediakan ruang manuver yang 
cukup luas bagi beragam aktor resolusi konflik dan 
memperkecil kemungkinan penggunaan kekerasan ber-
senjata untuk mengelola konflik. Sistem peringatan dini 
ini juga dapat dijadikan tonggak untuk melakukan diplo-
masi pencegahan.

Kegiatan kedua, perlu dikembangkan beragam me-
kanisme resolusi konflik lokal yang melibatkan seba-
nyak mungkin aktor-aktor non militer di berbagai tingkat 
eskalasi konflik. Aktor-aktor resolusi konflik tersebut 
dapat saja melibatkan Non-Governmental Organisa-
tions (NGOs), mediator internasional, atau institusi ke-
agamaan.

Pada akhirnya keempat tahap resolusi konflik tersebut 
harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat di-
jalankan secara terpisah. Kegagalan untuk mencapai tujuan 
disatu tahap akan berakibat tidak sempurnanya proses pe-
ngelolaan konflik di tahap lain. Tahap-tahap tersebut juga 
menunjukkan bahwa resolusi konflik menempatkan perda-
maian sebagai suatu proses terbuka yang tidak pernah be-
rakhir. Perdamaian memerlukan upaya terus menerus un-
tuk melakukan identifikasi dan eliminasi terhadap potensi 
kemunculan kekerasan struktural di suatu komunitas.

Isu perdamaian

“Wahai kau anak manusia, ingin aman dan sentosa. Tapi 
kau buat senjata, biaya berjuta-juta. Banyak gedung kau 
dirikan, kemudian kau hancurkan. Rumah sakit kau dirikan, 
orang sakit kau obatkan. Orang miskin kau kasihi, anak ya-
tim kau santuni. Tapi peluru kau ledakan, semua jadi beran-
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takan. Banyak yang cinta damai tapi perang makin ramai. 
Bingung-bingung ku memikirnya.” (Perdamaian oleh Nasida 
Ria)

Peace jadi kata-kata yang renyah buat di ucapkan di 
mana-mana. Lha wong di pinggir-pinggir jalan saja banyak  
pengamen yang mengawali aksinya dengan ngacungin dua 
atau tiga jarinya, plus pasang seramah mungkin dan bilang: 
“Peace, men!” Greenpeace bahkan menggunakan kata 
peace sebagai bagian dari namanya. Bahkan PBB juga me-
nyebut operasi militernya sebagai Peacekeeping Operations.

Sampai di sini, kita sepakat banget sama konsep peace 
alias damai itu. Islam adalah agama yang sangat mempro-
mosikan perdamaian, bahkan Islam sendiri artinya dekat 
sama peace, keselamatan. Yang jadi masalah, kata perda-
maian atau peace itu seringkali tidak mewakili arti yang 
sebenarnya. Sering banget kata ‘perdamaian’ itu dijadiin 
slogan aja, cuma buat ngebungkus penindasan keji yang se-
benarnya masih terjadi.

Di berbagai wilayah yang paling bergejolak di dunia, 
pendekatan baru terhadap upaya peace building tengah 
tumbuh pesat. Di Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Timur, 
Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika, upaya-upaya meraih 
perdamaian makin lama makin mengambil bentuk-bentuk 
seperti lokakarya dan pelatihan resolusi konflik, proyek 
pengembangan masyarakat madani, perlawanan dan mo-
bilisasi sumber daya mengesampingkan kekerasan serta 
program pendidikan kewarganegaraan. Persatuan Bangsa-
Bangsa (PBB), beserta organisasi-organisasi regionalnya di 
Afrika dan Amerika Latin, berada di barisan terdepan dalam 
mengembangkan metode-metode resolusi konflik dan per-
damaian ini.

Pendekatan baru ini juga mulai mengemuka di lembaga-
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lembaga dan kajian-kajian akademis. Ratusan proyek dan 
program resolusi konflik dan peace building baru bermun-
culan di daftar mata kuliah berbagai perguruan tinggi dan 
universitas. Hal itu juga mulai ditawarkan di berbagai juru-
san seperti misalnya ilmu hubungan internasional, pemba-
ngunan, ekonomi, agama, pendidikan, psikologi, sosiologi, 
antropologi, komunikasi dan politik.

Bahkan program akademik lintas disiplin yang baru ini 
juga mulai memberi gelar resmi dalam bidang peace buil-
ding dan resolusi konflik. Bahkan kita mendengar PBB 
mempunyai universitas sendiri untuk ini yaitu University for 
Peace. Meskipun awalnya didominasi model-model Barat 
yang dikembangkan oleh para sarjana di Amerika Serikat 
dan Eropa, bidang kajian perdamaian belakangan ini makin 
melibatkan metode-metode intervensi dan analisis yang be-
rasal dari konteks dan budaya lokal. 

Usaha menerapkan pendekatan-pendekatan peace 
building di Timur Tengah, juga di beberapa masyarakat Mus-
lim lain seperti di Indonesia dan Filipina selama ini terham-
bat oleh prasangka yang terlanjur diterima umum bahwa 
agama Islam sudah dari awalnya bertentangan dengan prin-
sip-prinsip perdamaian dan resolusi konflik. Akibat penjaja-
han dan sekularisasi pemerintahan, prasangka tersebut tak 
hanya terlihat jelas dalam kajian-kajian yang mencari kese-
suaian antara Islam dan demokrasi, hak-hak asasi manusia, 
dan resolusi konflik tetapi juga dalam diskusi-diskusi kelom-
pok saat workshop pelatihan peace building dilakukan. Aki-
batnya, pandangan dan stereotype mengenai dunia Islam 
yang tidak toleran dan gemar berperang yang beredar luas 
di media-media massa Barat, juga banyak diyakini kebena-
rannya oleh para pembuat kebijakan di Barat. 

Sejak tahun 1990, citra-citra tentang kekerasan bermun-
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culan dari negara-negara Islam yang sedang mengalami ke-
melut politik yang sulit seperti Aljazair, Libanon, Sudan dan 
Mesir, dimana aksi-aksi kekerasan pemerintah terhadap 
perlawanan popular memperkuat anggapan umum Barat 
bahwa agama dan budaya Islam pada hakikatnya memang 
sarat dengan unsur kekerasan. Pandangan Barat ini menjadi 
hambatan dalam membicarakan dan memajukan perda-
maian di negara-negara Muslim.

Ada banyak sebab yang bisa menjelaskan buruknya ci-
tra Islam di mata Barat: reportase yang selektif, kurangnya 
penelitian akademis tentang aktivitas dan tradisi yang posi-
tif dan berorientasi perdamaian di masyarakat Muslim, war-
isan jajahan kolonial Barat di negara-negara Muslim, keti-
dakpedulian terhadap perbedaan budaya, kegagalan kaum 
Muslim dalam menyampaikan pesan-pesan agamanya, dan 
konflik Arab-Israel. Hasil akhirnya adalah tumbuh dan ber-
tahannya pandangan negatif yang berkepanjangan tentang 
Islam di kalangan para pembuat kebijakan dan sarjana.

Rekayasa informasi global itulah yang sekarang terus 
berlangsung, melalui media-media massa internasional. 
Masyarakat global dijadikan merasa tidak berdaya dalam 
berbagai hal menghadapi hegemoni informasi. Nampak 
sekali dalam bidang ekonomi saat ini banyak industri global 
Barat yang berhasil menjual produk industrinya sehingga 
menjadi selera dunia. Masyarakat Muslim dijejali dengan 
3F dan 1T yaitu food (makanan), fun (hiburan) dan fashion 
(mode) serta thought (pikiran).

Bukan hanya itu, umat manusia juga dipaksa dan dipro-
vokasi supaya berpikir seperti Barat, berpikir sekular dan li-
beral sebagai bagian dari budaya global. Bahkan, kaum mus-
limin didorong untuk meninggalkan cara berpikir tauhid, 
yang hanya mengakui Al-Qur’an sebagai kitab suci yang valid 
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dan mukjizat, dan hanya mengakui Islam sebagai satu-satu-
nya agama yang benar.

Enam pedoman penerapan perdamaian

Untuk itu strategi serta aktivitas untuk membina perda-
maian pun perlu terus dikerjakan. Jika masih ada kebingu-
ngan paling tidak ada beberapa panduan yang dapat meng-
gambarkan hasil yang mungkin dicapai jika kita para agen 
perubahan dapat menggabungkan dan mempertimbangkan 
kerangka-kerangka kebudayaan dan keagamaan dalam usa-
ha kita. Paling tidak ada enam pedoman yang bisa menjadi 
panduan kita dalam menerapkan upaya perdamaian.

Pertama, agama dan budaya Islam meliputi nilai dan 
norma yang memajukan perdamaian maupun penggunaan 
kekerasan dan kekuatan. Karena itu sia-sia dan keliru jika 
menganggap muslim itu lebih mudah menerima kekerasan 
ketimbang komunitas lainnya. Citra ini akan mengganggu 
kredibilitas mereka yang melakukan intervensi dan para 
pembina perdamaian lokal di komunitas Muslim.

Kedua, ada banyak sekali praktek serta nilai budaya dan 
agama asli di komunitas Muslim yang bisa dimunculkan 
dalam merencanakan model intervensi untuk memajukan 
perubahan dan pembangunan sosial dan politik, dalam rang-
ka itu, tidak perlu secara sistematis mendatangkan model-
model berbasis Barat. Model-model Barat paling banyak 
hanya bisa mendatangkan hasil jangka pendek, dalam jang-
ka panjang model-model itu tidak bisa diharapkan berakar 
dalam kehidupan komunitas. Karena pada dasarnya dalam 
ajaran Islam pun telah disampaikan nilai-nilai perdamaian, 
toleransi dan persatuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam 
Islam ini pun pernah saya uraikan di buku yang pertama.
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Ketiga, dalam proses perdamaian yang paling efektif, 
orang-orang yang berpartisipasi secara aktif pada giliran-
nya berhadapan dengan nilai-nilai utama yang problematis 
di dalam struktur sosial budaya banyak Dunia Islam apalagi 
di Arab, seperti hirarki, otoritarianisme, patriarki dan seba-
gainya. Struktur-struktur ini terancam oleh unsur-unsur nilai 
demokratis yang dibawa oleh agen pembina perdamaian 
di luar komunitas aslinya. Ini adalah benturan yang tak 
terelakkan dan harus di antisipasi oleh mereka yang melaku-
kan intervensi maupun anggota komunitas. Menggunakan 
kekuatan-kekuatan lokal komunitas untuk perubahan dalam 
proyek-proyek tersebut merupakan langkah penting dalam 
mengatasi sejumlah tantangan struktural tersebut.

Keempat, untuk meningkatkan efektifitas pembinaan 
perdamaian di komunitas-komunitas Muslim, pengemba-
ngan proyek harus direncanakan dan dilaksanakan sejalan 
dengan nilai dan prinsip yang diperoleh dari konteks khusus-
nya. Penekanan pada keadilan, pemberdayaan yang lemah, 
solidaritas sosial, serta dukungan masyarakat sangat pen-
ting bagi upaya perdamaian apa pun agar efektif.

Kelima, mereka yang melakukan intervensi hampir mus-
tahil berfungsi dalam komunitas Muslim tanpa mengetahui 
paradigma budaya dan agama komunitas bersangkutan. 
Inilah yang terkadang menjadi kesulitan besar yang di-
hadapi pihak-pihak luar yang melakukan intervensi selama 
dua minggu atau bahkan sebulan. Karena itu, tim-tim dari 
lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memprakarsai 
proyek-proyek di satu komunitas, yang resmi atau bukan, 
harus melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan 
pelaksanaan proyek. Ini diperlukan bukan hanya perwakilan 
lokal yang sifatnya simbolis, sebaliknya ini memerlukan peli-
batan penuh dan tumbuhnya rasa memiliki di tingkat lokal 
atas proyek-proyek tersebut. 
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Keenam, patut disadari bahwa resolusi konflik dan 
proyek pembangunan sosio-ekonomi jangka panjang tak 
bisa dipisahkan. Banyak organisasi yang mendanai dan 
melaksanakan pembangunan maupun pembinaan perda-
maian di wilayah-wilayah Muslim terutama wilayah-wilayah 
yang dipengaruhi konflik dan kekerasan seringkali dijalankan 
oleh para profesional yang tidak punya perspektif menge-
nai keseharian komunitas bersangkutan atau tidak pernah 
bersinggungan dengan persoalan-persoalan akar rumput 
yang terjadi sehari-hari. 

Karena itu, mereka mengabaikan sumberdaya lokal yang 
mengenal baik konteks keagamaan dan kebudayaan. Ke-
berhasilan pembangunan sosio-ekonomi dan proyek pem-
binaan perdamaian tergantung pada pemimpin lokal yang 
merasa bebas menggunakan keterampilan mereka dalam 
menanggapi kebutuhan komunitas yang sesungguhnya di 
tengah berbagai ketegangan, konflik, dan perubahan. Pen-
duduk lokal harus mampu melanjutkan penyelesaian konflik 
mereka dan pembangunan komunitas mereka di luar perio-
de campur tangan dan dukungan luar. Pendeknya, membina 
kemampuan lokal dan mandiri untuk perdamaian harus 
menjadi tujuan utama intervensi di komunitas mana pun.

Islam dan perdamaian

Islam tidak mengharapkan terjadinya peperangan dan ti-
dak menginginkan pertumpahan darah. Bahkan ketika krisis 
antara kaum muslimin dan musuh mereka berakhir tanpa 
pertumpahan darah. Dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 
25 Allah SWT berfirman, “Allah menghalau orang-orang   
kafir yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena 
mere-ka tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah 
Allah (yang menolong) menghindarkan orang-orang muk-
min dalam peperangan.”
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Betapa ayat tersebut sangat menukik dan sangat tepat 
dalam mengungkapkan spirit perdamaian Islam, “Cukuplah 
Allah (yang menolong) menghindarkan orang-orang muk-
min dalam peperangan.”

Ketika perang Hudaibiyah berakhir dengan perjanjian 
damai dengan orang-orang Quraisy, dan gencatan senjata 
antara dua belah pihak, maka turunlah surat Al-Fath, “Kami 
telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.” 

Sebagian sahabat bertanya, “Apakah hal tersebut meru-
pakan kemenangan wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, 
“Ya, itu adalah kemenangan.” Mereka tidak bisa mem-
bayangkan bagaimana sebuah kemenangan diraih tanpa 
peperangan. Dalam surat Al-Fath pula ayat 24, Allah SWT 
memberikan karunia kepada kaum mukminin. Allah SWT 
berfirman, “Dialah yang mencegah tangan mereka sehing-
ga tidak bisa membinasakan kalian dan mencegah tangan 
kalian dari membinasakan mereka di tengah kota Makkah 
setelah Allah memenangkan kalian atas mereka.”

Lihatlah bagaimana Allah SWT menganugerahkan kepa-
da orang-orang beriman perlindunganNya dari orang-orang 
kafir. Rasulullah SAW sebagai orang yang paling pemberani 
pun tidak menyukai peperangan. Beliau bersabda kepada 
sahabatnya, “Janganlah kalian berharap bertemu musuh 
dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Namun, jika ka-
lian bertemu dengan musuh bersabarlah.”

Rasulullah SAW juga bersabda, “Sebaik-baik nama di-
sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Sementara, 
seburuk-buruknya nama adalah harb (perang) dan murrah 
(pahit).”

Dalam hal itu bahkan istilah perang sekalipun tidak disu-
kai oleh Rasulullah SAW, dan tidak disukai untuk dijadikan 
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nama seseorang sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa 
Arab jahiliyah. Misalnya saja nama Harb bin Umayyah. Oleh 
sebab itu, kita meyakini bahwa Islam menyeru kepada ke-
damaian sekaligus menyambutnya. Bahkan, kalimat salam 
atau kedamaian dijadikan sebagai doa penghormatan bagi 
umat Islam di dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 
44 Allah SWT berfirman, “Penghormatan mereka (orang-
orang mukmin itu) ketika mereka menemuiNya ialah salam.”

Bahkan diantara nama Allah SWT adalah As-Salam. Jadi 
Allah SWT adalah Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Diantara 
nama yang masyhur di kalangan kaum muslimin pun adalah 
Abdussalam. Selanjutnya, diantara nama surga adalah Da-
russalam (negeri perdamaian). Dalam surat Al-An’am ayat 
127 Allah SWT pun berfirman, “Bagi mereka (disediakan) 
tempat yang damai (surga) di sisi Tuhannya.”
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“Aku tahu bahwa kematian orang-orang tak 

berdosa pada peristiwa 9/11 akan dibayar seluruh 
manusia. Tapi aku tak tahu bahwa aku dan kamu 
harus membayarnya dengan harga yang paling ma-
hal... Kenapa ini terjadi kepada kita... Kenapa??” 
(Rizvan Khan, “My Name is Khan”, 2010)

Kalo kita sudah membicarakan terorisme, pas-
tilah kita diingatkan akan hancurnya gedung kem-
bar WTC di New York pada tanggal 11 September 
2001. Setelah itu berselang satu tahun kemudian, 
terjadilah tragedi bom Sari Club dan Peddy’s Club 
di Kuta Legian Bali pada tanggal 12 Oktober 2002.
Belum lagi kasus ledakan Bom di JW Marriot pada 
tanggal 5 Agustus 2003 yang menewaskan belasan 
orang dan puluhan orang luka-luka. Bahkan disaji-
kan pula berbagai penyergapan ala game ‘Counter 
Strike’ yang mana diliput secara langsung di bebe-
rapa daerah di Indonesia demi penangkapan para 
teroris tersebut.
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Nah dengan isu ini pula, Amerika Serikat dengan bang-
ganya mempelopori perang melawan terorisme, istilah ke-
rennya ‘war on terrorism’. Tak ayal dengan keadaan seperti 
itu, yang seakan-akan menjadi bukti nyata benar-benar di-
serang teroris, nasionalisme dan dukungan rakyat Amerika 
pun berdatangan. Bahkan sampai-sampai stasiun televisi 
CNN saat itu memberitakan kalo barang yang paling laris 
terjual di Amerika pada waktu itu adalah bendera negara, 
lencana, T-shirt, topi dan barang suvenir lainnya yang ada 
lambang negara atribut nasional Amerika. Tapi sebaliknya 
gara-gara kebijakan Amerika tersebut, banyak negara-     
negara khususnya Dunia Islam menjadi korban akan perang 
melawan terorisme ini.

Atas nama perdamaian, demokrasi dan HAM, maka 
doktrin ‘homeland security’ yang dikembangkan Presiden 
Bush untuk memerangi terorisme seakan-akan memberikan 
kekuasaan untuk bertindak semena-mena tanpa batas. Ter-
masuk mendirikan kamp konsentrasi tahanan khusus Guan-
tanamo Bay, mengangkut diam-diam tersangka teror antar 
negara, culik sana culik sini, melakukan interogasi dengan 
kekerasan dan tanpa kemanusiaan terhadap para tersangka 
teror, memperketat kebijakan imigrasi, menyerbu dan melu-
luh lantakkan Irak dan Afghanistan, membunuh rakyat sipil, 
suka asal menetapkan orang sebagai teroris dan sebagainya 
yang katanya untuk memerangi terorisme. Apakah tindakan 
itu dibenarkan? Terus kira-kira apakah sekarang teroris itu 
tambah banyak ataukah berkurang?

Ini belum lagi masalah yang ditimbulkan oleh istilah tero-
risme itu sendiri, yang masih nggak jelas dan menimbulkan 
banyak perdebatan. Kalo mau kita rujuk lagi, sudah dasar 
memahaminya semaunya sendiri, diiringi tindakan yang 
juga semaunya sendiri, sudah barang tentu ada banyak pi-
hak yang merasakan ketidakadilan akan tuduhan teroris ini. 
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Terus yang aneh kenapa mesti orang-orang Muslim yang 
kena tuduhan?

Hmm… boleh nggak kalo misalnya saya bilang kalo 
pemerintah yang menculik secara diam-diam dikatakan te-
roris juga? Kalo misalnya juga pemerintah menyuruh badan 
intelijennya untuk meledakkan suatu gedung karena dikira 
disana ada terorisnya padahal disana pula ada banyak orang-
orang tak berdosa, apakah pemerintah bisa disebut teroris 
atau malah pahlawan? Terus kalo para pembobol yang ingin 
memperoleh uang, harta benda atau barang-barang kebu-
tuhan mereka dengan cara merampok apa disebut teroris 
juga? Nah bagaimana dengan para psikopat yang melaku-
kan teror tapi dengan motif yang mereka sendiri tidak sung-
guh-sungguh memahami, seperti orang-orang yang sadis, 
lemah jiwa, hidup segan mati tak mau yang mungkin hanya 
untuk melakukan teror untuk mengekspresikan sakit hati 
atau frustasi mereka dengan protes-protes secara simbolis 
dan memberontak kepada masyarakat. Apakah orang-orang 
seperti ini juga disebut teroris?

Nah yang paling mudahnya niih… bagaimana dengan 
orang-orang yang melawan dikarenakan ketidakadilan, pen-
jajahan dan ketertindasan, tanah mereka dirampas secara 
paksa dan keluarga mereka dibunuh semua, apakah mereka 
juga disebut teroris? Ya udahlah dah pada tau semua, itu 
rakyat Palestina apa disebut teroris? Kalo jawabannya iya 
gitu repot dong, berarti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, 
Cut Nyak Dien dan para pahlawan kita teroris semuanya? 
Habisnya kan mereka melawan demi mempertahankan diri 
dari para penjajah kolonialis-kolonialis pada waktu itu.

Belum lagi kebingungan pendefinisian mengenai apa itu 
teroris dan apa itu terorisme. Saya menemukan hal yang 
menarik dalam tulisan di The Economist edisi 2 Maret 1996. 
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Dalam tulisan itu kita ditanya terlebih dahulu dengan diberi-
kan beberapa contoh kejadian peristiwa nyata sebagai beri-
kut:

• Juni 1914, seorang pemuda di Sarajevo membunuh 
Archduke Ferdinand dalam kereta kudanya, dan se-
bagaimana yang kita ketahui beberapa pekan kemudian 
Perang Dunia Pertama meletus.

• Tahun 1940-an, anggota perlawanan Perancis mem-
bunuh para serdadu pendudukan Jerman.

• Dan pada bulan Juni 1944 di Oradour-surglane Perancis 
Tengah, tentara Jerman SS (Schutzstaffel) melancarkan 
operasi balas dendam sehingga menewaskan 642 pen-
duduk sipil.

• Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom 
dilangit Jepang sehingga menimbulkan kematian pa- 
ling tidak sekitar 190.000 orang yang hampir seluruhnya 
warga sipil, orang tua, wanita, anak-anak dan beberapa 
hari kemudian Perang Dunia Kedua pun berakhir.

Nah setelah melihat beberapa fakta tersebut diatas, 
maka majalah itu melanjutkannya dengan pertanyaaan, 
“Manakah dari empat peristiwa di atas yang merupakan tin-
dakan terorisme? Kalo memang ada gitu, mengapa disebut 
sebagai terorisme? Sejarah manakah yang mengesahkan 
perbuatan dan tindakan-tindakan tersebut? Dan sejarahnya 
siapa? Kemudian apakah perbedaan antara terorisme dan 
perjuangan membela hak hidup, hak berdaulat dan hak ber-
negara?”

Kalo kita mau melihat dengan jeli pastilah dari fakta-
fakta historis tadi, akan memunculkan pertanyaan-perta-
nyaan yang jawabannya kemudian membutuhkan keteli-
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tian. Bahkan bisa jadi pertanyaan-pertanyaan itu pastilah 
akan berkembang seiring kita melihat realitas yang terjadi 
saat ini. Dimana kita tahu ada orang yang disebut pembom 
bunuh diri, front-front pembebasan, kelompok kaum spa-
ratis, gerilyawan pemberontak, kelompok pembajak, atau 
bahkan tentara-tentara dari sebuah negara yang melakukan 
tindakan kekerasan terhadap orang lain, lawan politik mau-
pun lainnya yang mana ironisnya selalu atas nama hak asasi 
manusia, keadilan, perdamaian, demokrasi, kesejahteraan 
dan lain sebagainya pokoknya yang bagus-bagus disebutin 
laah…

Terus kira-kira siapakah dari kelompok-kelompok tadi 
yang pantas diberi label ‘teroris’? Terus siapa pula tuh yang 
berhak memberikan cap ‘teroris’ kepada siapa? Yah sekali 
lagi kita menjadi korban dan sayang sekali kita mengiyakan 
saja perbuatan buruk para ‘teroris’ itu. Sepertinya kita umat 
Muslim harus bangkit dan berusaha keras seperti usaha 
Rizvan Khan mengatakannya kepada setiap orang yang dia 
temui, “My name is Khan, and I am not a terrorist”.

Definisi Terorisme

Oke kalo misalnya kita masih bingung akan terorisme 
itu sendiri, alangkah baiknya kita mengurai perlahan-lahan 
dari makna katanya. Teroris sudah pasti orang yang melaku-
kannya dan terorisme adalah tindakannya, yang mana kata 
tersebut berasal dari kata latin ‘terrere’ yang artinya kurang 
lebih membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga 
bisa jadi menimbulkan kengerian. Ya sudah pasti, kengerian 
di hati dan pikiran korbannya. Secara umum, pengertian 
terorisme dalam arti yang sangat luas ialah setiap tindakan 
yang menimbulkan suasana ketakutan dan keputusasaan. 
Dengan pengertian seperti itu, maka aksi pembunuhan, 
pengancaman, penindasan, pembungkaman lembaga pers, 



113 – Isu Terorisme 

dan intimidasi penguasa terhadap rakyatnya dapat dika-
tegorikan sebagai tindakan terorisme. 

Akan tetapi, hingga kini tidak ada definisi terorisme yang 
bisa diterima secara universal. Karena pada dasarnya, isti-
lah terorisme itu sendiri merupakan sebuah konsep yang 
memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme 
menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan 
orang-orang yang tidak berdosa. Maka dari itu tidak ada 
negara yang ingin dituduh mendukung terorisme atau men-
jadi tempat perlindungan bagi kelompok terorisme.

Bagi Barat menganggap kebanyakan teroris itu orang-
orang Timur Tengah, nah loh emangnya dari Barat nggak 
ada gitu? kata siapa nggak ada? Bagi Israel yang disebut 
teroris itu kaum perlawanan Palestina, disebut fundamental 
lah, radikal lah, garis keras lah yang mana ikut dipopulerkan 
oleh media-media Barat. Yang sebagaimana kita ketahui su-
dah pasti lah ada maksudnya, mencapai suatu kepentingan 
tertentu atau biar keren sedikit istilahnya ‘hidden agenda’. 
Apalagi di zaman seperti saat ini, banyak orang masih meya-
kini akan adanya teori konspirasi. 

Lihat saja terbongkarnya kasus WikiLeaks yang menghe-
bohkan dunia persilatan eh maksudnya tata hubungan in-
ternasional, ketiadaan senjata pemusnah massal di Irak dan 
sekarang malah pergi aja tuh meninggalkan Irak dalam ke-
miskinan dan sarat konflik, kelompok Al-Qaida yang masih 
ada juga sampai sekarang malah jangan-jangan dibiarin atau 
dipelihara, negara-negara yang pada ‘getol’ banget Iran itu 
nggak boleh punya nuklir tapi lucunya kalo Israel kok boleh 
padahal dah jelas-jelas membantai warga Palestina, ngo-
mongnya pangkas emisi gas CO2 tapi masih saja tidak ada 
itikad mau ikut serta mengurangi, menyerukan demokrasi 
tapi giliran tidak sesuai dengan pilihannya maka disingkirkan 
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dan digagalkan, sudah jelas-jelas membunuh dan melaku-
kan genocide tapi tidak dihukum, dan berbagai konspirasi-
konspirasi lainnya yang tidak terungkap atau bahkan sudah 
terungkap namun dibiarkan saja. 

Nah tapi ada juga yang mengatakan, seseorang bisa dise-
but teroris sekaligus juga sebagai pejuang kebebasan. Hal 
itu tergantung dari sisi mana dulu memandangnya. Itulah 
sebabnya tidak ada definisi teroris yang dapat diterima se-
cara universal, karena masing-masing negara mendefinisi-
kan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka 
sendiri yang pasti untuk mendukung kepentingan nasional-
nya.

Pengertian terorisme untuk pertama kalinya dibahas 
dalam European Convention on the Suppression of Terro-
rism (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradig-
ma arti dari ‘Crimes against State’ menjadi ‘Crimes against 
Humanity’. Crimes against Humanity meliputi tindak pidana 
untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan in-
dividu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana 
yang teror.

Dalam kaitan HAM, ‘crimes against humanity’ masuk 
kategori ‘gross violation of human rights’ yang dilakukan 
sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematik yang 
diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung ter-
hadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa 
orang tidak bersalah sebagaimana halnya terjadi di Bali. Se-
ruan diperlukannya suatu perundang-undangan terorisme 
pun disambut pro-kontra mengingat polemik definisi me-
ngenai terorisme masih bersifat multi-interpretatif, umum-
nya lebih mengarah kepada polemik kepentingan negara 
atau ‘state interested’.

Nah buat tambah memahami makna terorisme lebih 
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jauh dan mendalam, kiranya alangkah baiknya jika kita me-
ninjau beberapa definisi terorisme yang dikemukakan baik 
dari beberapa lembaga, penulis pakar atau ahli. Soalnya 
yang jelas tuh, pengertian akan terorisme rupanya tidak se-
sederhana yang kita anggap selama ini dimana setiap tinda-
kan kekerasan dianggap sebagai aksi-aksi terorisme.

Itu semua karena dalam setiap tindakan dan aksi-aksi 
kekerasan antara faktor internal, akar masalah, motivasi de-
ngan faktor eksternalnya saling tumpang tindih. Gampang-
ya aja, kesulitan lain dalam upaya mendefinisikan teror dan 
terorisme adalah saling keterkaitannya dengan para pelaku 
tindakan itu sendiri. Kadang-kadang kita tahu negara terten-
tu karena merasa superior, pejuang demokrasi, polisi dunia, 
koar-koar HAM melulu tapi ada dan wujudnya malah sudah 
cukup melahirkan teror bagi negara-negara tertentu, tanpa 
perlu melakukan intimidasi apalagi tindakan kekerasan. 
Terus apakah negara seperti ini pantas dicap sebagai negara 
teroris?

Beberapa lembaga, penulis pakar atau ahli mencoba 
mendefinisikan apa itu terorisme, seperti misalnya:

• US Central Inteligence Agency (CIA): Terorisme interna-
sional adalah terorisme yang dilakukan dengan duku-
ngan pemerintah atau organisasi asing dan diarahkan 
untuk melawan negara, lembaga atau pemerintahan 
asing.

• US Federal Bureau of Investigation (FBI): Terorisme 
adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan 
atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah 
pemerintah, penduduk sipil, elemen-elemennya untuk 
mencapai tujuan sosial atau politik.

• US Departments of State and Defense: Terorisme adalah 
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kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen ne-
gara atau kelompok subnasional terhadap sasaran ke-
lompok non kombatan. Biasanya dengan maksud untuk 
mempengaruhi audien. Terorisme internasional adalah 
terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah 
lebih dari satu negara.

• The Arab Convention on the Suppression of Terrorism: 
Terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, 
apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk men-
jalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolek-
tif, yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa 
takut dengan melukai mereka, atau mengancam ke-
hidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan 
untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta 
publik maupun pribadi atau menguasai dan merampas-
nya atau bertujuan untuk mengancam sumber daya na-
sional.

• Convention of the Organization of Islamic Conference 
on Combating International Terrorism 1999: Terorisme 
adalah tindakan kekerasan atau ancaman tindakan ke-
kerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk 
menjalankan rencana tindak kejahatan individu atau 
kolektif dengan tujuan meneror orang lain atau me-
ngancam untuk mencelakakan mereka atau mengan-
cam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan 
dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau 
fasilitas atau harta benda pribadi atau publik, atau me-
nguasainya atau merampasnya, membahayakan sum-
ber nasional, atau fasilitas internasional, atau mengan-
cam stabilitas, integritas teritorial, kesatuan politis atau 
kedaulatan negara-negara yang merdeka.

• Konvensi PBB tahun 1937: Terorisme adalah segala ben-
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tuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada 
negara dengan maksud menciptakan bentuk teror ter-
hadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau 
masyarakat luas.

• US Department of Defense tahun 1990: Terorisme 
adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang 
mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan 
terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau 
mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tu-
juan politik, agama dan ideologi.

• UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme: Terorisme adalah tindakan yang de-
ngan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman 
kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana te-
ror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau 
menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara 
merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau 
harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan keru-
sakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang 
strategis, atau lingkaran hidup, atau fasilitas publik, atau 
fasilitas internasional.

Meski ada begitu banyak pandangan dan pendapat serta 
definisinya yang luas, paling tidak semuanya dapat ditarik 
kesimpulan, bahwasannya terorisme mempunyai kesamaan 
yaitu penggunaan kekerasan. Terorisme adalah kekerasan 
terorganisasi, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, 
metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Nah dari 
berbagai pengertian tersebut maka kegiatan terorisme itu 
tidak dapat dibenarkan.
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Karakteristik Terorisme

Kegiatan terorisme itu mempunyai beberapa ciri utama, 
yakni menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk 
menciptakan ketakutan publik, targetnya ditujukan kepa-
da negara, masyarakat atau individu atau masyarakat ter-
tentu bahkan orang-orang yang tak bersalah, melakukan 
kekerasan dengan maksud untuk menarik perhatian dan 
mendapat dukungan atas tuntutan mereka.

Sedangkan menurut Loudewijk F. Paulus, karakteristik 
terorisme dapat ditinjau dari 4 macam pengelompokan   
yaitu: 

1. Karakteristik organisasi yang meliputi organisasi, re-
kruitmen, pendanaan dan hubungan internasional.

2. Karakteristik operasi yang meliputi perencanaan, waktu, 
taktik dan kolusi.

3. Karakteristik perilaku yang meliputi motivasi, dedikasi, 
disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah 
hidup-hidup.

4. Karakteristik sumber daya yang meliputi latihan, ke-
mampuan, pengalaman perorangan di bidang teknolo-
gi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi. 

Lebih lanjut dikemukakan juga untuk beberapa karakte-
ristik terorisme gaya baru:

1. Ada maksimalisasi korban secara sangat mengerikan.

2. Keinginan untuk mendapatkan liputan di media massa 
secara internasional secepat mungkin.

3. Tidak pernah ada yang membuat klaim terhadap tero-
risme yang sudah dilakukan.
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4. Serangan terorisme itu tidak pernah bisa diduga karena 
sasarannya sama dengan luasnya seluruh permukaan 
bumi. Terorisme gaya baru ini bisa menyerang gereja 
ataupun masjid, menghantam pasar atau supermarket, 
menghancurkan kantor pemerintah, lembaga pendidi-
kan, hotel-hotel, klub malam, bisa menyerang perkam-
pungan desa maupun kota, bisa melakukan serangan di 
jalan raya, di dalam kereta api, bis, pesawat terbang, ka-
pal laut dan segala macam itu tanpa bisa dibatasi.

Selain karakteristik, kita juga bisa mengenal tipologi dari 
terorisme yang terdiri dari beberapa macamnya. Dalam hal 
ini antara lain:

1. Terorisme Epifenomenal (teror dari bawah) dengan ciri-
ciri tak terencana rapi, terjadi dalam kontek perjuangan 
yang sengit.

2. Terorisme Revolusioner yang bertujuan revolusi atau 
perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri 
selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepe-
mimpinan, program, ideologi, konspirasi dan elemen 
para militer.

3. Terorisme Sybrevolusioner yang bermotifkan politis, 
menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau 
hukum, perang politis dengan kelompok rival, me-
nyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri 
dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit 
diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopat atau 
kriminal.

4. Terorisme Represif yang bermotifkan menindas individu 
atau kelompok atau oposisi yang tak dikehendaki oleh 
penindas dari rezim otoriter dengan cara seperti pemus-
nahan berupa teror massa, aparat teror, polisi rahasia, 
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teknik penganiayaan dan penyebaran rasa kecurigaan di 
kalangan masyarakat. 

Bentuk-bentuk Terorisme

Dalam sebuah laporan yang disebut The Report of the 
Task Force of the on Disorders and Terorism tahun 1996 
yang bertajuk National Advisory Committee atau Komisi Ke-
jahatan Nasional Amerika, diuraikan ada beberapa bentuk 
dari terorisme:

1. Terorisme politik yaitu perilaku kekerasan kriminal yang 
dirancang guna menumbuhkan rasa ketakutan di kala-
ngan masyarakat demi kepentingan politik.

2. Terorisme non politis yakni mencoba menumbuhkan 
rasa ketakutan dengan cara kekerasan demi kepenti-
ngan pribadi, misalnya kejahatan terorganisasi. 

3. Quasi terorisme, digambarkan dengan ‘dilakukan secara 
insidental’ namun tidak memiliki motif ideologi terten-
tu, lebih untuk tujuan pembayaran. Misalnya dalam ka-
sus pembajakan pesawat udara atau penyanderaan di 
mana para pelaku lebih tertarik kepada uang tebusan 
daripada motivasi politik.

4. Terorisme politik terbatas yang diartikan sebagai teroris 
yang memiliki motif politik dan ideologi, namun lebih di-
tujukan dalam mengendalikan keadaan. Contohnya saja 
adalah perbuatan teroris yang bersifat pembunuhan 
balas dendam.

5. Terorisme negara atau pemerintahan, yaitu suatu nega-
ra atau pemerintahan yang mendasarkan kekuasaannya 
dengan ketakutan dan penindasan dalam mengenda-
likan masyarakatnya.
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Berbeda halnya menurut Zuhairi Misrawi, terorisme itu 
hanya dibedakan dalam 3 bentuk:

Pertama, terorisme yang bersifat personal. Biasanya, 
dalam pengeboman bis atau kereta yang merupakan aksi 
personal.

Kedua, terorisme yang bersifat kolektif. Para teroris 
melakukannya secara terencana. Biasanya, teroris semacam 
ini dilembagakan dalam sebuah jaringan yang rapi. Yang 
sering disebut-sebut sebagai terorisme dalam kategori ini 
adalah jaringan Al-Qaedah. Sasaran terorisme dalam kate-
gori ini adalah simbol-simbol kekuasaan dan pusat-pusat 
perekonomian. 

Ketiga, terorisme yang dilakukan negara yang biasa dise-
but dengan terorisme negara atau ‘state terorism’. Peng-
gagasnya adalah Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mu-
hammad dalam sebuah acara Organisasi Konferensi Islam. 
Menurutnya, terorisme yang dikerahkan negara, tidak kalah 
dahsyatnya dari terorisme personal maupun kolektif. Kalo 
kedua bentuk terdahulu dilaksanakan secara sembunyi-
sembunyi, sedangkan terorisme yang dilakukan oleh ne-
gara secara terang-terangan dan dapat dilihat dengan kasat 
mata.

Terorisme yang dilakukan oleh negara merupakan salah 
satu bentuk kejahatan yang tergolong istimewa. Sebab ne-
gara adalah suatu organisasi besar yang dipilari oleh kekua-
tan rakyat, namun di sisi lain mempunyai kewajiban me-
ngatur, melindungi dan menyejahterakan kehidupan rakyat 
secara material maupun non-material. Tatkala negara itu, 
melalui pejabat pemerintahannya terlibat dalam tindakan 
kriminal secara vertikal, horisontal, regional, nasional mau-
pun internasional, maka otomatis rakyatlah yang dikorban-
kan.
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Kenapa Terorisme bisa mengglobal?

Dalam buku World Politics: Trend and Transformation, 
Charles W. Kegley Jr. dan Eugene R. Wittkopf menulis bah-
wa terorisme paska 11 September 2001 itu menunjukkan 
ciri-ciri baru yang sebelumnya tidak pernah kita temukan. 
Aksi yang melibatkan suatu jaringan global melalui ge-
rakan-gerakannya yang beroperasi di berbagai negara serta 
melakukan koordinasi dan perencanaan yang sistematis se-
belum dan sesudah serangan dilancarkan. Kelompok teroris 
ini memanfaatkan arus globalisasi untuk memfasilitasi ke-
giatan mereka di mana batas-batas tradisional negara tidak 
lagi menjadi hambatan untuk melancarkan operasi mereka. 
Kita ketahui penggunaan teknologi yang canggih juga men-
jadi ciri baru dari gerakan terorisme.

Penggunaan internet untuk menyebarkan informasi 
pembuatan bom atau untuk menampilkan gambar tentang 
cara bagaimana kelompok teroris melakukan eksekusi ter-
hadap korban yang diculik bisa jadi merupakan salah satu 
perkembangan terbaru dari pemanfaatan media massa 
untuk menyebarkan ketakutan dan kepanikan pada pihak 
lawan. Bahkan penggunaan serangan bunuh diri secara 
massal yang digerakkan oleh kebencian yang mendalam 
terhadap sasarannya merupakan elemen yang sulit diatasi 
hanya dengan respons secara militer karena sebaliknya para 
pelaku itu justru melihat kematian sebagai senjata yang am-
puh dalam mencapai tujuannya.

Nah lebih lanjut dalam tulisannya James D. Kiras ten-
tang Terorism and Globalization di buku The Globalization 
of World Politics: An Introduction to International Relations, 
setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan aksi terorisme 
ini dapat meluas ke seluruh dunia. Pertama, luasnya jang-
kauan transportasi udara. Kedua, adanya kesamaan ideologi 
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dan kepentingan di seluruh dunia. Ketiga yaitu adanya peran 
media digital elektronik semacam televisi dan internet se-
hingga bisa menyaksikan langsung drama teroris dari rumah.

Bahkan seiring dengan kemajuan teknologi, terorisme 
gaya baru ini akan terus berkembang dalam berbagai ben-
tuk dan cara. Jika tidak ada keseriusan negara dalam mem-
berantas bibit terorisme atau masih adanya suatu negara 
yang bertindak semena-mena serta mengesampingkan 
upaya langkah yang adil dan damai, maka situasi ini tentu 
saja akan membuat dunia internasional semakin jauh dari 
penyelesaian atas masalah terorisme global yang mana 
merupakan salah satu isu penting dalam politik dunia kon-
temporer.

Kebingungan melacak akar Terorisme

Sejak tahun 1980-an terorisme bahkan menjadi salah 
satu istilah yang populer. Terorisme, bersama istilah-istilah 
lain seperti, fundamentalisme, radikalisme dan militanisme, 
umumnya dipopulerkan oleh para pakar sosial politik Barat, 
yang kemudian disebarluaskan oleh media massa tanpa 
berusaha mencari makna sebenarnya dari istilah-istilah 
tersebut. Seperti diketahui, istilah-istilah tersebut umumnya 
dikaitkan dengan tingkah laku politik sebagian besar komu-
nitas di Dunia Islam, khususnya kawasan Timur Tengah yang 
berkonotasi negatif, dalam artian tidak disukai pihak Barat.

Dengan kata lain mudahnya kalo setiap tindakan yang di-
lancarkan warga Muslim yang tidak sejalan sesuai kemauan 
Barat atau bertentangan dengan kepentingan Barat, maka ia 
disebut terorisme. Akibatnya, kalo mendengar istilah tero-
risme maka yang langsung terbayang adalah Osama bin La-
den, Mullah Umar, Yasser Arafat, Abu Bakar Ba’asyir, Jamaah 
Islamiyah, Al-Qaeda, Hamas, Hizbullah dan Jihad Islam.
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Lebih lanjut pandangan ini jelas mencerminkan stereo-
tipe Barat terhadap komunitas Dunia Islam yang tidak mere-
ka sukai. Di satu sisi, kalo tindakan Israel yang merugikan pi-
hak Muslim Arab, tidak pernah sekalipun disebut terorisme. 
Sehingga, pembantaian yang dilakukan Israel terhadap war-
ga Muslim Palestina yang tak berdosa atau aksi pemboman 
dan embargo Amerika yang telah mengakibatkan ribuan 
warga sipil (termasuk bayi-bayi) Afghanistan dan Irak tewas 
atau cacat seumur hidup, tidak disebut sebagai terorisme 
melainkan hanya sekedar ‘aksi pembalasan’, antisipasi atau 
pencegahan.

Tapi, apa sebetulnya definisi terorisme itu sendiri? Di 
kalangan pakar sosial politik Barat sendiri sebenarnya be-
lum ada kesepakatan tentang definisi terorisme. Seirama 
dengan Fathi Osman dalam salah satu kolomnya di majalah 
Arabia edisi Agustus 1985 mengatakan bahwa suatu ke-
sulitan besar dalam membahas terorisme adalah masalah 
definisinya. Jika terorisme diartikan sebagai penggunaan ke-
kerasan untuk mencapai tujuan tertentu, maka semua aksi 
militer pun menggunakan kekerasan. Jika kita menganggap 
terorisme sebagai tindakan menyakiti atau melukai orang 
tak berdosa, maka penggunaan senjata berat dalam pepe-
rangan pun jelas merupakan tindakan yang menyakiti atau 
melukai ribuan atau jutaan orang tak berdosa.

Nah karena istilah terorisme itu sendiri masih menim-
bulkan perdebatan. Penafsiran atas istilah ini masih su-
lit dilepaskan dari unsur bias dan subyektivitas. Di Timur      
Tengah, kelompok-kelompok seperti Hamas, Jihad Islam Pal-
estina atau Hizbullah, karena posisi dan sikapnya, dituduh 
sebagai teroris oleh Israel, Amerika dan para sekutunya. Na-
mun bagi bangsa Palestina dan Libanon yang tertindas maka 
Hamas, Jihad Islam dan Hizbullah adalah pahlawan mereka. 
Akibat penguasaan jaringan media informasi secara sepi-
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hak, seringkali terjadi oversimplifikasi terhadap pengertian 
istilah terorisme. Maka, yang seringkali dimasukkan dalam 
kategori terorisme hanyalah aksi-aksi seperti pembajakan, 
penyanderaan, atau bom jihad.

Hamas sendiri sebenarnya mempunyai prinsip perjua-
ngan yang tidak menghendaki jatuhnya korban di kalangan 
warga sipil, namun kasus pembantaian di masjid Ibrahim, 
Hebron bulan Februari 1994 oleh ekstremis Yahudi, Baruch 
Goldstein yang mana menewaskan 29 warga sipil Palestina 
yang tengah menunaikan ibadah sholat subuh, telah me-
maksa Hamas mengubah prinsipnya. Sejak itu, serangan 
bom jihad menjadi bagian penting strategi Hamas. Namun, 
sekali lagi, itu dilakukan semata-mata sebagai sebuah reaksi 
atas kenyataan pedih yang terjadi.

Rentetan serangan bom jihad selama 1996-1997 misal-
nya, selalu didahului oleh kebijakan keras Israel, seperti 
pembunuhan terhadap tokoh Hamas, Yahya Ayyash pada 
bulan Januari 1996, pembukaan terowongan di kompleks 
Masjidil Aqsa bulan September 1996, pelecehan terhadap 
agama Islam serta pembangunan pemukiman Yahudi di 
Jabal Abu Ghunaym atau Har Homa pada bulan Juli 1997 
dan hingga saat ini. Inilah yang seringkali ‘dilupakan’ atau 
jika tidak bisa dibilang ‘sengaja dilupakan’ oleh media mau-
pun pengamat Barat, sehingga mereka selalu memasukkan 
Hamas sebagai kelompok teroris.

Menurut Noam Chomsky, istilah terorisme mulai digu-
nakan pada akhir abad ke-18, terutama untuk menunjuk-
kan aksi-aksi kekerasan pemerintah atau penguasa yang 
ditujukan untuk menjamin ketaatan rakyat. Dengan kata 
lain, istilah itu digunakan untuk merujuk pada kekuatan ko-
ersif (pemaksa/penekan) sebagai lawan kekuatan persuasif 
(pembujuk) suatu rezim yang berkuasa. Dengan demikian, 
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menurut Chomsky, arti aslinya terlupakan, dan istilah tero-
risme lalu diterapkan terutama untuk terorisme pembala-
san oleh individu atau kelompok.

Pertanyaannya kemudian apabila yang dilakukan para 
aktor non-negara terhadap berbagai kepentingan publik 
jelas merupakan tindakan kekerasan itu dapat digolongkan 
sebagai terorisme. Namun mengapa aksi kekerasan nega-
ra-negara tertentu yang menimbulkan korban di kalangan 
warga sipil, seperti di Palestina, Afghanistan dan Irak bukan 
disebut aksi terorisme?

Meskipun kelompok teroris sering disejajarkan dengan 
organisasi atau gerakan perjuangan kemerdekaan etnis 
tertentu, namun secara konseptual ada perbedaan di an-
tara keduanya. Kelompok teroris lebih mengutamakan alat 
atau metode perjuangannya yaitu menggunakan kekerasan 
dan pembunuhan untuk menciptakan tekanan bagi sistem 
kekuasaan yang dimusuhi atau menyebar ketakutan. Seba-
liknya pejuang kemerdekaan lebih mementingkan tujuan 
yang ingin mereka capai sehingga pada titik tertentu bila 
semua pihak menyetujui syarat-syarat yang diajukan mere-
ka bersedia untuk meninggalkan kekerasan dan menggu-
nakan cara dialog melalui perundingan dengan pemerintah 
negara induk.

Selain itu organisasi terorisme patut dibedakan pula 
dari kejahatan transnasional lainnya dalam hal kelompok 
teroris berorientasi pada perjuangan politik dan pejuang 
kemerdekaan lebih digerakkan oleh motivasi mendapatkan 
keuntungan ekonomi. Tetapi pada kenyataannya kedua ben-
tuk kejahatan ini agak sulit dipisahkan karena keterkaitan 
yang erat antara keduanya.

Barangkali benar ketika mantan Pemimpin Libya Muam-
mar Qadhafi mengatakan, “Mengapa mereka (Barat dan 
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sekutunya) begitu sibuk ketika hanya puluhan warga Is-
rael tewas, namun mereka diam seribu bahasa ketika ratu-
san atau bahkan ribuan warga Arab yang tewas? Padahal 
kita tahu sudah banyak pejuang intifada yang tewas atau 
mendekam di penjara-penjara Israel, tanah mereka pun di-
rampas paksa. Tapi jangankan simpati dari dunia, mereka 
justru berdiri dalam posisi sebagai terdakwa.”

Kalo benar-benar mau membasmi akar-akar teroris-
me itu tentu tidak cukup hanya dengan mengintimidasi, 
menangkapi, atau membunuhi para warga Palestina, aktivis 
Hamas dan Jihad Islam yang dicurigai sebagai dalang atau 
pelaku terorisme. Melainkan juga dengan cara mengupa-
yakan secara sungguh-sungguh terciptanya perdamaian 
yang adil dan menyeluruh. Karena salah satu penyebab 
utama merebaknya terorisme di Dunia Islam adalah ber-
lanjutnya penindasan dan penjajahan yang dilakukan Israel 
dengan dukungan penuh Amerika. Penindasan dan penja-
jahan inilah yang harus diakhiri jika hendak melenyapkan 
terorisme, karena sama-sama kita telah tau kalo kekerasan 
dan ketidakadilan merupakan dua hal yang sulit dipisahkan.     

Siapakah Teroris sesungguhnya?

Saya teringat kepada seorang cendekiawan Muslim dari 
Jerman ketika dia ditanya tentang terorisme dan Islam. Dia 
berkata, “Siapakah yang memulai perang dunia pertama? 
Muslim? Siapakah yang memulai perang dunia kedua? Mus-
lim? Siapakah yang membunuh sekitar 20 jutaan suku Abori-
gin di Australia? Muslim? Siapakah yang mengirim pertama 
kali bom nuklir yang menghancurkan Hiroshima dan Naga-
saki? Muslim? Siapakah yang telah membunuh lebih dari 
100 juta orang Indian di Amerika Utara? Muslim? Kemudian 
siapakah yang membunuh lebih dari 50 juta orang Indian di 
Amerika Selatan? Muslim? Terus siapa yang telah mengam-
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bil sekitar 180 juta orang Afrika sebagai budak dan 88 persen 
dari mereka meninggal habis itu dibuang di lautan Atlantik? 
Muslim? Siapakah yang membantai warga Bosnia? Muslim? 
Siapakah yang menjadikan warga Palestina sebagai kelinci 
percobaan senjata modern seperti bom karpet dan bom fos-
for? Muslim? Tidak, mereka bukan Muslim! Pertama-tama, 
anda harus mendefinisikan terorisme dengan benar. Jika 
non-Muslim yang melakukan sesuatu yang buruk, itu ha-
nya dianggap sebagai kejahatan biasa saja. Tapi jika seorang 
Muslim yang melakukan hal sama, dia disebut teroris. Jadi, 
yang pertama itu hapus dulu yang namanya standar ganda, 
baru kemudian menuju ke permasalahan utamanya!” 

Setelah peristiwa 9/11 pemahaman tentang teroris dan 
terorisme cenderung direduksi sedemikian rupa, sehingga 
setiap kali menyebut kata teroris dan terorisme, maka yang 
ada di benak sebagian masyarakat adalah Al-Qaeda dan 
kaum teroris Islam lainnya. Kemudian berkembang stigma 
yang menyamakan kaum fundamentalis sebagai teroris. Lalu 
yang paling ironis, stigma yang menyamakan atau minimal 
mengindentikkan Muslim dengan teroris atau Islam dengan 
terorisme. Fenomena ini begitu mudah dilihat jika kita ber-
selancar di internet yang mengkhususkan kajian pada per-
soalan terorisme. 

Amerika boleh-boleh saja menyebut para penentangnya 
sebagai kaum teroris namun jika terorisme diartikan seba-
gai aksi-aksi kekerasan yang menjadikan sasaran para war-
ga sipil sebagai korban utama sebuah ambisi politik, maka 
Amerika dan sekutu utamanya Israel pada prinsipnya juga 
mempraktikkan cara-cara terorisme, kendati dibungkus rapi 
dengan topeng demokrasi.

Yang menjadi pertanyaan kemudian, benarkah Amerika 
‘hanya’ tengah memerangi terorisme internasional, dan ti-
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dak memerangi Islam? Jika benar, pertanyaan selanjutnya 
adalah: Pertama, mengapa jika hanya memburu seorang 
Osama dan Mullah Umar atau Saddam Hussein, Amerika 
rela membantai ribuan warga sipil Muslim Afghanistan dan 
Irak? Jika misalnya konsisten memerangi terorisme, menga-
pa hanya para “teroris Islam” saja yang diperangi? Bukankah 
kaum teroris ada di hampir setiap agama, bangsa dan ne-
gara?

Kedua, dahulu Irak diserang dengan dakwaan tidak me-
matuhi Resolusi PBB, menumpuk senjata pemusnah massal, 
dan mendukung terorisme internasional. Bukankah hal yang 
sama juga dilakukan Israel, yang tidak pernah mau mema-
tuhi Resolusi PBB, khususnya Resolusi DK-PBB 242 dan 338, 
memiliki nuklir, dan bahkan secara terbuka menjalankan 
‘state terrorism’ terhadap warga sipil Palestina? Apakah 
hanya lantaran Afghanistan, Palestina dan Irak dihuni ma-
yoritas Muslim sehingga harus dihukum, sementara Israel 
yang Yahudi justru dibela mati-matian oleh Amerika? 

Mengenai terorisme internasional, tampaknya ada kese-
pakatan bahwa terorisme dalam segala bentuknya meru-
pakan musuh utama kemanusiaan. Tapi, sebagaimana sudah 
kita bahas, sebenarnya tidak mudah untuk mendefinisikan 
secara tepat, apa yang disebut sebagai terorisme. Seorang 
Osama bin Laden, oleh pihak Barat dan mereka yang pro-
Barat, disebut sebagai teroris atau gembong teroris. Namun, 
bagi para pengikut, pendukung dan pengagumnya, jelas ia 
bukan teroris melainkan pahlawan atau pejuang. Sama hal-
nya juga ketika pada masa perang kemerdekaan Republik 
Indonesia dulu, dimana Belanda menyebut Pangeran Dipo-
negoro sebagai seorang teroris. Tapi, bagi bangsa Indonesia, 
Diponegoro jelas seorang pahlawan dan bukan teroris.

Oke, anggap saja terorisme adalah suatu bentuk tindak 
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kekerasan bermotif politik yang menjadikan warga sipil se-
bagai korban utamanya. Oleh sebab itu pada hakikatnya te-
rorisme ada di hampir semua negara, bangsa dan kelompok 
agama. Tapi, sayangnya setelah tragedi 11 September ada 
kecenderungan untuk mereduksi pengertian soal terorisme 
ini. Terorisme seakan-akan identik dengan Islam.

Setiap orang menyebut kata teroris, maka yang ada di 
benak sebagian besar warga masyarakat adalah sosok se-
perti Osama atau teroris Muslim lainnya. Padahal banyak 
teroris yang bukan Islam, seperti Aum Shinrikyo di Jepang, 
IRA di Irlandia atau Inggris, Kahane Chai di Israel, kelom-
pok Basque di Spanyol, kelompok November 17 di Yunani, 
Macan Tamil di Srilangka, FARC di Kolumbia, Tupac Amaru 
di Peru dan kelompok American Militant Extremists di AS 
sendiri.

Namun, sayangnya, untuk kesekian kalinya, kaum Mus-
lim kembali menjadi pihak tertuduh. Inilah barangkali yang 
disebut sebagai fenomena ‘blames the victims’ (menyalah-
kan para korban) yang tak hanya melanda hukum nasional 
melainkan juga hukum internasional. Ilustrasinya begini nih, 
jika kita kebetulan dirampok maka jangan coba-coba kita 
melawan atau melapor ke polisi, karena kitalah yang justru 
akan masuk penjara, bukan si perampok itu.

Di panggung politik internasional, bangsa-bangsa yang 
menjadi korban penindasan atau penjajahan seperti Palesti-
na, Irak atau Afghanistan, akan langsung diberi label teroris 
hanya lantaran berupaya melawan para penindas dan pen-
jajah mereka. Warga Palestina yang melawan penindasan 
dan penjajahan Israel langsung diberi label “teroris”. Rakyat 
Afghanistan atau Irak yang melawan tentara pendudukan 
Amerika juga langsung dicap sebagai ‘teroris’.

Padahal apa yang dilakukan orang-orang Palestina, Af-
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ghanistan, dan Irak adalah bentuk perjuangan yang sah 
guna membebaskan tanah air mereka dari penindasan Is-
rael atau Amerika. Sebaliknya, jika para serdadu Israel atau 
Amerika yang membantai warga sipil Palestina atau Afghani-
stan dan Irak, tak pernah disebut sebagai teroris. Padahal 
rezim Israel di bawah Sharon dan rezim Amerika dibawah 
Bush waktu itu jelas-jelas melegalkan politik teror dan teror 
politik dalam bentuk ‘state terrorism’ yang juga jelas-jelas 
bertentangan dengan nilai-nilai HAM.

Ironisnya, meluasnya fenomena ‘blames the victims’ lan-
taran mendapat dukungan penuh dari jaringan media massa 
internasional yang memang dikuasai kalangan Lobi Zionis. 
Lebih ironis lagi, fenomena ini juga didukung oleh kalangan 
akademisi dan intelektual yang seharusnya menjalankan 
fungsi pencerahan bagi masyarakat awam. Akibatnya, pu-
blik pun dengan mudah menerima fenomena blames the 
victims sebagai sebuah keniscayaan. Mereka yang memiliki 
pandangan berbeda langsung dituduh sebagai ‘penganut 
teori konsipirasi’.

Mereka yang mencurigai adanya keterlibatan intelijen 
Amerika, Israel atau Australia dalam teror Bom Bali I (2002), 
Bom Marriott (2003), Bom Kuningan (2004), Bom Bali II 
(2005) atau bom-bom sesudahnya langsung dituding se-
bagai penganut teori konspirasi. Sebaliknya, mereka yang 
langsung menuduh ‘Jamaah Islamiyah’ sebagai pelaku aksi 
teror-teror itu justru tidak dianggap sebagai penganut teori 
konspirasi, sekalipun mereka juga tidak berhasil menyodor-
kan bukti-bukti yang akurat, valid, dan otentik, selain sede-
retan ‘opini yang meyakinkan’ belaka.

Islam dan Terorisme

Walau kita sudah membahas panjang lebar mengenai 
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terorisme dari tadi, masih saja tidak ada kesepakatan ten-
tang pengertian terorisme. Salah satu sebab utamanya 
adalah karena orang yang dianggap sebagai teroris di satu 
pihak, di pihak lain dianggap sebagai pejuang kebenaran. 
Apa pun tujuannya, tidak mungkin menganggap kelompok 
manapun yang mengambil cara kekerasan dan menjadikan 
orang tak bersalah sebagai sasaran, sebagai kebenaran.

Pribadi-pribadi atau masyarakat bisa saja menginginkan 
sesuatu dan keinginan tersebut bisa jadi sah sepenuhnya. 
Akan tetapi, kekerasan bukanlah cara untuk mencapainya. 
Kekuatan hanya boleh digunakan untuk pembelaan diri. 
Dengan alasan itulah, setiap tindak kekerasan yang dituju-
kan pada orang yang tak bersalah bisa dianggap sebagai tin-
dakan terorisme.

Strategi mendasar dari terorisme adalah penyebaran 
ketakutan, dan dengan cara tersebut, mereka mendapat-
kan pengaruhnya. Bukannya mengusahakan agar keinginan 
mereka tercapai melalui cara yang lebih damai dan masuk 
akal, kelompok teroris malah memilih kekerasan, yang me-
reka anggap lebih tepat sasaran. Menurut mereka, makin 
kejam dan merusak suatu tindakan terorisme, semakin ber-
pengaruh pula tindakan tersebut. Dengan kata lain, makin 
dekatlah mereka dalam mencapai tujuannya.

Salah satu sisi yang paling mengerikan dari terorisme 
adalah kenyataan bahwa terorisme sama sekali tidak memi-
liki nilai kemanusiaan dan tidak mengakui aturan apa pun. 
Orang-orang yang memilih terorisme itu tidak mempunyai 
cinta, perhatian, belas kasih dan tenggang rasa. Sebaliknya 
hanya diperintah oleh perasaan benci, nafsu amarah dan 
dendam. Tanpa disadari, niat orang-orang seperti itu adalah 
untuk melampiaskan kemarahan mereka dan membalas 
dendam, tanpa memikirkan lagi akibat perbuatan mereka. 
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Justru tindakan mereka akan mengakibatkan kerusakan, na-
mun hal itu sedikit pun tidak menggetarkan nurani mereka. 
Ini karena nurani orang-orang yang menganggap terorisme 
sebagai pemecahan jalan keluar, sudah tersumbat demikian 
pula akal sehatnya, pertimbangannya dan pengertiannya.

Sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, Islam telah mendapat 
pengakuan, bukan saja dari kalangan Muslim, tetapi juga 
non-Muslim. Islam memiliki misi perdamaian dengan peng-
hargaan tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Namun sa-
yangnya, keramahan Islam belum sepenuhnya dipraktikkan 
para pemeluknya. Banyak tindakan kekerasan, kerusuhan, 
dan ketidakadilan yang melibatkan sentimen keagamaan. 
Kenyataan ini tentu saja menimbulkan persepsi negatif ter-
hadap agama Islam. Mereka yang sekarang dituduh Barat 
sebagai teroris adalah para aktivis Islam. Sikap beragama 
yang demikian, apakah disebabkan ajaran agamanya atau 
pemahaman umat atas agamanya yang keliru?

Kita meyakini bahwa agama Islam adalah agama kasih 
sayang dan lemah lembut. Allah SWT telah memilih sifat 
rahmat dan kasih sayang sebagai simbol risalah Rasulullah 
SAW. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah SWT pun mem-
berikan pesan kepada beliau, “Tidaklah Kami mengutusmu 
(Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.”

Rasulullah SAW juga mengutarakan hal tersebut saat 
menggambarkan diri beliau sendiri dengan berkata, “Aku 
adalah rahmat yang dihadiahkan” (HR. Al-Hakim dari Abu 
Hurairah). Oleh sebab itu, di kalangan kaum Muslimin, Ra-
sulullah SAW dikenal sebagai Nabi pembawa rahmat. Selain 
itu, Allah SWT memberikan gambaran tentang beliau de-
ngan firmanNya, “Maka berkat rahmat Allah, engkau (Mu-
hammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekira-
nya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka 
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menjauhkan diri darimu.” (Ali-Imran: 159)

Begitu banyak hadist Nabi Muhammad SAW yang me-
nganjurkan untuk menunjukkan sikap rahmat dan kasih sa-
yang seperti misalnya saja,

“Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Yang Maha 
Penyayang.” (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud)

“Sayangilah yang ada di bumi niscaya kalian akan di-
sayangi oleh yang ada di langit.” (HR. At-Tirmidzi dan Abu 
Dawud)

“Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak disa-
yangi.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadist pula, ada 
seorang pelacur yang memberi minum anjing yang sangat 
kehausan. Maka, Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. 
Ada pula seorang perempuan yang masuk neraka dikare-
nakan ia mengikat kucing sampai mati. Ini semua adalah 
sebagai isyarat yang jelas tentang pentingnya sifat kasih sa-
yang, bahkan kepada hewan sekalipun. Pasalnya, hal itu bisa 
menghapus dosa betapapun besarnya, meskipun ini bukan 
berarti pembenaran terhadap perbuatan maksiat.

Al-Qur’an mencela suatu kaum lewat firmanNya, “Kemu-
dian setelah itu hati kalian menjadi keras sehingga seperti 
batu bahkan lebih keras lagi.” (Al-Baqarah: 74)

Lalu Al-Qur’an menggambarkan kaum yang lain dengan 
firmanNya, “Karena mereka melanggar janjinya maka Kami 
melaknat mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras mem-
batu.” (Al-Maidah: 13)

Hati mereka pun dijadikan keras sebagai bentuk huku-
man dari Allah SWT karena dosa-dosa mereka. Disamping 
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mengajak untuk bersifat kasih sayang dalam berinteraksi 
dengan sesama manusia dalam keadaan damai ataupun 
perang, serta dalam memperlakukan hewan, Islam juga 
mendorong manusia untuk bersikap lemah lembut, dan 
membenci sifat kasar.

Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang dijauhkan dari si-
fat lemah lembut, ia jauh dari seluruh kebaikan.” (HR. Mus-
lim dan Ibn Majah)

“Allah Maha Lemah Lembut dan mencintai sifat lemah 
lembut. Dia memberi kepada sifat lemah lembut sesuatu 
yang tidak diberikan kepada sifat kasar.” (HR. Muslim dan 
Abu Dawud)

“Ketika sifat lemah lembut terdapat pada sesuatu, pasti 
ia menghiasinya. Dan jika sifat lemah lembut dicabut dari 
sesuatu, pasti hal itu akan menodainya.” (HR. Muslim dan 
Abu Dawud)

Islam tidak membenarkan sikap kasar baik dalam perbua-
tan maupun perkataan. Dalam berdakwah, Islam memerin-
tahkan agar dilakukan dengan bijaksana dan nasehat yang 
baik, serta berdialog dengan cara yang baik. Demikian pula 
ketika berinteraksi dengan orang lain. “Tolaklah perbuatan 
buruk mereka dengan cara yang lebih baik.” (Al-Mu’minun: 
96)

Islam tidak menggunakan kekuatan fisik kecuali sesuai 
dengan haknya, dan tidak halal darah dan harta seseorang 
melainkan dengan sebab yang dibenarkan syariat. Islam ti-
dak membenarkan sifat kasar kecuali terhadap musuh dan 
saat peperangan saja. Seorang Muslim tidak boleh memu-
lai berlaku kasar. Akan tetapi dibolehkan membalas sikap 
kasar dengan yang serupa. Islam tidak memerintah kecuali 
membalas dengan yang serupa seraya menganjurkan sifat 
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pemaaf.

“Jika kamu memberikan balasan, balaslah dengan bala-
san yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. 
Akan tetapi jika kamu bersabar, itulah yang lebih baik bagi 
orang-orang yang sabar.” (An-Nahl: 126)

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang menger-
jakan yang makruf serta berpalinglah dari orang-orang yang 
bodoh.” (Al-A’raaf: 199)

Terorisme atas nama agama

Akhlak agama melarang setiap bentuk terorisme, na-
mun demikian, beberapa kelompok teroris masih saja me-
nyatakan mereka bertindak atas nama agama. Akan tetapi, 
jika seseorang melihat lebih dekat pada pandangan orang-
orang yang melakukan pembantaian atau menggunakan 
kekerasan sebagai jalannya, jelaslah bahwa mereka adalah 
orang-orang yang menyimpang. Mereka tidak mengetahui 
kebenaran agama dan tidak mampu untuk hidup didalam-
nya dengan mengerti akhlak agama.

Setiap orang yang benar-benar percaya dengan ke-
beradaan Allah SWT, yang sungguh-sungguh takut kepada-
Nya, dan bersandar pada kitab yang telah diturunkanNya, 
tidak akan pernah sanggup mengambil segala bentuk tinda-
kan yang bisa menyakiti orang-orang yang tak bersalah dan 
tidak bisa membela diri. Karena itulah, orang yang melak-
sanakan tindak terorisme dan kekerasan atas nama Islam, 
tidak bisa dikatakan sebagai kelompok agama. 

Pesan sesungguhnya dari sebuah agama atau sistem 
pemikiran lainnya seringkali diselewengkan oleh mereka 
yang menamakan diri sebagai pengikutnya atau ditafsirkan 
secara keliru. Para tentara Perang Salib, sebagai contoh, 
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adalah orang-orang Kristen Eropa yang berangkat dari Eropa 
pada akhir abad ke-11 dengan tujuan membebaskan Tanah 
Suci. Mereka mungkin berangkat dengan tujuan agama, 
tapi nyatanya mereka menyebarkan ketakutan dan kebiada-
ban ke manapun mereka pergi. Kebiadaban mereka, yang 
menyalahtafsirkan agama Kristen, yang merupakan agama 
cinta kasih dan tentunya tidak memberikan ruang untuk ke-
kerasan, jelas sama sekali tidak ada hubungannya dengan 
agama sejati sama sekali.

Saya akan mencoba menguraikannya dalam beberapa 
aspek isu terorisme yang berkaitan dengan agama ini dalam 
3 kelompok:

Pertama, sebagian besar orang yang menggunakan teror 
atas nama agama merupakan kelompok-kelompok fanatik 
yang terkait dengan kepercayaan penyembah berhala atau 
ajaran-ajaran mistik yang baru muncul, yang sama sekali 
bukan agama wahyu. Kelompok-kelompok ini, terutama 
di Amerika dan Jepang, melaksanakan tindakan kekerasan 
yang mengerikan terhadap anggotanya sendiri dan juga 
orang lain. Termasuk didalamnya kelompok-kelompok yang 
membakar diri mereka sampai mati di sebuah tanah perta-
nian atau melakukan bunuh diri massal di tempat tidur, atau 
orang-orang yang menyakiti orang lain dengan melepaskan 
gas beracun di jaringan terowongan kereta bawah tanah di 
Jepang.

Kelompok lainnya yang mulai menarik perhatian karena 
tindak terorismenya meliputi kelompok rasis fanatik seper-
ti Ku Klux Klan dan kelompok-kelompok neo-Nazi. Selama 
lebih dari 40 tahun terakhir ini, terlihat adanya peningka-
tan pemikiran rasis dan fasis di kalangan anak muda, yang 
telah menyebabkan makin meningkatnya jumlah tindak ke-
kerasan. Serangan-serangan yang ditujukan terhadap orang-
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orang Turki di Jerman beberapa tahun lalu, penyiksaan dan 
penyerangan yang ditujukan kepada orang-orang keturunan 
Asia dan Afrika di negara-negara Eropa lainnya dan tindak 
kekerasan terhadap orang berkulit hitam dan Arab masih 
terjadi di Amerika Serikat, semuanya bisa disebutkan di an-
tara cara-cara yang digunakan oleh kelompok seperti itu.

Tidak boleh dilupakan bahwa akar dari semua gerakan 
menyimpang terdapat kenyataan bahwasannya orang-orang 
seperti itu telah berpaling dari akhlak agama dan telah 
dibesarkan tanpa pengetahuan yang benar tentang agama. 
Akhlak yang umum pada agama Islam, Kristen dan Yahudi 
amat bertentangan dengan kekerasan dan kebiadaban. 
Karena pada akar agama terdapat cinta, perhatian dan be-
las kasih. Allah SWT telah memerintahkan kita untuk mem-
perlakukan sesama dengan adil, tenggang rasa, pengertian, 
belas kasih dan saling menghormati. Lebih jauh lagi bahkan 
manusia diwajibkan bersikap seperti itu tanpa memandang 
agama, ras, bahasa atau jenis kelamin dari orang yang di-
hadapinya. Karena itulah, mustahil terdapat kekerasan di 
dalam masyarakat yang menjalankan akhlak agamanya 
dengan baik. Akhirnya pendidikan akhlak merupakan satu-
satunya sistem yang dapat membimbing manusia ke arah 
kedamaian dan keamanan.

Kedua, kelompok yang menegaskan bahwa isu tero-
risme tidak memiliki kaitan dengan agama manapun karena 
semua agama menolak kekerasan dan pembunuhan terha-
dap warga sipil yang tidak berdosa. Apalagi mereka yang 
melakukan terorisme atas nama agama hanya merupakan 
kelompok minoritas dan tidak mewakili penganut agama se-
cara keseluruhan.

Ketiga, kelompok yang mengatakan bahwa terorisme 
yang bertindak atas nama ajaran agama mendapatkan ins-
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pirasi dan justifikasi atas tindakannya berdasarkan penaf-
siran mereka atas doktrin agama yang diyakininya. Bahkan 
tindakan membunuh melalui pemboman dan penculikan 
dianggap sebagai kewajiban yang mulia untuk mendapat-
kan imbalan di dunia akhirat. Selain itu agama juga dipakai 
untuk memobilisasi dukungan terhadap perjuangan politik 
yang dilakukan sehingga mendapatkan simpati dari publik 
yang lebih luas.

Kontroversi seperti ini tidak akan pernah selesai selama 
sekelompok orang dalam masyarakat dibiarkan secara le-
luasa menjadikan agama sebagai kendaraan politik untuk 
memperjuangkan sesuatu tujuan yang pada dasarnya bersi-
fat sangat sekuler yaitu meraih kekuasaan dan dominasi atas 
orang lain melalui penggunaan kekerasan yang sesungguh-
nya bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Memak-
sakan kehendak kepada orang lain hanya akan menciptakan 
kekacauan dalam masyarakat dan energi sosial yang ada ti-
dak terpakai untuk kemajuan masyarakat secara luas. Sing-
katnya saja, kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan 
masalah, malah menciptakan masalah baru yang lebih rumit 
yang tidak menguntungkan siapapun.  

Di samping menolak kekerasan, Islam menolak juga te-
rorisme (lebih dari sekedar kekerasan). Kekerasan adalah 
menggunakan kekuatan terhadap lawan bukan pada tem-
patnya. Sementara, terorisme adalah ketika engkau meng-
gunakan kekuatan terhadap seseorang yang di antara dirimu 
dan dirinya tidak ada masalah, seperti membajak pesawat, 
membajak bis, membunuh turis, dan yang serupa dengan 
itu. Yaitu menganiaya orang-orang yang tidak dikenal oleh 
pembajak, oleh pembunuh, serta tidak ada permasalahan 
di antara mereka.

Terorisme dalam bahasa arab berasal dari kata arhaba. 
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Yakni, menakuti-nakuti orang lain. Atau membuat orang lain 
cemas dan takut. Dengan demikian ia adalah menyebarkan 
rasa cemas dan takut di tengah-tengah manusia, serta men-
jauhkan mereka dari rasa aman padahal rasa aman meru-
pakan nikmat terbesar dari Allah SWT kepada makhluknya.

Allah SWT berfirman, “Maka hendaklah mereka me-     
nyembah Tuhan Pemilik rumah ini (ka’bah). Yang telah 
memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan 
lapar dan memberikan keamanan mereka dari rasa takut.” 
(Al-Quraisy: 3-4)

Ayat tersebut mengisyaratkan dua nikmat terbesar yang 
mencukupi dua kebutuhan pokok manusia, yaitu kecukupan 
hidup dan aman dari rasa takut.

Seburuk-buruknya ujian yang menimpa masyarakat 
adalah dicabutnya dua nikmat ini sehingga menjadi lapar 
dan takut. Allah SWT berfirman, “Allah telah membuat 
suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulu-
nya aman lagi tenteram, rizki datang kepada mereka melim-
pah ruah dari segenap tempat. Akan tetapi, (penduduk)nya 
mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah timpa-
kan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, dise-
babkan apa yang selalu mereka perbuat.” (An-Nahl: 112)

Dalam sebuah hadist, nikmat aman digolongkan sebagai 
nikmat pokok yang dibutuhkan oleh manusia sekaligus se-
bagai pangkal kebahagiaan setiap orang sebagaimana sabda 
Rasulullah SAW, “Barang siapa yang merasa aman di tempat 
tinggalnya, sehat badannya, mempunyai persediaan maka-
nan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia beserta isinya 
telah menjadi miliknya.” (HR. Muslim)

Allah SWT telah mengaruniai orang-orang Quraisy dan 
penduduk Makkah tanah suci haram yang aman. Di tempat 
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tersebut seseorang bisa bertemu dengan pembunuh bapak-
nya tanpa ada tindakan buruk yang menimpanya. Allah SWT 
berfirman, “Siapa memasuki Makkah ia menjadi aman.” 
(Ali-Imran: 97)

“Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mere-
ka dalam daerah Haram (tanah suci) yang aman, yang di-
datangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam 
(tumbuh-tumbuhan).” (Al-Qashash: 57)

“Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguh-
nya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang 
aman, sedang manusia sekitarnya saling merampas.” (Al-
‘Ankabut: 67)

Ketika Nabi Ya’qub bersama anak-anaknya pergi ke Mesir, 
dan berjumpa dengan Yusuf bin Yaqub ‘Alaihis Salam, Nabi 
Yusuf berkata kepada mereka, “Masuklah kamu ke negeri 
Mesir Insya Allah dalam keadaan aman.” (Yusuf: 99)

Di antara sifat surga yang dijanjikan oleh Allah SWT untuk 
hamba-hambaNya yang saleh di akhirat kelak adalah bah-
wa surga tempat yang aman. Oleh sebab itu, malaikat me-
ngatakan kepada penduduknya, “(Dikatakan kepada me-
reka), Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman.” 
(Al-Hijr: 46)

“Mereka tidak takut dan tidak bersedih hati.” (Al-Baqa-
rah: 62)

Oleh karenanya, dalam Islam mewujudkan rasa aman 
bagi manusia adalah bagian dari tujuan pokok syariah, se-
bagaimana melenyapkan rasa aman dari manusia adalah 
bagian dari tindak kriminal yang berhak dihukum. Oleh se-
bab itu syariah menghukum orang yang mencuri dengan 
potongan tangan. Tetapi hukuman tersebut tidak diberlaku-
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kan kepada tindakan mengambil harta secara paksa, seperti 
mengambil tanah orang lain, padahal ia adalah kezaliman 
yang besar. Pasalnya, pencurian dilakukan dengan sembunyi 
dan mengancam rasa aman manusia. Sementara, tindakan 
mengambil harta secara paksa dilakukan dengan terang-
terangan.

Begitu juga Islam memberi hukuman yang keras terha-
dap pelaku perampokan, dan menggolongkan pelakunya 
termasuk dalam golongan orang-orang yang memerangi   
Allah dan Rasul, “Orang-orang yang memerangi Allah dan 
rasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi.” (Al-Mai-
dah: 33)

Hukuman untuk mereka adalah, “Mereka dibunuh, disa-
lib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal 
balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)”. (HR. 
Ahmad dan Abu Dawud)

Mengancam rasa aman masyarakat, menyebar teror 
orang-orang disekitar adalah tindak kriminal dan teror sipil. 
Karenanya, berhak mendapat hukuman yang besar. Selain 
itu, Islam menganggap segala bentuk yang menimbulkan 
rasa takut dan teror terhadap manusia dengan cara apapun, 
meskipun kecil, sebagai perbuatan dosa yang diharamkan 
Allah SWT. Pelakunya akan mendapat balasan di akhirat.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan dari Nu’mam 
bin Basyir pun disebutkan, “Kami bersama Rasulullah SAW 
dalam suatu perjalanan. Lalu, ada seseorang yang me-
ngantuk di atas untanya, dan seorang lagi mengambil anak 
panah dari sarungnya bermaksud untuk mencandai orang 
yang ngantuk tadi. Orang tersebut kaget dan bangun dari 
tidurnya, melihat hal itu, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak 
boleh seorang Muslim membuat kaget Muslim lainnya.” 
(HR. Ahmad dan Abu Dawud)
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Sabda Rasulullah tersebut tidak terbatas kepada Muslim 
saja. Akan tetapi kebetulan redaksi hadistnya mengguna-
kan kata Muslim karena memang kejadian ini terjadi di an-
tara sesama Muslim. Namun, menyebar rasa takut ditengah 
orang banyak secara umum tidak diperbolehkan sebagaima-
na sabda Rasulullah SAW, “Seorang mukmin adalah seorang 
yang orang lain merasa aman atas darah dan harta mereka.” 
(HR. At-Tirmidzi)

Dalam hadist di atas seseorang tidak dianggap memiliki 
keimanan yang sempurna kecuali ketika orang lain merasa 
aman darinya, baik orang lain tersebut Muslim atau non-
Muslim, terkait dengan darah, kehormatan, dan harta me-
reka.
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Penyediaan bahan pangan sejak lama meru-

pakan masalah besar bagi banyak negara di dunia. 
Paling tidak sejak dua setengah abad lalu banyak 
masyarakat di berbagai bagian dunia mengalami 
musibah kelaparan yang meluas berkali-kali dan 
memakan korban jutaan manusia mati. Beberapa 
musibah yang paling fatal terjadi pada abad ke-19. 
Paling tidak satu setengah juta orang meninggal se-
lama bertahun-tahun kelaparan antara tahun 1847-
1850 di Irlandia, dan berjuta-juta lagi terpaksa me-
ngungsi ke luar negeri. 

Ketika India menderita musibah yang sama 
semacam itu pada tahun 1878, lebih dari enam 
juta manusia mati karena kelaparan dalam setahun. 
Dan itu baru di India bagian selatan saja. Pada ta-
hun yang sama di Cina juga mengalami nasib yang 
sama. Musibah ini berulang kembali di India pada 
tahun 1900, lalu pada tahun 1926 ketika kurang le-
bih 100 juta penduduk India berada dalam keadaan 
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kelaparan, pada tahun 1943 pun tak kurang 8000 orang me-
ninggal dalam dua bulan di Calcutta, lalu pada tahun 1952 
yang menyengsarakan kurang lebih 20 juta orang. 

Cina juga mengulangi pengalaman buruk itu pada tahun 
1921, ketika puluhan ribu orang meninggal dan pada tahun 
1930 ketika dua juta penduduknya meninggal dan berjuta-
juta rakyatnya kelaparan. Musibah kelaparan seperti itu juga 
dialami oleh masyarakat lainnya. Apakah kejadian tadi akan 
terulang lagi saat ini? Mengapa sepertinya sulit sekali bagi 
masyarakat untuk memperoleh bahan pangan? Dan me-
ngapa masih terjadi kelaparan disana-sini?

Masalah global bahan pangan

Di Afrika setelah memperoleh kemerdekaan dan meli-
batkan diri dalam hubungan internasional, kita seringkali 
mendengar berulangkali kabar tentang musibah kelaparan 
terjadi di benua itu, bahkan foto-fotonya pun dapat kita li-
hat hingga hari ini. Dan masalah suplai bahan pangan itu 
makin diperburuk oleh peningkatan jumlah penduduk yang 
sangat cepat. Masalah-masalah ini menumpuk dan pernah 
menimbulkan malapetaka memilukan pada tahun 1974.

Nah walaupun musibah kelaparan itu telah terjadi beru-
lang-ulang di dunia paling tidak selama dua setengah abad 
terakhir ini, baru pada tahun 1945 dibentuklah sebuah 
organisasi internasional yang secara khusus menangani 
masalah-masalah pangan dan pertanian. Sebelum pem-
bentukan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) hampir 
tidak ada upaya dengan koordinasi internasional untuk se-
cara khusus menangani masalah-masalah pertanian. Me-
mang ada organisasi-organisasi kecil non-pemerintah dari 
Inggris yang menolong kaum lapar di India pada waktu itu 
atau di Amerika Serikat juga terdapat organisasi-organisasi 
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yang berupaya menolong korban kelaparan di Cina. Namun 
semuanya swasta dan tidak diatur secara multilateral.

Sementara itu kegiatan pemerintah Amerika Serikat yang 
berkaitan dengan masalah bahan pangan internasional pada 
waktu itu hanya dikonsentrasikan pada upaya membantu 
sekutu-sekutu Eropanya yang terlibat dalam Perang Dunia 
Pertama. Pada masa itu hampir semua bangsa Eropa teran-
cam kelaparan akibat perang. Pada tahun 1917, Amerika dan 
sekutu-sekutu Eropanya membentuk kerjasama di mana 
negara adidaya itu bertanggung jawab memasok 50 persen 
dari kebutuhan pangan Eropa. Pada tahun 1921-1922, The 
American Relief Administration yang dipimpin oleh Herbert 
Hoover memberi bantuan pangan pada bangsa Rusia dan 
berhasil menyelamatkan berjuta-juta warga bangsa itu dari 
derita kelaparan. Setelah berakhirnya perang, Amerika ke-
mudian melanjutkannya dengan membentuk CARE (Coope-
rative for American Relief Everywhere), sebuah organisasi 
non-pemerintah yang tidak cari untung.

Sejarah menyedihkan di atas menunjukkan bahwa ma-
salah kekurangan bahan pangan sejak lama sudah bersifat 
kronis. Sekalipun begitu, penanganannya hanya bersifat 
kadang kala dan tidak secara bersungguh-sungguh diarah-
kan untuk meningkatkan produksi di wilayah-wilayah yang 
selalu terkena musibah kelaparan itu. Lagipula, penanga-
nannya sebagian besar bersifat bilateral, di mana Amerika 
memainkan peran utama sebagai pemberi bantuan. Tak 
heran mekanisme penanganan seperti ini tentu saja lemah 
karena hanya tergantung kepada komitmen satu negara 
saja.

Dalam buku Global Ecopolitics paling tidak dibahas 3 
faktor yang telah menyebabkan munculnya masalah bahan 
pangan saat ini yaitu: kebutuhan obyektif, permintaan efek-
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tif dan kemungkinan produksi. 

Kebutuhan obyektif pangan pada tingkat global adalah 
fungsi dari kebutuhan pangan pokok, besarnya jumlah 
penduduk dunia dan komposisinya. Akibat dari perbaikan 
kondisi kehidupan manusia sejak beberapa abad terakhir, 
penduduk dunia telah meningkat dengan sangat cepat. Se-
hingga mengakibatkan dorongan juga kepada kebutuhan 
obyektif tersebut yaitu penyediaan akan bahan pangan yang 
cepat pula.

Tetapi masalah kelaparan dan malnutrisi yang kita hada-
pi sekarang ini tidak bisa hanya dijelaskan dengan menun-
juk adanya peningkatan luar biasa kebutuhan obyektif itu. 
Malnutrisi sendiri didefinisikan sebagai suatu kondisi sese-
orang yang menerima asupan gizi yang buruk. Oleh karena 
itu malnutrisi sering juga disebut sebagai gizi buruk. Akibat 
malnutrisi adalah kurangnya asupan makanan serta pemili-
han jenis makanan yang tidak tepat ataupun karena sebab 
lainnya sehingga menyebabkan kurang  asupan nutrisi dari 
makanan.

Faktor kedua yang ada kaitannya dengan faktor pertama 
adalah permintaan efektif. Kebutuhan obyektif harus di 
ubah menjadi permintaan efektif dalam pasar bahan pa-
ngan dunia. Masalahnya adalah bahwa pasar itu diorganisa-
sikan berdasarkan daya beli dalam bentuk mata uang kuat 
terutama dolar. Jadi, kebutuhan obyektif hanya akan men-
jadi permintaan efektif apabila si lapar memiliki uang yang 
bisa dipakai untuk membeli bahan pangan di pasar dunia. 

Akhirnya, masalah pangan dunia juga timbul akibat dari 
sejumlah kendala fisik maupun ekonomi dalam upaya pe-
ningkatan produktivitas pertanian. Tanah subur terbatas, 
begitu pula air untuk minum dan irigasi. Harga-harga pupuk, 
herbisida, pestisida terus meningkat. Kendala-kendala ini 
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tentu juga ikut mewarnai masalah pangan di masa depan.

Ketimpangan pangan masa lalu

Kita mencoba melihat ke gambaran masa lalu tentang 
ketimpangan antara kebutuhan obyektif dengan produksi 
bahan pangan. Diuraikan oleh Jan Tinbergen dalam buku 
Reshaping the International Order, pada tahun 1950an 
tingkat pertumbuhan tahunan produksi bahan pangan du-
nia adalah 3.1 persen dan pada tahun 1960an turun men-
jadi 2.7 persen sementara tingkat pertumbuhan penduduk 
adalah 1.9 persen hingga 2 persen.

Padahal pertumbuhan produksi bahan pangan di negara-
negara berkembang sedang mengalami kemerosotan dari 
0.7 persen perkapita pertahun pada tahun 1950an menjadi 
0.2 persen pada tahun 1960an. Tingkat pertumbuhan 0.2 
persen itu sama dengan memperoleh tambahan 400 gram 
bahan pangan perkapita pertahun. Tingkat pertumbuhan di 
negara-negara maju itu pada masa yang sama adalah ham-
pir 30 kali lebih besar dan rata-rata menghasilkan tambahan 
11.250 gram perkapita pertahun.

Bukan hal yang rahasia lagi jika kelak negara-negara 
berkembang semakin lama semakin tergantung pada nega-
ra-negara maju dalam hal impor bahan pangan utama untuk 
menutupi ketimpangan antara produksi dan konsumsi. Im-
por padi-padian negara-negara berkembang pun dari nega-
ra-negara maju juga terus meningkat. Tetapi walaupun se-
makin tergantung ke negara-negara maju, situasi pangan di 
wilayah-wilayah miskin itu tidak sampai mencapai titik kritis 
sampai pada tahun 1973. Waktu itu kelembagaan peningka-
tan produksi di negara-negara sedang berkembang ditutupi 
oleh peningkatan besar-besaran dalam produksi pangan di 
negara-negara maju. 
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Masalah suplai bahan pangan dan valuta asing untuk 
membiayai impornya pun dibantu diselesaikan melalui pro-
gram bantuan pangan internasional. Sesudah tahun 1972, 
masalah ekonomi politik bahan pangan terbalik secara dras-
tis. Pada tahun itu produksi pangan dunia merosot untuk 
pertama kali sejak 20 tahun, sebelumnya akibat dari musim 
buruk yang melanda berbagai bagian dunia terutama Eropa 
Timur, Asia dan Afrika. Ditambah lagi dengan berbagai fak-
tor lain, hal ini menyebabkan berakhirnya surplus pangan, 
merosotnya stok pangan dunia dan kenaikan harga pangan 
dengan singkat. Perubahan ini menimbulkan krisis pangan 
dan krisis neraca pembayaran di banyak negara Dunia Ke-
tiga. 

Sejak tahun 1972, masyarakat negara-negara miskin 
hampir-hampir tidak diberi kesempatan mengakses pasar 
bahan pangan dunia. Bahan pangan disalurkan secara in-
ternasional hanya melalui dua saluran, yaitu perdagangan 
dan bantuan. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, 
kedua saluran ini semakin tidak bisa diandalkan.

Inflasi harga pangan dan persaingan dengan negara-
negara kaya pengimpor bahan pangan, seperti Jepang dan 
Uni Sovyet pada masa itu, sangat membatasi kemungkinan 
negara-negara sedang berkembang untuk memanfaatkan 
sistem perdagangan pangan internasional. Sedangkan di sisi 
lain mereka tidak dapat menggantungkan diri pada komit-
men negara-negara kaya untuk memberikan bantuan pa-
ngan.

Akhirnya ketiga faktor tadi yaitu kebutuhan obyektif, per-
mintaan efektif dan kemungkinan produksi telah mencip-
takan masalah-masalah baru yang dapat kita bagi menjadi 
5 yaitu: kelangkaan bahan pangan yang kronis, ketidakstabi-
lan pasokan pangan, jaminan impor bahan pangan, produk-
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tivitas pertanian yang rendah dan malnutrisi kronis.

Masalah-masalah ini pun akhirnya menjadikan ikut cam-
pur tangan organisasi-organisasi internasional. Isu-isu yang 
berkaitan dengan bahan pangan menjadi perhatian utama 
beberapa forum internasional pada tahun 1970an.

Sejak itulah bermunculanlah usaha baru untuk menga-
tasi masalah-masalah pertanian dengan memanfaatkan or-
ganisasi internasional terutama yang berada di lingkungan 
PBB. Pada tahun 1974, diselenggarakan Konferensi Pangan 
Dunia di Roma yang kemudian berhasil menciptakan Dewan 
Pangan Dunia (World Food Council) yang bertugas meng-
koordinasikan kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh konfe-
rensi itu dan menjadi organ tertinggi PBB yang menangani 
kebijaksanaan bahan pangan. 

Bahkan konferensi itu juga membentuk Dana Interna-
sional untuk Pembangunan Pertanian (International Fund 
for Agricultural Development) dan Kelompok Konsultatif 
tentang Produksi dan Investasi Pangan (Consultative Group 
on Food Production and Investmen). Berbagai Konferensi 
tentang pertanian dan pangan pun juga diselenggarakan 
oleh FAO dan badan-badan PBB yang lain seperti UNCTAD 
dan GATT sejak tahun 1970an. Tapi rupanya selain lembaga 
tersebut ternyata ada juga lembaga IMF dan World Bank 
yang ikut ambil bagian untuk memuluskan kebijakan nega-
ra-negara Barat. 

Hubungan inflasi global dengan krisis pangan

Sebelum saya menguraikan jauh tentang hubungan dan 
keterkaitan keduanya, pasti kita perlu tau dulu apa itu in-
flasi? Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses me-
ningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus 
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berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan 
oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang 
meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu 
konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga aki-
bat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata 
lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata 
uang secara kontinu.

Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-
rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang diang-
gap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah 
indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap 
terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-
menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Istilah inflasi 
juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan 
uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkat-
nya harga. Inflasi global ini selanjutnya akan mempengaruhi 
sektor energi dan pangan. Yang mana ini akan mempenga-
ruhi pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara.

Di tengah keterpurukan Barat akibat krisis penggelem-
bungan di sektor perumahan, krisis pangan global akan 
menjadi bencana berikutnya karena begitu pentingnya 
pangan bagi kehidupan. Lucunya para pengambil kebijakan 
di Barat menyangkal adanya hubungan antara krisis kredit 
dengan krisis pangan di saat bank-bank investasi dan spe-
kulan beralih dari sektor sub-primer ke komoditas untuk 
menutup kerugian dan memicu penggelembungan lain 
guna mengganti uang yang hilang akibat penggelembungan 
kredit perumahan.

Namun para politisi dan media massa Barat sebisa mung-
kin untuk menyangkal dan membelokkan alasan sesung-
guhnya dalam memberikan penjelasan mengapa perge-
rakan harga pangan ini melonjak drastis. Alasan-alasan yang      
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paling sering diberikan adalah bahwa kebutuhan pangan 
global itu ya memang lagi meningkat tajam selama bebera-
pa tahun terakhir. Secara khusus, mereka malah menyalah-
kan pertumbuhan ekonomi Cina dan India sebagai penye-
bab terbatasnya suplai jagung, gandum dan beras dunia, itu 
karena anggapannya Cina dan India semakin makmur maka 
pasti semakin meningkat pula kebutuhan akan produk ba-
han pangan. Mereka juga menyalahkan minimnya produk 
sektor pertanian, khususnya di Australia akibat panjangnya 
musim kemarau yang mana sebagai produsen gandum ter-
besar kedua di dunia.

Alasan lain yang disampaikan ialah hama jamur yang 
seringkali menyerang ladang gandum di kawasan Afrika 
Timur, Iran, Yaman dan Pakistan. Peningkatan ini terjadi ber-
samaan dengan peningkatan harga jagung akibat alih fungsi 
jagung menjadi biofuel penghasil etanol untuk mengganti-
kan minyak yang dilakukan beberapa negara berkembang 
semisal Brazil dan juga Indonesia. Jadi, menurut pendapat 
mereka, lahan-lahan yang seharusnya bisa digunakan untuk 
menumbuhkan beras dan gandum malah telah hilang alih 
fungsinya.

Walau penjelasan tadi digunakan sebagai alasan untuk 
menjelaskan kenaikan harga pangan dunia, namun alasan-
alasan tersebut sama sekali tidak dapat menjawab perta-
nyaan mengapa peningkatan harga di pasar dunia terjadi 
dengan begitu cepatnya dalam waktu yang relatif singkat. 
Terlepas dari pernyataaan bahwa jagung dipakai sebagai 
biofuel, harga jagung sendiri hanya meningkat relatif ren-
dah.

Kemudian Cina dan India tidak mungkin meningkat men-
jadi sebesar sekarang hanya dalam kurun waktu satu tahun. 
Peningkatan kesejahteraan mereka juga tidak meningkat 
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pada saat yang bersamaan. Pertumbuhan ekononi Cina sa-
ngat jauh berada di belakang selama 40 tahun sebelum me-
reka melakukan reformasi terhadap kebijakan ekonominya 
yang sentralistik.

India juga baru memperkenalkan reformasi pasar bebas 
pada dekade 1990an. Selain itu, produksi pangan global 
juga meningkat tiga kali lipat seiring cepatnya pertumbuhan 
populasi dunia dalam kurun 30 tahun terakhir. Pada tahun 
2007 saja, dunia mencatat rekor produksi 2,1 milyar ton ba-
han pangan mentah, suatu peningkatan sebesar 5 persen 
dibandingkan tahun sebelumnya. Fakta yang paling menge-
jutkan ternyata dari jumlah 2,3 milyar ton makanan yang 
diproduksi pada tahun 2008, diperkirakan hanya 1,5 milyar 
ton saja yang dikonsumsi. Terus sisanya pada kemana?

Kenyataan itu menunjukkan kegagalan dalam konsumsi 
produksi pangan serta distribusinya secara lebih adil dan 
efisien. Di saat beberapa stok pangan harus dimusnah-
kan karena sistem penyimpanannya yang buruk, masih di-
tambah lagi sistem pendistribusiannya yang tak adil lebih 
memihak negara maju. Selama bertahun-tahun, Uni Eropa 
memberikan subsidi besar bagi para petaninya berdasarkan 
regulasinya di dalam Common Agricultural Programme atau 
Program Pertanian Umum. Dampaknya kemudian, terjadi-
lah over produksi yang berakibat pemusnahan tumpukan 
bahan pangan di masa lalu. Namun di saat bahan pangan 
tersebut diberikan kepada kaum miskin di belahan dunia 
lain, tumpukan bahan pangan tersebut dikasih dengan har-
ga yang lebih rendah dari biaya produksi sehingga merugi-
kan para produsen lokal.

Selain itu Amerika pun juga memberikan subsidi besar 
kepada para petaninya. Kemudian juga adanya dukungan 
IMF dan Bank Dunia yang ikut menekan dan mengancam 
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akan menghentikan bantuan ke Dunia Ketiga dengan alasan 
demi efisiensi dalam industri pangan negara-negara terse-
but, juga agar supaya mereka melaksanakan liberalisasi 
pasar dan reformasi struktural serta meminimalisasi subsidi 
bagi para petaninya.

Terang saja petani-petani di negara Dunia Ketiga tidak 
mampu berkembang dan mengandalkan kemampuannya 
sendiri tanpa dukungan penuh pemerintah. Sebaliknya para 
petani Barat justru memperoleh porsi besar pada peneri-
maan pendapatan akibat subsidi pemerintah.

Peningkatan harga pangan dunia yang begitu cepat jelas 
disebabkan ulah para spekulan yang sedang mencari cara 
investasi yang tidak terikat dengan obligasi, sekuritas, dan 
hutang hipotik. Obligasi merupakan surat hutang jangka 
menengah panjang yang dapat dipindahtangankan yang 
berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar 
imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi 
pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan kepada 
pihak pembeli obligasi tersebut. Sedangkan sekuritas hu-
tang adalah instrument yang menunjukkan hubungan kredi-
tor dengan suatu perusahaan. Kalo hutang hipotik sendiri 
adalah pinjaman yang harus dijamin dengan harta tidak 
bergerak. Di dalam perjanjian hutang disebutkan kekayaan 
peminjam yang dijadikan jaminan misalnya berupa tanah 
atas gedung. 

Nah, karena mencari cara investasi yang tidak terikat 
dengan obligasi, sekuritas, dan hutang hipotik itulah, maka 
hal-hal tersebut dipandang sebagai investasi buruk setelah 
terjadinya krisis kredit. Dengan dialihkannya uang kepada 
pembelian stok gandum, minyak dan jagung di masa-masa 
yang akan datang dengan menggunakan kontrak jangka 
panjang, maka spekulasi inilah yang telah membentuk ling-
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karan yang mendanai peningkatan harga.

Pada saat yang sama, bank-bank sentral yang dipelopori 
Federal Reserve Bank of America menggelontorkan ratusan 
milyar dolar ke dalam sistem perbankan Barat demi menye-
lamatkan dunia perbankan dan finansialnya. Inilah yang 
menjadi satu konsekuensi yang harus ditempuh Amerika se-
jak mereka memutus hubungan antara kurs mata uangnya 
dengan standar emas.

Pemerintah Barat lebih memilih untuk memberikan 
jaminan kepada bank-bank tersebut dengan mencetak dan 
meminjamkan uang secara besar-besaran. Sungguh suatu 
kebijakan yang ekspansionis, daripada mereka menempuh 
resiko dengan menjalankan segala konsekuensi politik yang 
terjadi jika saja bank-bank tersebut bangkrut. Akibatnya 
dari peningkatan jumlah uang itu kepada suplai uang global 
adalah terjadinya inflasi global.

Di satu sisi, hal itu akan memicu naiknya harga barang 
dan jasa yang dihargai dengan dolar Amerika disebabkan 
karena banyaknya jumlah dolar yang beredar. Selanjutnya, 
peningkatan suplai uang itu akan menghasilkan devalua-
si kurs, dan penurunan daya beli. Devaluasi sendiri artinya 
adalah menurunnya nilai mata uang dalam negeri terha-
dap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi biasa-
nya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang 
dalam negeri tetap stabil.

Nah, dalam pasar finansial dunia, segala macam produk 
termasuk bahan pangan, diperjualbelikan dalam kurs dolar 
Amerika. Dengan jumlah dolar yang menentukan kenaikan 
pasar finansial, krisis yang terjadi saat ini diperburuk de-
ngan fakta bahwa hampir semua negara di dunia, khusus-
nya negara-negara miskin di Dunia Ketiga, menyimpan cada-
ngan devisa mereka dalam bentuk dolar Amerika. Karena 
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daya beli dolar menurun, kegunaan cadangan devisa ini pun 
otomatis ikut menurun, sedang pada saat yang sama harga 
pangan naik.

Negara-negara yang mengandalkan impor bahan pangan 
mentah pun terkena dampak yang berlipat ganda, karena 
dalam melakukan impor bahan pangan negara-negara terse-
but sangat mengandalkan cadangan devisa yang berbentuk 
dolar Amerika. Tak ayal maka negara-negara tersebut harus 
mengeluarkan dolar lebih banyak guna membeli satu bahan 
pangan. Akibatnya negara-negara itu harus membeli lebih 
banyak dolar dari pasar exchange, dan ini berarti bahwa 
negara-negara tersebut harus menjual mata uang mereka 
untuk memperoleh dolar agar bisa membeli bahan pangan 
yang harganya terus meningkat, efeknya mata uang negara 
mereka sendiri pun terpengaruh.

Dampak harga bahan pangan serta barang dan jasa pun 
meningkat akibat efek-efek inflasi ini. Amerika Serikat pun 
telah berhasil mengekspor krisis sub-primer ke luar ne-
geri demi menyelamatkan sistem finansial mereka dengan 
mencetak saja uang dolar dalam jumlah besar. Inilah me-
ngapa sebagian ada yang tersadar untuk beralih ke mata 
uang dinar yang cenderung tetap stabil bahkan terus me-
ningkat dari pada mau di tipu mentah-mentah dengan do-
lar yang hanya dibuat dari kertas yang negaranya saja juga 
sudah sakit-sakitan.

Selama pemerintah Barat terus menerus menggelontor-
kan uangnya ke dalam sistem perbankan mereka yang ga-
gal, efek sepenuhnya akibat tekanan inflasi juga akan terus 
terasa. Dengan minimnya aturan regulasi di negara-negara 
Barat, yang mana penyebab utamanya adalah hubungan 
erat antara politisi dengan pebisnis skala besar, maka kri-
sis kredit pun akan memicu ledakan lain. Akibatnya, kaum 
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miskin dan tidak mampu di seluruh penjuru dunia harus 
menanggung derita akibat kebodohan para bankir Barat. Ini 
jelas menunjukkan betapa menyedihkannya sistem liberalis-
me dan kapitalisme yang dibanggakan mereka, mengingat 
mudahnya sistem ini dibodohi dan diakali oleh pasar finan-
sial yang memiliki kecenderungan hanya untuk menciptakan 
krisis baru padahal krisis lama belum berakhir.

Krisis pangan dan kemiskinan

Harga makanan telah melonjak akibat cuaca buruk di 
negara-negara terutama karena eksportir gandum, pem-
batasan ekspor, meningkatnya penggunaan hasil produksi 
biofuel, dan rendahnya harga saham global. Kenaikan har-
ga pangan juga ada kaitannya dengan tingginya harga ba-
han bakar minyak mentah meningkat 21 persen pada kuar-
tal pertama di tahun 2011 sebagai akibat konflik di Timur      
Tengah dan Afrika Utara.

Menurut Food Price Watch, negara-negara miskin telah 
mengalami inflasi makanan yang lebih besar dari negara-
negara dengan pendapatan ekonomi yang lebih tinggi. Di 
negara Kyrgistan, misalnya, di mana 10 persen penduduk 
paling miskin menghabiskan 73 persen dari pendapatan 
mereka pada makanan, inflasi harga bahan pangan di tahun 
2010 adalah 27 persen. Akibatnya, jumlah orang yang hidup 
di bawah garis kemiskinan bisa meningkat 11 persen.

Menurut edisi terakhir dari laporan Food Price Watch 
yang dikeluarkan Bank Dunia, jika harga bahan pangan me-
ningkat setinggi 10 persen lagi, maka hal ini dapat menye-
babkan tambahan sebanyak 10 juta orang yang akan hidup 
dengan di bawah garis kemiskinan dengan 1.25 dolar AS. 
Sementara peningkatan harga bahan pangan sebesar 30 
persen dapat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk 
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miskin sebanyak 34 juta. Angka ini merupakan tambahan 
dari 44 juta orang yang telah terdorong ke dalam kemiski-
nan sejak Juni tahun lalu. Bank Dunia memperkirakan ada 
sekitar 1.2 milyar orang hidup di bawah garis kemiskinan 
sebesar 1.25 dolar per hari.

Sejak krisis ekonomi melanda dunia, khususnya Eropa 
tiga tahun lalu, dampaknya terhadap krisis pangan hingga 
kini terus terjadi. Krisis pangan yang melanda sejumlah ne-
gara, terutama sekali di Afrika dan Asia, selain dipengaruhi 
perubahan iklim global yang berakibat kegagalan panen ko-
moditi pangan utama dunia, juga karena faktor salah kebi-
jakan dari pemerintah.

Data yang dirilis Lembaga Pangan dan Pertanian PBB 
(UNFAO) menunjukkan fakta yang cukup mengejutkan. Aki-
bat krisis pangan, jumlah orang lapar saat ini mencapai 1,02 
miliar. Jumlah ini naik 11 persen dari tahun lalu yang menca-
pai 915 juta orang. Penyumbang terbesarnya adalah anak-
anak yang kelaparan akibat gizi buruk dan krisis pangan 
yang melanda negara mereka. Lebih mengejutkan lagi, riset 
UNFAO ini juga menyebutkan, 65 persen kelaparan di du-
nia disumbang oleh tujuh negara, salah satunya Indonesia. 
Negara lain yaitu China, India, Kongo, Bangladesh, Pakistan, 
dan Ethiopia. Bahkan Global Hunger Index (GHI) memasuk-
kan Indonesia dalam kategori yang amat sangat ‘serius’.

Tentu saja fakta ini menjadi kado yang tidak membaha-
giakan di Hari Pangan Sedunia yang selalu jatuh pada tanggal 
16 Oktober. Tapi memang Hari Pangan Sedunia selama ini 
terkesan hanya sebatas ritual kesibukan para elit pengam-
bil kebijakan saja. Peringatan ini kehilangan makna, bahkan 
menjadi ‘pepesan kosong’ yang tidak berdampak positif 
bagi masyarakat yang terjerat dalam lingkaran kemiskinan. 
Hari Pangan Sedunia menjadi tidak populer di tengah krisis 
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pangan, kelaparan, dan kemiskinan yang masih terus me-
landa banyak negara dan tidak kunjung selesai. Di sisi lain, 
konflik sosial dan politik-militer di sejumlah negara menam-
bah parah krisis pangan yang terjadi, seperti di Somalia.

Memperoleh bahan pangan adalah hak asasi manu-
sia. Karenanya kegiatan internasional memproduksi dan 
mendistribusikan bahan pangan tidak boleh diserahkan 
begitu saja pada organisasi-organisasi pencari untung yang 
bekerja semata-mata berdasarkan mekanisme pasar.

Ketahanan pangan di Indonesia

“Kunci stabilitas masa depan Indonesia terletak pada 
kemampuannya untuk menjamin ketahanan pangan dan 
keberhasilan pembangunan masyarakat pedesaannya. Ti-
dak ada yang lebih penting bagi negara mana pun selain 
kemampuannya memberi makan dirinya sendiri.” (Ronald P 
Cantrell, Direktur Jenderal International Rice Research Insti-
tute) 

Impor beras sendiri sebenarnya bukan hal baru. Dari 
catatan yang ada, sejak awal pemerintahan ini berkuasa, 
impor beras terus dilakukan setiap tahun, dengan volume 
yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Sayang-
nya, filosofi menyangkut ketahanan, swasembada dan ke-
mandirian pangan, tampaknya sudah bergeser.

Salah satu persoalan besar bangsa di masa depan adalah 
bagaimana menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi 
perut semua warga. Agar semua perut kenyang, dibutuhkan 
59 juta ton beras. Karena luas tanam padi sekarang 11,6 juta 
hektar, pada saat itu diperlukan tambahan luas tanam baru 
11,8 juta hektar. Ini pekerjaan yang maha berat. Dewasa 
ini, lahan pertanian kian sempit dan kelelahan. Keuntungan 
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pertanian ‘on farm’ belum menjanjikan, produktivitas padi 
melandai, diversifikasi pangan gagal, jumlah penduduk kian 
banyak, sementara karena deraan kemiskinan, konversi la-
han pertanian berlangsung kian masif. Rentang 1992-2002, 
laju tahunan konversi lahan baru 110.000 hektar, tetapi em-
pat tahun terakhir melonjak 145.000 hektar per tahun.

Lahan pertanian terancam punah. Menurut Badan Perta-
nahan Nasional (BPN), pada tahun 2004 saja luas sawah 8,9 
juta hektar: 7,31 juta hektar beririgasi dan 1,45 juta hektar 
nonirigasi. Dari sawah irigasi yang subur, 3,099 juta hektar 
hendak dikonversi oleh pemerintah daerah. Dari jumlah itu 
1,67 juta hektar merupakan sawah beririgasi di Jawa dan 
Bali. Jika permintaan itu diluluskan BPN, maka akan menjadi 
ancaman serius bagi masa depan bangsa. Selama ini 56-60 
persen produksi padi bertumpu pada sawah-sawah yang 
subur di Jawa. Didukung irigasi teknis, sawah di Jawa memi-
liki produktivitas tinggi ketimbang di luar Jawa. 

Jika konversi lahan tak terkendali, surplus beras di Jawa 
tidak akan terjadi. Rawan pangan merangkak naik. Tenaga 
kerja di sektor pertanian kehilangan pekerjaan, jumlah pe-
ngangguran meningkat. Arus urbanisasi tak terbendung 
lagi. Ini semua akan meningkatkan kerawanan sosial dan 
masalah baru di kota. Sebagai negara yang berpenduduk 
besar, pangan adalah soal hidup mati. Saat ini kemiskinan 
masih 37,17 juta jiwa dan penderita gizi buruk 2,3 juta jiwa. 
Konversi lahan membuat ketahanan pangan rapuh, produksi 
pangan domestik merosot, lalu kita tergantung dari pangan 
impor.

Terkadang kita hanya melihat sawah sebagai penghasil 
pangan dan serat. Padahal, sawah mempunyai multi fungsi, 
yaitu menjaga ketahanan pangan, menjaga kestabilan fung-
si hidrologis daerah aliran sungai, menurunkan erosi, me-
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nyerap tenaga kerja, memberikan keunikan dan daya tarik 
pedesaan, serta mempertahankan nilai-nilai sosial budaya 
pedesaan. Fungsi ini tidak bisa dipasarkan dan tidak mudah 
dikenali.

Prof. Dr. Ir. Sriani Sujiprihati, M.S. seorang guru besar 
Institut Pertanian Bogor menegaskan bahwa krisis pangan 
bisa terjadi  karena beberapa faktor yaitu ketersediaan, 
distribusi, dan kondisi daya beli masyarakat.  Hasil survey 
Badan Pusat Statistik tahun 2011 Indonesia surplus beras 
sekitar 5 juta ton. Di dunia, beberapa negara surplus dan 
beberapa kekurangan, distribusinya menjadi masalah. Sum-
ber daya tanaman, genetik, dan lahan Indonesia masih cu-
kup luas untuk memenuhi kebutuhan pangan, masalahnya 
adalah distribusi dan harga. Yang memprihatinkan adalah 
kondisi masyarakat miskin yang tak memiliki daya beli ter-
hadap pangan.

Fakta lain yang harus diwaspadai adanya indikasi kebi-
jakan impor beras transgenik. Varietas transgenik memiliki 
produktivitas lebih tinggi. Siapa yang menyediakan produk 
transgenik. Siapa yang menguasainya? Duppon, Monsanto 
dari Amerika. Sudah terdeteksi ada upaya untuk mengarah-
kan penggunaan produk transgenik mereka, sehingga sekali 
lagi kita diatur dan diarahkan untuk ketergantungan kepada 
mereka. Permintaan pangan akan terus naik karena pen-
duduk bertambah. Krisis pangan tidak terjadi hanya karena 
faktor iklim yang tidak bersahabat, tetapi juga terkait krisis 
energi, pemanfaatan pangan untuk energi, krisis politik di 
sejumlah negara, krisis ekonomi dan moneter dunia, laju 
kerusakan lingkungan yang terus meningkat, serta pertum-
buhan ekonomi yang mendorong tambahan penggunaan la-
han untuk industri dan pemukiman. Itulah yang seharusnya 
disadari oleh kita sejak dini.
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Menanyakan peran negara

Dalam uraian pandangan Islam sebenarnya problem eko-
nomi seperti bahan pangan sesungguhnya memang bukan 
pada kelangkaan barang, melainkan buruknya distribusi. 
Fakta menunjukkan, kemiskinan terjadi bukan karena tidak 
ada uang, tetapi karena uang yang ada tidak sampai kepada 
orang-orang miskin. Kemiskinan juga bukan karena kelang-
kaan sumber daya alam, tetapi karena distribusinya yang 
tidak merata. Sistem ekonomi liberal dan kapitalis telah 
membuat 80 persen kekayaan alam, misalnya, dikuasai oleh 
20 persen orang saja, sedangkan 20 persen sisanya harus 
diperebutkan oleh 80 persen rakyat.

Salah satu mekanisme untuk menjamin distribusi secara 
merata adalah mengatur masalah kepemilikan. Dalam Is-
lam, barang-barang yang menjadi kebutuhan umum seper-
ti BBM, listrik, air, dan lainnya sesungguhnya adalah milik 
rakyat yang harus dikelola negara untuk kesejahteraan rak-
yat. Penetapan harga barang tersebut karena semua itu mi-
lik rakyat, mestinya didasarkan pada biaya produksi, bukan 
didasarkan pada harga pasar, seperti yang sekarang terjadi 
pada bahan pangan dan energi. Kebijakan seperti ini diper-
caya akan menjauhkan monopoli oleh swasta dan gejolak 
harga yang disebabkan oleh perubahan harga pasar, yang 
pada akhirnya membuat harga barang-barang publik akan 
sangat murah dan senantiasa stabil. 

Dalam hal kebutuhan rakyat akan layanan pendidikan, 
kesehatan dan kesejahteraan, Islam telah mewajibkan ne-
gara menjamin kebutuhan tersebut. Isu kemiskinan dan kri-
sis pangan bukanlah salah satu kegagalan produksi tertentu, 
tapi lebih kepada distribusi produk pertanian di seluruh pe-
rekonomian. Meskipun kekuatan pasar akan menjamin hal 
ini terjadi, negara tetap perlu untuk membantu distribusi 
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produk pertanian. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai 
kebijakan. Sebagai contoh, diketahui bahwa setiap bagian 
tanah ditinggalkan diusahakan oleh seseorang, ia akan men-
jadi pemilik tanah itu. Rasulullah SAW bersabda, “Barangsia-
pa dibudidayakan suatu negeri yang tidak dimiliki oleh siapa 
pun, maka dia layak lebih.” 

Aturan ini berpotensi mengubah lahan pertanian du-
nia Muslim secara fundamental. Di sebagian besar negara 
di Dunia Islam terdapat banyak air dan tanah yang sangat 
subur, namun tanah ini tidak pernah digunakan. Salah satu 
pandangan Islam adalah bahwa orang yang tidak bisa men-
dukung keuangan dirinya sendiri dan juga tidak dapat didu-
kung oleh keluarganya kemudian dia bisa datang di bawah 
asuhan perhatian pemerintah. Oleh karena itu, banyak la-
han pertanian ini akan diberikan kepada orang yang tidak 
dapat mendukung diri mereka sendiri namun mereka dapat 
membantu menyediakan kebutuhan pertanian negara. 

Negara yang mengayomi umat Muslim juga tidak boleh 
bersikap tidak peduli, seakan-akan warga negaranya mam-
pu bersaing sendiri di kancah global. Itulah mengapa negara 
perlu untuk mendorong petani, terutama mereka dengan 
keahlian yang telah terbukti, untuk membawa keahliannya 
di metode bidang pertanian untuk bagian wilayah yang ti-
dak memiliki keterampilan ini.

Jika kita mencontoh petani-petani di Turki, mereka adalah 
beberapa yang paling terampil di dunia sementara petani 
Pakistan adalah beberapa yang paling berteknologi maju. 
Itulah mengapa peran pemerintah amat penting dan harus 
selalu memperhatikan kesejahteraan petaninya, sebaliknya 
jangan hanya membiarkan mereka dipermainkan tengkulak. 
Sepertinya sekali lagi ini kembali kepada sistem pengaturan 
dan pengawasan yang baik dari negara. Tapi kalo negaranya 
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tidak peduli, tak heran banyak orang bilang negara ini sudah 
seperti ‘auto-pilot’ alias rakyatnya dibiarkan jalan sendiri, 
ada dan tiadanya pemerintah itu nggak penting, itulah efek 
dari sistem neoliberal yang meminimalkan peran negara ter-
hadap warganya. 

Negara sendiri seharusnya masuk ke pasar sebagai pe-
masok input dan pembeli dari produk pertanian dalam 
rangka mengatur produksi pertanian dan untuk melindungi 
produsen pertanian dari fluktuasi pasar dan dampak buruk 
dari kondisi alam dan iklim. Negara juga bisa menerapkan 
kontrol ketat terhadap budidaya area untuk alasan kualitas, 
dan untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di sektor 
pertanian yang kurang penting. 

Selain itu negara harus prioritas menginvestasikan pen-
didikan, alat produksi dan teknik pertanian. Pertanian juga 
akan menjadi, insya Allah salah satu sumber terbesar pe-
kerjaan sehingga menciptakan lapangan kerja dan kekayaan 
yang beredar di sektor ekonomi. Dunia Muslim ini telah 
diberkati dengan kesuburan, air tanah dan mineral yang jika 
ditangani dengan benar dapat dengan mudah memecahkan 
kemiskinan di dunia Muslim.

Namun semua itu kembali kepada umat Islam itu sendiri 
serta peran serta negara untuk menjadikan sektor pertanian 
sebagai sektor utama pembangunan ekonomi, dan mampu 
menjaga stabilitas harga bahan pangannya melalui seluruh 
kebijakan-kebijakan yang telah diaplikasikan guna melin-
dungi para petani.
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Saya teringat waktu kuliah dulu, dosen saya per-

nah berkata, “People become poor, not because 
they were poor, but because of poor policy.” Inti-
nya, kemiskinan itu terjadi karena kebijakan yang 
salah. Kebijakan yang salah bisa menyebabkan 
orang miskin bertambah banyak. Karena kebijakan 
salah pun juga bisa mengakibatkan orang miskin 
tak mampu menolong dirinya sendiri. Kemiskinan 
tidak semata-mata hasil dari kegagalan kebijakan 
di tingkat nasional. Orang-orang di berbagai negara 
dalam keadaan miskin secara bersamaan sebagai 
hasil dari mekanisme pasar global. Sejumlah kecil 
lembaga keuangan dan korporasi global memiliki 
kemampuan untuk menentukan, melalui manipu-
lasi pasar sehingga berdampak pada standar hidup 
jutaan orang di seluruh dunia.

Itulah mengapa kemiskinan global telah menjadi 
semacam tuntutan utama yang harus segera di-
selesaikan pada abad ke-21 ini, paling tidak sekitar 
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1,3 milyar orang hidup dengan pendapatan kurang dari 1 
dolar sehari dan 3 milyar lainnya hidup kurang dari 2 dolar 
sehari. Belum lagi diantara dari 1,3 milyar ini ada yang ti-
dak bisa menikmati air bersih, 3 milyar orang lagi tidak bisa 
mendapatkan perawatan kesehatan dan kebersihan, terus 
sekitar 2 milyarnya lagi tidak bisa menikmati terangnya lis-
trik. 

Yah walaupun tidak ada definisi universal yang me-
nyepakati tentang kemiskinan, tapi biasanya kemiskinan 
sering dikaitkan dengan keadaan seseorang atau masyarakat 
yang hidup kekurangan dari standar hidup minimal. Semisal 
minimnya penyediaan sumber daya seperti makanan, air 
minum dan tempat tinggal atau bisa juga ketiadaan akses 
sosial terhadap informasi, pendidikan, perawatan keseha-
tan dan status sosial.

Mencari penyebab kemiskinan

Sejumlah organisasi telah mengadakan penelitian untuk 
mencari penyebab kemiskinan yang kisarannya ada pada 
kurangnya sumber daya manusia, hingga pada iklim lokal 
dan kurangnya demokrasi. Tidak pernah ada konsensus atas 
penyebab kemiskinan di antara para sosiolog dan pemikir. 
Namun, ada sebuah gagasan dominan bahwa hanya pene-
rapan kapitalisme dan pasar bebaslah yang bisa mengatasi 
kemiskinan. Pengamatan sekilas ke Dunia Ketiga malah 
menunjukkan adanya sejumlah faktor yang memainkan 
peran besar dalam kontribusi kepada kemiskinan yang me-
landa dunia saat ini, yaitu bukan karena masalah kurangnya 
makanan.

Menurut saya jika berbicara mengenai kemiskinan, kita ti-
dak bisa mengesampingkan peran IMF dan Bank Dunia serta 
kebijakan penyesuaian strukturalnya yang terkenal itu kepa-
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da negara-negara seperti Pakistan, Turki, Indonesia, Bang-
ladesh, Mesir dan negara-negara lainnya untuk membantu 
menyelesaikan beberapa masalah ekonomi. Solusi umum 
yang sering diberikan lembaga tersebut adalah menjadikan 
perdagangan bebas sebagai jalan keluar dari kemiskinan. 
Negara-negara tersebut kemudian dipaksa menerapkan 
berbagai kebijakan, semacam pengurangan dan pengha-
pusan cadangan, penghapusan tarif untuk berbagai produk 
pangan yang diimpor dari Eropa dan Amerika, dan mengha-
pus subsidi pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya. 

Pada kenyataannya ada sejumlah hambatan yang ditem-
patkan oleh negara-negara maju yang memastikan memang 
negara-negara berkembang itu tidak akan pernah mencapai 
suatu tingkat dimana mereka mampu bersaing. Ini berarti 
bahwa barang-barang dari Barat itu harus di impor oleh 
mereka daripada mengizinkan impor dari negara-negara 
miskin. Teori mudahnya menyatakan bahwa perdagangan 
merupakan cara bagi bangsa-bangsa tersebut untuk me-
lepaskan diri dari jerat kemiskinan. Pengembangan ekonomi 
pasar dengan memberikan porsi besar kepada sektor swasta 
dipandang sebagai kunci untuk menstimulasi pertumbuhan 
ekonomi dan menghapus kemiskinan.

Sebagai contoh saja, Pakistan sebenarnya membutuhkan 
investasi penting dalam bidang kesehatan, pendidikan dan 
infrastruktur sebelum mereka mampu menjalani persai-
ngan internasional. Bank Dunia dan IMF malah menyuruh-
nya untuk menghapus berbagai subsidi untuk sektor-sektor 
ini, dan berkonsentrasi kepada impor. Mereka memaksa 
Pakistan untuk masuk ke dalam pasar dimana mereka tidak 
mampu berkompetisi dengan kekuatan sektor swasta inter-
nasional. Kebijakan-kebijakan semacam itu, tak pelak lagi 
menurunkan pembangunan ekonomi Pakistan.
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Faktor lain yang dihadapi negara-negara Dunia Ketiga 
yang mana kebanyakan adalah negeri-negeri umat Islam 
yaitu hutang. Afrika misalnya sempat diminta membayar 
hutang-hutang yang pernah dibuat dimasa kolonial. Se-
dangkan sebagian hutang Afrika itu sendiri adalah hasil 
dari ketidakadilan transfer hutang-hutang warisan negara 
kolonial, yang jumlahnya mencapai milyaran dolar, dengan 
tingkat bunga yang tinggi. Hutang-hutang tersebut juga di-
hasilkan dari ‘cara-cara yang menjijikkan’, dimana hutang 
dikucurkan oleh negara-negara maju, yang dengan sengaja 
meminjamkan sejumlah uang kepada para diktator dan pe-
mimpin korup, karena sebenarnya mereka telah tahu bahwa 
uang tersebut akan disia-siakan begitu saja.

Misalnya di Afrika Selatan, ‘hutang warisan rezim Apar-
theid’ mencapai angka 28 milyar dolar, kalau sekarang su-
dah berapa tuh jumlahnya? Nah pemerintah paska Apar-
theid terus dipaksa untuk membayar hutang-hutang yang 
dibuat rezim Apartheid. Jadi, dengan kata lain, warga Afrika 
Selatan dipaksa membayar untuk penderitaan yang mereka 
alami. Pada tahun 1998, Action for Southern Afrika (ACTSA) 
memperkirakan bahwa Afrika Selatan meminjam 11 milyar 
dolar untuk mempertahankan sistem Apartheid, dan ne-
gara-negara tetangganya meminjam 17 milyar dolar karena 
akibat yang ditimbulkan rezim Apartheid. Karena itu, desta-
bilisasi dan agresi telah menyumbangkan porsi sebesar 74 
persen dari hutang Afrika.

Kolonialisme alias penjajahan memang telah memain-
kan peran besar dalam kemiskinan di Dunia Ketiga. Kolo-
nialisme pula yang menyebabkan ketergantungan kepada 
Barat, sehingga memungkinkan Barat tetap leluasa melaku-
kan tekanan dan intervensi ke sebagian kawasan di mana 
sumber daya mineral tersedia. Afrika kini masih menjadi bu-
ruh dari intervensi Barat yang diawali sejak era kolonial, dan 
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dipaksa berkonsentrasi pada berbagai komoditas yang tidak 
akan mampu dibeli oleh para penduduknya sendiri. Sudah 
menjadi ciri penjajah yaitu berusaha mengeruk semaksimal 
mungkin semua hasil sumber daya alamnya dan memiskin-
kan penduduk pribuminya.

Rancangan global pertanian saat ini pun tertumpu pada 
perburuhan pertanian, di mana penanaman lahan sebelum-
nya diutamakan untuk kepentingan konsumsi domestik. Se-
jak tahun 1960, berbagai lembaga keuangan internasional 
telah berupaya mengeleminasi sistem dan mekanisme di 
mana pemerintah berhak mengontrol suplai makanan. De-
ngan tidak adanya peran pemerintah dalam bidang itu, ber-
bagai perusahaan swasta nasional dan multinasional pun 
bisa dengan mudah mengambil alih peran tersebut, dan 
mendiktekan kebijakan-kebijakan pangan berdasarkan ke-
pentingan mereka untuk mendapatkan laba yang besar. 

Di bawah tekanan seperti itu, mekanisme di mana 
pemerintah dapat melindungi warganya dari akibat fluk-
tuasi harga menjadi tidak lagi ada. Jadilah, kemiskinan du-
nia merupakan hadiah dari pasar finansial internasional di 
mana harga berbagai komoditas ditentukan. Walau speku-
lasi merupakan faktor penggerak di balik melambungnya 
harga makanan selama krisis kredit dan keuangan global, 
hal ini juga menjadi awal dari krisis. Sejak tahun 1960, pola 
produksi pangan global telah diubah dari aktivitas pertanian 
lokal, terlepas dari kegiatan ekspor dan impor makanan ter-
tentu, di orientasikan ke bisnis global.

Aturan perdagangan internasional sendiri telah dibuat 
sangat menghargai mereka yang memproduksi barang un-
tuk ekspor dari pada mereka yang memproduksi untuk kon-
sumsi lokal. Karena itu kelompok-kelompok petani di British 
Colombia dan California yang sama-sama menanam tomat 
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di musim kemarau, lebih suka mengapalkan tomatnya ke 
luar negeri dari pada menjualnya di pasar domestik. Bersa-
maan dengan situasi yang menggelikan ini, meningkatnya 
biaya transportasi pengapalan barang oleh truk melintasi 
jarak yang jauh telah menciptakan biaya pengeluaran lebih.

Di Asia, Amerika Latin, Amerika Utara dan sebagian ka-
wasan Eropa, petani kecil mulai jarang ditemukan. Indus-
trialisasi pertanian melalui pola tanam yang sama, dan 
ketergantungan kepada pupuk kimiawi dan pestisida telah 
menciptakan skala ekonomi yang membuat para petani ke-
cil tidak mampu bertahan. Rekayasa genetika pada benih 
menjadi bagian lain dari industrialisasi ini, memastikan bah-
wa berbagai perusahaan agrobisnis besar semacam Mon-
santo, Archer Daniels Midland dan Cargill terus mencetak 
rekor laba.

Negara-negara maju pun terus mengatakan bahwa tidak 
ada cukup makanan di dunia ini, seiring dengan meningkat-
nya populasi umat manusia, akan ada banyak mulut untuk 
diberi makan. Kekurangan pangan juga dipakai untuk pem-
benaran meningkatkan harga pangan, namun hal ini rupa-
nya gagal untuk menjelaskan mengapa dalam peningkatan 
produksi dan melimpahnya pangan global menyebabkan 
satu milyar orang kelaparan? Masalahnya berarti ada dalam 
sistem pangan global, yakni dalam distribusi pangan perta-
nian di seluruh dunia, dan khususnya pada monopoli peru-
sahaan multinasional dalam sistem pangan dunia.

Dominasi negara-negara maju dan perusahaan-perusa-
haan dalam arena internasional memberikan dampak yang 
besar kepada sektor pertanian, dimana, bagi negara-negara 
berkembang merupakan salah satu sumber pendapatan. 
Kombinasi antara perjanjian dagang yang tidak adil, yang 
terkonsentrasi pada kepemilikan produsen pangan besar 
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dan dominasi melalui kontrol dan pengaruh berbagai lem-
baga dunia semacam Bank Dunia, IMF dan WTO telah me-
nyebabkan negara-negara miskin kehilangan kemampuan-
nya untuk menentukan kebijakan pertaniannya yang terus 
merosot.

Berbagai kebijakan semacam penyesuaian struktural 
yang dituntut oleh lembaga-lembaga tersebut tidak hanya 
menyebabkan negara-negara berkembang harus memang-
kas biaya kesehatan dan pendidikan, namun juga biaya pa-
ngan dan jaminan untuk kaum miskin. Pembatasan perda-
gangan dan berbagai mekanisme pendukung bagi industri 
lokal juga telah dihilangkan, sehingga memungkinkan peru-
sahaan asing masuk dan ikut berkompetisi secara lebih le-
luasa, walaupun pada kenyataannya negara-negara maju itu 
sendiri belum sama sekali menghapus pembatasan perda-
gangan yang sama. 

Sebagai tambahan, negara-negara miskin pada umum-
nya didorong untuk berkonsentrasi pada ekspor hasil panen 
untuk memperoleh cadangan devisa mata uang asing agar 
bisa membayar utang. Pada akhirnya ini malah menyebab-
kan berkurangnya keanekaragaman panen dan ekosistem 
terkait semakin memperburuk lingkungan, lalu untuk men-
capai hal itu dilakukanlah pembukaan lahan yang lebih luas 
atau dengan meningkatkan penggunaan pupuk kimia.

Meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial akan 
memicu korupsi dan memperburuk masalah yang telah ada 
sebelumnya. Dumping produk pangan dengan dalih bantuan 
oleh negara-negara kaya ke negara miskin, subsidi-subsidi 
pertanian dalam jumlah besar di Amerika Utara dan Eropa 
memberikan efek pada kemiskinan di Dunia Ketiga.

Dunia Ketiga terus berkubang dalam kemiskinan akibat 
kebijakan-kebijakan Barat, dan akan tetap miskin bukan 
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akibat kurangnya pangan, namun karena pola konsumsi 
Barat yang rakus. Bahkan biaya makan binatang peliharaan 
mereka bisa untuk memberikan tiga orang miskin di negara 
tertinggal. Karena Barat dengan total penduduknya sekitar 
20 persen dari jumlah penduduk dunia mengkonsumsi 80 
persen dari produk pertanian dunia. Itu belum susu, kayu, 
air bersih, daging, ikan bahkan energi, hampir sebagian be-
sarnya dikonsumsi Barat.

Kemiskinan di Dunia Islam

Dunia Islam juga pastinya tidak luput dari kemiskinan 
tersebut, dan sayangnya masih banyak dari negara-negara 
dengan populasi Muslim mayoritas malah menjadi negara 
termiskin di dunia. Belum lagi di negara-negara mayoritas 
penduduknya Muslim itu, bahkan tidak memiliki infrastruk-
tur memadai yang dibutuhkan untuk memenuhi standar 
kebutuhan dasar masyarakat. Kekayaan alam yang dimiliki 
hampir seluruh negara di Dunia Islam seakan hanya menjadi 
kutukan dan hanya dinikmati segelintir orang saja. Padahal 
Timur Tengah telah diprediksi memiliki beberapa cadangan 
minyak terbesar di dunia, namun sangat sedikit sekali yang 
pendapatan minyaknya yang benar-benar menetes ke rak-
yatnya. Di dunia Arab, satu dari lima orang Arab masih hidup 
dengan pendapatan kurang dari 2 dolar perhari. Dan selama 
20 tahun terakhir ini, pertumbuhan pendapatan perkepala 
pada tingkat tahunan hanya 0,5 persen, lebih rendah dari-
pada pendapatan di tempat lain di dunia kecuali sub-Sahara 
Afrika. 

Ditambah lagi investasi tiap pemerintah yang minim ter-
hadap infrastruktur dan layanan publik yang berkebalikan 
dengan populasi penduduknya yang besar di Dunia Islam. 
Belum lagi para penguasanya yang bersifat autokratik, apa-
kah itu presiden atau raja, yang baru menyerahkan kekua-
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saannya setelah mereka mati atau dipaksa digulingkan, pe-
milihannya yang masih kurang demokratis, bahkan setengah 
dari Muslim di dunia tidak mempunyai akses hak hukum dan 
dalam keadaan kesulitan ekonomi. Masalah lainnya, hampir 
lebih dari setengah pemudanya masih terbebani dengan 
pengangguran dan mencoba mencari kehidupan yang baik 
atau malah sebaliknya menjadi peminta-minta di negerinya 
sendiri.

Oleh karenanya paling tidak pada tulisan bab ini, kita 
akan menyoroti mengapa negara-negara di Dunia Islam 
dengan kekayaannya dan sumber daya alamnya yang me-
limpah ruah, namun kehidupan umat Muslimnya malah 
menjadi yang paling miskin. Saya akan berusaha mencoba 
untuk membahasnya satu persatu.

Mengapa sebagian besar negara-negara di Dunia Islam 
dalam kemiskinan? Banyak organisasi telah melakukan 
penelitian penyebab umum kemiskinan, di antaranya yaitu 
ketiadaan sumber daya manusianya yang berkualitas serta 
kurangnya iklim demokrasi. Tapi umumnya malah tidak ada 
hasil konsensus mengenai penyebab utamanya, sebagaima-
na diungkap banyak sosiologis dan lembaga-lembaga dunia, 
justru penyebab utamanya adalah kapitalisme dan pasar be-
bas yang katanya bisa menuntaskan perekonomian di Dunia 
Islam. Tapi ternyata ini juga bukan hanya berdampak pada 
negara-negara di Dunia Islam namun juga Dunia Ketiga yang 
secara umum telah memainkan peranan besar dalam ke-
miskinan di dunia saat ini.

Apa itu kemiskinan?

Pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiski-
nan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Nah de-
ngan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori 
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miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum 
kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang 
sering disebut kemiskinan konsumtif. Memang definisi ini 
sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indika-
tor orang miskin, tetapi definisi ini sangat kurang memadai 
karena masih adanya beberapa masalah:

• Tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan.

• Dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa 
menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan me-
nyediakan bahan makanan yang memadai.

• Tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika ha-
rus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa 
kontraproduktif.

Nasikun dalam tulisannya berjudul Isu dan Kebijakan 
Penanggulangan Kemiskinan mengatakan bahwa kemiski-
nan adalah suatu ‘integrated concept’ yang memiliki lima 
dimensi, yaitu: kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan 
menghadapi situasi darurat, ketergantungan dan keterasi-
ngan baik secara geografis maupun sosiologis.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam 
kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi 
juga banyak hal lain seperti: tingkat kesehatan, pendidikan 
rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan ter-
hadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan mengha-
dapi kekuasaan dan ketidakberdayaan dalam menentukan 
jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan itu paling tidak dapat 
dibagi dalam 4 bentuk, yaitu:

Pertama, kemiskinan absolut yaitu bila pendapatannya di 
bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi 
pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan 
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yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Kedua, kemiskinan relatif yaitu kondisi miskin karena 
pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau 
seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan 
pada pendapatan.

Ketiga, kemiskinan kultural yaitu mengacu pada per-
soalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan 
oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memper-
baiki tingkat kehidupan, malas, pemboros dan tidak kreatif 
meskipun ada bantuan dari pihak luar.

Keempat, kemiskinan struktural yaitu situasi miskin yang 
disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya 
yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial 
politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, 
tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Namun nampaknya dari perkembangan terakhir, kemiski-
nan struktural lebih banyak menjadi sorotan sebagai penye-
bab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang 
lain. Selain itu kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi 2 
jenis yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan:

Pertama, Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelang-
kaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta ke-
adaan tanah yang tandus.

Kedua, kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh 
sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat ma-
syarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana dan 
fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Sedangkan untuk menelusuri ciri-ciri kelompok miskin 
paling tidak ada 5 indikator yaitu:
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1. Rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti ta-
nah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan.

2. Mempunyai tingkat pendidikan yang rendah.

3. Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat 
usaha kecil, setengah menganggur atau menganggur.

4. Kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu 
perkotaan. 

5. Kurangnya kesempatan untuk memperoleh dalam jum-
lah yang cukup bahan kebutuhan pokok, pakaian, pe-
rumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, 
angkutan, fasilitas komunikasi dan kesejahteraan sosial 
lainnya.

Kemiskinan dalam agenda global

Pada dekade terakhir ini, kemiskinan menjadi topik yang 
dibahas dan diperdebatkan di berbagai forum nasional dan 
internasional, walaupun kemiskinan itu sendiri telah muncul 
ratusan tahun yang lalu. Fakta menunjukkan pembangunan 
yang telah dilakukan belum mampu meredam meningkat-
nya jumlah penduduk miskin di dunia, khususnya negara-
negara berkembang. Kemiskinan dipahami sebagai keadaan 
kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan 
hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu feno-
mena ‘multi face’ atau multidimensional. 

Strategi untuk mengatasi kemiskinan biasanya juga ti-
dak lepas dari rumusan serta implementasi kebijakan untuk 
memberantas kemiskinan dan memberdayakan penduduk 
miskin. Selama ini kemiskinan lebih sering dikaitkan dengan 
dimensi ekonomi karena dimensi inilah yang paling mudah 
diamati, diukur, dan diperbandingkan. Padahal kemiskinan 
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berkaitan juga dengan berbagai dimensi lainnya, antara lain 
dimensi sosial, budaya, sosial politik, lingkungan hidup, ke-
sehatan, pendidikan, agama, dan budi pekerti. Menelaah 
kemiskinan secara multidimensional sangat diperlukan un-
tuk memahami secara luas sebagai pertimbangan perumu-
san kebijakan pengentasan kemiskinan.

Millenium Development Goals on Development and 
Eradication of Poverty in 2015 telah dideklarasikan oleh 
para pemimpin negara-negara di dunia pada tahun 2000. 
Para pemimpin dunia berjanji bekerja sama untuk menca-
pai target dalam pembangunan dan mengurangi kemiskinan 
di tahun 2015. Komitmen global tersebut mengamanatkan 
semua negara anggota PBB agar berusaha lebih keras un-
tuk meningkatkan pendapatan yang selama ini tidak layak, 
kelaparan, ketimpangan, kerusakan lingkungan, hambatan 
untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan 
air bersih. Termasuk di dalam kesepakatan global tersebut 
adalah mengurangi beban hutang, meningkatkan bantuan, 
perdagangan dan transfer teknologi kepada negara-negara 
miskin.

Maka dari itu 8 tujuan pun telah dicanangkan dalam Ke-
sepakatan Global untuk Pembangunan dan Memerangi Ke-
miskinan. 8 tujuan tersebut yaitu: memerangi kemiskinan 
dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar bagi seluruh du-
nia, meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan 
perempuan, menurunkan angka kematian anak, mening-
katkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan 
penyakit-penyakit lainnya, mewujudkan lingkungan yang 
berkelanjutan dan mengembangkan kemitraan dunia untuk 
pembangunan.

Pada bulan Maret 2002, Deklarasi Johannesburg untuk 
pembangunan berkelanjutan dan untuk rencana implemen-
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tasinya berhasil menyusun kerangka kerja untuk meningkat-
kan kemitraan antara negara-negara kaya dan miskin. Me-
merangi kemiskinan seharusnya tidak bertentangan dengan 
upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia walaupun 
ancaman perang dan konflik, serta terorisme yang mana 
sedang berlangsung di berbagai kawasan dunia. Justru se-
baliknya memerangi kemiskinan akan menyumbang terwu-
judnya perdamaian dunia.

Direktur Millenium Project Jeffrey D. Sachs menyatakan 
dalam paparannya kepada peserta pertemuan regional 
tingkat menteri se-Asia Pasifik di Jakarta tanggal 4 Agustus 
2005 yang membahas Millenium Development Goals bah-
wa perdamaian dunia tidak akan tercapai tanpa dibarengi 
pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, harus ada gerakan 
internasional untuk memerangi kemiskinan dalam rangka 
menciptakan perdamaian dunia. “Tanpa global develop-
ment, kita tidak mungkin mencapai global security, karena 
tidak ada perang terhadap teroris tanpa memerangi ke-
miskinan.”

Faktor kemiskinan

KH. Ali Yafie menguraikan dalam tulisannya Islam dan 
Problema Kemiskinan bahwa hal-hal yang menyebabkan ke-
miskinan yang memelaratkan itu paling tidak dapat dibagi 
menjadi enam:

1. Kelemahan. Apakah itu kelemahan hati dan semangat, 
atau kelemahan akal dan ilmu, ataukah kelemahan fisik. 
Sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai 
pencipta dan pembangun untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya.

2. Kemalasan. Tidak diragukan lagi bahwa sifat ini meru-
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pakan pangkal utama dari kemiskinan. Padahal sudah 
jelas sekali kalo ajaran Islam sangat bertolak belakang 
dengan sifat ini.

3. Ketakutan. Hal ini pun jelas merupakan penghambat 
utama untuk mencapai suatu sukses dalam pekerjaan 
dan usaha. Karena keberhasilan seseorang dalam me-
rintis ataupun melanjutkan sesuatu atau tugas banyak 
tergantung dari keberanian yang ada pada dirinya.

4. Kepelitan. Hal ini banyak bersangkutan dengan pihak si 
kaya, karena dengan sifat ini tanpa disadari kepelitannya 
itu membantu untuk tidak mengurangi kemiskinan, dan 
menempatkan dirinya menjadi sasaran untuk dibenci 
oleh si miskin.

5. Terlilit hutang. Sudah banyak peringatan dari ajaran Is-
lam untuk berhati-hati jangan sampai terjerat hutang-
hutang, apalagi kalau orang yang sudah terbiasa dengan 
membiayai hidupnya dari hutang-hutang maka akan 
sulit sekali mengangkat dirinya dari lumpur kemiskinan.

6. Diperas atau dikuasai sesama manusia. Hal ini meru-
pakan penyebab bagi timbulnya banyak penderitaan 
dan kemelaratan, baik pada tingkat perorangan maupun 
pada tingkat masyarakat, bangsa dan negara. Peme-
rasan manusia kuat menimbulkan sistem perbudakan, 
dan pemerasan manusia kaya menimbulkan sistem riba. 
Dan pemerasan pada tingkat masyarakat bangsa dan 
negara menimbulkan sistem kapitalisme yang berkem-
bang menjadi imperialisme. Kenyataan yang ada di 
negeri-negeri jajahan atau setengah jajahan telah mem-
buktikan dengan jelas bahwa betapa besar kemiskinan 
yang memelaratkan masyarakat, berabad-abad lamanya 
sebagai akibat langsung dari sistem imperialisme.
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Di satu sisi para mufasir juga menyatakan banyak sebab 
yang membawa orang jadi miskin. Paling tidak ada 3 yaitu: 

1. Sikap mental yang malas dan tidak ada gairah kerja. Cara 
mengatasinya yaitu dengan mendorong mereka agar 
bekerja keras untuk mengubah nasibnya.

2. Kurangnya perhatian orang kaya terhadap orang miskin. 
Cara mengatasinya dengan menyadarkan orang kaya 
agar membantu orang miskin, misalnya dengan menge-
luarkan zakat, sedekah dan infaq. Selain itu, bisa juga 
cara mengatasinya dengan memberlakukan denda ke-
pada setiap orang yang melakukan pelanggaran syariat, 
seperti orang yang tidak menjalankan puasa di bulan 
Ramadhan, orang yang melanggar sumpah secara se-
ngaja dan orang yang membunuh binatang buruan pada 
waktu ihram. Nah hasil semuanya bisa disalurkan untuk 
mengatasi kemiskinan. 

3. Ketamakan orang kaya terhadap harta tanpa memper-
hatikan nasib orang yang kurang mampu. Untuk me-
ngatasinya perlu dianjurkan agar mereka berlaku adil 
dan berbuat baik, sebagaimana dianjurkan dalam surat 
Al-Qashash ayat 77, “Dan carilah (pahala) negeri akhirat 
dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, 
tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan 
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 
telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu ber-
buat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai 
orang yang berbuat kerusakan.”

Kemudian menurut Imam Al-Ghazali yang dimaksud 
berbuat adil terhadap orang miskin adalah perlakuan 
yang baik dari orang kaya terhadap orang miskin. Beliau 
menawarkan 3 cara:
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Pertama, berkaitan dengan sikap baik dari tengkulak 
ketika membeli barang orang miskin, tengkulak tidak 
terlalu mempersulit orang miskin itu dengan menuntut 
kualitas yang terlalu tinggi untuk merendahkan komodi-
tas dagangannya.

Kedua, dalam berjualan dan bermuamalah dengan 
orang miskin sebaiknya diniatkan untuk membantu 
mereka. Misalnya, apabila mereka berutang dan belum 
dapat membayar, maka hendaknya diberikan kelongga-
ran sampai ia dapat membayarnya.

Ketiga, hendaknya didasarkan pada kerja sama yang sa-
ling menguntungkan.

Namun kalo menurut Oscar Lewis dalam kumpulan 
makalahnya menguraikan bahwa budaya kemiskinan itu 
lebih cenderung dapat tumbuh dan berkembang di dalam 
masyarakat-masyarakat yang mempunyai seperangkat 
kondisi-kondisi seperti:

• Sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produk-
si untuk keuntungan.

• Tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah 
pengangguran bagi tenaga tak terampil.

• Rendahnya upah buruh.

• Tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah me-
ningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politik secara 
sukarela maupun atas prakarsa pemerintah.

• Sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada 
sistem unilateral dan akhirnya kuatnya seperangkat 
nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan 
penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan 
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mobilitas vertikal, dan sikap hemat, serta adanya ang-
gapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil 
ketidaksanggupan pribadi atau memang pada dasarnya 
sudah rendah kedudukannya.

Nah tapi kalo menurut teori development of underdeve-
lopment atau teori ketergantungan dominasi (dominance-
dependency) menyatakan bahwa sebab-sebab kemiskinan 
dan keterbelakangan itu bukanlah sekedar faktor-faktor 
yang terdapat pada masyarakat yang bersangkutan seperti 
kurangnya modal, pendidikan yang rendah, kepadatan pen-
duduk, kekurangan gizi dan lain sebagainya. Lebih dari itu 
faktor-faktor tersebut hanyalah merupakan atribut kemiski-
nan saja, tetapi kemiskinan itu sendiri berakar dari sejarah 
eksploitasi, terutama yang dilakukan oleh kekuatan kapitalis 
asing atau internasional yang melakukan penetrasi, domi-
nasi dan pengerukan keuntungan dari daerah pinggiran ke 
pusat-pusat metropolis.

Kemiskinan menurut Islam

Pengertian kemiskinan adalah akar kata dari miskin 
dengan awalan ke dan akhiran an yang menurut kamus ba-
hasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan kefaki-
ran yang berasal dari asal kata fakir dengan awalan ke dan 
akhiran an. Dua kata tersebut seringkali juga disebutkan se-
cara bergandengan, fakir miskin dengan pengertian orang 
yang sangat kekurangan. Al-Qur’an memakai beberapa kata 
dalam menggambarkan kemiskinan, yaitu faqir, miskin, 
as-sail dan al-mahrum, tapi dua kata yang pertama paling 
banyak disebutkan dalam ayat Al-Qur’an. Kata fakir sendiri 
dijumpai dalam Al-Qur’an sebanyak 12 kali dan kata miskin 
disebut sebanyak 25 kali, yang masing-masing digunakan 
untuk pengertian yang bermacam-macam.
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Mengenai kata Fakir, Raqib al-Isfahani, ahli fiqih dan ahli 
tafsir, menyebutkan ada empat macam pengertian fakir. 
Pertama, fakir dalam arti orang yang memerlukan kebutu-
han hidup yang primer, yaitu makanan, minuman, tempat 
tinggal dan keamanan. Kedua, fakir dalam arti orang yang 
tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer, 
tetapi ia dapat menjaga dirinya dari meminta-minta. Ketiga, 
fakir dalam fakir jiwanya. Ini termasuk golongan fakir yang 
paling buruk karena dapat mendorong orang itu kepada 
kekafiran. Keempat, fakir dalam arti orang yang selalu mera-
sa butuh kepada petunjuk dan bimbingan Tuhan, sehingga 
orang tersebut tidak merasa sombong.

Pengertian fakir selanjutnya dibahas dalam ilmu fikih. 
Sayid Sabiq, ahli fiqih dari Mesir, mengatakan bahwa yang 
tergolong orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta 
sebanyak satu nisab yaitu  sejumlah minimal harta kekaya-
an yang harus dikeluarkan zakatnya dalam waktu tertentu. 
Ketentuan ini dapat dipahami dari hadist Rasulullah SAW 
yang diriwayatkan oleh Mu’az bin Jabal, “Diambil dari harta 
orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir.” 
Dari hadist ini ulama fiqih memahami bahwa orang-orang 
yang memiliki harta sebanyak satu nisab zakat telah dina-
makan kaya, sedangkan yang memiliki harta kurang dari 
satu nisab zakat dinamakan fakir.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, fakir adalah 
orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab atau 
mempunyai harta satu nisab atau lebih tetapi habis digu-
nakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun 
Imam Malik, mengatakan bahwa fakir adalah orang yang 
mempunyai harta yang jumlahnya tidak mencukupi untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa satu tahun. 
Imam Asy-Syafi’i mengatakan bahwa fakir adalah orang yang 
tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta 
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dan usaha tetapi kurang dari setengah kebutuhan hidupnya 
dan tidak ada orang yang berkewajiban menanggung biaya 
hidupnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa fa-
kir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempu-
nyai harta tetapi kurang dari setengah keperluannya.

Mengenai kata miskin, sebagaimana kata fakir, kata 
miskin pun mengalami pengertian yang bermacam-macam. 
Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa 
orang miskin adalah orang yang memiliki harta setengah 
dari kebutuhan hidupnya atau lebih tetapi tidak mencukupi. 
Dari segi kekurangan harta yang dimilikinya dan kedudukan-
nya sebagai salah satu penerima zakat tampak ada perbe-
daan. Dalam hadist Nabi Muhammad SAW dijelaskan bah-
wa di antara ciri-ciri orang miskin itu adalah orang fakir yang 
enggan meminta-minta kepada orang lain, “Orang miskin 
itu bukanlah orang yang engkau berikan sebutir atau dua 
butir kurma, sesuap atau dua suap makanan, melainkan 
orang miskin itu adalah orang yang memelihara dirinya dari 
meminta-minta.” (HR. Abu Dawud)

Oleh karenanya dalam Islam orang miskin itu mem-
peroleh hak-hak sebagai berikut:

1. Orang miskin yang termasuk salah seorang yang berhak 
memperoleh harta dari fidyah atau denda orang yang ti-
dak dapat melaksanakan kewajiban agama karena uzur.

2. Orang miskin yang berhak mendapatkan perlindungan 
atas hak-haknya.

3. Orang miskin yang berhak mendapatkan dana yang 
diperoleh dari kafarat yang dibayar oleh orang yang 
melakukan zihar (perkataan suami terhadap isterinya 
yang mengandung maksud menyamakan isterinya de-
ngan ibunya sendiri).
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4. Orang miskin yang mendapatkan dana yang diperoleh 
dari kafarat yang dibayar oleh orang yang melanggar 
sumpahnya secara sengaja.

5. Orang miskin yang mendapatkan dana dari orang yang 
melanggar larangan pada waktu melakukan ihram.

6. Orang miskin yang termasuk salah seorang yang boleh 
menerima harta dari rampasan perang.

7. Orang miskin yang boleh menerima harta dari zakat.

Meraih kemakmuran dalam Islam

Allah SWT sesungguhnya telah menciptakan manusia, 
sekaligus menyediakan sarana-sarana untuk memenuhi ke-
butuhannya. Bahkan tidak hanya manusia, seluruh makhluk 
yang telah, sedang dan akan diciptakan, pasti Allah SWT me-
nyediakan rizki baginya. Tidaklah mungkin, Allah SWT men-
ciptakan berbagai makhluk, lalu membiarkan begitu saja 
tanpa menyediakan rizki bagi mereka.

Allah SWT telah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 40, 
“Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu 
rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu 
(kembali). Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan 
dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian 
itu? Maha Suci Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka 
persekutukan.”

“Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di 
bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia 
mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpa-
nannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mah-
fuz). (Hud: 6).
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Nah kalo misalnya begitu, mengapa terjadi kemiskinan? 
Seolah-olah kekayaan alam yang ada, tidak mencukupi ke-
butuhan manusia yang populasinya terus bertambah. Dalam 
pandangan ekonomi kapitalis, problem ekonomi disebabkan 
oleh adanya kelangkaan barang dan jasa, sementara popu-
lasi dan kebutuhan manusia terus bertambah. Akibatnya, 
sebagian orang terpaksa tidak mendapat bagian, sehingga 
terjadilah kemiskinan. Pandangan ini jelas-jelas keliru, batil, 
dan bertentangan dengan fakta.

Merupakan hal yang wajib kita yakini bahwa jumlah 
kekayaan alam yang disediakan oleh Allah SWT untuk ma-
nusia pasti mencukupi. Hanya saja, apabila kekayaan alam 
ini tidak dikelola dengan benar, maka akan terjadi ketimpa-
ngan dalam distribusinya. Jadi, faktor utama penyebab ke-
miskinan itu adalah buruknya distribusi kekayaan. Disinilah 
pentingnya keberadaan sebuah sistem hidup yang benar 
dan keberadaan negara yang menjalankan sistem tersebut.

Islam adalah sistem hidup yang shahih dan telah teruji. 
Islam memiliki cara yang khas dalam menyelesaikan ma-
salah kemiskinan. Syariat Islam memiliki banyak hukum 
yang berkaitan dengan pemecahan masalah kemiskinan, 
baik kemiskinan alamiah, kultural, maupun struktural. Ha-
nya saja, hukum-hukum itu tidak berdiri sendiri, melainkan 
memiliki hubungan sinergis dengan hukum-hukum lainnya. 
Jadi, dalam menyelesaikan setiap masalah, termasuk ke-
miskinan. Islam itu menggunakan pendekatan yang bersifat 
terpadu. Kemudian bagaimanakah cara Islam meraih ke-
makmuran, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, jaminan pemenuhan kebutuhan primer. Is-
lam telah menetapkan kebutuhan primer manusia terdiri 
dari pangan, sandang, dan papan. Terpenuhi tidaknya ketiga 
kebutuhan tersebut selanjutnya menjadi penentu miskin    
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tidaknya seseorang. Sebagai kebutuhan primer, tentu 
pemenuhannya atas setiap individu, tidak dapat ditawar-
tawar lagi. Oleh karena itu, Islam memberikan jaminan atas 
pemenuhan kebutuhan ini.

Adanya jaminan pemenuhan kebutuhan primer bagi se-
tiap individu, tidak berarti negara akan membagi-bagikan 
makanan, pakaian, dan perumahan kepada siapa saja, setiap 
saat dan gratis begitu saja. Sehingga terbayang, rakyat bisa 
bermalas-malasan karena kebutuhannya sudah dipenuhi. 
Ini anggapan yang keliru, jaminan pemenuhan kebutuhan 
primer dalam Islam diwujudkan dalam bentuk pengaturan 
mekanisme-mekanisme yang dapat menyelesaikan masalah 
kemiskinan. Mekanisme tersebut adalah:

1.   Mewajibkan laki-laki memberi nafkah kepada diri dan            
keluarganya. 

Islam telah mewajibkan laki-laki yang mampu dan 
membutuhkan nafkah, untuk bekerja dalam rangka 
memenuhi kebutuhannya sebagaimana yang telah difir-
mankanNya dalam surat At-Taubah ayat 105, 

Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 
rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pe-
kerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada  
(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah 
kamu kerjakan.” Dan Rasulullah SAW pun juga sudah ba-
nyak menaruh perhatian dalam anjuran bekerja untuk 
memenuhi kebutuhan rumah tangganya. 

Jadi jelas, kepada setiap laki-laki yang mampu beker-
ja, pertama kali Islam mewajibkan untuk berusaha 
sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan ke-
luarganya. Adapun terhadap wanita, Islam tidak mewa-
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jibkan mereka untuk bekerja, tetapi Islam mewajibkan 
pemberian nafkah kepada mereka.

2.  Mewajibkan kerabat dekat untuk membantu saudara-
nya. 

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak 
semua laki-laki punya kemampuan untuk bekerja men-
cari nafkah. Mereka kadang ada yang cacat mental dan 
fisik, sakit-sakitan, usianya sudah lanjut, dan lain-lain. 
Semua ini termasuk ke dalam orang-orang yang tidak 
mampu bekerja. Jika demikian keadaannya lalu siapa 
yang akan menanggung kebutuhan nafkahnya? Dalam 
kasus semacam ini, Islam mewajibkan kepada kerabat 
dekat yang memiliki hubungan darah, untuk membantu 
mereka.

Maksudnya disini, seorang waris berkewajiban sama 
seperti seorang ayah, dari segi nafkah dan pakaian. Yang 
dimaksud waris disini, bukan berarti orang yang secara 
langsung bisa mewarisi. Melainkan, yang dimaksud 
adalah siapa saja yang berhak mendapatkan waris.

Jadi jelas, jika seseorang secara pribadi tidak mampu 
memenuhi kebutuhannya, karena alasan-alasan diatas, 
maka kewajiban memenuhi nafkah, beralih ke kerabat 
dekatnya. Jika kerabat dekat diberi kewajiban untuk 
membantu saudaranya yang tidak mampu, bukankah 
hal ini akan menyebabkan kemiskinan para keluarganya 
dan dapat berdampak pada menurunnya taraf kehidu-
pan mereka? Tidak dapat dikatakan demikian! Sebab, 
nafkah tidak diwajibkan oleh syara’ (hukum Islam) ke-
pada keluarga, kecuali apabila terdapat kelebihan harta. 
Orang yang tidak memiliki kelebihan, tidak wajib bagi-
nya memberi nafkah. Sebab, memberi nafkah tidak wa-
jib kecuali atas orang yang mampu memberinya.
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Orang yang mampu menurut syara’ adalah orang 
yang memiliki harta lebih dari kebutuhan-kebutuhan 
primer dan kebutuhan pelengkap menurut standar ma-
syarakat sekitarnya.

3.    Mewajibkan negara untuk membantu rakyat miskin.

Bagaimana jika seseorang yang tidak mampu terse-
but tidak memiliki kerabat? Atau dia memiliki kerabat, 
akan tetapi hidupnya pas-pasan? Dalam kondisi sema-
cam ini, kewajiban memberi nafkah beralih ke Baitul 
Mal atau kas negara. Dengan kata lain, negara melalui 
kas negaranya, berkewajiban untuk memenuhi kebu-
tuhannya. Dengan memanfaatkan dana sosial yang di-
peroleh dari pajak yang digunakan untuk meningkatkan 
kesejahteraan hidup kaum yang lemah, kurang mampu, 
cacat fisik dan mental, para penganggur, para pelajar 
yang kekurangan biaya dan sebagainya. 

Selain itu dapat pula dilakukan dengan membatasi 
perputaran harta agar tidak hanya berputar di kalangan 
orang-orang kaya saja. Dapat pula dengan cara pemerin-
tah mengeluarkan kebijaksanaan yang menguntungkan 
semua pihak, misalnya para pemilik modal memperker-
jakan masyarakat untuk mengolah modalnya.

4.  Mewajibkan kaum Muslim untuk membantu rakyat 
miskin.

Apabila di dalam Baitul Mal atau kas negara tidak 
ada harta sama sekali, maka kewajiban menafkahi orang 
miskin beralih kepada kaum Muslim secara kolektif. 
(Adz-Dzariyat: 19)

Rasulullah SAW juga bersabda, “Siapa saja yang men-
jadi penduduk suatu daerah, di mana di antara mereka 
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terdapat seseorang yang kelaparan, maka perlindu-
ngan Allah Tabaraka Wata’ala terlepas dari mereka.” 
(HR. Imam Ahmad)

“Tidaklah beriman kepadaKu, siapa saja yang tidur 
kekenyangan, sedangkan tetangganya kelaparan, se-
mentara dia mengetahuinya.” (HR. Al-Bazzar)

Nah secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan 2 
cara. Pertama, kaum Muslim secara individu membantu 
orang-orang yang miskin. Kedua, negara mewajibkan 
dharibah (pajak) kepada orang-orang kaya, hingga men-
cukupi kebutuhan untuk membantu orang miskin. Jika, 
dalam jangka waktu tertentu, pajak tersebut tidak di-
perlukan lagi, maka pemungutannya oleh negara harus 
dihentikan.

Begitulah mekanisme bagaimana Islam meningkatkan 
kemakmuran serta mengatasi masalah kemiskinan secara 
langsung. Awalnya, orang yang bersangkutan diwajibkan 
untuk mengusahakan nafkahnya sendiri. Apabila tidak 
mampu, maka kerabat dekat yang memiliki kelebihan harta 
wajib membantu. Apabila kerabat dekatnya tidak mampu, 
atau tidak mempunyai kerabat dekat, maka kewajiban bera-
lih kepada kas zakat. Apabila tidak ada, wajib diambil dari 
Baitul Mal, dari kas lainnya. Apabila tidak ada juga, maka ke-
wajiban beralih ke seluruh umat Muslim. Secara teknis, hal 
ini dapat dilakukan dengan cara kaum Muslim secara indi-
vidu membantu orang yang miskin, dan negara memungut 
pajak dari orang-orang kaya, hingga mencukupi.

Kedua, langkah Islam dalam meraih kemakmuran yaitu 
pengaturan kepemilikan. Pengaturan kepemilikan ini me-
miliki hubungan yang sangat erat dengan masalah kemiski-
nan dan upaya untuk mengatasinya. Syariat Islam telah me-
ngatur masalah kepemilikan ini, sedemikian rupa sehingga 
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dapat mencegah munculnya masalah kemiskinan. Bahkan, 
pengaturan kepemilikan dalam Islam, memungkinkan ma-
salah kemiskinan dapat diatasi dengan sangat mudah.

Pengaturan kepemilikan ini paling tidak berkenaan de-
ngan 3 aspek yaitu, jenis-jenis kepemilikan, pengelolaan 
kepemilikan dan pendistribusian kekayaan di tengah-tengah 
masyarakat. Lebih lanjut kita akan uraikan satu persatu.

Aspek pertama yaitu jenis-jenis kepemilikan. Syariat Is-
lam mendefinisikan kepemilikan itu sebagai izin untuk me-
manfaatkan suatu zat atau benda. Terdapat 3 macam kepe-
milikan dalam Islam yaitu kepemilikan individu, kepemilikan 
umum dan kepemilikan negara.

Kepemilikan individu adalah izin dari Allah SWT kepada 
individu atau seseorang untuk memanfaatkan sesuatu. Allah 
SWT telah memberikan hak kepada individu untuk memiliki 
harta baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ten-
tu sepanjang harta tersebut diperoleh melalui sebab-sebab 
yang dibolehkan, misalnya saja hasil kerja, warisan, pembe-
rian negara, hadiah dan lain-lain.

Adanya kepemilikan individu ini, menjadikan seseorang 
termotivasi untuk berusaha mencari harta, untuk mencuku-
pi kebutuhannya. Sebab, secara naluriah, manusia memang 
memiliki keinginan untuk memiliki harta. Dengan demikian, 
seseorang akan berusaha agar kebutuhannya tercukupi. 
Dengan kata lain, dia akan berusaha untuk tidak hidup 
miskin.

Sedangkan kepemilikan umum adalah izin dari Allah 
SWT kepada masyarakat untuk secara bersama-sama dapat 
memanfaatkan sesuatu. Aset yang tergolong kepemilikan 
umum ini tidak boleh sama sekali dimiliki secara individu, 
atau di monopoli oleh sekelompok orang. Aset yang ter-
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masuk jenis ini adalah: pertama, segala sesuatu yang men-
jadi kebutuhan vital masyarakat, dan akan menyebabkan 
persengketaan jika ia lenyap, misalnya saja: padang rumput, 
air, pembangkit listrik, dan lain-lain. Kedua, segala sesuatu 
yang secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh indivi-
du, misalnya saja: sungai, danau, laut, jalan umum, dan lain-
lain. Ketiga, barang tambang yang depositnya sangat besar, 
misalnya: emas, perak, minyak, batu bara dan lain-lain.

Dalam prakteknya, kepemilikan umum ini dikelola oleh 
negara, dan hasil keuntungannya dikembalikan kepada ma-
syarakat. Bisa dalam bentuk harga yang murah, atau bahkan 
gratis dan lain sebagainya. Adanya pengaturan kepemilikan 
umum semacam ini, jelas menjadikan aset-aset strategis 
masyarakat dapat dinikmati bersama-sama. Tidak dimono-
poli oleh seseorang atau sekelompok orang apalagi perusa-
haan asing, sehingga yang lain tidak memperoleh apa-apa 
sebagaimana yang terjadi dalam sistem kapitalis. Dengan 
demikian masalah kemiskinan dapat dikurangi, bahkan dia-
tasi dengan adanya pengaturan kepemilikan umum sema-
cam ini.

Selanjutnya adalah kepemilikan negara, maksudnya 
adalah setiap harta yang menjadi hak umat Muslim, tetapi 
hak pengelolaannya diwakilkan pada pemimpin sesuai ijti-
hadnya sebagai kepala negara. Aset yang termasuk jenis 
kepemilikan ini di antaranya pabrik-pabrik, mesin-mesin, 
dan lain-lain. Adanya kepemilikan negara dalam Islam, jelas 
menjadikan negara memilki sumber-sumber pemasukan, 
dan aset-aset yang cukup banyak. Dengan demikian negara 
akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pe-
ngatur urusan rakyat. Termasuk di dalamnya adalah mem-
berikan jaminan pemenuhan kebutuhan rakyat miskin.

Aspek kedua yaitu pengelolaan kepemilikan. Penge-
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lolaan kepemilikan ini dalam Islam mencakup 2 aspek, 
yaitu pengembangan harta dan penginfaqkan harta. Baik 
pengembangan harta maupun penginfaqkan harta, Islam 
telah mengatur dengan berbagai hukum Islam, misalnya 
saja, melarang seseorang untuk mengembangkan hartanya 
dengan cara ribawi, atau melarang seseorang bersifat kikir, 
dan sebagainya. Atau misalnya lagi, Islam mewajibkan se-
seorang untuk menafkahkan atau menginfaqkan hartanya 
untuk anak istrinya, untuk membayar zakat, sedekah dan 
lain-lain. Jelaslah, bahwa dengan adanya pengaturan pe-
ngelolaan kepemilikan, akan menjadikan harta itu beredar, 
perekonomian menjadi berkembang dan kemakmuran akan 
tercapai. 

Aspek ketiga yaitu dengan distribusi kekayaan di te-
ngah-tengah masyarakat. Buruknya distribusi kekayaan di 
tengah-tengah masyarakat telah menjadi faktor terpenting 
penyebab terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, masalah 
pengaturan distribusi kekayaan ini, menjadi kunci utama 
penyelesaian masalah kemiskinan. Dengan mengamati hu-
kum-hukum syariat Islam yang berhubungan dengan ma-
salah ekonomi, akan kita jumpai secara umum bahwa 
hukum-hukum tersebut senantiasa mengarah pada terwu-
judnya distribusi kekayaan secara adil dalam masyarakat. 
Sebaliknya hukum kapitalis justru mendistribusikan kekaya-
an itu kembali kepada yang kaya lagi. Apa yang telah diurai-
kan sebelumnya tentang jenis-jenis kepemilikan dan penge-
lolaan kepemilikan, jelas sekali, secara langsung atau tidak 
langsung mengarah kepada terciptanya distribusi kekayaan.

Kita juga bisa melihat, misalnya, dalam hukum waris. 
Secara rinci syariat mengatur kepada siapa harta warisan 
harus dibagikan. Jadi seseorang tidak bisa dengan bebas 
mewariskan hartanya kepada siapa saja yang dikehendaki. 
Sebab, bisa berpotensi pada distribusi yang tidak adil. Lebih 
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dari itu, negara berkewajiban secara langsung melakukan 
pendistribusian harta kepada setiap individu rakyat yang 
membutuhkan. Misalnya, negara memberikan sebidang ta-
nah kepada seseorang yang mampu untuk mengelolanya. 
Bahkan setiap individu berhak menghidupkan tanah mati, 
dengan menggarapnya, yang dengan cara itu dia berhak me-
milikinya. 

Seperti apa yang terjadi di Afrika Selatan, bagi siapa yang 
mau mengelola lahan maka diberikanlah lahan dan mereka 
pun mengelolanya menjadi kebun anggur, apel, dan buah-
buahan lainnya kemudian dapat hidup dari hasil penjua-
lannya. Tapi sebaliknya, negara berhak mengambil tanah 
pertanian yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun 
berturut-turut. Semua itu menggambarkan, bagaiman sya-
riat Islam menciptakan distribusi kekayaan, sekaligus men-
ciptakan produktivitas sumber daya alam dan sumber daya 
manusia, yang dengan sendirinya dapat mengatasi masalah 
kemiskinan.

Ketiga, cara Islam dalam meraih kemakmuran yaitu pe-
nyediaan lapangan kerja. Menyediakan lapangan pekerjaan 
merupakan kewajiban negara. Dalam sebuah riwayat diceri-
takan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan 2 dirham 
kepada seseorang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 
“Makanlah dengan satu dirham, sisanya belikan kapak, lalu 
gunakan ia untuk bekerja.”

Begitulah, ketika syariat Islam mewajibkan seseorang 
untuk memberi nafkah kepada diri dan keluarganya, maka 
syariat Islam pun mewajibkan negara untuk menyediakan 
lapangan pekerjaan. Dengan cara ini, setiap orang dituntut 
akan produktif, sehingga kemiskinan dapat teratasi.

Keempat yaitu penyediaan layanan pendidikan. Ma-
salah kemiskinan itu seringkali muncul akibat rendahnya 
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kualitas sumberdaya manusia, baik dari sisi kepribadian 
maupun keterampilan. Inilah yang disebut dengan kemiski-
nan kultural. Masalah ini dapat diatasi melalui penyediaan 
layanan pendidikan oleh negara. Hal ini dimungkinkan, 
karena pendidikan dalam Islam mengarah pada 2 kualifi-
kasi penting, yaitu terbentuknya berkepribadian Islam yang 
kuat dan berakhlak, sekaligus memiliki keterampilan untuk 
berkarya.

Syariat Islam telah mewajibkan negara untuk menye-
diakan layanan pendidikan secara cuma-cuma kepada 
rakyat. Sebab, pendidikan memang merupakan kebutuhan 
dasar bagi setiap individu rakyat. Layanan pendidikan ini 
akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan se-
lanjutnya akan mewujudkan individu-individu yang kreatif, 
inovatif dan produktif. Dengan demikian kemiskinan kultural 
dapat teratasi.

Keberhasilan Islam mengatasi kemiskinan

Solusi yang ditawarkan Islam dalam mengatasi kemiski-
nan, sebagaimana yang telah saya uraikan tadi, bukanlah 
sesuatu yang menarik sebatas dalam tataran konsep se-
mata. Perjalan panjang sejarah umat Muslim, membuktikan 
bahwa solusi tersebut benar-benar dapat direalisasikan.   
Yaitu ketika kita umat Muslim benar-benar menetapkan      
Islam secara kaffah tidak setengah-setengah.

Pada batasnya, tugas mulia hadirnya agama itu adalah 
untuk membangkitkan umat dari ketertinggalan. Keterting-
galan yang berarti kemiskinan dalam Islam dianggap sebagai 
persoalan yang serius sekaligus berbahaya, karena kemiski-
nan terkadang menjadikan tingkat keimanan menjadi ter-
ganggu dan justru dikhawatirkan akan hilang, atau dengan 
kata lain menjadi kafir.
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Dalam kitab al-Amwaal karangan Abu Ubaidah, dicerita-
kan bahwa Khalifah Umar bin Khathab pernah berkata kepa-
da pegawainya yang bertugas membagi-bagikan sodaqah, 
“Jika kamu memberikan, maka cukupkanlah,” selanjutnya 
berkata lagi, “Berilah mereka itu sedekah berulangkali seka-
lipun salah seorang diantara mereka memiliki seratus onta.” 
Nah beliau pun tak segan menerapkan politik ekonomi yang 
memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer rak-
yat. Beliau mengawinkan kaum Muslim yang tidak mampu 
membayar hutang-hutang mereka dan memberikan biaya 
kepada para petani agar mereka bisa menanami tanahnya.

Kondisi politik ini pun terus berlangsung hingga masa 
Daulah Umayyah di bawah pemerintahan Khalifah Umar 
bin Abdul Aziz. Pada saat itu rakyat sudah sampai pada taraf 
hidup dimana mereka tidak memerlukan bantuan harta lagi. 
Nah, pada tahun kedua masa kepemimpinannya, Umar bin 
Abdul Aziz pun menerima kelebihan uang Baitul Mal secara 
berlimpah dari Gubernur Irak. Beliau lalu mengirim surat 
kepada gubernur tersebut, “Telitilah, barang siapa berhu-
tang, tidak berlebih-lebihan dan berfoya-foya, maka bayar-
lah hutangnya.” Kemudian gubernur itu mengirim kembali 
jawaban kepada beliau, “Sesungguhnya aku telah melunasi 
hutang orang-orang yang mempunyai tanggungan hutang, 
sehingga tidak ada seorang pun di Irak yang masih mem-
punyai hutang, maka apa yang harus aku perbuat terhadap 
sisa harta ini?”

Umar bin Abdul Aziz pun mengirimkan balasan jawa-
ban, “Lihatlah setiap jejaka yang belum menikah, sedang-
kan ia menginginkan menikah, kawinkanlah dia dan bayar 
mas kawinnya.” Gubernur itu ternyata mengirimkan berita 
lagi bahwa dia sudah melaksanakan semua perintahnya, 
tetapi harta masih juga tersisa. Selanjutnya Umar bin Ab-
dul Aziz pun mengirimkan surat lagi kepadanya, “Lihatlah 
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orang-orang Ahlu Dzimmah (orang non-Muslim yang hidup 
dibawah naungan negara Khilafah) yang tidak mempunyai 
biaya untuk menanami tanahnya, berilah dia apa-apa yang 
dapat mensejahterakannya.” Bahkan karena bingungnya 
dalam kesempatan lain, Umar bin Abdul Aziz memerin-
tahkan para pegawainya untuk mengumumkan setiap hari 
di kerumunan khalayak ramai, untuk mencukupi kebutu-
hannya masing-masing, “Wahai manusia! Adakah diantara 
kalian orang-orang yang miskin? Siapakah yang ingin kawin? 
Kemanakah anak-anak yatim?” Ternyata apa yang terjadi 
sahabatku, tidak seorang pun datang memenuhi seruan pe-
ngumuman itu.

Yang patut diketahui dan diperhatikan bahwa jaminan 
pemenuhan kebutuhan hidup ini, tidak hanya diberikan ke-
pada umat Islam saja, tetapi juga kepada orang-orang non-
Muslim. Dalam hal ini, orang-orang non-Muslim yang men-
jadi warga negara Daulah Khilafah, mempunyai hak yang 
sama dengan orang Muslim tanpa ada perbedaan.

Sebagai contoh misalnya saja, dalam akad dzimmah yang 
ditulis oleh Khalid bin Walid ketika menduduki Hirah di Irak 
yang kebanyakan beragama Nasrani, beliau berkata, “Saya 
tetapkan bagi mereka, orang yang lanjut usia yang sudah ti-
dak mampu bekerja atau ditimpa suatu penyakit, atau tadi-
nya kaya kemudian jatuh miskin, sehingga teman-temannya 
dan para penganut agamanya memberi sedekah, maka saya 
membebaskannya dari kewajiban membayar jizyah. Dan 
untuk selanjutnya dia beserta keluarga yang menjadi tang-
gungannya, menjadi tanggungan Baitul Mal umat Muslim.” 
Peristiwa ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Khali-
fah Abu Bakar as-Shiddiq Radhiallahu ‘Anhu.

Sama halnya dengan Khalifah Umar bin Khatab Radhialla-
hu ‘Anhu. Beliau pernah menjumpai seorang Yahudi tua yang 
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ketika itu sedang mengemis. Ketika ditanyakan kepadanya, 
ternyata usia tua dan kebutuhan telah mendesaknya untuk 
mengemis. Umar pun lantas segera membawanya kepada 
bendahara Baitul Mal dan memerintahkan agar ditetapkan 
bagi orang tua itu, dan orang-orang seperti dia, sejumlah 
uang dari Baitul Mal yang cukup baginya dan dapat mem-
perbaiki keadaannya. Umar berkata, “Kita telah bertindak ti-
dak adil terhadapnya, menerima pembayaran jizyah darinya 
kala dia masih muda, kemudian menelantarkannya kala dia 
sudah lanjut usia.”

Di lain waktu Khalifah Umar bin Khatab Radhiallahu ‘Anhu 
ketika menyampaikan berita kemenangan kaum muslimin 
atas Qadisiyah dan berpidato di hadapan hadirin menyam-
paikan, “Aku akan tetap memperhatikan atas terpenuhinya 
kebutuhan-kebutuhan dasar hidup orang-orang yang me-
merlukan. Aku akan terus melakukan demikian meski sam-
pai habis sumber-sumber kita. Kemudian aku akan mencari 
kerja, sama dengan kalian, dan mengetahui bahwa kebutu-
han hidup semua orang telah terpenuhi. Aku disini bukan-
lah seorang raja yang akan memperbudak kalian, tetapi aku 
disini telah dipercaya dengan penuh rasa tanggung jawab 
akan melayani kalian.”

Tiap-tiap orang yang tidak dapat mencari nafkah ber-
hak mendapatkan kebutuhan dasar hidupnya tanpa ada 
diskriminasi apa pun, seperti menurut perbedaan kasta 
atau kedudukan, akidah atau agama. Suatu negara dalam 
tatanan pemerintahan Islam telah terikat harus memberi-
kan sokongan bagi mereka yang tidak mempunyai apa-apa 
untuk dapat hidup. Al-Mawardi dalam karyanya, Al-Ahkam 
as Sulthaniyyah, menanggapi hal ini sebagai salah satu ke-
wajiban fundamental pemerintah Islam untuk menjamin 
kehidupan rakyatnya dan mendistribusikan sumbangan 
serta sedekah kepada orang-orang yang berhak mendapat-
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kannya. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, 
“Pemerintah adalah pelindung bagi setiap orang yang tidak 
mempunyai pelindung.”

Demikianlah beberapa gambaran sejarah kaum Muslim, 
yang menunjukkan betapa Islam yang mereka terapkan ke-
tika itu benar-benar membawa keberkahan dan kesejahte-
raan hidup. Bukan hanya bagi umat Islam tapi juga bagi umat 
non-Muslim yang hidup di bawah naungan Nasrani. Islam 
bukanlah agama ritual semata, melainkan sebuah ideologi 
pandangan hidup. Sebagai sebuah ideolog yang shahih, ten-
tu Islam memiliki cara-cara yang lengkap untuk mengatasi 
berbagai problematika manusia, termasuk masalah kemiski-
nan. Dari pembahasan bab ini, tampaklah bagaimana ke-
handalan Islam dalam mengatasi problem kemiskinan. Apa-
bila saat ini kita menyaksikan banyak sekali kemiskinan yang 
justru melanda umat Islam, hal itu lebih disebabkan karena 
mereka sendiri tidak menerapkan hidup sesuai dengan pan-
dangan Islam, tetapi lebih percaya dan yakin akan sistem 
hidup selain Islam (kapitalis, sosialis, komunis,dll) yang me-
reka terapkan saat ini, sehingga meskipun kekayaan alam-
nya melimpah, tetap saja akan hidup dalam kemiskinan. 

Allah SWT berfirman, “Dan barangsiapa berpaling dari 
peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidu-
pan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada 
hari Kiamat dalam keadaan buta.”

“Dia berkata, “Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan 
aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat meli-
hat?”

Dia (Allah) berfirman, “Demikianlah, dahulu telah datang 
kepadamu ayat-ayat Kami, dan kamu mengabaikannya, jadi 
begitu (pula) pada hari ini kamu diabaikan.” (Thaha: 124-
126)
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Energi





7
Seluruh dunia pastilah memiliki kebutuhan akan 

energi. Konsumsi batu bara, minyak bumi dan gas 
secara total telah berlipat ganda sejak awal 1970an, 
dan pembangkit listrik telah bertambah tiga kali 
lipat. Namun, semua itu masih belum mencukupi. 
Terdapat lebih dari satu setengah milyar manusia 
hidup tanpa menggunakan listrik. Bahkan tanpa 
memenuhi kebutuhan itu, permintaan terhadap  
energi diperkirakan masih akan bertambah sebesar 
50 persen hingga tahun 2030.

Di era minyak telah banyak menghasilkan 
teknologi sendiri, keseimbangan kekuasaan, eko-
nominya sendiri dan pola-pola hidupnya sendiri. 
Masa depan keamanan energi akan memainkan pe-
ran sentral dalam keseimbangan global kekuasaan. 
Tak heran tren yang muncul pun akan menciptakan 
beberapa adegan geopolitik global. Dalam tulisan 
ini saya akan mencoba menguraikan bagaimanakah 
isu energi dapat mengemuka menjadi isu global.



209 – Isu Energi 

Geopolitik Energi

Kepentingan Timur Tengah secara bertahap pun bergeser 
dari wilayah unipolar (Amerika) kepada wilayah multipolar. 
Amerika akan lebih menghadapi persaingan dari Cina dan 
India atas akses minyak Timur Tengah. Naiknya permintaan 
global atas minyak dipimpin oleh Cina yang ekonominya 
terus ‘booming’, dan yang lebih sedikit, oleh ekspansi eko-
nomi India. Kedua negara itu kini semakin bersaing dengan 
Amerika, Uni Eropa dan Jepang untuk mendapat bagian ter-
besar produksi minyak dunia.

Permintaan minyak yang lebih besar mempengaruhi ke-
mampuan Amerika untuk menarik dirinya keluar dari penu-
runan produksi dan menciptakan inflasi di seluruh dunia 
Barat. Jika sewaktu-waktu Cina pada masa mendatang ha-
rus mengembangkan kemauan politik dan ambisinya, hal itu 
dilakukan dalam posisi ekonominya yang relatif kuat untuk 
melemahkan Amerika secara substansial. 

Rusia adalah produsen utama gas alam, salah satu pro-
dusen minyak terkemuka, dan sebuah negara pemenang 
global. Hubungan antara Uni Eropa dan Rusia sekarang di-
dominasi oleh Rusia, dan pada masa depan akan membuat 
Eropa bergantung pada minyak dan gas dari Rusia. Gun-
cangan minyak tahun 1970an memiliki efek yang berbeda 
pada berbagai negara Eropa. Inggris mempunyai beberapa 
sumber minyak di Laut Utara dan prospek sepertinya untuk 
mendapatkan lebih, seperti yang dialami Norwegia. Seba-
liknya Jerman dan Prancis memiliki sedikit atau malahan 
tidak punya minyak sendiri. Guncangan perbedaan pada 
periode mendatang dalam hal kelangkaan minyak akan 
membuat wilayah Eropa lebih sulit bertahan. 

Vladimir Putin telah menggunakan minyak dan gas seba-
gai senjata diplomatik terhadap negara-negara Eropa, yang 
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telah berbaris meminta minyak dan gas Rusia pada bulan 
Juni 2007 setelah mereka melakukan tuntutan berlebihan 
terhadap Rusia. Mungkin masih teringat ketika Eropa dilan-
da musim dingin sedangkan pasokan gas alam Rusia yang 
berfungsi sebagai energi penghangat terhenti beberapa 
saat saja. Banyak warga Eropa yang menderita akibat bo-
cornya saluran gas alam tersebut. 

Berbeda dengan Cina dan India, Rusia memiliki sejarah 
kekuatan politik dan kedewasaan, dan bukti selama dua ta-
hun terakhir adalah bahwa Rusia telah mulai kembali mene-
mukan dirinya sebagai kekuatan regional setelah mengam-
bil kembali Kazakhstan dan Uzbekistan dari cengkeraman 
Amerika dan berhasil menghentikan pengaruh tiga revolusi 
di wilayah itu. Amerika pun semakin khawatir akan pertum-
buhan ekonomi dan pengaruh politik Rusia. 

Salah satu prestasi Amerika tahun 1970an adalah de-
ngan mematok harga (pegging) minyak dengan dolar. Ini 
berarti bahwa transaksi minyak di pasar internasional di-
lakukan hanya dengan dolar. Hal ini telah memungkinkan 
Amerika untuk mempertahankan dolar sebagai mata uang 
utama dunia dan mata uang pilihan untuk cadangan devisa. 

Saat ini Uni Eropa yang dipimpin oleh Prancis dan Jerman 
semakin menyerukan negara-negara lain untuk mematok 
harga minyak dengan mata uang Euro sehingga bisa mem-
berikan stabilisasi harga minyak dan memberikan pendapa-
tan yang stabil bagi negara-negara penghasil minyak. Na-
mun, hal ini akan berdampak parah terhadap dolar sebagai 
mata uang jika itu terjadi dan akan melanggengkan krisis 
ekonomi Amerika karena akan lebih mendevaluasi mata 
uang dolar. 

Pemerintahan dan perusahaan-perusahaan di seluruh 
dunia terus melihat bahan bakar fosil (minyak, batubara dan 



211 – Isu Energi 

gas) sebagai prinsip sumber energi dunia untuk masa men-
datang. Menurut sebagian besar perkiraan, bahan bakar 
ini dapat memuaskan lebih dari 85 persen plus kebutuhan      
energi global pada tahun 2030. Dengan konsumen yang 
telah ada dan konsumen yang baru bergantung pada bahan 
bakar tradisional ini, sementara energi alternatif masih ba-
nyak dilihat kurang praktis, maka perjuangan atas sumber-
sumber bahan bakar tradisional tersebut akan lebih intensif.

Meskipun saat ini terjadi kelangkaan pasokan minyak di 
seluruh dunia, hal ini tidak akan mengurangi arti pentingnya 
Timur Tengah. Bahkan wilayah ini akan menjadi kawasan 
paling penting di dunia. Hal ini karena 61 persen cadangan 
minyak dunia berada di Timur Tengah. Jumlah cadangan 
minyak yang ‘terbukti’ adalah jumlah yang ditunjukkan oleh 
informasi geologi dengan jumlah yang pasti dari cadangan-
cadangan yang sudah diketahui. Dari triliunan barel minyak 
pada saat ini diperkirakan hanya 39 persen saja berada di 
luar Timur Tengah. Saat ini, 61 persen cadangan minyak du-
nia berada di tangan rezim Timur Tengah seperti misalnya 
Arab Saudi 22 persen, Kuwait 9 persen, Iran 8 persen, Irak 
11 persen, Uni Emirat Arab 9 persen dan Libya 2 persen. 

Saat ini saja dari 11 juta barel perhari (bpd), Amerika 
Serikat mengimpor 3 juta barel perhari dari Timur Tengah. 
Namun, pada tahun-tahun mendatang ketergantungan 
pada Timur Tengah diproyeksikan meningkat dengan pesat. 
Hal ini karena cadangan di luar Timur Tengah ini terkuras 
habis dengan tingkat yang jauh lebih cepat daripada di dae-
rah lain. Rasio keseluruhan cadangan produksi teratas yang 
mana merupakan indikator berapa lama cadangan akan ber-
tahan dengan tingkat produksi saat ini untuk di luar Timur 
Tengah adalah sekitar 15 tahun dibandingkan dengan seki-
tar 80 tahun di Timur Tengah. Ini adalah alasan mengapa 
George Bush mengatakan pada April 2007, ketergantungan 
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Amerika pada minyak luar negeri adalah ‘pajak asing atas 
rakyat Amerika.’ 

Timur Tengah adalah salah satu wilayah yang paling 
bergejolak di dunia dan arti pentingnya akan tumbuh lebih 
kuat. Saat ini Amerika sangat mencemaskan perkembangan 
politik di wilayah ini. Kembalinya kesadaran umat Muslim 
atas kelemahan pemerintahannya yang sekuler seperti yang 
diperkirakan oleh beberapa lembaga dapat berpotensi me-
lumpuhkan ekonomi Amerika pada waktu pengaruh politik 
Amerika berada pada titik terlemah sejak akhir Perang Di-
ngin. 

Kebangkitan Cina dan India bersama dengan Brasil, Turki, 
Korea Selatan, Malaysia, Indonesia dan banyak negara Asia 
Timur berarti bahwa industri energi perlu memenuhi kebu-
tuhan para pesaing baru ini dan persyaratan yang ada dari 
negara-negara industri yang lebih matang. Sedangkan Cina 
dan India sekarang tengah mengubah peta geopolitik global. 

Cina dan India ini sedang mencari sumber energi untuk 
mereka sendiri ketika mereka kekurangan mineral. Tingkat 
pertumbuhan mereka saat ini hanya akan meningkat jika 
mereka dapat mengamankan sumber energi yang diper-
lukan. Permintaan energi India telah menciptakan suatu 
keadaan krisis energi terus-menerus. India adalah negara 
miskin dalam hal sumberdaya minyak dan saat ini sangat 
bergantung pada batu bara dan impor minyak luar negeri 
untuk kebutuhan energinya. 

Karena itu India telah membuat langkah signifikan dalam 
hal sumber daya energi terbarukan, tetapi untuk sebagian 
besar bergantung pada pipa gas Iran-Pakistan-India (IPI) 
yang telah lama tertunda. Di sisi lain, Cina, walaupun secara 
keluruhan kaya potensi energi, masih memerlukan pemba-
ngunan untuk mendapatkan cadangan energi itu. 
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Maka tak heran ketika sebagian negara dibawah pimpi-
nan Amerika mendorong untuk mengembargo minyak Iran, 
Cina dan India tidak mau begitu saja mengikutinya. Kedua 
negara ini sadar dalam beberapa dekade ke depan akan 
menjadi semakin bergantung pada energi impor yang lang-
sung membawa mereka untuk konflik persaingan dengan 
Amerika yang tagihan impornya juga semakin meningkat. 

Bagian besar dari produksi minyak dunia saat ini hanya 
berasal dari beberapa ladang minyak raksasa saja, yang 
mana 50 persen dari kebutuhan harian dunia itu berasal 
hanya dari 116 ladang minyak yang masing-masingnya 
menghasilkan lebih dari 100.000 barel perhari. Semuanya, 
kecuali empat, ditemukan lebih dari 25 tahun yang lalu dan 
banyak yang menunjukkan tanda-tanda berkurangnya kapa-
sitas. Di antaranya adalah ladang-ladang minyak terbesar 
dunia seperti misalnya Ghawar di Arab Saudi, Cantarell di 
Meksiko dan Burgan di Kuwait. Ketiga negara raksasa mi-
nyak itu menghasilkan 10 persen kebutuhan minyak harian 
dunia. Untuk setiap barel minyak yang hilang perlu ditemu-
kan tempat baru untuk mempertahankan tingkat produksi 
minyak saat ini. 

Satu-satunya sumber lain yang mungkin baru adalah 
konversi bahan bakar non-cair penopang minyak seperti 
Canadian tar sands dan minyak dari gunung berbatuan (oil 
shale) untuk menjadi minyak sintetis. Menurut perkiraan, 
dunia memiliki cukup cadangan untuk sumber-sumber non-
konvensional. 

Dengan teknologi yang ada, banyak energi yang diin-
vestasikan hanya untuk mengambil bahan-bahan tersebut 
dan mengubahnya menjadi cairan yang bisa digunakan. Na-
mun, kebanyakan bahan bakar non-konvensional hanya bisa 
memberikan kontribusi beberapa juta barel perhari untuk 
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memberi pasokan minyak global. Cara itu tidak bisa meng-
kompensasi penurunan besar atas ladang minyak konven-
sional yang utama. 

Meskipun banyak negara memproduksi minyak, sangat 
sedikit yang bisa menghasilkan banyak minyak, dan lebih 
sedikit lagi yang mampu meningkatkan produksi minyaknya. 
Jika negara-negara yang akan atau telah mencapai puncak 
produksi dihilangkan dari daftar produsen utama, maka 
hanya 15 negara yang tersisa dengan potensi penting untuk 
meningkatkan outputnya, yakni: Aljazair, Angola, Azerbai-
jan, Brazil, Iran, Irak, Kazakhstan, Kuwait, Libya, Nigeria, Qa-
tar, Rusia, Arab Saudi, UEA dan Venezuela. Beberapa negara 
lain dapat bergabung dengan kelompok istimewa ini namun 
ditetapkan tren atas kelompok istimewa ini untuk membuat 
mereka sebagai poros energi global dan pusat persaingan 
energi berikutnya.

Krisis Energi

Dunia saat ini dihadapkan kepada produksi minyak yang 
terus menurun. Sebaliknya kebutuhan akan konsumsi mi-
nyak terus meningkat sebanding dengan jumlah populasi 
yang juga terus meningkat. Saat ini bahan bakar fosil masih 
akan menjadi sumber energi primer yang dominan. Dari sisi 
konsumsi energi saja, tingkat konsumsi energi dunia tahun 
1980 hingga tahun 2000 telah mencapai 34 persen. Disam-
ping itu pertumbuhan ekonomi dunia yang relatif begitu 
tinggi merupakan salah satu faktor penting meningkatnya 
kebutuhan energi dunia.

Berangkat dari peningkatan tajam harga minyak dunia, 
telah memunculkan adanya suatu kebijakan energi nasio-
nal yang komprehensif dan terpadu. Isu keamanan energi 
kini telah menjadi salah satu isu terhangat dalam agenda 
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keamanan global dan hubungan internasional. Ada banyak 
peristiwa terjadi dalam tatanan interaksi global yang sulit 
dilepaskan keterkaitannya dengan upaya mendapatkan ak-
ses sumber daya energi.

Tanpa energi, kehidupan manusia akan musnah atau 
lumpuh. Sumber energi seperti minyak bumi, gas, dan batu 
bara berasal dari fosil. Energi jenis itu tidak dapat diperba-
rui. Artinya, kita cuma dapat menggunakannya sekali saja. 
Setelah itu, habis terbakar atau tersintesis. Selain energi 
dari fosil, ada sumber energi yang berasal dari alam dan 
dapat diperbarui, seperti energi dari matahari, panas bumi, 
air, angin, tumbuh-tumbuhan dan hewan atau yang dikenal 
dengan biomasa. Konsumsi energi terbarukan atau renew-
able tersebut masih berkisar 16 persen dari total kebutuhan 
dunia.

Sumber utama bahan bakar transportasi, rumah tangga, 
industri dan lain-lain masih sangat bergantung pada energi 
dari fosil. Dari tahun ke tahun, pengguna atau pengonsum-
si energi dari fosil terus meningkat, seiring bertambahnya 
populasi. Permintaan minyak bumi, gas dan batu bara sema-
kin tinggi. Cadangan yang makin menipis akan memuncul-
kan krisis energi yang berdampak langsung bagi masyarakat 
yakni kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif listrik, 
giliran barikutnya ada kenaikan harga pangan dan produk-
produk lain.

Total bahan baku industri dunia yang bersumber dari 
minyak bumi mencapai 76 persen. Sisanya, sekitar 11 persen 
menggunakan gas alam, 2 persen dari batu bara, dan hanya 
sekitar 11 persen industri-industri di dunia yang menggu-
nakan bahan baku dari tumbuh-tumbuhan dan hewan (bio-
massa). Artinya, dari data-data tersebut, industri-industri di 
dunia sangat bergantung pada minyak bumi. Jadi, minyak 
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bumi tak hanya sebagai bahan bakar tapi juga bahan baku 
industri.

Karena itu, krisis energi akan sangat berpengaruh dan 
mengganggu kesediaan bahan baku industri. Tak tertutup 
kemungkinan pabrik gulung tikar. Dampaknya jelas, yakni 
banyak orang kehilangan pekerjaan alias menganggur. Eko-
nomi semakin runyam. Apa kebijakan yang bisa dilakukan 
untuk mengatasi itu semua? Kita harus beralih atau mem-
perbanyak penggunaan energi dan bahan baku terbarukan. 
Begitu juga bahan baku industri dari tumbuh-tumbuhan dan 
hewan (biomassa) harus ditingkatkan. Penggunaan minyak 
bumi atau crude oil sebagai bahan baku di industri-industri 
dikurangi.

Dalam era urban masa kini, tak mengherankan jika dae-
rah perkotaan menggunakan 75 persen energi dan meng-
hasilkan 80 persen emisi gas rumah kaca. Walaupun hanya 
setengah dari jumlah seluruh umat manusia hidup di pusat 
urban, di wilayah perkotaanlah kita tinggal, bekerja, dan 
berkegiatan yang paling intensif. Penggunaan energi nuklir 
dan air cukup signifikan di beberapa negara, namun bahan 
bakar fosil masih menyumbang sekurangnya 80 persen pa-
sokan energi dunia. Permintaan terhadap minyak bumi, gas 
alam, dan batu bara diperkirakan akan terus bertambah, 
dengan peningkatan pemakaian energi yang 70 persen per 
tahunnya berasal dari kawasan ekonomi berkembang.

Masa depan Energi 

Energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk 
melakukan kerja, kapasitas, yang menyebabkan suatu ma-
teri bergerak atau berpindah. Namun pada awal sejarah ma-
nusia, umat manusia sangat tergantung sekali pada sumber 
energi alam, energi biologis dari tubuh mereka sendiri un-
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tuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, untuk ber-
buru bahan makanan dan lain sebagainya. Sekarang hampir 
seluruh aktivitas dan produksi dalam masyarakat modern 
tergantung pada penggunaan energi artifisial. Transportasi 
dan alat penerangan yang sangat dominan dalam masyara-
kat modern tidak bisa dilepaskan dari penggunaan bahan-
bahan bakar, seperti bahan bakar diesel untuk transportasi, 
batu bara yang digunakan untuk pemanasan, penerangan, 
sumber tenaga dan lain sebagainya. Paling tidak itu semua 
yang menyebabkan persoalan energi menjadi semakin se-
rius.

Ketersediaan sumber-sumber energi di seluruh dunia 
merupakan tantangan masa depan. Sebagaimana yang 
ditunjukkan oleh dua perang dunia, kontrol atas sumber-
sumber energi adalah kunci dari kesuksesan ekonomi dan 
karena itulah sangat mungkin akan pecah perang antara 
negara-negara paling kaya di dunia. 

Beberapa tren mengenai energi global yang perlu kita 
pahami paling tidak ada lima yaitu:

Pertama ialah minyak bumi. Produksi minyak dunia saat 
ini adalah sekitar 81 juta barel perhari, 29.5 juta barel dari 
jumlah itu dihasilkan oleh OPEC atau lebih dari 30 persen 
produksi minyak dunia. Para ahli geologi mengklaim bahwa 
85 persen bumi mengandung minyak. 

Kedua adalah batubara. Batubara adalah bahan fosil yang 
paling melimpah. Pemakaian bahan bakar yang memuncul-
kan revolusi industri ini terus meningkat. Cadangan batuba-
ra dunia diperkirakan bisa bertahan hingga 165 tahun lagi. 
Negara-negara penghasil utamanya adalah Amerika, Cina, 
Afrika Selatan, Australia dan Eropa. 

Ketiga yaitu gas alam. Gas alam ini bisa dianggap sebagai 
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pengganti sebagian dari minyak. Sebenarnya lebih banyak 
gas yang dihasilkan di alam dibandingkan dengan minyak. 
Namun, lebih banyak juga gas yang keluar karena tidak sem-
purnanya tempat penyimpanannya. Diperkirakan konsumsi 
global gas alam akan meningkat dua kali lipat menjelang ta-
hun 2030. 

Yang keempat yakni tenaga nuklir. Tenaga nuklir dihasil-
kan melalui fisi nuklir dengan cara memisahkan atom-atom 
pada sebuah reaktor nuklir. Atom-atom yang dipisahkan 
dalam proses fisi itu mengeluarkan energi yang sangat be-
sar, yang bisa memutar generator turbin dan menghasilkan 
listrik. 

Peranan tenaga nuklir masih menghadapi persepsi yang 
berbeda. Pada saat ini dirasakan sebagai satu-satunya al-
ternatif peralihan sebelum sumber energi yang ideal dite-
mukan. Sebagian berpendapat bahwa tenaga nuklir dapat 
membahayakan keselamatan dan sukar dikendalikan penya-
lahgunaannya. Disamping itu dampak yang membahayakan 
cukup besar dibandingkan dengan pengurangan gas rumah 
kaca karena tidak membakar bahan bakar fosil. Dari segi 
penguasaan teknologi, sebagian masyarakat masih ber-
pendapat bahwa teknologi nuklir masih di luar jangkauan 
kemampuan negara-negara Muslim.

Kelima adalah energi terbarukan. Energi terbarukan 
merupakan sebuah alternatif dari berkurangnya bahan ba-
kar fosil yang dihasilkan dari sumber-sumber alam seperti 
misalnya saja sinar matahari, angin, hujan, pasang laut dan 
panas bumi yang semuanya bisa diperbarui. Penggunaan 
energi ini bergantung pada kondisi iklim dan geografis suatu 
wilayah yang akan memakainya. Angin merupakan energi 
terbarukan yang paling matang, sementara biomass adalah 
yang paling stabil. 
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Selain teknologi panel surya dan turbin angin, energi 
terbarukan masih dalam tahap awal pengembangan, ke-
banyakan teknologi masih harus dioperasikan melalui pe-
makaian energi fosil. Sedangkan pengembangan teknologi 
terbarukan ini masih membutuhkan 20-40 tahun lagi.

Keamanan Energi

Konsep keamanan energi pada awalnya dipahami se-
bagai ketersediaannya pasokan energi dalam kuantitas yang 
cukup disertai dengan harga yang dapat terjangkau. Singkat-
nya kemudahan untuk mengakses energi yang terjangkau, 
dimana merupakan salah satu faktor penting dalam ekono-
mi modern.

Kecemasan terhadap keamanan energi pada awalnya 
muncul sekitar awal 1970-an sebagai akibat dari terjadi-
nya krisis bahan bakar minyak ketika beberapa negara-
negara pengekspor minyak yang berasal dari negara-negara 
berkembang mendirikan OPEC.

Meningkatnya persaingan dalam penyedia sumber daya 
energi juga telah membentuk formasi keamanan yang me-
mungkinkan negara penghasil minyak mengatur harga jual 
minyak, bahkan sebagai senjata yang ampuh.

Bagaimanapun kita tidak akan pernah lupa saat terjadi-
nya konflik Arab-Israel tahun 1973, ketika itu OPEC yang 
anggotanya didominasi oleh negara-negara Arab memak-
sakan agenda dan isu politik tersebut agar dapat diterima 
seluruh anggota OPEC. Ini semacam ‘bargaining chip’ bagi 
OPEC untuk melakukan embargo minyak terhadap barat.

Yang perlu diketahui bahwasannya sejak awal mula dite-
mukannya, industri minyak banyak berkaitan dengan Ameri-
ka Serikat. Selama bertahun-tahun dari tujuh perusahaan 



10 Isu Global di Dunia Islam – 220  

minyak utama yang menguasai produksi dan pemasaran 
minyak dunia, hanya dua yang tidak berasal dari Amerika 
Serikat: British Petroleum dan Shell. Lima lainnya adalah 
Texaco, Gulf, Mobil, Standard Oil of California dan raksasa 
Exxon (dulu bernama Standard Oil of New Jersey).

Paska krisis minyak dunia tahun 1973-1974, dominasi in-
dustri minyak dan kebijakan energi Amerika memasuki era 
baru, dengan munculnya beragam aktor energi internasi-
onal baru. Dalam level pemerintahan nasional seperti NIOC 
(National Iranian Oil Company), kemudian dari level organ-
isasi internasional antar-pemerintah seperti OPEC, OAPEC 
(Organization of Arab Petroleum Exporting Countries), OECD 
(Organization for Economic Cooperation and Development), 
IEA (International Energy Agency), Bank Dunia dan IMF (In-
ternational Monetery Fund). Selain itu masih ada kelompok-
kelompok non-pemerintah seperti perusahaan multinasio-
nal minyak raksasa dan kelompok lingkungan hidup.

Persepsi terhadap Energi

Permintaan akan energi itu kebanyakan dikaitkan dengan 
kegiatan ekonomi, bahkan kedepannya cenderung diiden-
tikkan dengan proyeksi kebutuhan pertumbuhan ekonomi 
serta tingkat kesejahteraan masyarakat seperti misalnya di 
sektor transportasi dan rumah tangga di beberapa negara 
berkembang. Saat ini bahan bakar fosil masih akan menjadi 
sumber energi primer yang dominan namun kenaikan ter-
besar juga terjadi pada permintaan akan batubara. Karena 
batubara masih berperan terutama untuk membangkitkan 
listrik dan sektor industri. Untuk sementara batubara be-
lum terlalu merisaukan, disamping cadangan dunia yang 
masih memadai, pengembangan teknologi untuk mengu-
rangi pencemaran terus digalakkan, serta kebijakan untuk 
menekan pelepasan gas rumah kaca dikembangkan pada 
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tingkat internasional. 

Persepsi dunia terhadap masalah energi dapat dibagi 
menjadi dua, yaitu masalah keselamatan (security) dan 
keterdukungan (sustainability). Yang pertama itu biasanya 
berkenaan dengan penyediaan (supply) dan yang kedua ter-
kait dengan permintaan beserta dampak akibatnya. Keseim-
bangan antara penyediaan dan permintaan ini dapat kita 
perhatikan melalui harga energi, sekalipun gejolak harga 
tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor non-fun-
damental, seperti geopolitik, gangguan dalam mata rantai 
penyediaan, termasuk teknis, cuaca dan sebagainya.

Persepsi terhadap ketersediaan sumberdaya energi juga 
terbagi dua, yang menganggap bahwa sumber energi dunia 
masih melimpah dan yang beranggapan bahwa akan segera 
datang masa-masa sulit, berserta akibat-akibatnya. Yang 
beranggapan bahwa sumber energi di dunia melimpah ber-
pendapat bahwa banyak sumber energi pengganti, bahkan 
yang terbarukan yang dapat digunakan bila bahan bakar fo-
sil habis. Sebaliknya yang percaya bahwa akan datang masa-
masa sulit berpendapat bahwa dibutuhkan waktu peralihan 
yang lama, karena sumber-sumber energi pangganti terse-
but terlalu mahal dan masih terlalu sulit untuk dikendalikan 
untuk mendukung tingkat produktivitas ekonomi dan ke-
hidupan yang diingini.

Energi dan Dunia Islam

Tanah kaum Muslim telah menjadi pusat konflik kolonial 
selama lebih dari satu abad. Hal ini karena Dunia Islam ti-
dak pernah kekurangan sumberdaya energi yang mendasar 
diperlukan bagi industrialisasi. Sayang, negeri-negeri umat 
Muslim itu masih terlalu ketergantungan dengan Barat 
dalam produksi energinya. Padahal jika dilihat dari peta 
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kekuatan energi Dunia Islam, sudah sepatutnya umat Mus-
lim ini dapat mengolahnya sendiri sehingga tidak mudah 
dicampuri dalam segala urusan kebijakan negaranya. Lihat 
saja misalnya: 74 persen cadangan minyak dunia, yakni le-
bih dari setengah cadangan seluruh dunia, jika dikombinasi-
kan, berada dalam tanah umat Muslim. Bahkan Dunia Islam 
memompa 42 persen dari kebutuhan harian minyak dunia, 
memiliki 54 persen dari cadangan gas dunia, memompa 30 
persen kebutuhan harian gas dunia.

Masih di negeri umat Muslim juga, kita perhatikan Arab 
Saudi yang memiliki ladang minyak Ghawar, yang merupa-
kan ladang minyak terbesar di dunia. Iran dan Qatar memi-
liki ladang South Pars North Dome. Yang terletak di Teluk 
Persia adalah ladang gas terbesar di dunia. Iran juga memi-
liki cadangan gas alam terbesar di dunia setelah Rusia. Ku-
wait, negara-kota yang kecil, memiliki 10 persen cadangan 
minyak dunia. Pembangkit Shoaiba dan tempat desalinasi 
adalah kompleks pembangkit Combine Cycle Gas Turbine 
(CCGT), Desalinasi di Arab Saudi, pembangkit listrik terbesar 
di dunia berbahan bakar fosil, serta pembangkit air dan lis-
trik terintegrasi ketiga terbesar di dunia.

Melangkah ke negeri yang mayoritas umat Muslim lain-
nya lagi seperti misalnya Kazakhstan yang mana produsen 
uraniumnya terbesar di dunia setelah Australia dan memiliki 
cadangan uranium terbesar setelah Australia. Kazakhstan 
sendiri memiliki 20 persen pasokan uranium dunia. Pakistan 
memiliki cadangan batubara terbesar setelah Amerika Seri-
kat. Ladang batubara Thar di Sindh adalah ladang batubara 
terbesar di dunia. Pembangkit Brunei Liquefied Natural Gas 
(BLNG), dibangun pada tahun 1972, adalah ladang gas alam 
cair terbesar di dunia. Qatar, Indonesia dan Malaysia adalah 
negara eksportir gas alam cair (LNG) terbesar dunia.
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Namun sedihnya, walaupun memiliki banyak kelebihan 
seperti itu, Dunia Islam memiliki infrastruktur energi yang 
buruk sekali dimana masih banyak orang hidup tanpa listrik. 
Contohnya di Arab Saudi dan negara-negara Teluk, dengan 
infrastruktur energi yang telah maju saja, banyak dari pen-
duduknya yang hidup dalam kemiskinan. Kemudian infra-
struktur di Teluk Persia dan Hijaz yang telah dikembangkan 
oleh Inggris dan Amerika Serikat. Tapi, sangat sedikit sekali 
transfer keterampilan yang dilakukan sehingga membuat 
kawasan itu bergantung pada keterampilan Barat. 

Meskipun produksi minyak dan konsumsinya akan terus 
meningkat, selama 30 tahun terakhir, sangat sedikit kilang 
yang dibangun di seluruh dunia. Wilayah yang memiliki 
cadangan minyak terbesar 61 persen dan memompa 31 
persen minyak dunia, yakni Timur Tengah, hanya bisa me-
nyuling 8 persen dari jumlah itu, sedang 76 persen minyak 
dunia disuling di daerah dengan sedikit sumber minyak, 
tetapi dengan permintaan minyak yang terus meningkat. 
Amerika menyuling 20 persen minyak dunia, sementara Ero-
pa menyuling 22 persen minyak dunia dan Timur Jauh 27 
persen dari minyak dunia. 

Oleh karena itu, meskipun Dunia Islam mempunyai 
pangsa minyak yang besar, pada dasarnya hal itu tidak ada 
gunanya karena ketidakmampuan untuk memproduksinya 
secara mandiri. Karena alasan ini sebagian besar minyak 
disalurkan untuk Timur Jauh dan Eropa untuk bisa disuling, 
lalu produknya dijual kembali kepada negara-negara Dunia 
Islam. Baru terasa ketika Amerika dan Israel berulah sedikit 
saja terhadap Iran, harga minyak langsung melonjak mahal 
dan lagi-lagi umat Muslim itu sendiri yang terkena imbas-
nya. Sudah saatnya umat Islam ini berubah dan mau belajar 
mandiri jangan terlalu ketergantungan sekali dengan Barat. 
Negara-negara di Amerika Latin semacam Kuba, Venezuela, 



10 Isu Global di Dunia Islam – 224  

Bolivia, Peru, Brazil, Cili dan Argentina saja sudah sadar ter-
hadap imperialisme Amerika dan kapitalisme neo liberal. 

Antara keuntungan, ketergantungan dan resiko

Keuntungan dari pemakaian energi lebih rumit dari 
yang tampak di permukaan. Namun, resiko yang terpen-              
ting adalah sang hantu perubahan iklim global. Penandanya, 
karbondioksida dan gas rumah kaca lainnya yang dihasilkan 
dari pembakaran bahan bakar fosil yang mengubah atmosfir 
menjadi selimut yang tebal.

Apa yang dapat dilakukan? Emisi karbondioksida yang di-
hasilkan oleh pemakaian energi diperkirakan akan mening-
kat hingga 55 persen antara tahun 2004 dan 2030. Konser-
vasi energi dan penghematan menjadi penting. Kegiatan 
lain yang sama pentingnya, yaitu penghentian penebangan 
hutan dan menanam lebih banyak pohon atau tanaman 
yang tumbuh untuk menghisap CO2 dari udara.

Sumber energi non-fosil merupakan jawaban terhadap 
upaya pencegahan perubahan iklim. Pembangkit listrik 
tenaga nuklir tak menghasilkan CO2, namun sisa pembua-
ngan dan isu keamanannya menimbulkan kontroversi ter-
hadap pembangunan reaktor baru. Tenaga angin dan so-
lar secara relatif cukup aman, namun keduanya tak dapat 
menggerakkan mobil. Bio-energi dengan kadar karbon yang 
lebih rendah seperti etanol dan biodiesel dapat melakukan-
nya, tapi kealamiannya masih dipertanyakan. 

Tidak ada solusi tunggal dalam masalah pemanasan 
global. Memastikan bahwa setiap manusia memperoleh 
keuntungan dari pemakaian energi sekaligus menjauhi ben-
cana perubahan iklim akan menjadi tantangan terbesar kita. 
Jika mau dilihat dari berbagai sisi, ada banyak ketidakseim-
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bangan (imbalance) yang menyebabkan krisis energi. Fakta 
di lapangan yang tidak dapat dibantah adalah bahwa per-
mintaan terhadap bahan bakar minyak dan gas yang tinggi, 
sehingga salah satu sumber energi mengalami pertumbu-
han yang terus-menerus. 

Kemudian penyebab yang kedua terkait dengan sebaran 
geografis dari pasokan sumber energi yang berasal dari ba-
han bakar minyak dan gas. Memang secara geografis tidak 
semua negara memiliki sumber daya energi bahan bakar 
minyak. Yang selanjutnya terkait dengan hubungan antara 
upaya diversitifikasi energi dan insentif harga. Eksplorasi 
dan eksploitasi di laut lepas pasti membutuhkan teknologi 
yang tinggi dan karena itu membutuhkan biaya dan investa-
si yang sangat besar. Belum lagi pertimbangan dampak ling-
kungan yang dipandang sebagai akibat dari proses indus-
trialisasi dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Menyadari akan terbatasnya cadangan minyak dunia 
dan ketimpangan distribusinya di berbagai belahan bumi, 
maka negara-negara maju berupaya untuk mengurangi 
ketergantungannya pada minyak dengan mengembangkan 
teknologi. Teknologi tersebut diarahkan pada peningkatan 
efisiensi energi dan pengembangannya serta pengalihan 
dari pemakaian bahan bakar. Untuk meningkatkan efekti-
vitasnya dirintislah berbagai kerjasama sektor publik dan 
sektor swasta dalam program-program nyata seperti mi-
salnya pengembangan teknologi dan pertukaran informasi. 
Nah ironisnya, negara-negara berkembang pun makin sulit 
mengejar ketertinggalan teknologi ini, tanpa upaya yang 
sistematis dan terpogram.

Terus mungkinkah bergeser dari minyak? Sebagian orang 
telah beranggapan bahwasannya energi fosil tidak akan per-
nah tergantikan oleh sumber energi alternatif. Perkemba-
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ngan saat ini pun menunjukkan fenomena transisi energi 
di berbagai negara. Di negara kita sendiri Indonesia, karena 
begitu terpesonanya pada sihir minyak sampai-sampai po-
tensi sumber daya alam lain jadi terlupakan. Padahal, seke-
dar contoh saja tahun 2007 produksi batu bara Indonesia 
diperkirakan bakal mencapai 198.000 juta ton atau naik 
23 persen dibandingkan dengan tahun 2006. Penggunaan 
biofuel maupun biodiesel hingga tenaga surya juga mulai 
diterapkan walau belum maksimal. Dan wacana yang terus 
berkembang sampai saat ini yaitu penggunaan energi nu-
klir sebagai sumber energi alternatif tapi masih banyak yang 
menentang karena kurang percaya diri.

Tentu saja keamanan akan tercipta dengan kemampuan 
negara itu sendiri dalam menghasilkan dan memanfaatkan 
dengan baik seluruh sumber daya energinya masing-masing. 
Sehingga timbul kemampuan untuk mengatasi ketergantu-
ngannya yang rawan akan berbagai macam konflik dan an-
caman-ancaman yang kemungkinan muncul dari banyak ak-
tor non-negara semacam tindakan dan serangan bersenjata 
dari teroris. Jika keadaan semacam ini tidak segera ditindak-
lanjuti dengan langkah-langkah preventif, ketergantungan 
pun akan terus berlanjut. 

Dan jangan menyesal ketika energi fosil habis atau har-
ganya melonjak tinggi kemudian pemerintah kita taunya 
hanya menaikkan harga bensin, harga bahan pokok dan 
impor sana impor sini. Ketergantungan banget soalnya, 
dan tidak pernah mau mandiri serta tidak yakin bahkan 
bisa dibilang nggak percaya dengan kemampuan anak-anak 
bangsa sendiri. Sungguh ironis, jika seperti itu kapan bangsa 
ini akan mampu bersaing dan berkompetisi? Jika semuanya 
masih diatur dan ketergantungan oleh bangsa lain.
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Melirik bahan bakar terbarukan

Bahan bakar fosil telah menghidupi umat manusia se-
lama dua abad, namun sudah tiba saatnya untuk suatu pe-
rubahan. Untungnya, terdapat beberapa pilihan lain. Energi 
dapat diperoleh dari angin, matahari, dan bahkan dapat 
diserap dari panas bumi atau ombak laut. Bahan bakar dari 
tanaman, termasuk etil alkohol (etanol) dan biodiesel, dapat 
menggantikan bensin dan solar pada kendaraan bermotor.

Konservasi dan desain yang efisien dapat membantu 
membersihkan semua jenis energi melalui penghematan. 
Hingga kini, kita hanya menggunakan dua persen energi dari 
sumber daya terbarukan itu. Jumlah itu hanyalah bagian ke-
cil dari total kebutuhan energi kita, namun investasi yang 
besar dan kebijakan terbaru dari Uni Eropa yang mendorong 
pemakaian energi dari sumber daya terbarukan mencapai 
20 persen pada tahun 2020 dapat memicu pertumbuhannya 
secara cepat dalam beberapa tahun ke depan.

Selama ini kita sering membaca kendaraan-kendaraan 
Amerika ataupun Eropa berteknologi tinggi dengan bahan 
bakar biofuel. Tampilannya yang modern dan futuristik 
kerap mengundang decak kagum. Mungkin sebagian orang 
belum tahu bahwa sebagian bahan baku biofuel (biodiesel) 
yang digunakan pada kendaraan canggih itu di impor dari 
Indonesia. Jutaan hektar hutan yang dikonversi jadi perke-
bunan kelapa sawit di Kalimantan misalnya, output CPOnya 
yang diekspor ke berbagai negara selain dijadikan sebagai 
bahan baku minyak goreng juga dipakai bahan bakar biofuel 
di negara pengimpor.

Tingginya permintaan biofuel ini, tidak heran jika be-
lakangan harga minyak goreng di dalam negeri malah 
melambung tinggi karena CPOnya banyak dijadikan bahan 
bakar. Akan tetapi, belakangan pola produksi bahan ba-
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kar nabati (BBN) atau biofuel dikritik institusi penelitian 
dan PBB karena mengabaikan faktor minimalisasi dampak 
lingkungan. Strategi yang dipakai saat ini justru cenderung 
menghasilkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang lebih 
besar dibandingkan dengan polusi akibat penggunaan mi-
nyak bumi.

Bahkan, penelitian yang dilakukan lembaga Nature Con-
servancy dan Universitas Minnesota memasukkan Indonesia 
sebagai negara yang tidak memperhatikan kelestarian ling-
kungan hidup saat memutuskan untuk mengembangkan ba-
han bakar alternatif biodiesel dari tumbuhan kelapa sawit. 
Permintaan bahan bakar biodiesel saat ini sedang tinggi, 
terutama dari kawasan Eropa. Ini karena komisi Eropa telah 
mengeluarkan peraturan yang mewajibkan sektor transpor-
tasi menggunakan biodiesel 5,75 persen hingga 2010. Ke-
mudian direncanakan meningkat lagi hingga mencapai 10 
persen pada tahun 2020. 

Namun, penanaman kelapa sawit secara besar-besaran 
untuk bahan baku biodiesel yang dilakukan dengan metode 
konservasi telah mengubah hutan menjadi perkebunan. 
Dampaknya, karbon yang tersimpan di dalam tanah lepas 
ke udara dan bereaksi dengan oksigen membentuk gas kar-
bondioksida yang berbahaya. Kebanyakan negara maju pun 
taunya hanya mementingkan keuntungan ekonomi dan pe-
ralihan minyak bumi ke energi alternatif. Negara-negara itu 
tidak secara teliti menghitung faktor minimalisasi dampak 
lingkungan sehingga terkesan hanya memindahkan masalah 
dari negara mereka ke kawasan lain. Anehnya, di negeri 
mereka sendiri gembar-gembor dan mengkritisi masalah 
krisis lingkungan tapi malahan nggak mau tau dengan ling-
kungan negara lain, padahal semua itu akibat dari konsumsi 
energi mereka juga yang begitu rakusnya untuk sektor eko-
nomi dan transportasi.
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Sebaiknya biofuel ini diletakkan sebagai prioritas yang 
paling rendah setelah sumber-sumber energi lain seperti 
panas matahari, angin, dan sungai. Ini karena energi biofuel 
yang berasal dari pohon kelapa sawit membutuhkan banyak 
lahan. Kemudian hendaknya program bahan bakar nabati 
diletakkan dalam kerangka pembangunan yang berkelan-
jutan bukan didasari oleh keuntungan ekonomi jangka 
pendek.

Selain itu, makin seriusnya krisis BBM merupakan saat 
yang tepat untuk menoleh kepada sumber energi nonkon-
vensional, baik dalam lingkup perorangan, industri, maupun 
nasional. Karena, sebenarnya, negeri kita amat diberkati 
oleh sinar matahari, angin, geotermal, dan ombak pantai 
berlimpah.

Energi sinar matahari yang dipancarkan ke planet Bumi, 
misalnya, 15.000 kali lebih besar dibandingkan penggunaan 
energi global dan 100 kali dibandingkan cadangan batu bara, 
gas, dan minyak bumi. Sementara teknologi mutakhir telah 
mampu mengubah 10-20 persen pancaran sinar matahari 
tersebut menjadi energi. Secara teoritis, untuk mencukupi 
kebutuhan energi global, penempatan peralatan tersebut 
hanya memerlukan kurang dari 1 persen permukaan bumi. 
Sebuah besaran yang jauh lebih kecil di bandingkan lahan 
yang dibutuhkan bendungan pembangkit tenaga listrik. Mu-
lanya sumber energi ini dikembangkan penggunaannya bagi 
satelit ruang angkasa. Kini, pemanfaatannya mulai menye-
bar ke kawasan industri, rumah pribadi, dan bahkan ke pe-
losok desa. 

Tak lama lagi energi sinar matahari diramal akan men-
jadi sumber energi pada pembangkit tenaga listrik kapasi-
tas besar. Sejak harga minyak pasar internasional yang terus 
berubah-berubah disertai peningkatan yang tajam, minat 
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industri pembangkit tenaga listrik pada sumber energi ter-
pebarui semakin membesar. Pertimbangan ekonomi men-
jadi alasan pertama. Kenyataannya, kini persaingan telah 
terjadi di negara-negara industri, khususnya di sektor indus-
tri kecil dan menengah. 

Menurut Report on World Development yang dipublika-
sikan oleh PBB tahun 1992, kebutuhan energi global dalam 
30 tahun ke depan meningkat dua kali lipat per tahun. Dan, 
40 tahun mendatang, kebutuhan tersebut menjadi tiga kali 
lipat atau sepadan dengan energi 20 milyar ton minyak 
bumi. Perkembangan ini ditaksir bakal mahal karena eksploi-
tasi dan eksplorasinya lebih sulit. Ada baiknya kita bayang-
kan bahwa penggunaan 20 miliar ton energi per tahun itu 
memerlukan biaya sebesar 4,5 triliun dolar AS. Separuhnya 
adalah pengeluaran negara-negara berkembang. Indonesia 
yang setiap tahun disinari energi matahari sebesar 2.500 kw 
per hrs berpotensi besar untuk keluar dari ketergantungan 
pada energi fosil, seperti Bahan Bakar Minyak.

Islam dan Energi

Alasan mendasar mengapa Dunia Islam belum mampu 
melakukan industrialisasi dan mengambil keuntungan de-
ngan kekuatan mineral yang dimilikinya adalah karena para 
penguasa umat Islam tidak pernah memiliki ambisi atau 
niat untuk memperbaiki situasi Dunia Islam. Kurangnya usa-
ha tersebut menyebabkan Dunia Islam penuh kontradiksi, 
misalnya saja Arab Saudi yang seharusnya menjadi adidaya 
dunia hanya dilihat dari minyak. Namun, kurangnya ambisi 
dan campur tangan asing telah membuat Arab Saudi men-
jadi ‘boneka mainan’, dulu bagi Inggris dan saat ini untuk 
Amerika Serikat. 

Islam mewajibkan pemimpin untuk mengurus urusan 
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umatnya karena ia akan dimintai pertanggungjawaban atas 
hal itu. Banyak ayat di Al-Qur’an yang mewajibkan umat 
Islam untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia, 
membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. 
Di ayat lain Allah SWT mencirikan umat Islam sebagai umat 
terbaik karena memiliki karakteristik seperti itu. 

Dakwah Islam pun dicapai melalui proyeksi kekuatan 
global sehingga mereka memiliki desain pada umat yang 
selalu mempertimbangkan keberadaan kekuatan penggetar 
yang sedemikian kuat dalam dirinya sendiri seperti misalnya 
dengan keberadaan minyak yang melimpah ruah, yang digu-
nakan untuk mencapai keberhasilan dalam dakwah, mence-
gah serangan dan alat pemersatu. Penguasa dan pemimpin 
dalam umat Muslim ini perlu membuktikan bahwa perlu dan 
pentingnya untuk mulai memanfaatkan serta memproduksi 
sumberdaya energinya sendiri dan memastikan ketersedia-
an bagi semua warga negaranya.

Islam juga menunjukkan bahwa listrik adalah milik umum, 
yang dikelola oleh negara dan pendapatan yang dihasilkan-
nya akan diberikan untuk kepentingan semua warga. Hal 
ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Muslim berserikat 
dalam tiga hal: air, padang rumput dan api”. 

Api telah memuat segala hal yang tersirat dalam istilah 
energi, apakah itu berasal dari pembakaran pohon, batu 
bara atau listrik. Semua ini dikategorikan di bawah kekayaan 
umum atau negara. Individu atau perusahaan tidak diizin-
kan untuk memiliki sumber-sumber listrik yang digunakan 
sebagai bahan bakar pribadi untuk mendorong pabrik-
pabrik industrinya. Sumberdaya ini adalah milik umum yang 
diawasi oleh negara dan pendapatan yang dihasilkan darinya 
disalurkan kepada warga negaranya setelah dikurangi biaya.
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Berani mengubah pandangan dan kebijakan

Minyak dan gas adalah dua komoditas yang paling pen-
ting di dunia. Laju industrialisasi bergantung pada tingkat 
ketersediaan energi. Bahkan pertanian modern bergantung 
pada gas alam sebagai bahan baku pembuat pupuk. Sum-
ber-sumber itu sangat penting untuk kehidupan masyara-
kat, yang berarti bahwa keuntungannya harus dinikmati 
bersama oleh masyarakat dan tidak dapat diprivatisasi. 

Kesadaran umat Islam akan ajarannya dan energi perlu 
ditingkatkan seiring realitas kenyataan yang ada saat ini. 
Karena energi adalah penting untuk industrialisasi, kebi-
jakan energi pemerintah di Dunia Islam perlu dilihat dan 
dianalisis lebih dalam. Karena energi dibutuhkan dalam ber-
bagai aktivitas umat ini, maka perlulah dibangun infrastruk-
tur energi modern yang mendukung di negeri-negeri umat 
Islam itu sendiri. 

Minyak dan Gas Bumi juga sudah harus dialokasikan 
untuk pemakaian yang penting seperti bahan mentah un-
tuk industri manufaktur, pertanian dan petrokimia, karena 
saat ini tidak ada energi yang bisa mengolah untuk bahan-          
bahan itu. Minyak dan Gas Bumi juga harus digunakan un-
tuk transportasi dan penghasil energi karena teknologi saat 
ini terutama dijalankan dengan sumber energi itu, tetapi 
energi alternatif lain harus tetap dicari. Hal ini akan mem-
bantu pemanfaatan yang berkelanjutan atas sumberdaya 
negara, yang memungkinkan fleksibilitas dalam penjualan 
minyak menghasilkan pendapatan, dan sebagai bantuan 
untuk membantu membawa negara-negara lain lebih dekat 
ke dalam pangkuan Dunia Islam.

Selama 40 tahun terakhir Asia Timur menikmati angka 
pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 6 persen, semen-
tara Afrika malahan mengalami penurunan sebesar 0,2 
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persen setiap tahun. Bagi Norwegia, Australia, Rusia, Malay-
sia, Botswana, Iran, Venezuela, Bolivia dan sejumlah negara 
lainnya, kekayaan alam, terutama kekayaan hasil tambang, 
merupakan berkah, bukan kutukan. Hugo Chavez dari Vene-
zuela dan Vladimir Putin dari Rusia telah melakukan kebi-
jakan nasionalisasi sumberdaya energi mereka sehingga 
dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan bu-
kannya tersedot ke kas negara perusahaan asing. 

Sejak awal, penggunaan minyak harus dilestarikan, semi-
sal untuk pengembangan angkatan bersenjata, industri 
petrokimia, kargo, penerbangan, transportasi dan pupuk. 
Mengingat 90 persen dari semua transportasi saat ini ber-
gantung pada minyak, transportasi massal alternatif harus 
dikembangkan. Hal ini berarti akan digunakannya gas alam 
terkompresi (Compressed Natural Gas) untuk angkutan 
umum dan mobil pribadi. Pakistan diperkirakan malah me-
miliki 25.1 triliun kaki kubik (tcf) cadangan gas ini. 

Hal ini mengakibatkan Pakistan memiliki jumlah gas alam 
terkompresi (CNG) tertinggi untuk menjalankan kendaraan-
kendaraan di dunia dengan meninggalkan Brazil dan Argen-
tina di belakang dalam lomba pengguna terbesar gas alam 
untuk kendaraan. Ini berarti bahwa tabungan cadangan gas 
seharusnya ditujukan misalnya untuk transportasi dalam 
negeri, dan bukan untuk perusahaan asing. Begitu juga, 
pembangkit listrik yang bergantung pada batu bara, nuklir 
dan juga energi terbarukan lainnya. Semua itu dikelola ne-
gara dan untuk kesejahteraan umat itu sendiri.

Selain itu, terlepas dari motif politik dan keamanan di 
Timur Tengah, kesadaran Iran akan pentingnya energi nu-
klir juga patut dicontoh, walaupun Barat menuduh mem-
buat senjata pemusnah masal nuklir. Iran tau bahwa energi 
fosil kelak akan habis dan ketika Barat mampu beralih dari 
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energi fosil ke energi modern semacam nuklir, akan banyak 
negara di Dunia Islam tertinggal yang tidak memiliki nu-
klir. Dan sekali lagi terciptalah ketergantungan yang akut, 
bedanya kalo dulu dalam eksplorasi minyak dan hasil tam-
bang lainnya, kelak dikemudian hari akan ketergantungan 
lagi dengan pengayaan nuklirnya. Oleh karenanya pemerin-
tah juga perlu peduli dengan pengembangan penggunaan      
energi nuklir yang aman untuk program industrialisasi yang 
besar, karena energi nuklir memiliki kapasitas pembangkit 
listrik yang sangat besar yang dibutuhkan industri-industri 
baru dalam perjalanan ekonominya.

Sesungguhnya setiap negara berkembang, bahkan ne-
gara maju, dalam menghadapi globalisasi saat ini harus me-
miliki cara sendiri agar tetap survive dan berhasil. Kita perlu 
mencontoh negara-negara yang telah berhasil melakukan 
aksi penyelamatan dan penguasaan aset strategis yang 
berupa kekayaan tambang. Misalnya saja Norwegia yang 
merupakan model negara pengelolaan pertambangan yang 
baik. Minyak merupakan 20 persen dari GDP dan 45 persen 
ekspornya. Perusahaan minyak milik negara pun belaka-
ngan sebagian diprivatisasi cukup efisien. Yang lebih penting 
lagi, negara ini menyadari betul cadangan terbatas kekaya-
an alamnya, yang diperkirakan habis dalam masa 70 tahun. 
Karena itu sebagian penghasilan dari minyak disisihkan se-
bagai dana stabilisasi yang sudah mencapai 150 milyar dolar.

Malaysia juga merupakan negara yang  berhasil meman-
faatkan kekayaan alamnya. Malaysia berhasil bergabung 
dalam jajaran negara industri baru berkat penanganan sum-
ber daya alamnya secara baik. Sudah seharusnya disadari 
dari dulu bahwa strategi perusahaan-perusahaan minyak, 
gas dan tambang adalah berusaha meyakinkan pemerin-
tah negara-negara berkembang agar mendapatkan bagian 
yang sesedikit mungkin. Kekayaan alam yang seharusnya 
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dinikmati oleh bangsa secara keseluruhan, justru diberikan 
begitu saja kepada perusahaan-perusahaan asing dan inilah 
yang terjadi di negeri-negeri umat Islam.

Mau tidak mau harus diakui, kelemahan negeri-negeri 
Muslim dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi-
nya karena masih sangat ketergantungan dengan Barat. Ti-
dak pernah berani dan cukup merasa puas dengan mem-
peroleh ‘setoran’ sedikit saja dari perusahaan-perusahaan 
asing tersebut. Lebih parahnya lagi malah tidak yakin akan 
kemampuan anak-anak bangsanya. Dalam hal ini peme-
rintah mempunyai kewajiban meningkatkan kualitas sum-
ber daya manusianya sehingga segera bisa menghentikan 
eksplorasi dan eksploitasi asing di negeri-negeri Muslim. 
Namun kenapa masih banyak terjadi di sebagian negara di 
Dunia Islam yang masih begitu betah dengan penjajahan  
asing?

Selain kemungkinan kurang informasi atau rasa takut 
tanpa dasar, yang paling mungkin adalah karena para pe-
ngelola negara itu memegang teguh kepentingan picik dan 
sempitnya. Kepentingan picik dan sempit itu berupa keun-
tungan pribadi, keluarga atau kelompok kecil dan melu-
pakan sama sekali kepentingan bangsa yang lebih luas dan 
besar. Bahkan tidak tertutup kemungkinan adanya penyogo-
kan gelap ataupun korupsi. Oleh karenanya sudah menjadi 
kewajiban negara bahwa pendidikan di setiap level manusia 
itu wajib, baik itu pendidikan di bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi tapi juga pendidikan akhlak. Sehingga tidak 
mudah begitu saja dibodohi dan mampu bersaing dengan 
pihak asing dalam kancah persaingan global.

Dunia Islam memiliki semua kebutuhan yang diperlukan 
untuk memenuhi kebutuhan energi umat ini, Allah SWT 
telah melimpahkan tanah umat Islam dengan banyak mi-
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neral lebih dari yang diperlukan umat untuk melakukan re-
volusi industri. 

Dari beberapa perspektif, negeri-negeri di Dunia Islam 
berada di posisi yang jauh lebih baik pada perkembangan-
nya kemudian dari banyak negara-negara industri. Jerman, 
Jepang, dan Cina semuanya memiliki kekurangan sumberda-
ya alam yang diperlukan. Itulah tantangan yang dimiliki Jer-
man dan Jepang untuk menjajah negara-negara yang kaya 
sumberdaya alamnya. Amerika Serikat dan Inggris tidak me-
miliki penduduk cukup yang diperlukan untuk industri pem-
bangunan dan ini diatasi dengan memperbudak orang dan 
menjajah bangsa-bangsa. Yang menjadi perhatian selanjut-
nya adalah pendidikan dan peningkatan sumber daya manu-
sia yang mumpuni dalam bidang teknologi, karena jumlah 
umat ini lebih dari 1 milyar dan negeri-negeri Islam memiliki 
sumber daya alam yang melimpah ruah. 

Pengembangan infrastruktur energi yang diperlukan 
dalam kenyataannya akan menciptakan berjuta-juta la-
pangan pekerjaan yang akan mengangkat berjuta-juta 
orang keluar dari kemiskinan di Dunia Islam. Pada giliran-
nya pengembangan energi akan memberikan efek luar bia-
sa dengan merangsang ekonomi yang lebih luas melalui 
pengembangan industri berat, komplek-komplek manufak-
tur, industri-industri militer, industri-industri penyulingan 
dan pabrik-pabrik.

Banyak orang berpendapat bahwa karena energi, teru-
tama minyak, merupakan sumber daya kunci bagi Barat, 
maka mereka akan melakukan apa saja bahkan kalau perlu 
intervensi militer jika ada pihak yang berani mengambil alih 
sumberdaya alam itu. Sejumlah dokumen pada masa lalu 
menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Inggris meren-
canakan aksi militer ketika terjadinya lonjakan harga minyak 
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tahun 1973. Belum lagi menanamkan negara kecil Israel ser-
ta penyerbuan ke Irak dan Afghanistan guna menghindari 
ganjalan pasokan minyak ke negeri mereka. Kejadian sema-
cam itu malah digunakan sebagai kesempatan oleh banyak 
penguasa umat Islam untuk melanjutkan ekspor minyak 
ke Barat, sementara penduduk mereka sendiri menderita 
kekurangan. 

Dalam kenyataan, satu-satunya negara yang sangat ber-
gantung pada impor minyak dan akan mempertimbangkan 
tindakan militer semacam itu untuk kepentingan strategis-
nya adalah Amerika Serikat. Namun saat ini saja, Amerika 
sangat kewalahan menghadapi bergejolaknya pemerin-
tahan di Timur Tengah apalagi menghadapi ancaman nuklir 
Iran. Ya sudah pasti yang gelisah adalah Amerika dan Israel. 

Tidak heran mereka perlu melaksanakan serangan 
berkelanjutan yang melibatkan jutaan pasukan jika harus 
bertempur melawan umat Muslim agar bisa mengambil alih 
cadangan minyak dunia. Walaupun sebenarnya serangan 
itu sudah terbukti di Irak, namun sepertinya tidak usah di-
lakukan, karena dengan sadar pemerintah negara-negara di 
Timur Tengah masih ada saja yang nurut kok sama Amerika. 
Lain halnya Venezuela yang telah menunjukkan bahwa na-
sionalisasi sumberdaya energi tidak selalu berarti terjadinya 
invasi Amerika. 

Sudah saatnya umat Muslim menjadi kekuatan dunia 
dengan reunifikasinya di Dunia Islam. Islam mewajibkan 
kita untuk jangan malas, selalu belajar dan bekerja demi 
kesejahteraan umat. Persatuan umat yang terpecah harus 
mulai dibina dan dijadikan agenda utama. Dengan sebagian 
besar Dunia Islam hidup di bawah tekanan kebodohan dan 
kemiskinan yang parah maka itu bukanlah tugas yang sulit 
untuk dicapai, namun memang itulah tantangan kita seba-
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gai bagian dari umat Islam. Mungkin sudah banyak dari kita 
mendengar bahwa umat Islam ini tidak akan maju kecua-
li dimulai dari dirinya sendiri. Namun masalah sebenarnya 
yang terjadi adalah apakah ada kemauan dari diri kita un-
tuk bisa berubah menjadi lebih baik? Kalau saya sendiri 
yakin bahwa kesempatan itu selalu ada selama ini, jika kita 
berkemauan untuk berubah menjadi lebih baik.
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Bab 8
Isu

Lingkungan 
Hidup





8
Alamku Yang Terjarah

Oleh: Muhammad Fakhrial Aulia

Hijau dedaunan menyelimuti bukitku.

Ombak bermain riang di tepi pantai berkarpet pasir.

Airku berenang cepat mengikuti aliran sungai.

Hutanku megah menjalar dari ujung pulau ke ujung lainnya.
 

Ikanku berkejaran di tenang samudera.

Burungku berakrobat lincah di langit biru.

Kerbauku menari indah di sawah.

Kunangku-kunangku membelah malam dengan pijarnya.

Keseimbangan alamku terjaga lestari.

Udaraku bebas kuhirup.
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Airku bebas untuk diminum.

Dan tanahku menjadi surga bagi berjuta mikro-organisme.

Tidak terlalu berlebihan jika aku bangga akan alamku.

Hutanku sebagai paru-paru dunia.

Berasku mampu memberi makan orang luar negeri.

Tanahku terkenal sebagai tanah surga.

Tiba-tiba terdengar bisik lirih;

“Ayo bangun, kamu kan harus kerja! Jangan molor terus”, 
kata temanku.

“Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat 
manusia, tapi bumi tidak akan cukup untuk memenuhi ke-
serakahan satu orang manusia.” (Mahatma Gandhi)

Perkembangan isu lingkungan hidup sebenarnya sudah 
berkembang jauh sebelum era perang dingin. Sejak berlang-
sungnya Revolusi Industri 1830, masalah lingkungan yang 
diakibatkan oleh pengaruh industri sudah muncul sebagai 
permasalahan bagi kehidupan umat manusia, namun ge-
rakan yang mulai memperhatikan dan memperjuangkan 
masalah lingkungan tersebut di forum internasional baru 
dapat dikatakan dimulai sejak sekitar tahun 1970an, yang 
lebih tepatnya setelah berlangsungnya Stockholm Confe-
rence on the Enviroment tahun 1972. Bermunculan kemu-
dian gerakan yang berusaha memikirkan untuk melindungi 
dan menanggulangi akibat kerusakan lingkungan terhadap 
kehidupan manusia.

Secara teoritis perlu dibedakan antara ‘ecologist’ dengan 
‘environmentalist’, walaupun keduanya sama-sama berke-
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pentingan ingin melindungi kelestarian alam. Ahli ecologist 
lebih melihat pelestarian alam tersebut dari proses alamiah 
dan terganggunya mata rantai proses ekologi yang mengaki-
batkan rusaknya lingkungan alam di sekitar kita. Sedangkan 
enviromentalist lebih melihat kerusakan lingkungan alam 
dari ulah manusia termasuk dari hasil industrialisasi, yang 
mengaitkannya dengan faktor sebab-akibat antara kemak-
muran, pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor 
industri.

Nah, kerusakan lingkungan hidup malah justru dianggap 
membahayakan kehidupan manusia secara global, karena 
mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia, mulai 
dari perlindungan terhadap hutan alam yang merupakan 
paru-paru dunia, terganggunya lapisan atmosfir yang me-
ngakibatkan semakin memanasnya suhu dunia yang sa-
ngat berpengaruh terhadap iklim, terjadinya polusi air yang 
mengakibatkan banyak manusia tidak dapat lagi menikmati 
dan memanfaatkan aliran sungai akibat limbah industri, po-
lusi air laut yang mengakibatkan rusaknya kehidupan kelau-
tan, sampah yang tidak terkelola dan lain sebagainya yang 
semuanya berakibat pada kehidupan dan kesehatan manu-
sia. Masalah ini memerlukan kesadaran semua umat manu-
sia untuk mengembalikan dunia pada sistem ekologi yang 
normal berdasarkan hukum alam.

Hanya saja isu lingkungan hidup ini baru menjadi isu 
global tidak terlepas dari hasil suatu konferensi PBB yang di-
adakan tahun 1972. Pada mulanya lingkungan hidup hanya 
dibicarakan dan menjadi wacana terbatas oleh beberapa ka-
langan seperti para akademisi di berbagai perguruan tinggi 
dan lembaga-lembaga yang peduli pada gerakan konservasi. 
Namun sejak menjelang diadakan United Nations Confe-
rence on the Human Environment atau Konferensi Lingku-
ngan Hidup Manusia di kota Stockholm, Swedia tahun 1972, 
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topik lingkungan hidup ini telah menjadi salah satu pemba-
hasan penting dalam tatanan hubungan internasional. 

Lingkungan hidup hanyalah merupakan salah satu dari 
isu-isu kontemporer lainnya seperti demokrasi, hak asasi 
manusia, gender, arus informasi bebas dan isu-isu kontem-
porer lainnya yang sedang berkembang dalam studi hubu-
ngan internasional terutama paska perang dingin. Paling 
tidak di akhir era perang dingin, telah membawa dunia ke 
dalam suatu perubahan tatanan baru yang dicirikan oleh 
empat perubahan mendasar yaitu:

1. Adanya perubahan dalam konstelasi politik global dari 
pola bipolar ke multipolar.

2. Menguatnya saling ketergantungan antar negara dan 
saling keterkaitan antar beragam masalah global di ber-
bagai bidang yang mencakup aspek politik, ekonomi, ke-
amanan, sosial, lingkungan hidup dan lain sebagainya. 
Seiring dengan hal itu, semakin menguat pula dampak 
proses globalisasi, khususnya dalam perekonomian in-
ternasional dengan segala implikasinya baik yang positif 
maupun negatif.

3. Terjadinya peningkatan peran aktor-aktor non pemerin-
tah dalam hubungan internasional.

4. Munculnya isu-isu global baru dalam agenda interna-
sional.

Keempat perubahan dasar ini, hingga akhir milenium 
baru masih dominan dalam hubungan internasional. Bah-
kan munculnya isu-isu global baru seperti terorisme paska 
tragedi 11 September, telah banyak menggeser isu-isu kon-
temporer lainnya dalam agenda internasional hingga saat 
ini.
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Seiring dengan waktu dan kesadaran yang ada, maka isu 
lingkungan hidup ini pun juga telah menjadi permasalahan 
global, tak ayal maka berbagai perundingan-perundingan 
tingkat negara pun diadakan. Seperti misalnya akhir abad 
ke-20 dengan diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi Bumi 
atau Earth Summit yang berlangsung di kota Rio De Janerio, 
Brazil pada bulan Juni 1992. KTT Bumi ini pun dihadiri oleh 
berbagai kalangan dan merupakan salah satu pertemuan 
terbesar dalam sejarah umat manusia. Sebagai kelanjutan 
dari Konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup Manusia 
yang diadakan di kota Stokholm 1972, KTT Rio 1992 ini ber-
tujuan untuk menghasilkan beberapa kesepakatan global 
dalam menghadapi abad ke-21. 

Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi Perubahan 
Iklim, Deklarasi Rio, Agenda abad 21 dan prinsip-prinsip 
Kehutanan merupakan hasil yang dicapai dari KTT ini. Se-
mentara itu untuk mengevaluasi hasil-hasil yang telah di-
capai dalam KTT Bumi 1992, maka lima tahun kemudian 
diadakan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi plus 5 (Earth Sum-
mit + 5) di kota New York. Walaupun hasil pertemuan ini 
tidak memuaskan banyak pihak, akan tetapi telah tercapai 
kesepakatan untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi 
sebagai awal dimulainya milenium baru. 

Maka pada tahun 2000, di saat milenium baru dimu-
lai, KTT Milenium (Millenium Summit) diselenggarakan di 
markas PBB di New York, Amerika Serikat. Hasilnya adalah 
Millenium Declaration and Millenium Development Goals 
(MDGs). Untuk lebih terealisasinya dan terintegrasinya ke-
bijakan pembangunan dan lingkungan hidup, maka pada 
tahun 2002 di Johanesburg, Afrika Selatan diadakanlah KTT 
Dunia mengenai Pembangunan Berkelanjutan (World Sum-
mit on Sustainable Development) yang menghasilkan Jo-
hanesburg Declaration dan Plan of Implementation.
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Pernah dengar kata Lingkungan Hidup?

Yah kira-kira dari kita semua pastinya paham dong de-
ngan kedua kata tersebut, kan dari sekolah dasar juga udah 
dikenalin sama bapak ibu guru. Mungkin kebanyakan dari 
kita kalau dengerin tentang lingkungan hidup pasti inget-
inget ketika dulu belajar I Pe A yaitu kepanjangan dari Ilmu 
Pengetahuan Alam, tepatnya sih ketika pelajaran biologi 
yang mana menyangkut masalah makhluk hidup dan tem-
pat tinggalnya. 

Kalau boleh dibilang definisi atau arti dari lingkungan hi-
dup itu sendiri apa sih? Setelah saya melihat dalam Undang-
undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997 tentang 
pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan Ling-
kungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 
daya keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya 
manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsu-     
ngan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta 
makhluk hidup lainnya.”

Dari definisi di atas tampak bahwa terdapat gambaran 
mengenai ‘ruang tertentu’. Karena itu pengertian ‘ruang’ 
dalam lingkungan hidup dapat digambarkan atau dideskrip-
sikan dalam 3 dimensi atau kategorial yaitu:

1. Lingkungan hidup alam yang dapat dideskripsikan se-
perti ekosistem pegunungan, laut, pantai, hutan dan 
lain-lain.

2. Lingkungan hidup binaan atau buatan yang dapat 
dideskripsikan seperti jembatan, perumahan, jaringan 
listrik, sawah, dan lain-lain.

3. Lingkungan hidup sosial yang dapat dideskripsikan se-
perti penduduk, kelompok masyarakat, lapisan sosial, 
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dan lain sebagainya.

Kemudian setelah itu uraian pengertian dari ‘benda’ 
sendiri dapat diartikan sebagai benda hidup (biotik) mau-
pun benda mati (abiotik). Sedangkan ‘daya’ merupakan 
energi yang menggerakkan, termasuk upaya-upaya pence-
gahan, pengendalian, dan lain-lain. ‘Keadaan’ merupakan 
tatanan yang sudah diatur oleh alam. Pengertian ‘makh-
luk hidup’ sendiri adalah seluruh makhluk hidup dari yang 
kecil sampai yang besar dimana manusia juga bagian dari 
makhluk hidup. ‘Manusia dan perilakunya’ juga merupakan 
hal penting karena akan mempengaruhi kondisi lingkungan 
hidup yang akan mencerminkan kesejahteraan dari manusia 
dan makhluk hidup lainnya. Perilaku manusia ini akan me-
nyebabkan lingkungan hidup dapat menjadi lebih baik atau 
semakin memburuk.

Oke deh, setelah kita mengetahui apa itu lingkungan hi-
dup, pasti dalam pikiran kita sudah terbayang tuh hijaunya 
pepohonan, sungai yang mengalir, hamparan sawah yang 
hijau meluas, kicauan burung, udara yang segar dihiasi de-
ngan hangatnya sinar matahari dan sebagainya yang mana 
menjadi sumber kehidupan bagi kita semua, seperti dalam 
indahnya lukisan-lukisan pemandangan, eiiits.. tapi perlu di-
ingat yang hidup di bumi ini nggak cuma manusia saja, he-
wan dan tumbuhan juga makhluk hidup lho..

Lingkungan hidup, hmm.. pokoknya kita pasti inginnya 
membayangkan yang indah-indah. Tetapi itu dalam pikiran 
kita, pernahkah kita berfikir bagaimana dengan kenyataan 
fenomena alam dan lingkungan kita sekarang ini? apa yang 
tengah terjadi saat ini? 

Inilah yang menjadi bab pembahasan dalam buku ini, 
dengan kita mengetahui keadaan lingkungan kita yang se-
makin parah, sudah saatnyalah kita peduli dan menyadari 
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akan kehadiran kita di muka bumi ini. 

Nah dari definisi di atas, lingkungan hidup memiliki 
pengertian yang luas. Karena itu membahas lingkungan hi-
dup tidak hanya dibatasi pada satwa atau tanaman saja akan 
tetapi juga segala sesuatu seperti yang menyangkut benda 
hidup (biotik) dan benda mati (abiotik). Sehubungan sifat 
dinamisnya lingkungan hidup maka akan terus muncul dan 
berkembang melalui berbagai isu-isu baru lingkungan hidup 
yang sifatnya holistik, kausatif dan saling terkait dalam suatu 
sistem.

Sehingga kegiatan yang bersangkutan dengan isu-isu 
lingkungan hidup dapat mencakup dari persoalan pence-
maran udara, pencemaran air, kehidupan di laut dan pantai, 
penggunaan lahan, kependudukan, pemanasan global, kon-
servasi, pencemaran suara, lingkungan perkotaan, pangan 
dan kesehatan, keindahan, rekreasi dan warisan budaya, 
pembuangan limbah, problem khusus semacam pestisida, 
radiasi, toxin, keseimbangan ekologis, pemusnahan ekologi 
(ecocide), industrialisasi dan pembangunan ekonomi, pe-
ngaruh pengawasan lingkungan pada program-program 
rancangan manusia, persenjataan kimia dan biologi.

Mungkin masih ada dalam ingatan kita tentang berbagai 
bencana yang terjadi di tanah air kita Indonesia, mulai dari 
banjir, tanah longsor, angin puting beliung, iklim yang susah 
ditebak, udara yang semakin panas, curah hujan yang sangat 
deras, kekeringan, air bersih yang semakin langka, gelom-
bang laut yang semakin tinggi sehingga naik ke permukaan, 
gagal panen, berbagai penyakit mengancam seperti diare, 
infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), demam berdarah, 
malaria, penyakit kulit dan lain sebagainya. Itu semua dise-
babkan oleh kurangnya pemeliharaan lingkungan hidup se-
bagai penentu keseimbangan alam. Jika kita ingat tuh dalam 
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pelajaran I Pe A, seolah-olah tidak henti-hentinya diajarkan 
bahwa semua komponen ekosistem, baik berwujud makh-
luk hidup maupun komponen alam lainnya, merupakan 
sebuah kesatuan yang harus berjalan seimbang dan tidak 
boleh tuh timpang satu dengan yang lain. 

Sekedar contoh aja, air hujan, kita tahu air hujan meru-
pakan suatu nikmat Allah SWT yang tiada terkira. Allah SWT 
berfirman dalam surat Al-Mu’minun ayat 18, “Dan Kami 
turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu Kami 
jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami 
benar-benar berkuasa menghilangkannya.” Jadi Allah SWT 
menetapkan dan melestarikan air hujan melalui sungai- 
sungai, mata air, sawah, rawa, setu, gunung, bukit-bukit, 
dan air yang diserapkan ke daratan dan perut bumi sehing-
ga menjadi cadangan bagi kehidupan manusia dan makhluk 
lainnya. 

Tetapi bagaimana bisa air tersebut mengalir melalui su-
ngai-sungai, danau dan mata air lainnya jika selama ini de-
ngan mudahnya kita membuang bermacam-macam sampah 
kedalamnya dan menebangi pohon-pohon yang berfungsi 
menahan resapan air. Itu juga terjadi dengan tidak imbang-
nya kita manusia dengan segala aktifitas produksinya yang 
semakin banyak menghasilkan karbondioksida dibanding 
jumlah hijaunya pepohonan yang berfungsi menyerap kar-
bondioksida menjadi oksigen. 

Terutama sekali dengan tidak imbangnya kita yang hanya 
mengeksploitasi alam saja tanpa ada usaha untuk melestari-
kannya kembali. Inilah mengapa kita harus peduli dengan 
pemeliharaan lingkungan hidup kita, karena kita itu sebe-
narnya saling membutuhkan dan melengkapi, tentu kita 
masih ingat dengan istilah rantai makanan yang merupakan 
contoh suatu keseimbangan kehidupan.
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Saat ini isu-isu seputar ekologi (nah lho ekologi, apaan 
lagi tuh…??) telah menjadi kajian-kajian dalam masyara-
kat internasional, karena sebenarnya teknologi-teknologi 
yang tercipta sekarang ini dalam transportasi, komunikasi, 
produksi dan distribusi ada sangkut pautnya sama peru-
sakan lingkungan hidup. Eh tadi itu, apa sih arti ekologi? Iya 
tadi belum dikasih tau apa itu ekologi, baiklah ekologi itu 
berasal dari kata Yunani oikos (“habitat”) dan logos (“ilmu). 
Jadi ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara 
organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. He..eh..
gitu…

Pada awalnya, pembahasan persoalan lingkungan hi-
dup hanya terbatas di kalangan akademisi saja. Persoalan-
persoalan dicoba diselesaikan melalui berbagai metode 
ilmiah. Namun demikian sering masalah lingkungan yang 
tidak terselesaikan kemudian berkembang di luar kalangan 
akademisi. Berbagai persoalan praktis dapat ditangani oleh 
masyarakat sendiri. Beberapa masalah lingkungan yang lain 
justru menjadi topik politik yang hangat. Topik ini kemudian 
melebar ke tingkat internasional sehingga menjadi menarik 
untuk dibahas. Kasus-kasus seperti pencemaran minyak di 
laut, pencemaran udara, konflik sumber daya, perubahan 
iklim dan lain-lain menjadi topik-topik yang dibahas di ka-
langan akademisi kemudian meluas ke media massa hingga 
masyarakat nasional sampai tingkat internasional. 

Persoalan tersebut memiliki akibat di tingkat interna-
sional di mana menjadi bahan perdebatan masyarakat in-
ternasional seiring juga dengan kemudahan dan kemajuan 
teknologi informasi saat ini. Belum lagi beberapa isu ener-
gi seperti penggunaan energi alternatif dengan berbagai 
bentuknya seperti biosolar, energi angin, air dan lain-lain, 
menjadi isu yang akan berlangsung abadi, mengingat de-
ngan keterbatasan minyak saat ini. Demikian pula dengan 
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isu pangan juga akan menjadi topik hangat di masa men-
datang. Nah saat ini semua penduduk di muka bumi ini ya-
kin tuh kalo sekarang sudah merasakan akibat yang nyata 
dan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari berhada-
pan dengan masalah lingkungan hidup.

Memangnya Lingkungan Hidup kita kenapa? 

Nah itu baru pertanyaan yang tepat, ngapain sih kita 
perlu tau banyak hal tentang lingkungan hidup disekeliling 
kita? Kayaknya lingkungan hidup kita baik-baik aja tuh... 
Waduh sahabatku kalau kita berpikiran sepertinya semua-
nya baik-baik saja pasti ada yang salah dengan diri kita, apa 
tuh kira-kira?? Inilah yang perlu kita ketahui lebih lanjut, itu 
membuktikan kalau kita kurang begitu peduli tentang apa 
yang terjadi dengan lingkungan kita. Tentunya kita belum 
lupa bahwasannya Indonesia pernah menjadi tuan rumah 
bagi kegiatan konferensi perubahan iklim dunia pada tang-
gal 3-14 Desember 2007, para petinggi-petinggi dunia dari 
48 negara berkumpul di pulau dewata Bali yang diprakarsai 
oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengadakan 
suatu konferensi tingkat tinggi yang diberi judul United Na-
tion Climate Change Conference (UNCCC).

So pasti perhelatan akbar itu pasti ada maksudnya lah, 
nggak mungkin kan para petinggi-petinggi itu cuma kumpul-
kumpul doang tanpa hal yang jelas. Nah yang menjadi per-
masalahan saat itu adalah tentang perubahan iklim yang ng-
gak jelas akibat dari pemanasan global atau istilahnya ‘global 
warming’, maksudnya iklim yang nggak jelas ya iklimnya itu 
berubah-ubah, berubah-ubah maksudnya nggak tetap atau 
gonta-ganti alias sulit diprediksi, yah pokoknya gitu deh. Su-
paya lebih faham baca terus aja ya.

Benarkah bumi semakin panas? Apakah gara-gara kita 
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manusia? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tak cuma 
terlontar dalam diskusi-diskusi ilmiah, tapi juga di koran, 
televisi, film, buku-buku populer, bahkan blog. Diskusi ten-
tang hal ini juga tambah panas, emangnya bumi saja yang 
bisa panas hee.. Tapi apa sih yang sebenarnya dikatakan 
para peneliti soal pemanasan global? Inilah beberapa fakta 
yang berhasil saya temukan.

Berdasarkan sejumlah laporan apakah bumi makin pa-
nas? jawabannya adalah iya. Sebelas dari sekian tahun 
terpanas sejak tahun 1850, muncul antara 1995 dan 2006. 
Pada tahun 2006. Panel Antar pemerintah PBB tentang pe-
rubahan Iklim (IPCC) melaporkan bahwa suhu bumi lebih 
panas sekitar 0,75 derajat Celcius dibandingkan pada tahun 
1850. Meski angka itu tidak mencolok, namun sedikit saja 
perubahan pada temperatur rata-rata bisa menimbulkan 
perbedaan yang besar pada iklim. Di zaman es, suhu bumi 
hanya lebih dingin sekitar lima derajat dari suhu bumi seka-
rang.

Suhu udara yang lebih panas mengakibatkan sejumlah 
hewan dan tanaman bermigrasi ke kutub, mencari habitat 
yang lebih sejuk. Sejak 1980-an, para pengamat Inggris me-
nemukan ikan tropis yang sebelumnya tidak diketahui bera-
da di Atlantik Utara. Tahun 2001, seorang nelayan menang-
kap barakuda di pantai Cornwall, Inggris, yang terletak jauh 
di utara habitat normal ikan itu.

Tahun 2005, World Glacier Monitoring Service yang ber-
basis di Zurich, Swiss, menyatakan bahwa sebagian gletser 
di Eropa telah hilang sejak 1850. Pada bulan Maret 2007, 
para peneliti Rusia melaporkan ketidakstabilan permafrost 
(lapisan tanah beku pada atau dibawah nol derajat Celcius) 
di daerah Baikal, Mongolia dan Cina. Sementara itu, pada 
Oktober 2007, para peneliti Inggris menunjukkan bahwa 
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akibat peningkatan temperatur, kelembaban bumi pun me-
ningkat sebanyak 2,2 % selama 30 tahun terakhir.

Pernahkan bumi sepanas ini? Ya, pernah, bahkan lebih 
panas! Sekitar 450 sampai 800 ribu tahun yang lampau, 
Greenland merupakan kawasan hutan, lho. Jadi waktu itu 
suhu pasti lebih panas. Dan ada masa-masa tertentu yang 
suhunya memang lebih panas.

Karena suhu berubah terlalu cepat. Di masa lalu, suhu 
akan naik atau turun secara perlahan. Tapi pada abad ke-20, 
terutama sejak 1976, suhu naik lebih cepat daripada abad 
berapa pun dalam seribu tahun terakhir. Pemanasan me-
mungkinkan peningkatan hasil panen dan keuntungan lain 
di negara-negara bagian utara, seperti Kanada dan Rusia.

Tapi banyak spesies mungkin tak akan mampu beradap-
tasi dalam kondisi yang baru. Nyamuk pembawa malaria 
mulai bergerak ke arah utara dan juga terbang ke tempat 
yang lebih tinggi. Virus West Nile, pertama ditemukan di 
Amerika Utara sepuluh tahun lalu, telah menginfeksi sekitar 
empat ribu orang di Amerika Serikat pada 2006. Kumbang 
pinus, yang berkembang biak pada musim dingin yang lebih 
hangat, telah menghancurkan sekitar 13 juta hektar hutan 
Kanada, diperkirakan kerugiannya mencapai enam milyar 
dolar.

Mengapa pemanasan bisa terjadi? Panel antar peme-
rintah PBB tentang perubahan Iklim (IPCC) menyimpulkan, 
aktivitas manusia kemungkinan besar bertanggung jawab 
terhadap peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dan efek 
rumah kaca. Lebih dari 25 perkumpulan ilmiah, termasuk 
akademi sains nasional dari negara-negara G8, mengesah-
kan kesimpulan tersebut. Sebaliknya, beberapa peneliti ma-
sih meragukan pernyataan itu dan memperdebatkan bahwa 
kontribusi manusia justru minim.
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Sekedar untuk diketahui saja sobat, isu yang berkenaan 
dengan global warming ini enggak akan ada habisnya, ke-
napa? Soalnya global warming ini menyangkut masalah ‘our 
daily life’. Seharusnya kita sadar kalo global warming itu ada 
karena kita yang bikin. 

Sebenarnya isu yang berkaitan dengan pemanasan glo-
bal ini telah dibicarakan resmi di dunia pertama kali tahun 
1979 dalam First World Climate Conference. Perubahan 
iklim diidentifikasi sebagai persoalan dunia yang mende-
sak untuk disikapi. Pertemuan itu mengeluarkan deklarasi 
semua pemerintahan di dunia mengantisipasi dan berjaga-
jaga pada terjadinya bencana akibat iklim. Tanda-tanda pe-
rubahan iklim dapat di identifikasi dari beberapa hal yaitu: 
kenaikan suhu lokal, panas ekstrem dan kekeringan, hujan 
ekstrem dan angin, perubahan perilaku hewan dan tumbu-
han, serta naiknya permukaan laut dan pulau-pulau teran-
cam tenggelam.

Iklim ekstrem merupakan besaran perubahan iklim yang 
jauh melebihi nilai normalnya dan terjadi pada durasi, pola 
dan periode ulang tertentu sehingga dampaknya sangat 
dahsyat. Perubahan iklim ekstrem yang awalnya terjadi sa-
ngat jarang berubah semakin sering dengan besaran sema-
kin mengarah ke luar biasa. Besaran itu antara lain: suhu 
udara, curah hujan, evaporasi, kelembaban udara dan ke-
cepatan angin. Kemudian banjir, kekeringan, longsor, rob, 
siklon, gelombang laut yang meningkat intensitas, frekuensi 
dan durasinya menunjukkan bahwa dampak iklim ekstrem 
sudah terjadi dan semakin mencemaskan. 

Ini pun menjadi peringatan bahwa pemanasan global 
telah membuat wajah bumi berubah dan menjadikan ben-
cana semakin dekat dengan kehidupan manusia. Banjir, 
kekeringan berkepanjangan, suhu bumi yang terus naik, ba-
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dai dan meningginya permukaan air laut pun semakin kerap 
terjadi.

Tidak ada yang bisa menyangkal dampak buruk pema-
nasan global. Frekuensi topan, badai, dan angin puting be-
liung di beberapa negara, termasuk Indonesia, makin sering 
terjadi dibandingkan 20 tahun lalu. Kelangkaan air, menu-
runnya hasil panen, serta kepunahan hewan dan tumbuhan 
dengan skala besar adalah salah satu ancaman yang diha-
dapi dunia akibat perubahan iklim.

Bencana demi bencana terjadi di sejumlah wilayah Asia, 
kawasan Eropa, bahkan Amerika. Banjir, kebakaran hutan, 
perubahan iklim, gempa bumi, dan berbagai fenomena alam 
terjadi akhir-akhir ini. Persoalan lingkungan dan pemanasan 
global berdampak luas tidak hanya berupa kesengsaraan 
manusia, tetapi juga berdampak pada aspek geopolitik, eko-
nomi, dan keamanan. Salah satu dimensi persoalan adalah 
hal yang menyangkut koordinasi lingkungan soal penanga-
nan sumber daya alam bersama, termasuk perikanan dan 
keanekaragaman hayati. 

Di dalamnya juga termasuk soal potensi limbah polusi 
lintas batas negara. Kita harus mengerti, pendekatan yang 
dibatasi gagasan tradisional, soal kedaulatan teritorial na-
sional, tidak dapat melindungi kita dari ancaman lingkungan 
skala global. Diperlukan sikap tanggap efektif menghadapi 
tantangan ini.

Setiap bagian dari belahan bumi ini mengalami ma-
salahnya masing-masing, seperti halnya kekurangan pa-
ngan, kekurangan air bersih, penurunan kesehatan dan 
kekurangan gizi, kelangkaan energi, punahnya biodiversitas, 
pembalakan liar, pembakaran hutan, polusi di perkotaan, 
pendirian bangunan yang tidak ramah lingkungan dan pe-
rubahan iklim yang tidak teratur. Penyebab dari semua ma-
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salah tersebut adalah adanya pemanasan global yang sam-
pai saat ini belum ada cara untuk mengatasinya. Sejumlah 
negara maju pun telah berulang kali melakukan kesepaka-
tan untuk mereduksi pemanasan global.

Di antara konflik dan keamanan

“Konflik yang inheren, bukanlah antara konservasi dan 
pembangunan melainkan antara lingkungan dan eksploitasi 
sembrono pada manusia dan bumi atas nama efisiensi.” (In-
dira Gandhi, Perdana Menteri India)

Setelah perang dingin, terjadi pendefinisian ulang atas is-
tilah keamanan. Hal ini akan membawa pengaruh terhadap 
istilah ‘konflik’ yang kini cenderung dilihat sebagai tindakan 
nonmiliter. Konflik karena faktor lingkungan hidup menjadi 
masuk dalam definisi ulang atas keamanan. Secara seder-
hana konsep keamanan harus dibentuk dan diterapkan bila 
ada ancaman baik secara nasional, regional maupun global.

Ancaman terhadap lingkungan global terutama dapat 
terjadi apabila ancaman terhadap daya dukung dan daya 
tampung lingkungan sebagai sebuah ekosistem bersama 
yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan umat manusia, 
yang juga tidak hanya terbatas dalam wilayah hukum negara 
tertentu. Ancaman terhadap lingkungan nasional maupun 
regional dapat juga terjadi dan menimbulkan konflik bila-
teral bahkan regional.

Sebagai contoh, kasus kebakaran hutan di Indonesia 
yang pernah mengancam keamanan nasional bagi Malaysia 
dan Singapura sehingga menimbulkan konflik dengan In-
donesia. Mengenai masalah keamanan ini United Nations 
Environmental Programme (UNEP) telah mengembangkan 
beberapa hal yang perlu menjadi perhatian di masa men-
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datang terkait isu lingkungan hidup yaitu: water security, 
food security, access to clean air, dan energy security.

Penyebab konflik disebabkan beberapa hal, seperti kon-
flik yang berpengaruh pada lingkungan hidup dan keama-
nan nasional suatu negara, sehingga dapat di deskripsikan 
sebagai berikut:

Pertama, akibat Konflik Bersenjata atau Perang paling ti-
dak dibagi menjadi 3 ancaman:

1. Ancaman terhadap keamanan nasional yang diakibatkan 
oleh konflik bersenjata sehingga dapat mempengaruhi 
lingkungan hidup global. Contohnya saja Perang Dunia 
Pertama dan Kedua yang mengancam keamanan nasio-
nal beberapa negara yang tidak terlibat. Selain itu pe-
rang dunia mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup 
di berbagai belahan dunia seperti tercemarnya sungai di 
Eropa, kerusakan hutan di Asia Pasifik dan lain-lain.

2. Ancaman terhadap keamanan nasional yang diakibat-
kan konflik bersenjata sehingga dapat mempengaruhi 
lingkungan hidup regional. Contohnya saja Perang Bos-
nia-Serbia-Kroasia telah menimbulkan ancaman bagi 
Eropa Timur dan Barat terutama wilayah Balkan dan 
peperangan ini telah menimbulkan kerusakan bangu-
nan bersejarah, pencemaran sungai, udara dan lain-lain. 
Contoh lainnya Perang Arab-Israel tahun 60-an.

3. Ancaman terhadap keamanan nasional yang diakibat-
kan konflik bersenjata sehingga dapat mempengaruhi 
lingkungan hidup nasional dan lokal. Contohnya saja in-
tervensi Irak ke Kuwait yang mengancam kepentingan 
nasional Kuwait terutama dihancurkannya kilang-kilang 
minyak. Hal ini menimbulkan pencemaran udara akibat 
terbakarnya kilang minyak dan pencemaran laut dengan 
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tumpahan minyak. Contoh lain: Perang Vietnam tahun 
1960an

Kedua, akibat bukan Perang pun paling tidak dibagi men-
jadi 3 ancaman:

1. Ancaman terhadap keamanan nasional yang diakibat-
kan dari suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi ling-
kungan hidup global. Misalnya saja penggunaan bahan 
bakar fosil yang meningkat terus mengakibatkan pe-
rubahan iklim yang mengancam kepentingan nasional 
dan umat manusia.

2. Ancaman terhadap keamanan nasional yang diakibat-
kan dari suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi ling-
kungan hidup regional. Misalnya saja kebakaran hutan 
di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia yang mengan-
cam kepentingan nasional Malaysia dan Singapura dan 
regional Asia Tenggara. Kemudian contoh lain adalah le-
dakan nuklir Chernobly yang mengancam Eropa.

3. Ancaman terhadap keamanan nasional yang diakibatkan 
dari suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi lingku-
ngan hidup nasional dan lokal. Misalnya saja pencema-
ran bahan kimia oleh perusahaan Cina Jillin Petrochemi-
cal Co. di sungai Songhua sehingga mengancam wilayah 
pedalaman Cina.

Selanjutnya beberapa contoh konflik internasional yang 
berkaitan dengan lingkungan hidup seperti misalnya saja 
persoalan wilayah penangkapan anjing laut antara Amerika 
Serikat dan Inggris, pencemaran udara lintas batas akibat 
usaha pertambangan antara Amerika Serikat dan Kanada, 
permasalahan sumber daya air yang disengketakan antara 
Yordania dan Israel, persoalan mengenai penangkapan ikan 
paus diantara Jepang, Rusia dan Norwegia, dan lain-lain.
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Kenapa kita harus peduli dengan lingkungan?

Lho ini masalahnya, sebagai generasi penerus bangsa su-
dah saatnya kita-kita peduli akan urusan lingkungan hidup 
kita. Bukankah kelak nanti anak cucu kita yang akan menem-
pati bumi ini, makanya kita harus merawat dan lebih peduli 
dengan berbagai dampak yang merusak lingkungan kita.

Kalo kita tau ya, kekayaan alam yang terkandung di In-
donesia, kita bakal terkagum-kagum karena negara kita 
kaya banget. Tanah di Indonesia subur, apa saja yang dita-
nam pasti tumbuh. Makanya Koes Plus dalam salah satu 
syair lagunya digambarkan kalo tongkat, kayu dan batu bisa 
jadi tanaman. Lautan di Indonesia pun juga punya potensi 
kekayaan alam yang luar biasa, lagi-lagi dalam syair lagunya 
Koes Plus disebutin kalo lautan di Indonesia bukan laut bia-
sa tetapi kolam susu. Kail dan jala cukup untuk menghidupi 
orang Indonesia. 

Nggak heran kalo dulu orang Belanda yang datang ke In-
donesia dengan tujuan utama ke Indonesia untuk membeli 
rempah-rempah, kan nggak mungkin Belanda mau menja-
jah padang pasir, itulah yang membuat Belanda ketika itu 
ngiri abis dan pengen memiliki kekayaan negara kita. Setiap 
daerah di Indonesia juga punya kekayaan yang berbeda-
beda, selain itu negara kita juga punya hasil tambang yang 
lengkap diantaranya minyak bumi, batu bara, emas, perak, 
nikel, batu kapur, bijih besi, tembaga, pasir kuarsa, de es be.

Ngerinya dan nelangsanya, dengan potensi alam yang 
luar biasa tersebut Indonesia malah bukan menjadi negara 
yang kaya raya, tapi sebaliknya Indonesia jadi negara yang 
miskin. Kok bisa ya..? kalo kita lihat kondisi Indonesia be-
lakangan ini kita mungkin ngerasa lebih ngeri lagi. Indonesia 
seakan-akan nggak bersahabat dengan musim. Di musim ke-
marau saja Indonesia mengalami kekeringan, sawah-sawah 
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nggak menghasilkan, bahkan petani menggali lahan sawah-
nya untuk mengambil batu-batuan dalam petak sawahnya, 
selain itu daerah-daerah tertentu kekeringan luar biasa, 
sampai mereka harus berjalan puluhan kilo untuk ngedape-
tin air. Lain cerita lagi kalo musim hujan. Sawah yang musim 
panas digali sama pemiliknya di beberapa daerah malahan 
digenangi air, beberapa provinsi mengalami banjir bandang 
dan tak mau kalah daerah-daerah lainnya.

Apakah kita sebagai anak-anak bangsa peduli sama ke-
adaan negara, atau kita cuek abis karena kita bukan orang 
yang terkena banjir atau kita bukan orang yang tertimpa 
kekeringan dan terjangkit sama berbagai penyakit kulit. 
Apakah baru akan peduli bila keadaan tersebut menimpa 
kita. Realita yang kita lihat belakangan ini bertolak belakang 
dengan anak-anak bangsa yang seharusnya peduli dan 
membela negara, malahan melakukan tindakan-tindakan 
yang merugikan bangsa seperti merusak fasilitas umum, 
mengonsumsi narkoba, melakukan tindakan kriminal, terli-
bat free sex, hilangnya sopan-santun dan etika serta suka 
bertindak dengan tawuran bahkan kekerasan.

Berbagai masalah muncul, bersumber dari sifat serakah 
atau rakus manusia. Keserakahan itu pula sebagai penyebab 
kerusakan lingkungan hidup yang selalu terjadi. Orientasi 
manusia modern yang cenderung materialistik dan hedo-
nistik juga berpengaruh. Karena dengan berorientasi pada 
keuntungan, kesadaran penyelamatan lingkungan akan le-
mah. Kemudian jika bencana ekologis membayangi, teruta-
ma akibat ulah manusia, maka itupun bukanlah hasil proses 
jangka pendek. Penggundulan hutan menahun, misalnya, 
berujung pada kerusakan sistem daerah aliran sungai. Akhir-
nya, banjir terjadi berulang-ulang. Inilah hasil dari kelalaian 
bercampur ketidakpedulian yang tak berbuah kebaikan bagi 
kehidupan spesies manusia.
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Sungguh sebuah ironi. Di Jakarta dan sekitarnya terjadi 
bencana banjir yang sangat dahsyat. Sebaliknya, krisis air 
hampir banyak terjadi di wilayah Indonesia. Semisal tem-
pat penampungan air yang kita kenal dengan waduk yang 
mana semua waduk di Pulau Jawa mengalami krisis air yang 
luar biasa. Waduk Jatiluhur di Jawa Barat, misalnya, keting-
gian air pada 19 Februari 2006 baru mencapai 83 meter, 
di bawah ketinggian normal minimal 92 meter. Belum lagi 
kondisi ini tidak hanya terjadi pada Waduk Jatiluhur, tetapi 
di semua waduk, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau 
Jawa. Kenyataan ini sudah sangat memprihatinkan sebagai 
wilayah yang katanya ‘gemah ripah loh djinawi’.

Persoalan tidak sebatas itu saja. Penyebab lain adalah 
sebagian besar kawasan hutan di hulu sungai, termasuk di 
Pulau Jawa, telah hancur dan rusak dibabat manusia. Kondi-
si yang buruk tersebut tidak pernah diperbaiki manusia de-
ngan program rehabilitasi dan reboisasi. Kalaupun dilakukan 
reboisasi, kegiatan itu cenderung seremonial belaka. Begi-
tu usai penanaman perdana yang dipimpin salah seorang 
pejabat tinggi, pohon yang tersisa tidak lagi ditanam atau 
kalau tidak yang penting sudah ditanam tapi kelanjutan 
pemeliharaannya tidak ada. Bahkan, pohon yang telah dita-
nam pun dibiarkan merana dan saat kemarau pun langsung 
‘death’ alias ‘the end’.

Minimnya hujan adalah bagian dari pembalasan alam. 
‘Sakit hati’ alam seolah tidak terbendung lagi, terjadi hu-
jan yang tidak merata, bencana banjir, tanah longsor, dan 
kekeringan. Bahkan, di sejumlah daerah, musim hujan ber-
langsung sangat pendek. Akan tetapi, peringatan itu ditang-
gapi dingin. Aksi penebangan kayu secara ilegal dengan 
melibatkan oknum aparat dan cukong kayu semakin marak. 
Hal ini didorong oleh ketimpangan antara permintaan kayu 
dan kemampuan produksi hutan. Kebutuhan kayu di Jawa 
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misalnya sudah mencapai 2,2 juta m3 per tahun, sedangkan 
kemampuan hutan Jawa memproduksi kayu hanya ratusan 
ribu kubik. 

Di satu sisi musim kering dan musim hujan adalah si-
klus alam yang akan terus bergantian kita alami. Separuh 
dari jumlah penduduk menggantungkan sumber hidupnya 
pada pertanian, sektor yang rentan dari pengaruh keke-
ringan. Bagi petani, kekeringan berarti gangguan produksi, 
sandaran hidupnya. Gangguan produksi paling tidak mem-
berikan tekanan hidup kepada petani. Lebih dari itu, gang-
guan produksi akan menekan keseluruhan sendi perekono-
mian dan sosial. Terganggunya produksi berimbas ke pasar, 
mengacaukan harga dan ujungnya menambah kerunyaman 
masyarakat. Yang paling gampang pasti pemerintah memilih 
langsung alternatif yang instan, yaitu impor beras.

Selain itu lihat saja misalnya, bahaya yang diakibatkan 
oleh aktivitas pertambangan tak kalah dahsyat. Lirik saja ka-
sus Lumpur Lapindo yang masih sarat dengan kisah duka. 
Bencana akibat aktivitas pertambangan telah banyak di-
catat. Korbannya berderet mulai dari Provinsi Riau hingga ke 
ujung timur di Pulau Papua. Bencana itu berupa hilangnya 
sumber penghasilan rakyat yang kini tak lagi dapat menang-
kap ikan karena tak ada lagi ikan yang dapat hidup di danau 
yang telah tercemar.

Belum lagi pada sebuah wilayah pulau, kegiatan pengeru-
kan kekayaan tambang di daratan juga akan menghancur-
kan ekosistem laut atau danau karena limbah tambang 
yang terbawa sungai. Dengan rakusnya mengeksploitasi 
pun pada akhirnya sebuah pulau akan menjadi gurun atau 
sebuah tanah gundul yang riuh dengan bencana alam yang 
sejatinya adalah reaksi alam atas perilaku manusia terhadap 
alam. Apakah itu belum cukup dan apakah masih diperlukan 
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bukti-bukti lain dengan ketidakpedulian dan kerakusan ini? 
Ataukah kita menunggu mendapat bencana alam dulu?

Antara Kaum Enviromentalis dan Industrialis

Pengembangan industri memang diperlukan untuk me-
ningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rak-
yat, tetapi di sisi lain memang terdapat kepentingan yang 
bertolak belakang antara penglihatan kaum enviromentalis 
dan industrialis, yang akibatnya terjadi persaingan antara 
mereka untuk mempengaruhi para birokrat yang mempu-
nyai wewenang mengambil keputusan.

Pemikiran umum yang berlaku di dunia pada akhir abad 
ke-19 dan permulaan abad ke-20, bahwa untuk mencapai 
kemakmuran negara haruslah melalui pengembangan sek-
tor industri, tanpa mempersoalkan ideologi apa yang dianut 
oleh suatu negara. Di dunia Barat, pandangan ini dikem-
bangkan oleh kelompok industrialis, yang sebenarnya sudah 
sejak lama melakukan kegiatannya termasuk di wilayah jaja-
han yang memiliki sumber daya alam.

Di pertengahan abad ke-20 mulai muncul reaksi dari 
kaum enviromentalis yang melihat terjadinya beberapa pe-
nyimpangan yang berakibat luas terhadap pelestarian alam 
dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia secara glo-
bal. Ketika terjadi perbedaan dan pertentangan pendekatan 
antara kaum Industrialis kapitalis dengan cara enviromen-
talis, negara sedang berkembang pada umumnya masih be-
rada dalam posisi permulaan memperoleh kemerdekaan-
nya.

Mereka berada dalam kondisi ingin meningkatkan ke-
makmuran negaranya melalui pengembangan industri dan 
pemanfaatan sumber daya alamnya yang sebagian besar 
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justru didukung oleh kaum kapitalis dan industrialis Barat. 
Negara sedang berkembang merasa diperlakukan secara ti-
dak jujur karena pengembangan industri yang baru dimulai 
untuk kemakmuran rakyatnya justru dihambat oleh kegia-
tan enviromentalis yang kegiatannya sudah berskala inter-
nasional dan didukung oleh NGO di seluruh dunia.

Sejarah menunjukkan bahwa pemerintah kolonial telah 
terlebih dahulu melakukan perusakan lingkungan hidup di 
wilayah jajahannya untuk kepentingan industri dan ekonomi 
mereka. Pihak negara berkembang menuduh gerakan kaum 
enviromentalis tersebut sebagai bagian dari konspirasi Barat 
kapitalis yang berusaha menekan pertumbuhan ekonomi 
negara sedang berkembang dan lebih mementingkan kema-
juan industri mereka sendiri.

Perjuangan kaum enviromentalis kemudian didukung 
oleh kelompok politik ‘Gerakan Green’ yang kegiatannya su-
dah meluas ke seluruh dunia, bahkan di beberapa negara 
mereka sudah menjelma menjadi partai politik. Negara in-
dustri hanya memikirkan kepentingannya agar kondisi ling-
kungan hidup yang lebih banyak berada di negara sedang 
berkembang dapat tetap terpelihara dengan baik untuk 
dapat menjamin kelangsungan pasokan bagi industrinya, 
tanpa memberi kompensasi yang memadai. Tapi kira-kira 
masih ingat dengan kasus penolakan Greenpeace di Indone-
sia beberapa waktu silam?

Meski Greenpeace membawa isu yang seolah-olah me-
nyelamatkan lingkungan, namun sesungguhnya mereka  
membawa agenda-agenda tersembunyi lain, utamanya 
merusak perekonomian nasional. Greenpeace ini jelas 
membawa agenda tersembunyi menjatuhkan perekono-
mian nasional dan ini sangat membahayakan kepentingan 
nasional. Bahkan kata pengamat intelijen kita Wawan Pur-
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wanto menyatakan bahwa Indonesia yang memiliki sumber 
daya alam melimpah saat ini memang sedang diincar negara 
maju. Tekanan demi tekanan kerap dilancarkan pihak asing 
untuk menghancurkan perekonomian Indonesia. Ini terkait 
dengan persaingan bisnis  internasional. Apalagi sejumlah 
produk pertanian dan perkebunan Indonesia kini mengua-
sai pasar dunia, diantaranya kakao, karet dan minyak sawit. 
Kekhawatiran negara-negara maju semakin bertambah 
karena tahun 2030, perekonomian Indonesia diramalkan 
menjadi terbesar kelima di dunia.

Namun dalam catatan sumbangan emisi, negara-negara 
industri maju justru menyumbangkan 80 persen karbon-
dioksida di udara hingga kini. Sejak 1950, Amerika telah 
membuang total kumulatif sekitar 50,7 milyar ton karbon, 
sedang Cina yang 4,6 kali lebih padat penduduknya dan In-
dia yang 3,5 lebih padat penduduknya hanya membuang 
berturut-turut 15,7 dan 4,2 milyar ton. Tiap tahun, lebih 
dari 60 persen emisi gas karbondioksida industri global di-
hasilkan oleh negara-negara industri, tempat dimana hanya 
sekitar 20 persen populasi dunia berada.

Sebagian besar pertambahan emisi di negara-negara 
maju dihasilkan dari industrialisasi yang cepat sejak era 
revolusi industri. Amerika Serikat dengan total perekono-
miannya yang kira-kira sebesar 14 triliun dolar merupakan 
pembuat polusi terbesar di dunia dan selalu menghadang 
berbagai perjanjian yang hendak membatasi target pengu-
rangan emisi. Pengurangan emisi berarti bahwa Barat harus 
mengurangi produksi, dan ini akan memicu pelemahan eko-
nomi Barat bukannya penguatan. 

Yang patut dipahami bahwa mengurangi konsumsi ter-
golong sebagai sesuatu yang haram dalam kapitalisme. Ber-
dasarkan acuan yang sama, tingkat konsumsi bahan bakar 
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minyak di negara-negara maju juga tergolong tinggi bila 
dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Menipis-
nya cadangan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaha-
rui dan kehancuran lingkungan mencuatkan pola konsumsi 
Amerika sebagai penyebab utama. Konsumsi bahan bakar 
minyak Amerika jauh melampaui rata-rata konsumsi bahan 
bakar minyak secara global.

Pemanasan global merupakan hasil dari industrialisasi 
yang cepat di Barat, dengan motif utama hanya berkisar 
pada peningkatan laba. Walaupun ada berbagai teknologi 
yang memungkinkan pengembangan industri bersih dengan 
emisi rendah, biayanya sangat tinggi dan hasil produksinya 
tidak akan memenuhi tuntutan pasar. Cina dan India selama 
30 tahun terakhir juga mengalami perkembangan industri 
yang pesat, sementara pemanasan global telah terjadi se-
belum era itu. Walau begitu, Amerika terus menyalahkan 
Cina dan India karena pertumbuhan mereka yang terlalu 
cepat, sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengham-
bat perkembangan tersebut.

Islam dan Lingkungan Hidup

Ada banyak dari kita memperlakukan lingkungan itu 
berdasarkan atas apa yang kita ketahui. Bahkan terkadang 
pula kita tidak mau tau mengapa air, tanaman, api, tanah 
dan udara bisa ada di dunia ini serta untuk apa diciptakan di 
dunia ini. Menurut saya sendiri cara kita melakukan terha-
dap sesuatu itu karena kita kurang memahami dan mengerti 
fungsi dan kegunaan dari adanya diri kita diciptakan serta 
tujuan diciptakan pula lingkungan nan hijau di sekitar kita.

Dalam surat Al-Isra ayat 70 Allah SWT berfirman, “Dan 
sesungguhnya, telah Kami muliakan anak-anak Adam, kami 
angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka 
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rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan 
kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang 
telah Kami ciptakan.”

Mari kita coba bahas satu persatu agar lebih menyadari, 
berpikir dan mensyukuri mengenai mengapa Allah SWT 
menciptakan air, tanah, api dan udara.

• Gambaran air itu ditampakkan Allah SWT dalam tubuh 
kita sendiri melalui keberadaan air mata, air ludah, aliran 
darah, air kencing, dan sebagainya. Bukankah kita mera-
sakan kebahagiaan yang tiada terkira ketika kita mampu 
tertawa setelah meneteskan air mata? Bukankah tubuh 
kita terasa ringan dan sehat ketika aliran darah tidak ter-
sumbat dan berhenti mengalir? Bukankah terasa nikmat 
ketika kita selesai mengeluarkan air kencing karena pe-
rut tidak sakit?

• Gambaran tanah itu ditampilkan Allah SWT dalam tu-
buh kita melalui keberadaan kulit kita yang mempu- 
nyai keberagaman warna dengan struktur pori-pori yang 
mampu menumbuhkan warna tumbuhan, misalnya saja 
rambut kepala, alis, kumis, jenggot, bulu ketiak, bulu 
kaki dan tangan, bulu hidung dan telinga. Bukankah 
lubang hidung dan telinga seperti gambaran gua-gua? 
Bukankah rambut yang tumbuh subur seperti lebatnya 
hutan belantara? Bukankah kehalusan bulu tangan lak-
sana rumput hijau yang indah dipandang?

• Gambaran api diperlihatkan Allah SWT dalam tubuh kita 
melalui keadaan suhu badan, rasa marah, emosi, stres, 
dan sebagainya. Bukankah terasa nikmat ketika suhu 
badan kita tidak terlalu panas dan dingin? Bukankah 
terasa indah ketika hidup kita tidak dalam keadaan 
marah-marah, emosi, stres, ataupun yang lainnya? Api 
itu panas dan mampu membakar apapun, begitu juga 
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kemarahan kita, ia mampu menghancurkan apa saja 
melebihi api.

• Gambaran udara diwujudkan Allah SWT dalam tubuh 
kita melalui gerak perputaran nafas kita. Udara adalah 
sumber kehidupan tubuh kita, orang mungkin kuat un-
tuk tidak  makan dan minum selama satu jam, dan orang 
juga kuat menahan panas dan dingin dalam satu jam. 
Namun, siapa yang sanggup untuk tidak bernafas dalam 
satu jam? Udara adalah ruh Tuhan, dan tak seorang pun 
mampu hidup tanpa ruh Tuhan. Karenanya, yang dapat 
melihat bentuk udara hanyalah Tuhan, bukannya yang 
lain.

“Maka, apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan 
Kutitipkan kepadanya ruh ciptaanKu.” (Shad: 72)

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan-
lah: Ruh itu urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi 
pengetahuan melainkan sedikit.” (Al-Isra: 85)

Namun sayangnya, beragam kelebihan yang diberikan 
Tuhan pada manusia malah cenderung disalahgunakan un-
tuk memenuhi kepentingan nafsu manusia itu sendiri. Alam 
yang seharusnya dipikirkan malah dilupakan, lingkungan 
yang seharusnya dijaga malah dirusak, kehidupan yang se-
harusnya ditata malah dikoyak-koyak, dan keharmonisan 
yang seharusnya dilestarikan malah dicabik-cabik keseim-
bangannya.

“Terangkan kepadaku tentang orang yang menjadikan 
hawa nafsunya sebagai Tuhannya, apakah kamu dapat men-
jadi pemelihara atasnya?” (Al-Furqan: 43)

Kendati demikian, belumlah terlambat bagi kita yang 
mempunyai kesadaran akal untuk bahu-membahu membe-
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nahi segala kerusakan yang telah dilakukan oleh sebagian 
orang disekitar kita. Sekarang atau malah selamanya kita 
tidaklah pantas jika menggantungkan beragam masalah 
kehidupan ini pada manusia lainnya, apalagi pemerintah 
yang cenderung lalai. Sudah saatnya kita harus melaku-
kan Revolusi Ilahiah, yakni masing-masing kita harus sadar 
bahwa kita diberi amanat oleh Allah SWT untuk menjaga, 
melindungi, melestarikan dan mengayomi segala bentuk ke-
hidupan yang ada di sekitar lingkungan kita mulai dari yang 
hidup sampai yang mati sekalipun.

Mengenal Fiqih Ekologi

Fiqih Ekologi merupakan kalimat yang tersusun dari dua 
kata yaitu Fiqih dan kata Ekologi. Untuk memahami makna 
Fiqih Ekologi, kita harus memulainya dengan mengetahui 
terlebih dahulu tentang makna dari Ekologi itu sendiri.

Kata Ekologi berasal dari bahasa Yunani ‘oikos’ yang be-
rarti ‘habitat’ dan ‘logos’ yang berarti ‘ilmu’. Jadi, Ekologi 
dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari interaksi 
antara organisme makhluk hidup dengan sesama organis-
me lainnya atau dengan lingkungannya. Itu sebagaimana 
diungkapkan pertama kali oleh Ernest Haeckel (1834-1914) 
seorang zoologiwan asal Jerman.

Adapun kata Fiqih secara bahasa berarti pemahaman 
yang mendalam atas sesuatu yang diucapkan atau diker-
jakan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an,

“Mereka berkata: “Hai Syu’aib, kami tidak banyak 
mengerti (memahami) tentang apa yang kamu katakan..” 
(Hud: 91)

“…tetapi kamu sekalian tidak mengerti (memahami) tas-
bih mereka..” (Al-Isra: 44)
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Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda: “Barang-
siapa dikehendaki Allah sebagai orang yang baik maka, Allah 
akan memudahkannya dalam memahami beragam bentuk 
persoalan agama.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sedang secara istilah atau terminologi kata, Fiqih itu ber-
makna “pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum 
syariat yang dijalankan manusia berdasarkan aturan-aturan 
yang telah ditentukan”.

Bertolak dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpu-
lan bahwa maksud dari istilah Fiqih Ekologi adalah pema-
haman yang mendalam atas hukum-hukum syariat guna 
menyelesaikan beragam persoalan yang terjadi di tengah-
tengah proses interaksi antara makhluk hidup dengan sesa-
manya dan lingkungannya.

Mengapa harus Fiqih Ekologi? Mungkin itu yang menjadi 
pertanyaan selanjutnya, paling tidak ada enam alasan yang 
bisa kita renungkan sebagai bagian dari umat Islam:

1. Kesalahpahaman hampir mayoritas Muslim dalam me-
maknai agama dalam kesehariannya apalagi pemak-
naan atas hukum syariat atau fiqih. Sampai saat ini, 
umat Muslim masih memandang agama Islam itu seba-
gai produk Nabi Muhammad SAW, bukannya Allah SWT 
itu sendiri. Sehingga, orang di luar Islam seakan-akan 
bukan makhluk ciptaan Allah SWT.

2. Studi kajian Fiqih dianggap disiplin keilmuan yang hanya 
mempelajari persoalan-persoalan seputar zakat, sho-
lat, puasa, jual beli, haji, politik, nikah ataupun bentuk-
bentuk ibadah dan muamalah lainnya. Yang demikian, 
mengakibatkan Muslim hanya cenderung berpikir atas 
sesuatu yang menyangkut kebaikan diri sendiri dan me-
niadakan saling mengingatkan kepada orang lain.
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3. Kebuntuan produk keilmuan Islam klasik yang hanya ber-
putar pada pembahasan halal, haram, sunnah, mubah 
dan makruh. Padahal, Al-Qur’an dan Sunnah Nabi tidak 
hanya bicara tentang persoalan itu saja, melainkan lebih 
luas lagi dari apa yang kita perkirakan. Yang demikian, 
bisa dilihat dari terbitnya ratusan atau bahkan ribuan 
kitab yang membahas persoalan tafsir Al-Qur’an, hadist, 
fiqih, bahasa arab, filsafat, kedokteran, ataupun yang 
lainnya. Namun, jarang sekali kita temukan kitab-kitab 
yang membahas persoalan lingkungan hidup dan kema-
nusiaan.

4. Maraknya doktrin pembodohan yang mangatasna-
makan Tuhan. Sehingga, orang berpikir jika banjir dan 
tanah longsor bisa diselesaikan dengan berdzikir dan 
istighasah, perusakan lingkungan dapat selesai de-      
ngan sholat sunnah, korupsi dan kerusakan moral dapat 
diberantas hanya dengan fatwa di atas kertas, AIDS, flu 
burung dan TBC bisa sembuh dengan puasa dan se-
bagainya. Namun, mereka tidak mau berpikir, jika Tuhan 
menurunkan hujan, mendatangkan banjir dan tanah 
longsor, itu semua pasti hasil dari sebab-sebab yang 
telah dilakukan manusia. Karena, Tuhan dalam keteta-
panNya yaitu sunnatullah adalah musabbib al-asbab 
(pemberi akibat dari sebab).

5. Kenaifan dalam memahami konsep takdir, takdir diang-
gap keputusan Tuhan yang bersifat paten. Sehingga, ka-
lau banjir datang mereka akan berkata dengan enteng 
‘sudah takdir Tuhan’, tanah longsor yang merenggut 
puluhan nyawa juga sama, ‘sudah takdir Tuhan’. Lalu, 
bagaimana jika saya menyuruh anda meminum segelas 
Baygon atau air keras, kemudian saya berkata, “Minum-
lah, jika belum takdirnya mati, kamu tidak akan mati.” 
Bagaimana?
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6. Miskinnya sistem pendidikan yang berorientasi pada 
nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Coba saja kita 
lihat, anak belajar di sekolah dasar agar bisa masuk 
SLTP, belajar di SLTP agar bisa melanjutkan ke SLTA, dan 
dari SLTA kemudian supaya bisa keterima di Universitas, 
setelah wisuda dari Universitas mereka sibuk mencari 
kerja. Artinya, sistem pendidikan kita hanya berorientasi 
pada bagaimana cara mencari uang dan menjadi pega-
wai.

Dan masih banyak lagi alasan-alasan yang kiranya tidak 
dapat ditulis secara keseluruhan, namun paling tidak ala-
san-alasan tersebut dapat menjadi perenungan kita dalam 
menjalani kehidupan selanjutnya. Yakni, bahwa agama bu-
kan sekedar bagaimana cara kita menyembah Tuhan secara 
legal formalitas, melainkan lebih dari itu bahwa menanam-
kan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan adalah esensi 
dari agama yang dihadirkan Tuhan.

Cara pandang dalam pengelolaan lingkungan

Pekerjaan rumah yang ternyata merupakan masalah be-
sar bagi umat manusia di dalam menyambut abad 21 ini, 
adalah semakin besar dan seriusnya masalah pencemaran 
dan pengrusakan lingkungan hidup. Abad 20 yang pesat 
dengan pertambahan jumlah penduduk, marak dengan ke-
giatan perekonomian, dan kegiatan industrialisasi, bisa di-
katakan sumber utama penyebab berkembangnya masalah 
lingkungan hidup.

Kondisi perbaikan perekonomian yang terus berjalan saat 
ini tidak diimbangi dengan kepedulian akan kelestarian ling-
kungan hidup, sehingga menjadi masalah besar yang perlu 
ditanggulangi dengan serius. Pesatnya proses industrialisasi 
yang tidak terkontrol, terpusatnya kegiatan masyarakat di 
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kota-kota besar akan mengakibatkan semakin buruknya 
kondisi lingkungan hidup di mana-mana. Selain daripada itu, 
pertambahan jumlah penduduk dan pesatnya kegiatan pe-
rekonomian akan membutuhkan banyak sekali penggunaan 
energi, bertambahnya polusi (air, udara dan tanah), timbul-
nya hujan asam, dan global warming yang akan menambah 
masalah baru bagi kelestarian lingkungan hidup kita.

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasala-
han komplek, yang dalam penanggulangannya diperlukan 
keseriusan dan partisipasi dari seluruh unsur-unsur yang 
terkait di dalamnya. Untuk itu sangat diperlukan adanya 
suatu pola pengaturan peranan yang tepat dan proporsio-
nal antara unsur-unsur pelaku kebijakan lingkungan hidup, 
yakni antara unsur pemerintah, pengusaha dan masyarakat. 
Selain daripada itu peran serta para ilmuwan dalam menye-
lesaikan persoalan-persoalan riil dalam masalah lingkungan 
hidup.

Kerusakan lingkungan yang terjadi baik dalam lingkup 
global maupun nasional, jika dicermati dengan seksama, 
sebenarnya berakar dari cara pandang manusia terhadap 
kehidupan dan alam lingkungannya. Kerusakan lingkungan 
yang terjadi dewasa ini hanya bisa diatasi dengan mengubah 
secara fundamental cara pandang dan mindset manusia ter-
hadap alam lingkungannya.

Tindakan praktis dan teknis penyelamatan lingkungan 
dengan bantuan sains dan teknologi ternyata bukan meru-
pakan solusi yang tepat. Yang dibutuhkan adalah perubahan 
perilaku dan gaya hidup yang bukan hanya orang perorang, 
akan tetapi harus menjadi semacam kesadaran dan budaya 
masyarakat yang luas.

Sadar lingkungan dan upaya penyelamatan lingkungan 
harus menjadi kesadaran bersama dan menjadi gerakan 
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bersama dalam semua level. Jika tidak, bumi yang kita tem-
pati benar-benar akan terancam, yang hal ini juga berarti 
akan mengancam pula kehidupan seluruh makhluk terma-
suk manusia.

Dalam pandangan Islam, alam merupakan sebuah enti-
tas yang tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan 
manusia dan realitas lain yang ghaib, yang menciptakan 
alam ini. Alam merupakan representasi dari Yang Maha 
Menciptakan dan Yang Maha Benar, yang merupakan sum-
ber keberadaan alam itu sendiri. Realitas alam ini diciptakan 
dengan tujuan tertentu bukan karena kebetulan atau main-
main. Alam mempunyai eksistensi riil, objektif serta bekerja 
sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku tetap (qada’), 
yang disebut sebagai hukum Allah SWT (sunnatullah).

Allah SWT telah mentakdirkan bahwa antara satu makh-
luk dengan lainnya di alam ini berfungsi saling berkaitan 
dan membutuhkan. Saling keterkaitan dan membutuhkan 
ini melahirkan suatu keseimbangan yang dinamis, yang de-
ngan keseimbangan ini keberlanjutan kehidupan di alam 
bisa terjaga. Alam dengan segala sumber daya alamnya, 
bukan hanya untuk melayani atau memenuhi kebutuhan 
manusia saja, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan 
makhluk hidup lainnya.

Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. 
Sebagai bagian dari alam, keberadaan manusia di alam 
adalah untuk saling mengisi dan melengkapi satu dengan 
lainnya sesuai dengan perannya masing-masing. Manusia 
mempunyai peran dan posisi khusus di antara komponen 
alam dan makhluk ciptaan Allah SWT yang lain, yakni seba-
gai khalifah, wakil Allah dan pemimpin di bumi. Allah SWT 
memang telah menundukkan alam kepada manusia. Ketun-
dukan alam terhadap manusia atas perintahNya ini bukan 
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berarti manusia bebas melakukan apa saja terhadap alam 
tanpa harus mempertanggungjawabkannya. Ketundukan 
alam ini sebenarnya untuk menggambarkan bahwa Allah 
SWT berperan dalam proses kejadian alam dan segala se-
suatu yang terjadi di dalamnya. Alam ditundukkan kepada 
manusia menyiratkan pesan bahwa kepemimpinan manusia 
terhadap alam tidak terbebas dari campur tanganNya.

Semua makhluk hidup mempunyai hak yang sama ter-
hadap alam. Manusia diperkenankan untuk memanfaatkan 
sumber daya alam untuk kehidupannya dan kemaslahatan 
umum, akan tetapi tidak boleh berlebihan, berbuat aniaya 
dan kerusakan. Tindakan eksploitasi sumber daya alam yang 
berlebihan, kesalahan cara pemanfaatan dan perusakan 
sumber daya alam merupakan pelanggaran terhadap takdir 
Allah SWT.

Pandangan sempit, untuk kepentingan pribadi atau ke-
lompok dan tindakan tak bertanggung jawab lainnya pada 
umumnya akan mengganggu keseimbangan dinamik yang 
telah diatur oleh Allah SWT. Dengan demikian perlindu-
ngan terhadap sumber daya alam dari pencemaran atau 
perusakan merupakan tugas atau kewajiban kita manusia 
sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi ini.
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9
Salah satu isu global yang hangat sekali dibahas 

akhir-akhir ini adalah masalah hak asasi manusia 
atau kita kenal dengan human rights (halaah… sama 
aja cuma pake bahasa Inggris doang). Banyak tuh 
kita denger atau kita baca tindakan-tindakan atau-
pun perilaku mengaku selalu aja atas nama hak asa-
si manusia, entah nggak tau HAM itu apa yang pen-
ting HAM (biar dibilang nggak ketinggalan zaman 
he.. ). Seiring dengan berakhirnya Perang Dunia ke 
II, Hak Asasi Manusia (selanjutnya saya singkat saja 
ya menjadi HAM) memang telah menjadi perhatian 
banyak orang di belahan dunia ini. Perkembangan 
lebih lanjut hampir semua permasalahan malah 
terkadang diidentikkan dengan pelanggaran HAM. 
Nah… buat mengetahui lebih lanjut memang kita 
harus mengetahui apa itu HAM, supaya kita dapat 
memahami serta dapat menyikapi segala perma-
salahan yang ada terutama yang nyangkut-nyangkut 
dengan HAM.
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Sejarah HAM

HAM sendiri sebenarnya telah ada sejak berabad-abad 
lalu, namun mulai dikenal kembali sejak dicetuskannya Uni-
versal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desem-
ber 1948 oleh negara-negara yang tergabung dalam United 
Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Di Barat diperkenal-
kan oleh para filosof dan pemikir politik seperti Thomas 
Hobbes, John Locke, Immanuel Kant, Jean Jacques Rousseau 
dan John Rawls. Pokok pikiran yang mereka kemukakan 
menempatkan manusia secara individual di atas lembaga 
politik apapun termasuk negara. Para pemikir liberal me-
ngatakan bahwa universalitas HAM harus didasarkan pada 
pemikiran sekuler dan bukan pada ajaran agama.

Seperti yang disampaikan John Locke, HAM itu ada pada 
setiap orang dan karena itu, hak tidak bisa diambil atau dise-
rahkan kepada orang atau lembaga lain tanpa persetujuan 
yang bersangkutan. Nah terus kalau menurut Jean Jacques 
Rousseau, individu itu merupakan bagian dari masyarakat 
dan karena itu kehendak umum harus lebih diutamakan da-
ripada kehendak individu. Kemudian John Rawls mengem-
bangkannya kepada keadilan sosial dalam interaksi sosial 
manusia. Rawls sangat mengharapkan dalam interaksi so-
sial itu harus berdasarkan pada sikap adil atau saling beker-
jasama sehingga menciptakan timbal balik bagi terjaminnya 
keadilan sosial dalam masyarakat. 

Pada tahun 1215 Inggris telah memiliki Magna Carta 
yang isinya antara lain memuat prinsip untuk membatasi 
kekuasaan pemerintah demi kepentingan hak dan kebe-
basan warga negara. Terus pada tahun 1689, Inggris meng-
hasilkan ‘English Bill of Rights’ yang dijadikan landasan kons-
titusional pemerintahannya. Nah terus pada abad 16 dan 
17 rupanya pengalaman Inggris ini menginspirasi Amerika 
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sehingga menghasilkan Declaration of Independence tahun 
1776 dan The US Bill of Rights pada tahun 1791. Tak ber-
henti disana, rupanya langkah Inggris dan Amerika ini dilirik 
sama Perancis yang mana setelah revolusi akhirnya meng-
hasilkan Declaration of the Rights of Man and of Citizens 
pada tahun 1789.

Nah seiring dengan berjalannya waktu, hambatan utama 
dalam menggembor-gemborkan HAM ini yaitu masalah 
perdebatan definisi.  Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia (selanjutnya saya singkat dengan DUHAM), HAM 
berarti hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia se-
hingga mereka diakui kemanusiaannya tanpa membedakan 
jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, bang-
sa, status sosial, kekayaan dan kelahirannya. Definisi ini ru-
panya masih menimbulkan perselisihan di berbagai negara, 
baik oleh para ahli filsafat, ahli hukum, negarawan ataupun 
pengamat HAM itu sendiri. Lah kok bisa? 

Namun negara-negara Barat cenderung berasumsi (ka-
lau nggak dibilang memaksakan) bahwa tradisi HAM liberal 
yang dianutnya secara otomatis juga harus berlaku secara 
universal karena gagasan inilah yang diadopsi dalam ber-
bagai konvensi HAM internasional. Nah pada saat yang sama 
negara-negara yang belum bisa menerima universalisme 
HAM, mereka berpendapat bahwa seharusnya pengertian 
tentang HAM itu disesuaikan dengan budaya dan sistem ni-
lai yang dianut. 

Jangan asal ditetapkan saja kemudian semua negara di-
suruh mematuhinya. Waduuh.. dalam penerapan HAMnya 
sendiri udah ngelanggar HAM tuu… Habis itu nggak mau tau 
dengan kondisi negara bersangkutan dan cenderung me-
maksa pokoknya harus menerapkan HAM. Akhirnya supaya 
suatu negara dibilang telah mematuhi HAM, langkah apa 
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saja pokoknya dilakukan, walaupun dikit-dikit ngelanggar 
HAM juga ndak pa pa lah…

Kenapa sodara kok bisa begitu? Nah dalam faktanya 
sendiri deklarasi tersebut kan hanya disusun oleh segelintir 
orang, terus umumnya didominasi oleh orang Barat pula. 
Lah kok bisa? Ya iyalah kan pada waktu itu bangsa-bangsa 
di Afrika dan Asia sedang dijajah oleh negara-negara kolo-
nial kapitalis. Alih-alih mau ikut memperdebatkan masalah 
nilai-nilai agama atau mendiskusikan nilai-nilai manusia di 
Asia atau Afrika, meraih hak merdeka saja belum. Dampak 
dari itu semua maka agama dianggap sebagai penghalang 
penegakan dan penyebaran HAM. Kemudian agama itu juga 
dianggap bertentangan dengan HAM karena membatasi ke-
bebasan dan keadilan manusia.

Permasalahan HAM

Permasalahan selanjutnya timbul dengan bagaimanakah 
menerapkan mekanisme pelaksanaan HAM secara interna-
sional. Pada generasi awal HAM, yaitu ketika DUHAM tahun 
1948, deklarasi ini lebih menekankan kepada hak-hak sipil 
dan politik, seperti kebebasan berbicara, hak untuk berpar-
tisipasi dalam pemerintahan dan hak untuk beragama.

Selanjutnya pada generasi kedua, yaitu pada pencetusan 
Covenant on Civil and Political Rights dan Covenant on Eco-
nomics, Social, and Cultural Right tahun 1966, saat itu kon-
trak perjanjian HAM lebih menyesuaikan antara hak individu 
(hak sipil dan politik) dengan hak kolektif (hak ekonomi dan 
sosial), seperti misalnya hak untuk kehidupan yang layak 
serta mendapatkan pendidikan. Saat itu juga dicantumkan 
tentang hak untuk mengatur kekayaan dan sumber-sumber 
daya nasional. 
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Habis itu pada generasi ketiga setelah Deklarasi Vienna 
tahun 1993, mulai diperkenalkan juga tentang hak atas 
pembangunan, hak untuk memelihara suatu kebudayaan 
dan lingkungan masyarakat tertentu.

Nah saat ini banyak sekali pihak berdalih atas nama 
HAM untuk melakukan apa saja sesuai dengan keinginan 
dan kepentingannya. Yang paling nampak adalah interven-
si kemanusiaan dengan meniupkan isu pelanggaran hak 
asasi manusia dan bantuan ekonomi maka bisa bertindak 
sewenang-wenang, belum lagi malah didukung oleh PBB. 
Ini menimbulkan banyak alasan-alasan suatu pihak dapat 
mengintervensi pihak yang lain, misalnya saja:

• Sulit untuk memastikan bahwa intervensi kemanusiaan 
adalah murni karena alasan kemanusiaan, sepenang-
gungan, yang bebas dari pertimbangan adanya kepen-
tingan tertentu. Sebab nyatanya pihak yang membantu 
selalu mendahulukan kepentingannya sendiri dulu.

• Suatu negara tidak mempunyai kewajiban moral untuk 
turut campur walaupun negara itu sebenarnya mampu 
untuk menghentikan pembunuhan yang terjadi di nega-
ra lain.

• Humanitarian intervention disalahgunakan oleh negara 
yang kuat sebagai senjata untuk memaksa negara yang 
lemah untuk menyesuaikan kebijakannya dengan ke-
pentingan nasional negara yang kuat itu.

• Setiap tindakan intervensi itu selalu mempertimbangkan 
untung rugi bagi kepentingan nasional negara, sehingga 
timbul standar ganda yang belum tentu sepenuhnya un-
tuk perlindungan HAM.

• Nah yang terakhir dan sampai saat ini sendiri juga belum 
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tercapai kesepakatan yaitu tentang pengertian HAM. 
Pemahaman terhadap HAM sendiri masih tergantung 
pada masyarakat, waktu, dan kepentingan nasional ma-
sing-masing negara.

Rupanya HAM sendiri malah telah digunakan oleh ne-
gara-negara maju semacam Amerika dan Eropa sebagai alat 
politik luar negeri guna mencapai berbagai tujuan dan ke-
pentingan mereka atas bangsa-bangsa lain. Atas nama HAM 
akhirnya menghalalkan cara untuk terus bisa menggempur, 
mengacak-acak, dan mengembargo Irak dan Iran, atas nama 
HAM juga Israel boleh merebut, menduduki dan menja-
jah bumi Palestina, atas nama HAM boleh menggunakan 
senjata bom fosfor yang membunuh warga Palestina dan 
meninggalkan cacat seumur hidup, atas nama HAM dalam 
menangkap satu orang pemimpin Al-Qaeda nyatanya malah 
membunuh banyak warga sipil (dalihnya halaah cuma dikit 
orang aja yang kebunuh), atas nama HAM bolehlah me-
nyiksa, menelanjangi, melecehkan tahanan di penjara Abu 
Ghuraib dan Guantanamo, atas nama HAM menentukan 
seenaknya sendiri orang itu teroris terus diculik paksa tanpa 
melewati proses pengadilan, atas nama HAM boleh punya 
senjata bahkan membuat nuklir sendiri terus kalo negara 
lain mau punya nuklir nggak boleh dan sebagainya.

Kemudian kembali kepada PBB sebagai payung HAM 
tadi, bagaimana selama ini sikap yang diberikan? Yah mau 
gimana lagi penyokong dana terbesar dalam tubuh PBB 
sendiri adalah negara-negara maju tersebut, sampai saat ini 
kalau masih terjadi genocide (pemusnahan suatu golongan 
bangsa) seperti yang dilakukan Israel terhadap Palestina ya 
jawabannya paling juga nggak jauh-jauh dari kata sangat 
menyayangkan, tidak beradab, tindakan terkutuk, tidak ma-
nusiawi, tidak bermoral, mengecam keras yang sudah ba-
rang tentu tanpa diiringi tindakan yang nyata. 
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Entahlah itu semua disebut pelanggaran HAM atau bu-
kan saya sendiri masih heran mengapa umat Muslim masih 
merasa nyaman dan seakan nggak mau tahu dengan perma-
salahan umat Muslim lainnya. 

Pasal 16 dan Pasal 18

Terus belum selesai hanya sampai disitu saja, rupanya 
sahabatku, Deklarasi Universal HAM ini juga membawa ma-
salah bagi umat beragama. Kalo bagi umat Islam dan nega-
ra-negara Islam sendiri secara umum dapat menerima isi 
dari deklarasi tersebut namun mengenai pasal 16 tentang 
perkawinan beda agama dan pasal 18 yaitu berisi tentang 
hak beragama dan hak mengganti agama rupanya masih 
meninggalkan masalah serta tidak dapat diterima kalangan 
umat Muslim.

Maka dari itu pada tahun 1990, negara-negara Islam yang 
tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam mengeluarkan 
deklarasi yang bernama The Cairo Declaration on Human 
Rights in Islam atau biasa disebut Deklarasi Cairo. Deklarasi 
ini terdiri dari 25 pasal yang mencakup masalah kehormatan 
manusia, persamaan, manusia sebagai keluarga, perlunya 
kerjasama antar sesama manusia tanpa memandang bang-
sa dan agamanya, kebebasan beragama, keamanan rumah 
tangga, perlunya solidaritas individu dalam masyarakat, 
pendidikan bukan hak namun kewajiban, perlindungan ter-
hadap kesehatan masyarakat, pembebasan masyarakat dari 
kemiskinan dan kebodohan dan lain sebagainya.

Dalam pendahuluan Deklarasi Cairo ini paling tidak dapat 
diambil beberapa poin pentingnya yaitu bahwa:

1. Islam mengakui persamaan semua orang tanpa mem-
bedakan asal-usul, ras, jenis kelamin, warna kulit dan 
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bahasa.

2. Persamaan adalah basis untuk memperoleh hak dan ke-
wajiban asasi manusia.

3. Kebebasan manusia dalam masyarakat Islam konsisten 
dengan esensi kehidupannya, sebab manusia dilahirkan 
dalam keadaan bebas serta bebas dari tekanan dan per-
budakan.

4. Islam mengakui persamaan antara penguasa dan rakyat 
yang harus tunduk kepada hukum Allah tanpa diskrimi-
nasi.

5. Warga negara adalah anggota masyarakat dan mempu-
nyai hak untuk menuntut siapapun yang mengganggu 
ketentraman masyarakat.

Nah namun tak berhenti sampai Deklarasi Cairo, setelah 
itu pada tanggal 15 September 1994, organisasi Liga Arab 
dalam pertemuannya di Cairo Mesir juga mengeluarkan 
sebuah Charter yang menyangkut berbagai hal yang lebih 
lengkap dari DUHAM yang terdiri dari 39 pasal dan disebut 
dengan Arab Charter of Human Right.

Eh kembali ke permasalahan tadi, emangnya kenapa de-
ngan pasal 16 dan pasal 18? Oh iya lupa, yuk kita bahas me-
ngenai kedua pasal tersebut. Pasal 16 dalam Deklarasi Uni-
versal Hak Asasi Manusia menyatakan: “Men and women of 
full age, without any limitation due to race, nationality or 
religion, have the right to marry and to found a family. They 
are entitled to equal rights as to marriage, during marriage 
and at its dissolution.” (Waaa…. pake bahasa Indonesianya 
aja…) Oke..oke kira-kira gini terjemahannya: “Laki-laki dan 
wanita yang telah dewasa, tanpa dibatasi faktor ras, kebang-
saan atau agama, memiliki hak untuk menikah dan mem-



10 Isu Global di Dunia Islam – 288  

bentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama terha-
dap pernikahan, selama pernikahan dan saat perceraian.”

Terus kalo pasal 18 menyatakan: “Everyone has the right 
to freedom of thought, conscience and religion; this right 
includes freedom to change his religion or belief, and free-
dom, either alone or in community with others and in pub-
lic or private, to manifest his religion or belief in teaching, 
practice, worship and observance.” Naah kalo bahasa indo-
nesianya: “Setiap orang mempunyai hak untuk bebas ber-
pikir, berkeyakinan, dan beragama; hak ini mencakup hak 
untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan – 
baik itu sendiri atau di tengah masyarakat, baik di tempat 
umum atau tersendiri – untuk menyatakan agama atau ke-
percayaannya, dengan mengajarkannya, mempraktekkan-
nya, beribadah atau mengamalkannya.”

Oke begini sahabatku, berkenaan dengan kebebasan 
yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia, 
Islam itu dengan jelas telah memposisikan manusia pada 
tempat yang mulia. Manusia merupakan makhluk yang di-
berikan keutamaan daripada makhluk yang lain. Diciptakan 
dengan sebaik-baiknya ciptaan. Diberikan sifat fitrah yaitu 
sifat kesucian yang mengarah untuk mengenal dan beriba-
dah kepada Tuhannya, serta bebas dari kecenderungan un-
tuk berbuat jahat. Sifat jahat yang dimiliki manusia itu di-
peroleh dari lingkungannya. Maka dari itu manusia pun juga 
diciptakan sebagai khalifah di muka bumi namun disamping 
itu manusia juga mengemban tanggung jawab dari Pencip-
tanya dan mengikuti batasan-batasan yang ditentukanNya.

Oleh karena itu manusia dibekali juga dengan kemam-
puan untuk melihat, mendengar, merasa dan yang paling 
terpenting berpikir. Pemberian-pemberian tadi merupa-
kan asas bagi lahirnya ilmu pengetahuan dan pengemba-



289 – Isu Hak Asasi Manusia 

ngan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam Islam sendiri 
adalah anugerah dari Tuhan dan dengan ilmu inilah manu-
sia mendapatkan kehormatan kedua sebagai makhluk yang 
mulia. Artinya manusia dimuliakan Tuhan karena ilmunya, 
dan sebaliknya manusia akan mulia di sisi Tuhan jika ia men-
jalankan tanggung jawabnya dengan ilmu pengetahuan 
yang dimilikinya.

Namun yang perlu kita ingat, dalam masalah kebebasan 
hanya Tuhanlah sang pemilik kebebasan dan kehendak 
mutlak. Manusia, walaupun diciptakan sebagai makhluk 
yang utama daripada makhluk-makhluk yang lain, ia hanya 
diberi kebebasan terbatas, maksudnya kebebasannya seba-
tas kapasitasnya yang hanya sebagai makhluk yang hidup di 
muka bumi. Haduh masih sedikit bingung?

Oke sekarang kita menengok secara luas dalam hukum 
Islam sebagaimana diketahui kebebasan manusia itu tidak 
hanya terbatasi oleh hubungan manusia dengan Tuhan tapi 
hubungan kita dengan alam juga, dengan manusia lain dan 
bahkan dengan diri kita sendiri juga. Sebab itu manusia ti-
dak dapat bebas memperlakukan seenaknya diri sendiri. 
Loh kok bisa begitu? Yah jelas dalam Islam sendiri, bunuh 
diri tidak dianggap sebagai hak individu atau pribadi, akti-
vitas itu merupakan perbuatan dosa karena melampaui hak 
Tuhan. 

Nah akhirnya kita sedikit banyak mengetahui kalau ke-
bebasan dalam Islam itu mempunyai batasan dari Hukum 
Tuhan dan selalu berdasar pada sumber-sumber pengeta-
huan Islam, yaitu Al-Qur’an, hadist, ijma’, qiyas (akal) dan 
juga intuisi. Itulah sebabnya kebebasan dalam sejarah Islam 
dimaknai dalam konteks syariah. Meskipun telah terjadi 
konflik sesudah berakhirnya masa Khalifah Rasyidin antara 
penguasa dan ulama, namun syariah atau tata hukum Is-
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lam masih menjadi alat pelindung yang mengikat masyara-
kat dan penguasa sekaligus. Disini ulama berperan dalam 
menjaga syariah ketika terjadi tindakan para khalifah yang 
berlawanan dengan hukum syariah, sehingga dalam situasi 
seperti itu kebebasan individu dijamin oleh syariah. 

Berbeda dengan DUHAM yang berdasar pada pemikiran 
humanisme sekuler atau memandang hanya dari sisi kema-
nusiaannya saja dengan mengesampingkan agama. Masalah 
ganti agama itu terserah sendiri, mau Islam, Kristen, Atheis 
atau apa pun asalkan tetap beriman kepada HAM dan tidak 
melanggar kebebasan orang lain maka tak masalah. Pe-
nganut DUHAM juga nggak peduli apakah suatu aliran ke-
agamaan menyimpang, menghina, melecehkan suatu aga-
ma atau tidak. Kemudian dalam perkawinan kalau dua insan 
sudah saling mencintai, nggak peduli itu beda agama atau 
perkawinan sejenis, semua nggak boleh menghalangi untuk 
melaksanakan pernikahan. Jadi faktor kemanusiaan lebih 
tinggi daripada agama, dan agama nggak perlulah dipertim-
bangkan dalam kehidupan ini. Tak heran maka di Barat seka-
rang ini berkembang yang namanya agama humanis.

Padahal sobat, manusia itu kalau dituruti ndak ada 
habisnya karena mempunyai akal dan hawa nafsu, hal ini 
jika tidak di landasi dengan ajaran agama maka manusia 
akan bertindak semaunya sendiri. Ujung-ujungnya tuh HAM 
hanya dikuasai yang kuat saja, yang lemah mah mana dapat 
namanya HAM walaupun mereka mau nuntut, mau demo, 
mau koar-koar, mau mengaum (he.. emangnya singa), tetap 
saja yang kaya dan penguasa atau negara adikuasa akan me-
nindas yang miskin dan tak berdaya atau negara tertinggal.

Pantas tuh ulama kita Prof Dr. Hamka serius sekali 
menanggapi masalah DUHAM ini. Dalam makalahnya de-
ngan judul Perbandingan antara Hak-Hak Asasi Manusia 
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Deklarasi PBB dan Islam, beliau memberikan kritik yang sa-
ngat tajam sambil mengutip surat Al-Baqarah ayat 217, be-
liau mengatakan:

“Kalau ada orang-orang yang mengaku Islam menerima 
hak pindah agama ini buat diterapkan di Indonesia, peri-
ngatkanlah kepadanya bahwa ia telah turut dengan sengaja 
menghancurkan ayat-ayat Allah SWT dalam Al-Qur’an. De-
ngan demikian Islamnya sudah diragukan. Bagi umat Islam 
sendiri, kalau mereka biarkan program penghancuran Islam 
yang diselundupkan di dalam bungkusan (kemasan) Hak-
hak Asasi Manusia ini lolos, berhentilah jadi Muslim dan 
naikkanlah bendera putih, serahkanlah akidah dan keyaki-
nan kepada golongan yang telah disinyalemen oleh ayat 217 
surat Al-Baqarah itu, bahwa mereka akan selalu memera-
ngi kamu, kalau mereka sanggup, selama kamu belum juga 
murtad dari agama Islam.”

Pertanyaannya kenapa ulama kita Hamka sampai meno-
lak keras pasal 16 dan pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia ini? Jawab beliau, “Sebab saya orang Islam. Yang 
menyebabkan saya tidak dapat menerimanya ialah karena 
saya jadi orang Islam, bukanlah Islam statistik. Saya seorang 
Islam yang sadar, dan Islam saya pelajari dari sumbernya 
Al-Qur’an dan Al-Hadist. Dan saya berpendapat bahwa saya 
baru dapat menerimanya kalau Islam ini saya tinggalkan, 
atau saya akui saja sebagai orang Islam, tetapi syariatnya ti-
dak saya jalankan atau saya bekukan.”

Konsep Islam tentang HAM

“Kita berada di deretan terdepan penyeru penghor-
matan hak asasi manusia, penyeru jaminan hak-hak itu atas 
manusia seluruhnya, dan penyeru untuk memudahkan jalan 
bagi terwujudnya kebebasan dalam bingkai sistem akhlak 
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dan undang-undang. Kita yakin bahwa kebebasan manusia 
adalah jalan menuju kebaikan, kebangkitan, dan kreatifi-
tas. Kezaliman besar yang kita saksikan di zaman ini adalah 
kezaliman atas kaum Muslimin, bukan dari kaum Muslimin. 
Karenanya, para cendekiawan dan kaum Muslimin di mana 
pun hendaknya mengangkat suaranya untuk menyerukan 
persamaan dalam menikmati persamaan dan hak-hak asasi 
manusia. Persamaan ini merupakan jalan yang sebenarnya 
menuju kedamaian sosial dan nasional, dan menuju sistem 
dunia baru, yang dapat melawan kezaliman dan permusu-
han.” Hasan Al-Banna (1906-1949)

Satu hal yang penting dikemukakan dalam hal ini bahwa 
tidak ada agama yang memiliki perhatian sebesar perhatian 
Islam terhadap manusia. Lebih lanjut coba baca kembali 
nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam dalam buku 
pertama saya yang berjudul “Kebangkitan Islam.” Kita ke-
tahui bahwasannya Islam dengan tegas mengatakan bahwa 
Allah SWT memuliakan manusia. “Dan Sesungguhnya telah 
Kami muliakan anak-anak Adam.” (Al-Isra’: 70)

Tak lupa pula Islam juga memberikan hak-hak asasi ma-
nusia yang sebagian besar dijadikannya sebagai kewajiban 
atau keharusan. Manusia boleh melepaskan haknya, berbe-
da dengan kewajiban yang secara mengikat harus dilakukan 
dan manusia tidak bisa melepaskannya begitu saja.

Islam mengenal berbagai hak yang harus dipenuhi, baik 
hak-hak kaum lemah yang berbanding dengan orang-orang 
yang kuat, hak-hak individu yang berbanding dengan kelom-
pok, hak-hak bangsa terhadap para penguasa, hak-hak fakir 
miskin terhadap orang-orang kaya, hak-hak pegawai mau-
pun buruh terhadap atasan, hak-hak perempuan terhadap 
laki-laki, hak-hak anak yang berbanding dengan kedua orang 
tua, sampai juga kepada hak-hak hewan yang berbanding 
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dengan manusia.

Islam juga membedakan antara suatu hak dengan hak 
lainnya. Ada yang dikategorikan ke dalam hak yang bersifat 
materi atau akal rasio, individu atau golongan, serta hak yang 
harus dipenuhi di saat ini atau di masa yang akan datang. 
Setiap orang diberi wewenang sebagai penjaga, penuntut, 
ataupun pembela, bagi hak-haknya masing-masing serta 
diperkenankan untuk bekerjasama dengan pihak lain agar 
hak-haknya terpenuhi. Jika ia hidup disebuah kawasan dan 
disana tidak dapat memperoleh hak-haknya, juga tidak me-
miliki kawan maupun penolong, maka ia pun dibolehkan 
meninggalkan kawasan tersebut.

Lebih lanjut baiknya akan saya coba uraikan bagaimanakah 
hak-hak asasi manusia menurut konsep Islam yang mana 
mencakup seluruh sisi yang ada dalam hukum positif, baik 
konsep lama maupun konsep yang baru. Bahkan konsep Is-
lam lebih unggul daripada yang lain, apa saja mari kita per-
hatikan satu persatu:

1. Hak asasi manusia menurut konsep Islam mencakup 
hukum yang berkenaan dengan hak-hak pribadi yang 
bersifat privat, pemikiran, politik, undang-undang, so-
sial, dan ekonomi. Juga dijelaskan bahwa Islam mem-
berikan kebebasan kepada semua lapisan masyarakat 
umum secara setara.

2. Hak asasi manusia dalam Islam juga mencakup kemasla-
hatan laki-laki dan perempuan. Islam memandang 
perempuan secara terhormat. Hak asasi manusia dalam 
Islam juga memperhatikan kemaslahatan anak-anak 
yang merupakan generasi yang masih lemah dan masih 
membutuhkan perhatian dan pendidikan yang baik se-
cara syariat, dari lembaga-lembaga yang ada dalam ma-
syarakat seperti keluarga, organisasi, maupun negara.
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3. Hak-hak asasi manusia dalam Islam juga mencakup 
kepentingan orang Muslim maupun non-Muslim, baik 
warga negara mapun warga negara asing, karena kon-
sep kebaikan menurut Islam mencakup seluruh manusia 
dan seluruh dunia pada umumnya.

4. Hak asasi manusia menurut konsep Islam juga menjamin 
persamaan hak setiap orang baik secara individu, kelom-
pok, maupun negara karena perintah amar ma’ruf nahi 
munkar diwajibkan bagi semuanya. Allah SWT berfir-
man, “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perem-
puan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi 
sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) 
yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah 
dan RasulNya.” (At-Taubah: 71)

5. Salah satu bukti nyata keunggulan hukum Allah SWT 
di atas hukum positif dalam hak asasi manusia dan 
kebebasan umum adalah bahwasannya hak asasi ma-
nusia dalam konsep Islam dilandaskan di atas ‘kriteria 
keimanan.’ Kriteria ini tidak bisa dibandingkan kedala-
man, komprehensivitas, dan keajegannya dibandingkan 
dengan ide tentang hukum alam, ide tentang keadilan, 
ide tentang kontrak sosial dan mazhab individualisme, 
dan lain-lain. Karena, dalam pandangan Islam, Allah 
SWT adalah sumber legitimasi penentuan hak-hak se-
seorang, dan hak-hak ini bersifat tetap dan konsisten, 
bukan sekedar tampak sebagai sebuah hipotesa yang 
ambiguistik serta tidak jelas. 

Sedangkan akidah keimanan terhadap Allah SWT berpo-
ros pada akar-akarnya yang menghujam dalam di dalam 
pemikiran dan jiwa manusia serta mempunyai pengaruh 
yang konsisten dalam perilaku seorang manusia baik 



295 – Isu Hak Asasi Manusia 

dalam konteks pribadi-individualistik serta dalam kon-
teks publik dan politik (pemerintahan).

6. Adanya keterkaitan proses penentuan atau perumusan 
hak dengan dzat Allah SWT yang menjadi sumber le-
galitasnya ini, pada tahapan selanjutnya akan membuat 
hak-hak asasi manusia selalu terkait dengan kewajiban-
kewajiban asasi manusia. Sebagaimana hal itu membuat 
hak-hak pribadi seorang manusia selalu berjalan paralel 
dengan hak-hak kelompok dan umum. Dengan  demi- 
kian, tidak ada tempat dalam masyarakat Islam bagi 
sikap egois dan individualistik. Ini sesuai dengan sabda 
Rasulullah SAW, “Tidaklah beriman salah seorang di an-
tara kalian sampai dia menyukai untuk saudaranya apa-
apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri.” (HR. Bukhari) 
Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah an-
tara dua orang saudaramu.” (Al-Hujurat: 10)

7. Bahkan lebih dari itu, penentuan hak-hak asasi manusia 
itu apabila terdapat di tangan Tuhan yang menciptakan 
manusia, dengan sendirinya akan menjadikan langkah-
langkah perealisasian sebuah hak menjadi kewajiban 
kedua belah pihak sekaligus, pihak yang mempunyai 
hak tersebut dan pihak kedua yang dikenai hak itu. Pi-
hak pertama diwajibkan untuk meminta dan menjaga 
haknya, bahkan berjuang dengan berbagai cara untuk 
mendapatkannya kembali apabila pihak kedua mengu-
lur-ngulur, atau malah merampas hak orang lain. 

Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang terbunuh 
karena membela darahnya, berarti dia mati syahid, ba-
rangsiapa yang terbunuh karena membela kehormatan-
nya berarti dia mati syahid, dan barangsiapa yang ter-
bunuh karena menuntut harta bendanya berarti dia mati 
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syahid.” (HR. Ahmad) Semua Muslim, baik individu, ke-
lompok dan negara diperintahkan untuk membela yang 
benar dalam perjuangannya untuk menuntut haknya.

Allah SWT berfirman, “Dan apabila salah satu kelompok 
menindas kelompok yang lain maka perangilah orang-
orang yang menganiaya itu sampai mereka kembali 
mengikuti perintah Allah.” (Al-Hujurat: 9) Sebagaimana 
seorang yang beriman diperintahkan untuk tidak me-
lepaskan hak-haknya, khususnya yang berkenaan de-
ngan harkat kemanusiaan, pemikiran dan keyakinan, 
meskipun perjuangannya itu nanti akan memaksanya 
untuk meninggalkan tanah tumpah darahnya yang 
merupakan tempat dia hidup selama ini.

8. Adapun konsep ‘Amar Ma’ruf Nahi Munkar’ dalam 
syariat Islam, berarti keharusan untuk merealisasikan 
kebenaran dan melawan kebatilan. Hal ini merupakan 
komitmen yang diwajibkan oleh Islam kepada setiap 
pribadi, setiap kelompok, dan juga umat secara keselu-
ruhan. Sebagaimana konsep ini merupakan sebuah ke-
wajiban agama yang bersifat syar’i yang berlandaskan 
akidah Islam dan merasuk dalam relung-relung jiwa. 
Dalam beberapa ayat Al-Qur’an dikatakan juga bahwa 
kewajiban ini juga terkait dan bahkan menjadi ukuran 
tingkat keimanan seseorang.

9. Islam selalu berjalan paralel dengan semua hasil ijtihad 
humanistik yang didapatkan dari pengalaman manusia 
dan dirumuskan dengan teliti untuk menjamin direalisa-
sikannya hak-hak asasi manusia dan mencegah segala 
tindakan yang bisa merusaknya.
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HAM menurut ajaran Islam

Sebenarnya Islam sendiri telah memberikan dasar bagi 
tegaknya Hak Asasi Manusia dengan menggunakan istilah 
hak-hak syar’i dalam menguraikan tentang adanya jaminan 
hak manusia baik itu buat Muslim atuupun non-Muslim 
dalam ajaran Islam. Maka dari itu, kalo kita memakai isti-
lah HAM menurut persepsi barat yang mana menjadikan 
sekulerisme sebagai asas dalam kehidupan, tentu saja hal 
tersebut malah bertentangan dengan Islam yang telah men-
jadikan akidah sebagai asas dalam kehidupan.

Nah makanya, penggunaan istilah HAM Islam sesung-
guhnya telah mencampurkan dua asas yang berbeda dalam 
satu istilah. Selain itu, sumber penentuan hak asasinya pun 
berbeda. HAM ditentukan oleh konvensi manusia, dalam hal 
ini bisa saja menurut sudut pandang pengusaha, penguasa, 
dan negara adikuasa namun patut diingat pula sementara 
mengenai hak-hak syar’i yang menentukannya adalah Sang 
Pencipta manusia yaitu Allah SWT. 

Alangkah baiknya saya akan memberikan beberapa 
uraian lebih lanjut bagaimana hak asasi manusia menurut 
ajaran Islam, saya mencoba merangkumnya menjadi 20 hak 
asasi manusia:

1. Hak hidup

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang di-
haramkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan 
suatu (alasan) yang benar..” (Al-Isra’: 33)

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharam-
kan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (se-
bab) yang benar..” (Al-An’am: 151)

Hak yang pertama kali dianugerahkan Islam di antara 
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HAM lainnya adalah hak untuk hidup dan menghar-
gai hidup manusia. Masalah balasan bagi suatu pem-
bunuhan atau kejahatan lainnya diputuskan oleh sebuah 
peradilan hukum yang jelas dan kompeten. Al-Qur’an 
menganggap pembunuhan terhadap seorang manusia 
adalah sama dengan pembunuhan terhadap seluruh 
manusia.

Islam telah meletakkan dengan jelas kasus-kasus 
dan situasi ketika hidup manusia boleh dibinasakan. 
Penghabisan nyawa manusia tanpa adanya konsep yang 
diajarkan Islam –maksudnya diperbolehkan Islam- di-
anggap sebagai dosa terbesar setelah politisme. Islam 
menganugerahkan hak hidup ini kepada setiap manusia 
dari ras, bangsa, maupun agama manapun ia berasal. 
Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, 
“Seseorang yang membunuh orang yang dibawah per-
janjian (seorang warga negara non-Muslim dalam nega-
ra Islam) tidak akan merasakan surga walau hanya men-
cium wanginya.” (HR. Bukhari)

2.    Hak milik serta penjagaan atas harta benda

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta se-
bagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang ba-
til..” (Al-Baqarah: 188)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sa-
ling memakan harta sesamamu dengan jalan yang ba-
til..” (An-Nisa: 29)

Agama Islam bersamaan dengan perlindungan per-
samaan hidup juga telah menganugerahkan jaminan 
keamanan terhadap pemilik harta benda bagi setiap 
manusia. Hal ini hanyalah bagi harta benda yang telah 
didapatkan dengan jalan yang sah menurut hukum. 
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Rasulullah SAW pada khutbah dalam kesempatan Haji 
Wada’ telah bersabda, “Nyawamu dan harta bendamu 
adalah haram bagi tiap-tiap orang terhadap yang lain-
nya sampai kamu bertemu Tuhanmu pada hari kiamat.” 
(HR. Muslim)

Hak ini mencakup hak-hak untuk dapat menikmati 
dan mengkonsumsi harta, hak untuk investasi dalam 
berbagai usaha, hak untuk mentransfer, serta hak per-
lindungan penduduk mendiami tanah miliknya. Islam 
telah memperbolehkan kepemilikan harta dengan 
sebab-sebab kepemilikan yang diperbolehkan hukum 
syara. Islam menjadikan hak-hak orang fakir miskin ada 
pada harta-harta orang kaya. Islam mengharamkan pen-
curian dan memberikan sanksi yang menjerakan pelaku-
nya. Islam pun telah menentukan kepemilikan umum 
yang dapat dinikmati masyarakat.

Perhatian dan pemeliharaan Islam terhadap kepe-
milikan harta ahlu dzimah (non-Muslim yang hidup di 
bawah naungan pemerintahan Islam) mencapai tingkat 
yang sempurna sampai-sampai Islam menghormati apa 
saja yang dianggap harta menurut agama mereka, mes-
ki hal itu tidak dianggap sesuatu yang berharga dalam 
pandangan Islam. Seperti pemilikan mereka atas khamr, 
salib, daging babi, dan lain-lain, selama tidak ditampak-
kan secara terang-terangan di tengah-tengah komunitas 
Muslim. Merusak atau bahkan mencurinya, sama sekali 
dilarang atas kaum Muslimin.

Rasulullah SAW pernah mengadakan perjanjian de-
ngan orang-orang Nasrani Najran, “..bagi orang-orang 
Najran dan para pengikut mereka diberikan jaminan   
Allah dan jaminan Muhammad, nabi, dan rasulNya atas 
harta benda mereka, tempat peribadatan mereka, serta 
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apa pun yang berada di bawah kekuasaan mereka, baik 
yang sedikit maupun banyak.”

3.    Hak menjaga agama

Islam itu tidak memaksa seseorang untuk masuk 
agama Islam. Allah SWT telah berfirman,

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Is-
lam).” (Al-Baqarah:256).

“Maka siapa saja yang ingin (beriman) hendaklah 
beriman dan siapa saja yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.” 
(Al-Kahfi: 29).

Hanya, pengertiannya tidak sebagaimana kebebasan 
beragama (freedom of religion) kaum kapitalis yang 
menganggap manusia berhak meyakini ideologi atau 
agama apapun dan berhak mengingkari agama atau ide 
apa pun. Manusia juga dianggap berhak mengubah aga-
manya, bahkan berhak tidak mempercayai suatu agama 
sama sekali. Pengertian itu bertentangan dengan Islam 
karena sesungguhnya ‘seruan’ dalam dua nash tersebut 
terbatas hanya ditujukan untuk orang-orang non-Mus-
lim. Jadi, kaum Muslimin tidak boleh memaksa orang 
non-Muslim untuk masuk Islam, sebab orang-orang 
non-Muslim dalam hal ini berhak untuk beriman kepada 
Islam dan berhak pula tidak mengimaninya. 

Dengan demikian, seruan dalam dua nash tadi ti-
dak tepat jika diterapkan untuk kaum Muslimin, sebab 
setelah mereka beragama Islam, kaum Muslimin tidak 
diberi pilihan lagi untuk kafir atau murtad dari Islam. 
Hukum Islam bagi seorang Muslim yang murtad ialah 
diminta bertobat agar kembali kepada Islam. Jika dia 
tetap bersikeras pada kekafirannya, kepadanya dike-
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nakan sanksi yang ditetapkan untuk orang murtad, 
yaitu dihukum mati. Hal ini semata-mata dalam rangka 
melaksanakan sabda Rasulullah SAW, ”Siapa saja yang 
mengganti agama (Islam)-nya, bunuhlah dia.” (HR. Ah-
mad, Bukhari, Muslim dan Ashhab As-Sunan).

4.    Hak perlindungan kehormatan

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu 
kaum mengolok-ngolok kaum yang lain.. dan jangan-
lah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu 
panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.” (Al-
Hujurat: 11)

“Jauhilah kebanyakan dari prasangka.. dan janganlah 
kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah 
sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain..” (Al-
Hujurat: 12)

Hak manusia yang penting selanjutnya yang di         
anugerahkan Islam kepada manusia adalah berupa per-
lindungan kehormatan. Kaum Muslim dilarang untuk sa-
ling menyerang kehormatan orang lain dengan cara apa 
pun, hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW 
pada kesempatan khutbah Haji Wada’nya. Kaum Mus-
lim terikat untuk menjaga kehormatan orang lain. Sese-
orang yang mengganggu kehormatan orang lain dapat 
dihukum oleh pengadilan Islam segera setelah terbukti 
kesalahannya.

Islam juga memberikan penjagaan dan perlindungan 
atas kehormatan dan harga diri seorang non-Muslim 
seperti halnya atas kaum Muslimin. Siapa pun tidak 
diperbolehkan mencaci maki, melontarkan tuduhan 
palsu, menjelek-jelekkan disertai kebohongan, meng-
gunjingkan dengan sesuatu yang tak disukainya atau 
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bentuk pelanggaran kehormatan lainnya terhadap ahlu 
dzimmah.

5.    Hak keamanan dan kesucian kehidupan pribadi

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum me-
minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. 
Yang demikian itu, lebih baik bagimu, agar kamu (selalu)      
ingat.” (An-Nur: 27)

“..dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang 
lain…” (Al-Hujurat: 12)

Islam mengakui adanya hak keleluasaan hidup pri-
badi setiap orang. Islam melarang ikut campur tangan 
dan melanggar batas secara tidak wajar atas kehidu-
pan pribadi seseorang. Nabi Muhammad SAW sampai-
sampai telah mengajarkan para pengikutnya bahwa 
seseorang tidak boleh memasuki rumah beliau sendiri 
secara tiba-tiba. Siapapun paling tidak harus memberi-
tahu atau memberi tanda kepada penghuni rumah bah-
wa ia akan datang dan masuk.

Selain itu Maududi dalam karyanya Tafhimul Qur’an 
volume 5 menguraikan bahwa negara pun juga dilarang 
untuk ikut campur dalam urusan-urusan pribadi war-
ga negaranya. Rasulullah SAW telah bersabda, “Ketika 
seorang penguasa mulai mencari-cari sebab-sebab keti-
dakpuasan di tengah-tengah rakyatnya, maka ia telah 
mengotori mereka.”

6.    Hak keamanan kemerdekaan pribadi

“..dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 
di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
adil..” (An-Nisa: 58)
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“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepa-
damu orang fasik membawa berita, maka periksalah 
dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui ke-
adaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas per-
buatanmu itu.” (Al-Hujurat: 6)

Agama Islam telah menegaskan bahwa tidak ada 
seorang pun yang dapat dipenjarakan kecuali dia telah 
dinyatakan bersalah dalam suatu pengadilan hukum 
terbuka. Tak ada seorang pun yang dapat ditahan tanpa 
melalui proses hukum yang telah ditentukan.

“Wahai Rasulullah, atas kejahatan apakah tetang-
gaku ini telah ditahan?” Rasulullah SAW hanya mende-      
ngar pertanyaan itu dan meneruskan ceramahnya. 
Orang itu berdiri lagi dan menanyakan pertanyaan yang 
sama. Rasulullah SAW tidak menjawab lagi dan terus 
melanjutkan pidatonya. 

Orang itu lalu berdiri lagi dan mengulangi perta-
nyaan untuk yang ketiga kalinya. Akhirnya, Rasulullah 
SAW memerintahkan tetangga orang itu dibebaskan. 
Nah alasan mengapa Rasulullah SAW hanya tetap diam 
ketika pertanyaan itu diulangi dua kali sebelumnya 
adalah karena pada waktu itu juga hadir petugas polisi 
di dalam masjid, dan seandainya terdapat alasan yang 
tepat atas penangkapan orang ini, maka polisi itu pasti 
berdiri menjelaskan posisinya. 

Petugas polisi itu sadar bahwa dalam hukum Islam 
tidak ada tempat bagi pengadilan rahasia. Dan karena 
dia tidak memberikan alasan apapun atas penangkapan 
itu pada pengadilan terbuka, maka cukuplah bagi Rasu-
lullah SAW untuk memberikan pembebasan orang yang 
ditangkap itu. Sebuah pemerintah tidak dapat melaku-
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kan penangkapan kecuali setelah membuktikan tuntu-
tan terhadap seseorang dalam sebuah pengadilan yang 
terbuka. Meskipun seseorang ditahan dalam usaha 
penahanan preventif, dasar-dasar kecurigaan terhadap 
tersangka harus dinyatakan dalam pengadilan yang me-
mutuskan apakah kecurigaan terhadap tersangka harus 
dinyatakan dalam pengadilan terbuka dan pengadilan-
lah yang memutuskan tersangka menurut dasar-dasar 
yang dapat dipercaya atau tidak.

Dalam menjaga keamanan, Islam mensyariatkan had 
bagi pembegal, berbuat sewenang-wenang atas harta 
benda dan jiwa serta menakut-nakuti masyarakat. Allah 
SWT berfirman,

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang 
yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat 
kerusakan dimuka bumi, hendaknya mereka dibunuh 
atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka se-
cara bersilangan atau dibuang dari negeri (tempat ke-
diamannya).” (Al-Maidah:33). 

Dalam penjagaan keamanan ini Islam menyamakan 
orang-orang non-Muslim dengan kaum Muslimin lain-
nya, bahkan mengganggu mereka disamakan dengan 
mengganggu Rasul dan mengganggu Allah, sebagaima-
na sabda Rasulullah SAW, “Barang siapa mengganggu 
seorang dzimmi, sungguh ia telah menggangguku dan 
barang siapa menggangguku sungguh ia telah meng-
ganggu Allah.” (H.R. Thabrani dengan Isnad Hasan).

7.  Perlindungan dari hukuman penjara yang sewenang-
wenang

“..Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan 
kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan 
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seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 
lain..” (Al-An’am: 164)

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa 
orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya me-
manggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah 
akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun (yang 
dipanggilnya itu) kaum kerabatnya..” (Fathir: 18)

Agama Islam mengakui hak individu seseorang bah-
wa dia tidak dapat ditahan atau dipenjarakan atas tin-
dak kejahatan dan pelanggaran orang lain. Al-Qur’an 
telah menegaskan hal ini secara eksplisit. Setiap orang 
itu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Jika 
ada orang lain tidak ikut dalam tindakannya itu, maka 
dia tidak dapat dianggap bertanggung jawab meskipun 
dia kerabat dekat pelakunya.

8.    Hak penjagaan jiwa

Islam telah menetapkan syariat yang bisa menjaga 
kelangsungan hidup manusia dengan pengharaman 
pembunuhan dan kesewenang-wenangan terhadap se-
sama Muslim maupun non-Muslim. Kelangsungan hi-
dup manusia dijaga dengan hukum qishash sebagaima-
na yang terdapat dalam Al-Qur`an,

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) 
hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya 
kamu bertaqwa”. (Al-Baqarah: 179).

Tanpa alasan syar’i, darah dan jiwa orang non-Mus-
lim diharamkan atas Muslimin. Rasulullah SAW bersab-
da, “Barang siapa membunuh seorang mu’ahid (yang 
terikat perjanjian keselamatan dengan kaum Muslimin) 
tidak akan mencium harumnya surga, sedangkan ha-
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rumnya surga dapat tercium dari jarak perjalanan 40 
tahun.” (HR. Bukhari dan Ahmad).

9.    Hak untuk memprotes kezaliman (tirani)

“Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucap-
kan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang diani-
aya..” (An-Nisa: 148)

“Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil de-
ngan lisan Daud dan Isa Putra Maryam. Yang demikian 
itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui 
batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tin-
dakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya 
amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.” (Al-
Ma’idah: 78-79)

“..Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari 
perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-
orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mere-
ka selalu berbuat fasik.” (Al-A’raf: 165)

“Kami adalah umat yang terbaik yang dilahirkan un-
tuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mence-
gah dari yang munkar..” (Ali-Imran: 110)

Islam telah menganugerahkan hak bagi seluruh umat 
manusia untuk mengecam kezaliman pemerintah. Al-
Qur’an telah menegaskan akan hal tersebut. Nabi Mu-
hammad SAW juga telah menganggap protes terhadap 
penguasa yang lalim itu sebagai jihad yang paling baik. 
Rasulullah SAW pun telah memperingatkan kaum Mus-
lim akan konsekuensi jika diam terhadap tirani atau 
kezaliman. Sayyidina Abu Said Al-Khudri meriwayatkan 
bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “Jika seseorang 
melihat kemungkaran, maka dia harus menghentikan-
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nya dengan tangannya, dan jika tidak mungkin maka 
dengan kata-katanya, dan jika ini pun tidak mungkin 
maka (paling tidak) membencinya dengan sepenuh hati 
dan inilah keadaan iman yang paling lemah.” (HR. Mus-
lim)

Dari hasil ajaran Al-Qur’an dan ajaran Rasulullah 
SAW inilah berkembang situasi di mana selama era Khu-
lafa Rasyidin, rakyat tidak pernah sangsi untuk meng-
kritik negara atau khalifah. Khalifah Abu Bakar pada pi-
dato pertamanya meminta kepada rakyatnya, “Bantulah 
aku jika aku benar, dan jika aku salah maka luruskanlah 
aku.” Rakyat pada waktu itu mengingatkan para khali-
fah akan tanggung jawab mereka tanpa rasa takut apa 
pun dan mengutuk tindakan salah yang mereka lakukan. 
Pernah juga terjadi pada saat Khalifah Sayyidina Umar 
mengadakan pertemuan Dewan Syura untuk membata-
si jumlah mahar. Ada seorang wanita menentang pan-
dangannya berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur’an, 
maka Umar bin Khattab mengubah pendapatnya dan 
menerima pandangan wanita itu serta berterimakasih 
kepadanya karena telah mengoreksi dirinya.

Pada kesempatan lain khalifah Umar bin Khattab naik 
ke mimbar dan berkata, “Wahai kaum Muslim, jika aku 
lebih condong kepada keduniawian, maka apa yang akan 
kamu lakukan?” Seorang laki-laki lalu berdiri dan men-
cabut pedangnya seraya berkata, “Kami akan memeng-
gal kepalamu.” Untuk mengetes keberaniannya, Umar 
pun bertanya kepadanya, “Apakah benar-benar engkau 
memakai kata-kata seperti itu kepadaku?” Orang itu 
lalu menjawab, “Ya, memang begitu.” Akhirnya Sayyi-
dina Umar berkata, “Segala puji bagi Allah dengan ada-
nya orang seperti ini dalam umat ini yang jika aku salah 
maka dia akan meluruskanku.”
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Selain itu Khalifah Umar bin Khattab pun juga meri-
wayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “Dalam 
masalah bersama, umat Islam harus mendengarkan dan 
mematuhi perintah orang yang memegang tanggung 
jawab, baik yang disetujui maupun yang dibenci, de-
ngan syarat perintah tersebut tidak menyebabkan dosa. 
Jika diperintahkan untuk tidak taat kepada Allah maka 
kaum Muslim harus tidak melaksanakannya.”

10.  Kebebasan ekspresi

“Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, 
mencegah dari yang munkar.” (At-Taubah: 71)

Agama Islam menganugerahkan hak kebebasan 
berpikir dan mengungkapkan pendapat kepada selu-
ruh umat manusia. Kebebasan ekspresi ini tidak hanya 
diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, 
namun juga bagi seluruh warga negara untuk bebas 
mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dan 
mengekspresikannya berkenaan dengan berbagai ma-
salah. Kebebasan berpendapat ini harus dimanfaatkan 
untuk tujuan mensyiarkan kebaikan serta tidak untuk 
menyebarkan kejahatan dan kezaliman. Maka dari itu 
Islam tidak dapat membatasi kebebasan berekspresi 
warga negaranya selama hal itu tidak bertentangan de-
ngan prinsip-prinsip dasar Islam. 

11.  Kebebasan hati nurani dan keyakinan

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Is-
lam)..” (Al-Baqarah: 256)

Agama Islam memberikan hak kebebasan suara hati 
nurani dan keyakinan kepada seluruh umat manusia. 
Kaum Muslim diperbolehkan mengajak orang-orang 
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non-Muslim untuk menuju jalan Islam, tetapi mereka ti-
dak dapat memaksakan kehendak. Umat Islam tidak bo-
leh mempengaruhi siapa pun untuk menerima agama Is-
lam dengan cara melakukan tekanan-tekanan sosial dan 
politik. Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT untuk 
menyampaikan semua petunjuk-petunjukNya. Beliau 
menyadari bahwa beliau tidak akan memaksa seorang 
pun untuk mengikuti agama Islam. Rasulullah SAW 
sepanjang hidupnya telah menganut prinsip kebebasan 
hati nurani dan keyakinan ini. Kemudian untuk mema-
hami secara penuh konsep Islami tentang kebebasan 
hati nurani dan keyakinan ini, maka sangatlah penting 
mempelajari sikap Islam terhadap penganut-penganut 
agama lain yang hidup dalam wilayah negara Islam.

12.  Hak penjagaan keturunan

Islam mengharamkan zina baik dilakukan oleh 
seorang Muslim maupun non-Muslim. Dengan demi-
kian, keberlangsungan keturunan terjamin dengan cara 
yang sehat dan sah melalui pernikahan saja. Bila terjadi 
pelanggaran atas hal ini, sanksi dalam Islam pun dapat 
menjerakan pelakunya. Dalam prakteknya, pada masa 
Rasulullah SAW kasus sanksi atas pezina dapat dihitung 
dengan jari. Sementara itu, pada masa sekarang di se-
tiap negara yang dikungkung sekulerisme kapitalisme, 
perzinaan merajalela dan bahkan dilegalkan.

13.  Kebebasan berserikat

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan 
umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh ke-
pada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah 
kamu menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan 
berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada 
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mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat sik-
sa yang berat.” (Ali-Imran: 104-105)

Agama Islam telah menganugerahkan kepada rakyat 
hak untuk membentuk perkumpulan dan partai atau 
organisasi. Sebagaimana telah dinyatakan dalam ayat 
di atas, hak ini bukan merupakan sebuah hak yang mu-
tlak, namun harus dijalankan menurut pembatasan-
pembatasan umum tertentu. Yakni hak ini harus dilak-
sanakan untuk tujuan dakwah amal-amal kebaikan dan 
kesalehan, serta harus dipergunakan untuk menumpas 
kejahatan dan kesesatan.

14.  Kebebasan berpindah

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari 
kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu 
(membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir di-
rimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, 
kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang 
kamu mempersaksikannya. Kemudian kamu (Bani Israil) 
membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengu-
sir segolongan daripada kamu dari kampung halaman-
nya..” (Al-Baqarah: 84-85)

Agama Islam menganugerahkan hak kebebasan 
bergerak atau berpindah kepada umat manusia. Negara 
sepatutnya tidak membatasi setiap warga negaranya 
untuk bertempat tinggal dalam suatu bagian tertentu 
dalam wilayah negaranya. Begitu juga, tidak ada seorang 
pun yang dapat dilarang untuk keluar dari wilayah ne-
geri dalam keadaan wajar.

15.  Hak penjagaan akal

Islam melindungi masyarakat dari hal-hal yang meru-
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sak akal. Pengharaman khamr (minuman yang mema-
bukkan), mengkonsumsi narkoba dan menjadi tukang 
sihir adalah dalam rangka menjaga akal. Pengharaman 
khamr dengan tegas disebut dalam Al-Qur`an maupun 
As-Sunnah. Diantaranya firman Allah SWT,

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan 
judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar 
dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya 
lebih besar dari manfaatnya.” (Al-Baqarah: 219) 

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 
khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengun-
di nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan keji 
yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbua-
tan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 
Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbul-
kan permusuhan dan kebencian di antaramu lantaran 
meminum khamr dan berjudi itu, menghalangi kamu 
dari mengingat Allah (sholat). Maka berhentilah kamu 
mengerjakan perbuatan itu.” (Al-Maidah: 90-91)

Bukan hanya meminumnya, tetapi semua hal yang 
berkaitan dengannya, juga diharamkan sebagaimana 
tersebut dalam hadist Nabi Muhammad SAW,

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW me-
ngutuk sepuluh orang dalam soal khamr yaitu; pem-
buatnya (‘ashiruha), pengedarnya (mu’tashiruha), 
peminumnya (syaribuha), pembawanya (hamiluha), 
pengirimnya (al-mahmulatu illayhi), penuangnya (sakii-
ha), penjualnya (ba’i’uha), pemakan uang hasilnya (akilu 
tsamaniha), pembayar (al-musytari laha), dan pemesan-
nya (al-musytari lahu),” (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi)

Islam telah menentukan hukuman setimpal terhadap 
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peminum khamr. “Rasulullah telah menghukum (pemi-
num khamr) 40 kali jilidan.” (HR. Muslim). 

Bukan hanya di dunia, di akhirat pun pelaku bisnis 
dan konsumen khamr juga diancam siksa yang keras. 
“Setiap yang memabukkan adalah haram. Allah berjanji 
kepada orang-orang yang meminum minuman yang me-
mabukkan bahwa Dia akan memberi mereka minuman 
dari thinah al-khabal. Ia bertanya, ‘Apa itu thinah al-kha-
bal, ya Rasulullah?’ Rasulullah menjawab, ‘Keringat atau 
perasan tubuh penghuni neraka’.” (HR. Muslim).

16.  Persamaan hak dalam hukum

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tu-
hanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang 
satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan 
daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki- 
laki dan perempuan yang banyak. Dan  bertakwalah ke-
pada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya 
kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) 
hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu men-
jaga dan mengawasi kamu.” (An-Nisa: 1)

Agama Islam menekankan persamaan seluruh umat 
manusia di mata Allah SWT, yang menciptakan manusia 
dari asal yang sama dan kepadaNya lah semua harus taat 
dan patuh. Masalah superior manusia yang berkenaan 
dengan asal mula manusia kembali ditekankan bahwa 
agama Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang 
berdasarkan kelahiran, kebangsaan, ataupun halangan 
buatan lainnya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. 
Kemuliaan itu terletak pada amal kebajikan itu sendiri.

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 
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menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku, supaya 
kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 
paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al-Hujurat: 
13)

Agama Islam menganggap bahwa semua manusia 
itu sama dan juga merupakan anak keturunan dari ne-
nek moyang yang sama. Nabi Muhammad SAW telah 
mendeklarasikan hal ini dalam khutbah haji wada’nya, 
“Orang Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang 
non-Arab, begitu pula juga orang non-Arab tidak mem-
punyai keunggulan atas orang Arab. Demikian juga 
orang kulit putih tidak memiliki keunggulan atas orang 
kulit hitam atau orang kulit hitam tidak memiliki keung-
gulan atas orang kulit putih. Semua adalah anak ketu-
runan Adam dan Adam diciptakan dari tanah liat.” 

Agama Islam telah menghancurkan diskriminasi ter-
hadap kasta, kepercayaan, ras, perbedaan warna kulit, 
dan agama. Rasulullah SAW tidak hanya secara lisan 
menegakkan hak persamaan ini, namun juga telah 
memperhatikan pelaksanaannya selama hidup beliau. 
Pernah ada seorang wanita dari keluarga bangsawan di-
tangkap karena keterlibatannya dalam pencurian. Kasus 
itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW dan diminta agar 
kemungkinan wanita itu dimaafkan. 

Akan tetapi Rasulullah SAW menjawab, “Bangsa-
bangsa yang hidup sebelum kamu telah dibinasakan 
oleh Allah karena mereka menghukum orang-orang     
biasa dan rakyat jelata atas pencurian yang mereka 
lakukan, akan tetapi membiarkan bangsawan terkemu-
ka dan berkedudukan tinggi tanpa dihukum atas pen-
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curian yang mereka lakukan. Demi Allah yang jiwaku di 
tanganNya, andaikata Fatimah putriku sendiri mencuri, 
maka aku akan memotong tangannya.”

Rasulullah SAW juga telah bersabda, “Berilah huku-
man yang adil baik bagi keluarga yang jauh maupun yang 
dekat, dan janganlah takut akan celaan orang dalam 
menegakkan batas-batas yang telah ditentukan Allah.”

17.  Hak mendapatkan keadilan

“..dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di an-
tara kamu..” (Asy-Syura: 15)

Hak ini adalah suatu hak yang sangat penting di 
mana agama Islam telah menganugerahkannya kepada 
setiap orang sebagai umat manusia. Sesungguhnya aga-
ma Islam telah datang ke dunia ini untuk menegakkan 
keadilan, sebagaimana Al-Qur’an menyatakan, “Sesung-
guhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami tu-
runkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) 
supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (Al-
Hadid: 25)

Umat Islam dimanapun berada diperintahkan supaya 
menjunjung tinggi keadilan meskipun kepentingan me-
reka sendiri dalam keadaan bahaya. Allah SWT berfir-
man, “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu 
orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi 
saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau 
ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun 
miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin me-
nyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarba-
likkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka se-
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sungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa 
yang kamu kerjakan.” (An-Nisa: 135)

Sayidina Ubadah bin Shamit meriwayatkan bahwa 
Rasulullah SAW telah bersabda, “Berikanlah hukuman 
yang adil baik bagi keluarga yang jauh ataupun yang 
dekat, dan janganlah takut akan celaan orang dalam 
menegakkan batas-batas yang telah digariskan oleh     
Allah.”

Pernah pula khalifah Umar bin Khattab mengada-
kan suatu pertemuan besar dan menyatakan di hada-
pan para hadirin, “Para pejabat itu ditunjuk untuk tidak 
menganiaya atau merampas harta bendamu, melainkan 
mereka ditunjuk dan diangkat untuk mengajarimu sun-
nah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jika ada pejabat 
yang bertindak sebaliknya, maka beritahukan kepadaku 
sehingga dia harus terdesak untuk memperbaikinya.” 
Amr bin Ash, Gubernur Mesir, lalu berdiri dan berkata, 
“Apakah engkau akan menghukum seorang pejabat 
yang memukul seseorang untuk melaksanakan kedi-
siplinan?” Sayidina Umar menjawab, demi Allah yang 
jiwaku dalam genggamanNya, bahwa aku pasti akan 
menghukumnya pejabat-pejabat yang berlaku demi-
kian. Ambilah peringatan ini dan janganlah kamu me-
rampas hak-hak mereka kecuali terpaksa karena mereka 
melakukan kesalahan.

Tidak ada aturan yang mengatur bahwa para penga-
cara dibayar (oleh para kliennya) karena dalam suatu 
susunan Islam mereka dibayar oleh pemerintah. Peker-
jaan mereka hanyalah untuk memberikan pendapat-
pendapat hukum secara gratis kepada rakyat. Institusi 
ini dikenal sebagai Badan Ifta. Dan dalam hal ini hanya 
mufti yang kompeten yang berhak untuk memberikan 
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pendapat dan pandangan hukum.

Institusi Ifta ini bahkan tidak mempunyai persa-
maannya dengan sistem pengadilan lain manapun di 
dunia ini. Sistem ini terus berlanjut dalam masyarakat 
Muslim meski setelah berakhir zaman Khulafa Rasyidin 
dan bahkan berlaku di wilayah sub-kontinen sebelum 
munculnya kekuasaan Inggris. Di dalam suatu tatanan 
pemerintahan Islam tidaklah ada ruang bagi doktrin 
Inggris “King can do no wrong” (raja tidak dapat ber-
buat salah) karena khalifah itu sendiri merupakan salah 
seorang hamba Raja yang sesungguhnya, yaitu Allah 
Yang Maha Kuasa. “Katakanlah, ‘Aku berlindung kepada 
Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia, Raja 
manusia, sembahan manusia.”

Dalam hal ini panglima perang Khalid bin Walid, ke-
tika berbicara dihadapan orang-orang Romawi yang 
menganggap kaisar mereka sebagai raja segala raja. 
“Rajamu bisa saja seperti itu, namun orang yang telah 
kami angkat sebagai pemimpin kami pasti akan diber-
hentikan segera jika ia berpikir walau sejenak bahwa ia 
bermartabat raja.” Seorang khalifah saja melarang diri-
nya mendapatkan kekebalan hukum, tidak sebagaima-
na yang telah diterapkan oleh para penguasa negara-     
negara demokrasi modern sekarang ini.

18.  Hak mendapatkan kebutuhan dasar hidup manusia

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang 
miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak 
mendapat bagian.” (Adz-Dzariyat: 19)

Agama Islam telah mendukung hak bagi setiap ma-
nusia untuk mendapatkan keperluan dan kebutuhan 
dasar hidup manusia. Al-Qur’an dengan jelas telah me-
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negaskan bahwasannya di dalam harta benda mereka 
yang kaya terdapat suatu hak bagi mereka yang tidak 
mempunyai apa-apa. Dan ini merupakan kewajiban atas 
setiap individu Muslim dan institusi kolektif mereka ter-
masuk negara itu sendiri untuk membantu mereka yang 
kehilangan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar 
hidup mereka. Maka untuk tujuan ini, agama Islam 
mendorong umatnya untuk memberikan pertolongan 
kepada orang-orang miskin selain juga memerintahkan 
agar supaya membayar suatu bagian dari tabungannya 
sebagai zakat. 

Al-Qur’an menegaskan kepada umat Muslim bahwa 
harta benda yang berada dalam penjagaan mereka 
merupakan harta Allah SWT yang mereka pegang se-
bagai amanah. Hal ini merupakan kewajiban mereka un-
tuk membelanjakannya sesuai dengan bagaimana Allah 
SWT sebagai pemilik harta sesungguhnya mengingin-
kannya untuk dibelanjakan. Dalam tatanan politik Islam  
negara terikat itu harus membantu, menanggung dan 
menyokong penghidupan mereka yang tidak mempu-
nyai apa-apa untuk dapat hidup layak.

19.  Hak mendapatkan pendidikan

“Katakanlah: ‘Perhatikanlah apa yang ada di langit 
dan di bumi..” (Yunus: 101)

Agama Islam telah menegaskan pentingnya hak bagi 
setiap insan untuk menuntut ilmu bagi dirinya. Rasu-
lullah SAW memerintahkan kepada tiap-tiap orang Islam 
untuk mencari ilmu pengetahuan dan hal ini menjadi 
kewajiban bagi setiap Muslim baik itu laki-laki mau-
pun perempuan. Dalam hal ini Said bin al-Ash berkata 
bahwa yang terbaik dari segala apa yang diberikan oleh 
seorang ayah kepada anak-anaknya adalah pendidikan 
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dan pengajaran yang baik.

20.  Hak dalam penjagaan negara

Islam mewajibkan kepada pemimpin negara untuk 
menjalankan tugasnya memelihara kepentingan umat 
karena dialah yang bertanggung jawab atas urusan me-
reka. Rasulullah SAW bersabda, “Seorang imam adalah 
pemimpin (pemelihara) dan dia bertanggung jawab atas 
rakyat (yang dipimpin)nya..” (HR. Bukhari dan Muslim)

Umat berhak diurus segala kepentingannya yang 
telah menjadi tanggung jawab seorang pemimpin, se-
perti misalnya pelaksanaan hukum syara secara ke-
seluruhan bagi semua warga negara Islam. Islam pun 
akan menghukum pelaku bughat (pembangkangan) 
terhadap penguasa yang sah. Islam juga telah melarang 
keberadaan dua imam negara dalam waktu yang sama 
karena akan memecah kesatuan negara Islam.

Demikianlah perhatian Islam dalam menjamin hak-hak 
manusia baik Muslim maupun non-Muslim, laki-laki mau-
pun perempuan. Itu semua bukan sekadar konsep akan 
tetapi pernah dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Kita bisa 
memahami bahwa hak-hak asasi manusia menurut Islam 
adalah sebuah konsep yang jelas dan ‘legitimated’ menurut 
ajaran Islam itu sendiri. Maka dari itu konsep Islam lebih is-
timewa daripada dibandingkan dengan konsep Barat karena 
dalam Islam itu mempertimbangkan adanya keseimbangan 
antara hak dan kewajiban. Seorang manusia dalam konsep 
Barat selalu berlari tidak mengenal lelah untuk mendapat-
kan apa-apa yang menjadi haknya dan tidak terlalu mem-
perhatikan apa-apa yang menjadi kewajibannya. Sementara 
seorang manusia dalam konsep Islam selalu ditarik untuk 
memikirkan apa-apa yang menjadi kewajibannya terlebih 
dahulu sebelum memikirkan apa-apa yang menjadi haknya.



319 – Isu Hak Asasi Manusia 



Bab 10
Isu 

Demokrasi





10
Sekarang kalo sudah ngomongin demokrasi pas-

tilah setiap orang mempunyai versi masing-masing.  
Selain itu jika kita membicarakan demokrasi maka 
pasti akan bersinggungan dengan sebuah sistem, 
konsep negara, bahkan tatanan politik suatu ne-
gara. Tidak heran maka akan banyak orang berdalih 
sedikit-sedikit mengatakan atas dasar demokrasi, 
asas demokrasi, kebebasan menentukan pendapat, 
atas nama rakyat dan sebagainya. Bahkan bisa dibi-
lang juga demokrasi negara yang satu itu beda de-
ngan demokrasi negara yang lain, bahkan setiap pe-
mikir pun punya pendapat masing-masing masalah 
apa itu demokrasi. Demokrasi memang mencuat 
setelah keruntuhan komunisme, siapa lagi kalo bu-
kan Amerika yang selalu menggembor-gemborkan 
penegakan demokrasi. Sebagian negara pun terpu-
kau akan demokrasi ini, pokoknya gimana caranya 
biar demokrasi ini dapat diterapkan, mau itu sedikit 
maksa atau maksain yang penting diterapkan aja 
dulu. Nah lho..
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Bahkan ada juga loh yang demi meraih simpati atau is-
tilahnya sekedar cari muka biar dapat bantuan, sebuah 
negara mau kok menerapkan demokrasi. Tapi giliran sudah 
diterapkan kok susah, atau mungkin setelah menjalaninya 
bertahun-tahun kok malah tidak sesuai dengan demokrasi 
yang diinginkan. Belum lagi biaya yang tinggi dalam pelaksa-
naan demokrasi seringkali dianggap sebagai hal yang tidak 
wajar. Terus anehnya terkadang pihak yang menyerukan de-
mokrasi itu malah melanggar makna demokrasi itu sendiri.

Tulisan kali ini akan mencoba menguraikan fenomena 
demokrasi, sekaligus mengenalkan apa itu tatanan syariah 
dalam Islam. Dalam hal ini supaya kita itu tau sebenarnya 
apakah demokrasi itu sudah benar atau sudah sesuai belum 
dengan ajaran Islam. Bahkan ada yang bilang kalo Islam itu 
malah anti-demokrasi, bagaimana itu? Ya sudahlah untuk 
mengetahuinya, akan kita bahas saja semuanya.

Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, 
yaitu ‘demos’ yang berarti rakyat, dan ‘kratia’ yang berarti 
pemerintahan. Nah terus yang menjadi masalah adalah, 
apakah demos itu memang benar-benar artinya ‘rakyat’ 
sebagaimana yang kita pahami selama ini atau bukan? Tapi 
jawabannya ternyata bukan. Apa yang sesungguhnya di-
anggap sebagai ‘rakyat’ di Yunani Kuno (Athena), menurut 
Robert A. Dahl, berbeda sekali dengan apa yang mungkin 
kita pahami saat ini yang kita sering sebut kata rakyat. Bagi 
orang Yunani kuno, ‘rakyat’ itu nggak lebih dari sekumpulan 
manusia dari sebuah kota kecil. Nah dalam pandangan Yu-
nani, demokrasi itu harus memenuhi enam syarat:

1. Warga negara harus cukup serasi dalam kepentingan 
mereka.

2. Mereka harus padu dan homogen.
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3. Jumlah warga negara harus kecil (bahkan kurang dari 
40.000).

4. Warga negara harus dapat berkumpul dan secara lang-
sung memutuskan legislasi.

5. Warga negara juga berpartisipasi aktif dalam pemerin-
tahan.

6. Negara kota harus sepenuhnya otonom.

Nah sudah pasti kalo semua syarat itu tidak dapat di-
penuhi oleh demokrasi modern saat ini. Dapat diperhatikan 
sekali lagi bahwa demokrasi Yunani tersebut, dalam teori 
maupun praktik, warga negaranya amat eksklusif dan bukan 
inklusif seperti yang terdapat dalam demokrasi modern. 
Bahkan demokrasi Yunani ini telah mendapatkan kritikan 
tajam dari tokoh-tokoh seperti Aristoteles. 

Keraguan akan menerapkan demokrasi sendiri juga 
banyak, tapi agar supaya yakin bahkan ada yang di embel-
embeli dengan mengatakan kalo negara Amerika aja butuh 
puluhan tahun bahkan ratusan tahun sedangkan kita baru 
puluhan tahun, ya pantaslah belum bisa menerapkan de-
mokrasi. Berbagai upaya pun dilakukan bahkan kalo perlu 
menjiplak langsung apa-apa yang ada dari Barat. Riza Sih-
budi pun dalam tulisannya Islam dan Demokrasi di bukunya 
Menyandera Timur Tengah memberi beberapa catatan ten-
tang proses demokratisasi ini.

Pertama, pada saat ini ada nggak sih negara di dunia ini 
yang benar-benar menerapkan sistem demokrasi secara 
murni dan tanpa cacat? Amerika Serikat aja yang memang 
selalu dijadikan mitos sebagai ‘pendekar’ demokrasi dan 
hak-hak asasi manusia di dunia aja masih diragukan penera-
pan demokrasi di negaranya. Mengapa, coba aja kita perha-
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tikan setelah terjadinya tragedi rasialisme di Los Angeles ta-
hun 1992 dan peristiwa yang tak terlupakan 11 September 
2001? Apa mungkin, sebuah negara yang konon dikatakan 
pendekar demokrasi kemudian tingkah laku politiknya di du-
nia internasional justru cenderung semena-mena, terutama 
terhadap negara-negara yang jauh lebih kecil dan lemah? 
Dalam Dunia Islam, sang pendekar demokrasi ini malah 
mendukung rezim-rezim yang anti-demokrasi dan penin-
das hak-hak asasi manusia, seperti Israel dan negara-negara 
Arab tertentu.

Kedua, Turki di bawah kepemimpinan Attaturk dan 
Libanon pra-perang 1975 dianggap sebagai negara-negara 
Timur Tengah yang pernah menerapkan demokrasi. Apa 
benar demikian? Turki di bawah Attaturk memang di satu 
sisi menerapkan demokrasi liberal, tapi di sisi lain justru ber-
tindak sangat represif terhadap agama dan umat Islam yang 
taat, satu jenis tingkah laku yang jelas-jelas tidak demokra-
tis. Libanon pra-1975 memang nampak menerapkan sistem 
demokrasi, tapi yang berjalan pada masa itu sebenarnya 
adalah sistem demokrasi yang tidak demokratis. Mengapa? 
Yang berlaku di Libanon pada waktu itu adalah sistem penja-
tahan, presiden harus dari golongan Maronit, perdana men-
teri harus Islam Sunni, ketua parlemen harus Islam Syiah, 
dan seterusnya. Apa itu bisa disebut demokratis?

Ketiga, seperti yang diakui sendiri oleh Huntington, de-
mokrasi identik dengan the Western Christian Connection, 
karena demokrasi sendiri memang lahir dan tumbuh di ling-
kungan kultur Barat yang Kristen. Ia menyimpulkan bahwa 
demokrasi sangat jarang terdapat di negeri-negeri di mana 
mayoritas besar penduduknya beragama Islam, Budha atau 
Konfusius. Diakui juga oleh Huntington, bahwa hubungan 
antara demokrasi dan Kristen diperlukan pemisahan antara 
agama dan negara. Huntington menyatakan,
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“Namun, agama Kristen Barat menekankan martabat in-
dividu dan pemisahan antara gereja dan negara (sekuler). 
Di banyak negeri, pemimpin-pemimpin gereja Protestan 
dan Katolik telah lama merupakan sosok utama dalam per-
juangan menentang negeri-negeri represif. Tampaknya ma-
suk akal menghipotesakan bahwa meluasnya agama Kristen 
mendorong perkembangan demokrasi.”

Sedang Francis Fukuyama dalam karyanya The End of 
History and the Last Man memaparkan bahwa dua kelom-
pok agama yang menurutnya sangat sulit menerima de-
mokrasi, yaitu Yahudi Ortodoks dan Islam. Keduanya itu 
dia sebut sebagai ‘totalistic religions’ yang ingin mengatur 
semua aspek kehidupan manusia, baik itu yang bersifat pu-
blik maupun pribadi, termasuk juga wilayah politik. Meski-
pun agama-agama itu bisa menerima demokrasi, tetapi 
sangatlah sulit menerima liberalisme, khususnya tentang 
kebebasan beragama. Karena itulah, menurut Fukuyama, 
tidak mengherankan, jika satu-satunya negara demokrasi Li-
beral di dunia Islam adalah Turki, yang secara tegas menolak 
warisan tradisi Islam dan memilih bentuk negara sekuler di 
awal abad ke-20.

Menelusuri Demokrasi

Nah demokrasi itu sendiri dapat ditelusuri dari elemen-
elemen yang mendukung terwujudnya demokrasi. Seba-
gaimana yang tertulis dalam buku Syari’ah Demokratik  ka-
rangan Mahmoud Mohamed Taha, elemen-elemen tersebut 
adalah:

• Adanya pengakuan akan kesetaraan seluruh individu.

• Nilai-nilai yang melekat pada tiap individu mengatasi 
nilai-nilai yang melekat pada negara.
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• Adanya aturan-aturan hukum yang berlaku.

• Adanya pengakuan atas nalar, eksperimentasi dan pe-
ngalaman.

• Adanya pengakuan hak mayoritas atas hak-hak minori-
tas.

• Terus adanya prosedur dan mekanisme demokratis se-
bagai alat mencapai tujuan bersama.

Pada prinsipnya, kita merujuk kalo demokrasi akhirnya 
mengutamakan suatu kesetaraan atau keseimbangan poli-
tis. Berarti tiap individu masyarakat memiliki kesempatan 
dan kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan poli-
tisnya. Selanjutnya maka dari itu Dahl, menyatakan bahwa 
demokrasi ini memerlukan sebuah tatanan politik yang dise-
but poliarki, yaitu suatu tatanan politik yang pada tingkat-
nya yang paling umum dibedakan oleh dua ciri: kewarga 
negaraan diperluas sampai mencakup bagian yang relatif 
tinggi dari orang dewasa, dan hak-hak kewarganegaraan 
mencakup kesempatan untuk menentang dan memberhen-
tikan para pejabat tinggi dalam pemerintahan dengan me-
lalui pemberian suara. 

Oleh karenanya paling tidak diperlukan adanya tujuh 
lembaga dalam tatanan politik ini: para pejabat yang dipi-
lih, pemilu yang bebas dan adil, hak suara yang inklusif, hak 
untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, kebebasan me-
nyatakan pendapat, adanya informasi alternatif serta oto-
nomi asosiasional.

Dalam hal itu maka proses demokrasi, paling tidak ung-
gul sekurang-kurangnya dalam tiga hal: pertama, mening-
katkan kebebasan dalam bentuk yang tidak dapat dilakukan 
oleh alternatif lain; kedua, meningkatkan pengembangan 
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manusia, melaksanakan penentuan nasib sendiri, otonomi 
moral dan pertanggungjawaban terhadap pilihan yang di-
lakukan; ketiga, merupakan salah satu cara alternatif yang 
dapat digunakan manusia untuk melindungi dan memaju-
kan kepentingan dan kebaikan yang sama-sama mereka mi-
liki dengan orang lain.

Bahkan Dahl mengungkapkan, agar suatu negara dapat 
diperintah secara demokratis, diperlukan dua syarat utama, 
yaitu: pertama, militer dan polisi harus berada di bawah 
pengawasan sipil; kedua, sipil yang mengendalikan militer 
itu sendiri harus tunduk pada proses demokrasi. Tapi pas-
tilah ketika kita membahas demokrasi itu sendiri tidak akan 
lepas dari apa yang dinamakan kebebasan. Namun patut 
diingat bahwa demokrasi bukanlah suatu tujuan melain-
kan hanyalah salah satu sarana untuk meraih kebebasan, 
perkembangan manusia, nilai-nilai kemanusiaan dan keadi-
lan.

Kelemahan sistem Demokrasi

Seperti yang diakui oleh Robert A. Dahl, demokrasi bu-
kanlah sebuah sistem yang terbebas dari kritik. Para peng-
kritik demokrasi, katanya, pada umumnya justru datang dari 
mereka yang mendukung gagasan demokrasi itu sendiri. 
Bahkan, menurut Dahl, “kehancuran demokrasi lebih ba-
nyak disebabkan oleh pendukungnya yang utopis daripada 
oleh musuh-musuhnya”. 

Tentang kelemahan demokrasi, David E. Apter pernah 
mengatakan, apakah warga negara, baik itu sebagai massa 
atau kumpulan, mampu membuat keputusan-keputusan 
yang rasional dan efektif? Ataukah atas nama demokrasi 
dan rasionalitas yang menjadi cita-cita pencerahan itu lan-
tas kemudian warga negaranya menjadi korban para politi-
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si? Terus kalo begitu, apakah demokrasi merupakan sebuah 
doktrin yang bercacat, bagaimanapun baiknya cita-citanya, 
kalau suatu pendapat umum yang cerdas tidaklah mungkin. 
Namun jika hanya pikiran rasionalitas yang dikedepankan 
saja, lantas apakah akan tercapai cita-cita rakyat yang adil?

Kelemahan dan bahaya internal demokrasi itu juga per-
nah diingatkan oleh seorang filosof Yunani Kuno yaitu Plato. 
Di tempat asalnya demokrasi ini, Plato (429-347 M) menye-
but empat kelemahan demokrasi. Salah satunya, pemimpin 
biasanya dipilih dan diikuti karena faktor-faktor kurang pen-
ting, seperti misalnya kepintaran berpidato, kekayaan dan 
latar belakang keluarga. 

Plato sendiri memimpikan munculnya “orang-orang yang 
paling bijak (the wisest people)” sebagai pemimpin ideal di 
suatu negara. Orang-orang paling bijak dalam negara, akan 
menangani persoalan-persoalan manusia dengan akal dan 
kearifan yang dihasilkan dari dunia gagasan yang kekal dan 
sempurna. Aristoteles (384-322 BC), murid Plato pun juga 
menyebut demokrasi sebagai bentuk pemerintahan buruk, 
seperti tirani dan oligarki.

Penyair terkenal Muhammad Iqbal bahkan banyak mem-
berikan kritikan juga terhadap konsep pemerintahan yang 
menyerahkan keputusannya kepada massa yang berpikiran 
rendah. Mengapa? Karena dalam sistem inilah, ilmu pe-
ngetahuan tidak dihargai. Orang pintar disamakan haknya 
dengan orang bodoh. Seorang profesor ilmu politik memiliki 
hak suara yang sama dengan seorang pemabuk dan pezina. 
Seorang yang taat beragama disamakan hak suaranya de-
ngan seorang preman, pengangguran atau oportunis. Lanjut 
Iqbal, bagaimanapun juga, para semut tidak akan mampu 
melampaui kepintaran seorang Sulaiman. Ia mengajak me-
ninggalkan metode demokrasi, sebab pemikiran manusia 
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tidak akan keluar dari 200 keledai. Demikianlah ia menulis 
dalam syair Payam e Masryiq,

“Do you seek the wealth of meaning from low natured 
men? From ants cannot proceed the brilliance of a Solomon. 
Flee from the methods of democracy because human think-
ing cannot issue out of the brains of two hundred asses.”

Sebenarnya, Barat itu juga sudah sadar benar kalau 
sistem demokrasi ini tidak dapat diterapkan pada semua as-
pek kehidupan manusia khususnya di dunia internasional. 

Yang nampak sekali sih ya apalagi kalau bukan PBB (Uni-
ted Nations) yang berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945, 
dimana kekuasaan PBB diberikan kepada beberapa buah 
negara saja yang dikenal sebagai The Big Five (Amerika, 
Rusia, Inggris, Prancis, Cina). Kelima negara inilah yang 
mendapatkan hak istimewa berupa hak veto yang mana jika 
satu resolusi di veto oleh salah satu anggota tetap Dewan 
Keamanan PBB, maka resolusi itu tidak dapat dilaksanakan. 
Nah bagaimana, mereka saja tidak percaya bahwa umat ma-
nusia yang mayoritas dapat menghasilkan keputusan yang 
baik buat dunia internasional jika bertentangan dengan 
kemauan mereka. Apa itu praktek dari demokrasi?

Di Indonesia sendiri, demokrasi pun seperti cuma 
menuntut ongkos finansial yang mahal, pengorbanan publik 
yang besar, dan prosedur yang rumit merepotkan. Pada saat 
yang sama, demokrasi belum mampu membuktikan man-
faat, hasil dan kenikmatan yang dijanjikannya ke hadapan 
publik. Demokrasi pada awalnya dijanjikan sebagai pohon 
yang berbuah manis. Dalam kenyataannya, sejauh ini, publik 
mendapati betapa pahit buah pohon itu.

Dalam bentuknya yang paling konkret, ketidaksepada-
nan antara ongkos proses demokrasi dengan hasil yang dica-
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painya dirasakan oleh masyarakat seusai pemilu. Prosedur 
yang rumit dan ongkos yang mahal ternyata tak sama sekali 
menjamin hasil yang terbaik. Umumnya pemimpin dan 
wakil rakyat di Indonesia alpa pada kewajiban mereka untuk 
menegakkan prinsip mandat, perwakilan dan pertanggung-
jawaban segera setelah mereka terpilih.

Oleh karena itu, banyak para pejabat publik hasil dari pe-
milu itu umumnya tak menjadi fasilitator untuk menjemput 
masa depan yang lebih baik. Bahkan, untuk sekedar meme-
gang teguh dan merealisasi segenap janji kampanye mereka 
saja, umumnya pejabat publik itu tak berkemauan dan atau 
tak berkemampuan. Dalam bahasa yang lebih lugas, de-
mokrasi di Indonesia ditandai oleh praktek ‘cedera mandat’ 
yang cukup luas. Prinsip mandat, kepercayaan, keterwakilan 
dan akuntabilitas diabaikan. Publik atau pemilih pun ke-
rapkali cuma bersifat instrumental belaka, dalam artian di-
gunakan pada saat diperlukan suaranya menjelang pemilu, 
lalu dilupakan sesudahnya.

 

Di antara konsep Barat dan konsep Islam

Konsep Islam dan Konsep demokrasi Barat memang ber-
beda, dan belum ada istilah khusus untuk menyebutnya 
dalam corak Islam. Sebab, konsep Islam itu tidak akan sama 
dengan sistem teokrasi di zaman pertengahan Eropa, yang 
menjadikan Paus (wakil Tuhan) sebagai pemegang otoritas 
tunggal keabsahan suatu pemerintahan, tidak sama pula 
dengan sistem demokrasi Barat yang menjadikan rakyat 
sebagai pemegang kedaulatan mutlak, yang menafikan ke-
daulatan hukum Tuhan.

Dalam bahasa Arab, hingga kini, demokrasi masih diter-
jemahkan dengan istilah ‘ad-dimuqrathiya’. Ini menunjuk-
kan, bahwa demokrasi memang sebuah istilah dan konsep 
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asing yang tidak dikenal dalam tradisi pemikiran Islam. De-
mokrasi jelas berbeda dengan konsep syura atau jumhur. 
Sebab, intinya, demokrasi (sekuler) tidak mengenal batas 
kedaulatan Allah SWT atau kedaulatan syariat. 

Prof. TM Hasbi as Shiddieqy, pakar hukum Islam dalam 
bukunya yang berjudul Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam 
menulis, “Segi-segi perbedaan, lebih banyak daripada segi-
segi persamaan.” Paling tidak ada sejumlah perbedaan yang 
diungkapkan oleh Prof. Hasbi:

Pertama, dari segi konsep ‘rakyat’. Bagi demokrasi mo-
dern, rakyat dibatasi oleh batas-batas geografi yang hidup 
dalam suatu negara, anggota-anggotanya diikat oleh persa-
maan darah, jenis, bahasa, dan adat-istiadat. Ini berbeda 
dengan Islam. Umat Islam bukanlah diikat oleh kesatuan 
tempat, darah, dan bahasa. “Tetapi, yang pokok ialah kesa-
tuan akidah. Segala orang yang menganut akidah Islam, dari 
jenis mana, warna apa, dan tanah air yang mana, maka dia 
itu seorang anggota di dalam negara Islam.”

Kedua, tujuan demokrasi Barat, baik yang modern, atau-
pun demokrasi kuno, adalah keduniaan, atau tujuan ma-
terial belaka. Tujuannya hanya mewujudkan kebahagiaan 
bangsa, yaitu menyuburkan kekayaan atau keagungan du-
niawi. Ini berbeda dengan tujuan kenegaraan dalam Islam, 
sebagaimana dirumuskan oleh Ibnu Khaldun, “Imamah itu, 
adalah untuk mewujudkan kemaslahatan akhirat dan ke-
maslahatan dunia yang kembali kepada kemaslahatan akhi-
rat, karena segala kemaslahatan dunia dalam pandangan 
tatanan syariah harus diiktibarkan dengan segala kemasla-
hatan akhirat.”

Ketiga, kekuasaan rakyat dalam demokrasi Barat adalah 
mutlak. Di Barat, rakyat yang menentukan dan membuat 
undang-undang. Tetapi di dalam Islam, kekuasaan rakyat di-
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batasi dengan aturan-aturan Islam yang bersumberkan ke-
pada Al-Qur’an dan Sunnah.

Islam dan Demokrasi

Nah, jika demokrasi yang berasal dari kata ‘demos’ dan 
‘kratos’ kemudian diartikan sebagai pemerintahan oleh 
rakyat, maka biasanya pemerintahan yang demokratis di 
indikasikan dengan dukungan mayoritas rakyat terhadap 
pemerintah terpilih. Ini bisa dikatakan juga bahwa demokra-
si sebagai suatu sistem yang memberikan kebebasan penuh 
bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mere-
ka sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia, maka Islam 
tidak berlawanan dengan demokrasi.

Tapi kenyataannya demokrasi memang enak untuk dija-
dikan ‘kuda tunggangan’ pihak-pihak tertentu untuk mela-
wan dan mencegah berkuasanya kekuatan politik Islam. 
Tidak sedikit proses demokratisasi yang sengaja dihentikan 
atau digagalkan demi mencegah berkuasanya umat Islam 
atau proses penegakan hukum Islam. 

Inilah mengapa soal Islam dan demokrasi pernah men-
jadi perdebatan, paling tidak pakar politik Timur Tengah 
Riza Sihbudi mengungkapkan adanya empat peristiwa yang 
memicu mengapa perdebatan ini menghangat pada awal 
dekade 1990an. Pertama, dukungan Barat terhadap pem-
batalan pemilu di Aljazair sehingga menimbulkan adanya 
pergolakan politik di Aljazair sebagai akibat dihentikannya 
proses demokratisasi guna mencegah berkuasanya partai 
Front Penyelamatan Islam atau FIS (Front Islamique du Salut 
atau Al Jabha Al Islamiyyah li Al Inqadh). 

Kedua, adanya kebijakan reformasi politik di Arab Saudi, 
di mana Raja Fahd membentuk apa yang disebut Majelis 
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Syura yang beranggotakan 60 orang pada tanggal 1 Maret 
1992 yang mana belum jelas juga fungsi dan perannya di 
lingkungan kerajaan. Ketiga, keberhasilan partai Refah (Ke-
sejahteraan) meraih suara terbesar dalam pemilihan umum 
di Turki pada tanggal 24 Desember 1995 yang mana partai 
ini menghendaki disingkirkannya sekulerisme, serta lebih 
mendekatkan Turki kepada negara-negara Islam seraya 
menjaga jarak dari Barat. Keempat, berlangsungnya pesta 
demokrasi di cikal bakal negara Palestina pada tanggal 20 
Januari 1996.

Kalau kita mau perhatikan lagi, jika apa-apa yang tidak 
sesuai dengan keinginan Barat atau bahkan ada hal-hal yang 
berbau mendekati hukum Islam, pastilah Barat akan beru-
lah bagaimana caranya turut campur agar sesuai dengan 
kehendaknya. Inilah yang menjadi timbulnya pertanyaan 
mengapa Islam diberitakan sebagai ‘anti demokrasi’, maka 
paling tidak, lanjut Sihbudi, ini semua berdasarkan pada dua 
alasan: 

Pertama, masalah konflik kekuasaan. Kita perhatikan, di 
negara-negara Islam umumnya dikuasai oleh elite politik 
sekuler tapi mereka mendapat tantangan yang semakin me-
ningkat dari gerakan-gerakan Islam. Bahkan dalam beberapa 
kejadian, gerakan-gerakan Islam ini dapat menyentuh rakyat 
dan mengambil alih kekuasaan atau berbagi kekuasaan de-
ngan elite sekuler. Yah dapat dimengerti kalau begitu me-
ngapa elite sekuler takut akan perkembangan gerakan Islam.

Kemudian alasan yang kedua, adalah konflik peradaban. 
Dewasa ini, baik itu dalam segi kultur, budaya, politik, hu-
kum, maupun ekonomi, keseluruhannya masih didominasi 
Barat. Sedangkan peradaban lain dipandang sebelah mata. 
Namun tanda-tanda fajar kebangkitan Islam ini dirasa se-
bagai bentuk ancaman yang sewaktu-waktu mengikis ko-
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kohnya peradaban Barat, terutama sekali paska runtuhnya 
komunisme. 

Mengenal Syariah

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengiku-
ti syariah (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariah 
itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang 
tidak mengetahui.” (Al-Jasiyah: 18)

Syariah sering digambarkan oleh kaum Muslimin, juga 
non-Muslim, sebagai ‘Hukum Islam’ yang abadi dan suci. 
Konsep Syariah semacam itu tidak harus dikacaukan oleh 
istilah ‘hukum’ seperti yang sering digunakan di Barat mo-
dern. Di antara sejumlah teori, teori hukum positif, yang 
berasal dari Thomas Hobbes kemudian ditekankan kembali 
oleh John Austin dan belakangan oleh Kelsen, adalah hukum 
yang banyak beredar di Barat. Mereka memahami hukum 
sebagai perintah negara dalam bentuk maklumat resmi. 
Mazhab sosiologis, berdasarkan petunjuk Ehrlich, memper-
luas gagasan tersebut tidak hanya meliputi apa yang dibuat 
negara, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan dan moral masyara-
kat yang diperintah oleh negara. 

Meskipun beragam, hukum dalam pengertian Barat 
dapat disebut pula sebagai ‘aturan bertindak’ yang ditetap-
kan melalui undang-undang, keputusan-keputusan hukum 
dan yang serupa untuk dilaksanakan oleh otoritas yang 
terbentuk dalam wilayah tertentu yang diakui. Hukum ti-
dak dapat bertindak berdasarkan moralitas, ia dipahami 
sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya. 
Definisi hukum semacam itu tidak dapat diterapkan dalam 
kasus syariah, karena sebagian besar isi dari syariah lebih 
banyak mengenai etika dan moral ketimbang hukum itu 
sendiri.
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Hukum dalam pengertian Islam adalah seluruh skema 
moral dan petunjuk sosial yang diarahkan pada tujuan-
tujuan Sang Pencipta. Hukum meliputi semua aspek tin-
dakan manusia dan secara luas berurusan dengan tujuan, 
sebagaimana juga ia berurusan dengan ritual dan masalah-
masalah sosial dan kriminal. Hukum pada dasarnya normatif 
dan dirancang untuk pendidikan moral, disamping pelaksa-
naannya. Para sarjana dan ahli hukum Muslim menyebut-
nya ‘hukum’ karena mereka memahami wahyu Ilahi sebagai 
perintah dari Tuhan kepada seorang Muslim yang harus 
memenuhinya secara ikhlas. 

Sebagai seorang khalifah pun, manusia diberi kemam-
puan untuk mengatur dan mengontrol dunia sebagai ama-
nah, yang dengannya ia dapat mencapai apa nilainya dan 
dengan demikian, menentukan nasibnya yang abadi di akhi-
rat. Dengan kata lain, tindakan manusia, sebagai suatu ama-
nah, dikenai hukum oleh Pengadilan Tuhan dan pahala atau 
siksa akan diberikan sesuai dengan amal perbuatan ma-
nusia. Di lihat dari perspektif ini, semua tindakan manusia 
diliputi dengan konsekuensi ‘hukum’ dan tanggung jawab 
yang memberikan pembenaran yang memadai bagi ‘dasar 
hukum’ syariah.

Berdasarkan hal-hal di atas tadi, perbedaan hukum an-
tara gagasan Barat dan Islam cukup jelas. Pertama, Syariah 
sebagai hukum merupakan ungkapan kehendak Tuhan, se-
dang hukum Barat adalah ciptaan pikiran manusia. Kedua, 
sistem hukum Barat tumbuh dari kondisi sosial dan peruba-
han dalam masyarakat. Hukum Islam, yang mendahului ma-
syarakat dan pemerintahan, membentuk dan mewarnai ma-
syarakat itu sendiri. Ketiga, hukum Barat umumnya dibatasi 
pada keteraturan hubungan antara manusia dengan sesama 
dan dengan negara, hukum Islam meliputi juga hubungan-
nya dengan Penciptanya dan kesadarannya sendiri. 
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Terakhir, kemampuan hukum Barat mengatur tindakan 
sosial dibatasi oleh, dan bergantung pada, kemampuan lem-
baga-lembaga lain, seperti negara, agama, moralitas, pendi-
dikan dan yang semisal. Maka hukum yang seperti itu menu-
rut Iredel Jenkins dalam karyanya Social Order and Limits of 
Law: A Theoretical Essays, “Bukanlah instrumen yang efektif 
untuk membentuk karakter manusia atau mengembangkan 
potensi manusia. Ia memiliki kekuatan yang terbatas untuk 
menjadikan manusia masuk ke dalam anggota-anggota so-
sial yang dapat diakui atau membantu mereka menjadi indi-
vidu-individu yang pandai.”

Sebaliknya, hukum Islam mempunyai dampak yang luas 
dan jauh terhadap masyarakat karena ia merupakan sebuah 
sistem yang serba meliputi, yang menyatukan bidang moral 
dan hukum. Syariah dijalankan oleh manifestasi internal dan 
bekerja pada kesadaran manusia. Beberapa bagian mung-
kin mensyaratkan pentingnya otoritas politik demi pelaksa-
naannya, namun sebagian besar bergantung pada kesada-
ran manusia. Orang-orang yang beriman tetap berada di 
bawah kewajiban syariah, meskipun tidak ada otoritas demi 
pelaksanaannya.

Syariah dan Fiqih

Syariah juga sering disamakan dengan istilah fiqih. Meski-
pun berkaitan dan sering digunakan secara sinonim, kedua 
konsep tersebut secara analitik berbeda. Tidak seperti sya-
riah yang berasal dari Tuhan, fiqih adalah produk manusia, 
badan aturan dan keputusan yang didasarkan kepada Al-
Qur’an dan sunnah, tetapi dicapai melalui penafsiran-penaf-
siran hukum, deduksi dan prinsip-prinsip lain dan metode-
metode hukum klasik (ushul) untuk mengatur tindakan 
sosial dan individual. Fiqih lebih tepat disebut sebagai sya-
riah terapan karena ia dimaksudkan untuk menggambarkan 
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tujuan kehendak Allah SWT yang diwahyukan dalam suatu 
cara yang rinci dan terapan.

Fiqih sering dikemukakan sebagai aplikasi aturan umum 
yang ditunjukkan dalam Al-Qur’an dan sunnah atau ana-
log dengan aturan tertentu dalam sumber Ilahi. Dengan 
demikian, syariah dan fiqih nampak sama-sama sebagai ba-
gian dari syariah dan dianggap sama dalam karya-karya en-
siklopedis penting para ahli hukum. Yang perlu ditekankan 
adalah bahwa meskipun syariah tidak mengeluarkan fiqih, 
namun keduanya tidak berarti identik. Syariah, bentuk hu-
kum dan aturan yang terwujud dalam dua sumber yang di-
wahyukan, adalah suci, abadi dan tidak berubah. Fiqih, yang 
dikembangkan oleh para ahli hukum dan sarjana Muslim, 
berdasarkan pemahaman mereka, terikat oleh waktu dan 
karenanya, tidak mempunyai kebenaran abadi atau univer-
sal. 

Meskipun demikian, fiqih menggambarkan kecerdasan 
hukum brilian yang senantiasa dapat mengilhami dan 
mencerahkan. Dipahami demikian, hukum Islam mengan-
dung unsur dasar Ilahi, yang secara jelas diperintahkan oleh 
Allah dan RasulNya (yakni, Al-Qur’an dan Sunnah) dan dise-
but syariah dalam arti kata yang ketat, dan manusiawi yang 
berdasar dan bertujuan pada pemahaman atau penerapan 
syariah dan disebut fiqih atau syariah terapan.

Dengan demikian, syariah bersifat Ilahi, fiqih bersifat 
manusiawi, yang pertama abadi, sedang yang kedua tempo-
ral. Syariah yang ilahi tidak berubah, fiqih yang manusiawi 
dikenai perubahan dan adaptasi, ia menggambarkan aspek 
dinamis syariah.
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Syariah dan Dunia Islam

Syariah adalah inti Islam. Ia bertindak sebagai wasit ke-
pala bagi semua norma, tindakan kebijakan dan merupakan 
unsur tatanan politik Islam yang menentukan. Namun, sya-
riah telah dilupakan atau diabaikan oleh kaum Muslimin di 
kebanyakan rentang sejarah mereka semenjak masa-masa 
Khulafa Rasyidin. Padahal selama periode Khulafa Rasyidin, 
syariah memperoleh posisi sebagai sumber peradaban Is-
lam. Para khalifah melihat bahwa hukum Islam harus diatur 
dan ditaati dengan tepat. Namun realitas pemerintahan se-
lama berabad-abad setelahnya sedikit mengoyak hubungan 
dengan model ideal ini. 

Para khalifah Umayyah dan Abasiyyah berusaha meng-
ganti kesenjangan ini dengan mengasosiasikan diri mereka 
dengan simbol-simbol legitimasi Islam dan mendukung hak-
hak mereka dengan menjaga lembaga-lembaga Islam dan 
mengabdi kepada tujuan Islam. Akhir kenyataan peneri-
maan oleh sejumlah ahli hukum Muslim pemerintahan di-
nasti dan rasionalitasnya dibawah ajaran kebutuhan, berarti 
otoritas politik sedikit demi sedikit melepaskan diri dari 
lingkungan syariah. Akibat logis pembagian ini pun mem-
permudah kekuatan kolonial menurunkan syariah ke kala-
ngan yang sangat terbatas dan menggantikannya dengan 
hukum buatan mereka sendiri.

“Dibawah kebijakan-kebijakan teori imperatif Austin, eti-
ka Hukum Perdata diperkenalkan ke dalam urusan-urusan 
hukum, prosedural dan kehakiman. Di daerah kekuasaan 
Perancis, Code Napoleon, dan diwilayah-wilayah kekuasaan 
Inggris, Common Law, diperkenalkan dan dikodifikasikan 
dan menjadikannya hukum bagi umat Muslim. Satu sistem 
hukum nasional yang baru dikembangkan di setiap wilayah 
Muslim: membiarkan pelanggaran terhadap kepekaan reli-
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gius masyarakat, hukum yang berkaitan dengan urusan-uru-
san keluarga sebagian besar dibiarkan tetap hidup.” (Anwar 
Ahmad Qadri, Islamic Jurispridence in the Modern World)

Munculnya negara-bangsa Muslim setelah Perang Dunia 
Kedua tidak meningkatkan masalah tersebut. Malah kecen-
derungan yang mapan adalah Westernisasi sistem hukum 
dan pembatasan syariah pada masalah-masalah status pri-
badi, dan itu pun dengan modifikasi atau perubahan radikal. 
Turki telah lama meninggalkan syariah dan menggantinya 
dengan sistem hukum non-Islam secara keseluruhannya. 
Negara-bangsa yang lain menurunkan bidang syariah ke-
pada versi hukum personal yang terdistorsi dengan mem-
pertahankan hukum-hukum pidana dan perdata umum ber-
dasarkan model-model Eropa.

Negara-negara seperti Saudi Arabia dan emirat-emirat 
semenanjung Arabia, meskipun mereka mengakui syariah 
sebagai hukum negeri tersebut, namun masih memperbo-
lehkan praktek-praktek yang bertentangan dengan sema-
ngat Islam. Pendapat paling dominan dari para sarjana, 
yang secara Islami dapat dipercaya, adalah emirat-emirat 
dan monarki yang tidak menggambarkan gaya pemerintah-
an yang dituntut oleh syariah. Iran, dibawah kepemimpinan 
almarhum Ayatullah Khomaeni, telah mencoba mengkaji 
hukum-hukum umum untuk disesuaikan dengan versi sya-
riah yang komprehensif. Namun, kekuatan-kekuatan inter-
nal yang menentang dan kekurangan tenaga manusia yang 
kritis telah menghalangi usahanya mengoperasionalisasikan 
syariah.

Dengan demikian, tak satu pun republik Islam yang dapat 
diakui sebagai model pemerintahan Islam yang mewakili, 
dalam arti, pemerintahan yang dibentuk sesuai dengan 
syarat-syarat Islam. Kemajuan yang dirasakan yang dilaku-
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kan oleh tuntutan global untuk mengimplementasikan sya-
riah adalah menempatkan Islam dalam bagian khusus se-
bagai ‘agama negara’ di sebagian konstitusi dunia Islam dan 
ketentuan konstitusional yang menunjukkan bahwa syariah 
sebagai ‘suatu sumber’ atau ‘sumber’ semua undang-un-
dang di sekitar 26 negara Muslim. Perlu dicatat bahwa sya-
riah tidak mempunyai ketentuan yang mensyaratkan Islam 
disebut sebagai agama negara atau syariah sebagai sumber 
hukum. 

Konstitusi Islam mengimplikasikan keagungan Islam dan 
syariah dan dengan demikian, sebutan semacam itu tidak 
hanya pengulangan apa yang telah dikatakan, tetapi secara 
aktual tidak beralasan. Gagasan ‘agama negara’ adalah for-
mulasi Eropa dan telah diimpor ke dalam wilayah-wilayah 
Muslim untuk memberi label Islam bagi lembaga-lembaga 
sekuler yang ada. 

Kenyataannya bahwa Islam secara formal atau tidak dija-
dikan sebagai ‘agama negara’ dengan sendirinya tidak mem-
punyai pengaruh dalam menentukan peran yang dimainkan 
Islam secara aktual dalam suatu negara tertentu. Sebutan-
sebutan semacam itu lebih banyak memiliki signifikansi sim-
bolis daripada praktis dan dirancang sebagai isyarat mere-
dakan kritik-kritik Islami terhadap tatanan sekuler yang 
dipimpin elit terpelajar yang terbaratkan.

Implementasi syariah bukanlah persoalan meloloskan 
perubahan hiasan dan penyesuaian minor dalam struktur 
sekuler yang ada. Implementasi ini mengandung penye-
suaian kembali secara total mekanisme sosial dan politik 
serta arahan dalam pemikiran dan prosedur legislatif sesuai 
dengan jalan hidup Islam. Juga untuk pengimplementasian 
ini diperlukan mobilisasi seluruh masyarakat untuk menu-
runkan bentuk pemikiran dan kehidupan asing, menghen-
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tikan imperialisme politik dan budaya, dan menanamkan 
nilai-nilai Islam, dalam rangka mengantarkan pada tatanan 
sosio-politik Islam.

Syariah sebagai suatu sistem

Syariah sering disalahpahami dan secara salah disa-
makan dengan hukum sebagaimana hal itu dipahami oleh 
sebagian orang di Barat. Syariah juga kadang-kadang disa-
makan dengan fiqih atau ilmu hukum. Kedua istilah terse-
but, meskipun berkaitan, tidaklah identik, syariah berasal 
dari Tuhan, sedang fiqih adalah produk manusia, hasil dari 
usaha-usaha memahami, menafsirkan dan menerapkan 
kehendak Allah SWT. Al-Qur’an dan Sunnah menentukan 
kehendak Tuhan, fiqih mengartikan Kehendak tersebut 
dan membangun metode-metode untuk memperoleh dan 
menerapkan aturan-aturannya guna mengatur tindakan in-
dividu dan kolektif. Namun, dalam penggunaan umum ke-
duanya nampak sebagai sama-sama bagian dari syariah.

Syariah adalah skema kehidupan menyeluruh yang 
ditetapkan oleh Tuhan, Pencipta dan pemelihara alam se-
mesta. Berasal dari Tuhan, Syariah kebanyakan berwatak 
yang menentukan dan komprehensif dan secara organis 
seimbang di alam ini. Ia menetapkan dan mengatur hubu-
ngan dan kewajiban manusia kepada Allah SWT, dirinya 
sendiri, sesama manusia dan makhluk-makhluk lain. Secara 
sempit ia didefinisikan untuk mengimplikasikan apa yang 
harus dikerjakan dan apa yang tidak. Perintah-perintah ini 
selalu dipandang dalam perspektif skema kehidupan yang 
menyeluruh meliputi semua aktifitas manusia. Apa yang 
sekarang dikenal dengan hukum Islam atau diperkenalkan di 
bawah program Islamisasi hanyalah bagian dari keseluruhan 
yang lebih luas yang tidak mempunyai wujud yang mandiri 
dan tidak dapat dilakukan terpisah dari sistem menyeluruh 
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pada bagian mana ia tergolong.

Syariah sendiri di dasarkan pada prinsip-prinsip sebagai 
berikut:

1. Sentralitas Allah SWT dalam segala hal (tauhid).

2. Kenabian Muhammad SAW (risalah).

3. Kekhalifahan manusia di muka bumi.

4. Ajaran mengajak kepada kebaikan dan melarang ke-
mungkaran.

Tauhid mengimplikasikan keesaan dan kekuasaan Allah 
SWT. Yang hanya Dia yang mempunyai hak mengatur tin-
dakan manusia. Itulah wahyu Al-Qur’an. Penunjukan Nabi 
yang diberi ilham adalah utusan suri tauladan untuk menaf-
sirkan Al-Qur’an dan membimbing orang-orang beriman 
melalui contoh-contoh, ucapan-ucapan dan persetujuan-
persetujuan pribadinya yang disebut sunnah.

Untuk memperoleh aturan-aturan yang positif dari Al-
Qur’an dan Sunnah. Dan untuk memperluas penerapannya 
ke situasi baru telah berkembang konsep ijtihad yang serba 
meliputi yang mengelompokkan berbagai kategori usaha 
seperti ijma’, istishlah, istihsan, istishab dan ‘urf.

Syariah, moral dominan dan etika hukum masyarakat-
masyarakat Muslim, mempermudah pertumbuhan dan 
perkembangan kaum Muslimin sedemikian rupa yang ber-
puncak pada terbentuknya peradaban Islam yang secara 
geografis sangat luas. Dinamisme syariah kebanyakan ber-
kat peran yang dimainkan oleh ijtihad. Umum dikenal bahwa 
para sahabat Nabi Muhammad SAW dan kebanyakan ulama 
selama periode pembentukan Islam, termasuk para pendiri 
mazhab-mazhab fiqih, telah melakukan ijtihad dan menga-
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jak memperluas ijtihad kepada para ulama yang berkualifi-
kasi. 

Namun, segera setelah itu ijtihad berhenti memain-
kan perannya sebagai daya pembimbing yang mengilhami 
kreativitas dan kesungguhan kaum Muslimin dalam meme-
lihara semangat masyarakat Muslim yang sedang tumbuh. 
Taqlid kemudian secara umum diterima sebagai bentuk 
analisis. Realisasinya yang kontemporer bahwa taqlid telah 
menimbulkan keruntuhan intelektual, dekadensi sosial dan 
akhirnya menerima begitu saja bentuk peradaban Barat. 
Namun seiring waktu, kesadaran kembali telah mengantar-
kan pada seruan baru untuk membuka kembali pintu ijtihad 
untuk mengawali kerja konstruksi peradaban Islam yang 
terus berkembang secara dinamis.  

Tatanan Politik Islam

Hubungan integral antara agama dan politik, hukum 
dan masyarakat dalam Islam terefleksi dalam penekanan-
nya pada kerja seorang Muslim, sebagai khalifah Allah SWT, 
untuk membentuk dunia sesuai dengan pola Tuhan melalui 
penegakan dan penyebaran tatanan Islam. Islam dan tata-
nan politik tentu tidak sepadan, namun tatanan politik telah 
dianggap sebagai agen agama. Ia merupakan instrumen bagi 
prinsip-prinsip Islam yang ditetapkan Tuhan yang mengatur 
seluruh aspek kehidupan seorang beriman. Karena itu, para 
fuqaha terdorong, bertentangan dengan penegasan Rosen-
thal, “untuk menanyakan apa dan mengapa negara harus 
ada?” 

Para fuqaha ini bersiteguh untuk membangun tatanan 
politik Islam dengan merujuk kepada perintah-perintah Al-
Qur’an yang eksplisit dan sejumlah hadist Nabi Muhammad 
SAW yang berkaitan dengan kebutuhan umat, dan univer-
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salisme Islam. Kedatangan kolonialisme Eropa, kemudian 
dominasi politik dan ekonomi atas wilayah Muslim telah 
membatasi wacana hukum, politik dan filsafat berkaitan 
dengan tatanan politik. 

Gerakan kemerdekaan anti-kolonial, dimana Islam ber-
peran sebagai daya penyatu, dan munculnya berbagai nega-
ra Muslim, telah mengangkat pertanyaan mengenai tatanan 
politik Islam. Bahan bacaan penting yang berkembang se-
jak itu telah menganalisis dan menginginkan negara Islam, 
namun masih ada kesamaran-kesamaran penting seperti 
hakekat dan bentuknya yang jelas, yang kadang-kadang pula 
dibingungkan juga dengan gagasan Barat mengenai negara-
bangsa.

Negara

Penjelasan yang sistematis mengenai negara berawal 
dari para filosof Yunani. Manusia, tegas Aristoteles, pada 
hakekatnya adalah makhluk politik, sudah menjadi wataknya 
untuk hidup dalam suatu kota (polis) yang dengan begitu 
ia dapat mencapai watak moralnya yang tertinggi. Negara, 
bagi Plato dan Aristoteles, adalah tujuan mencari kebaikan 
umum dan kesempurnaan moral. 

Bagi keduanya, negara tidak hanya sekedar asosiasi poli-
tik, tetapi secara bersamaan berperan sebagai komunitas 
keagamaan dan agen sosialisasi yang umumnya berurusan 
dengan pengembangan pikiran dan jiwa individu. Kedua-
nya memandang individu sebagi makhluk yang secara alami 
cenderung kepada kebaikan dan, karenanya, penekanannya 
pada dimensi moral manusia. Keduanya menekankan rasa 
komunitas yang ditemukan dalam kota (polis), yakni kese-
pakatan umum tentang keyakinan-keyakinan moral.
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Diawali dengan Niccolo Machiavelli (1469-1527 M), 
penekanan dan asumsi-asumsi tersebut berubah. Para teo-
retisi sekarang memandang manusia sebagai makhluk yang 
mementingkan diri sendiri yang memiliki ‘keinginan abadi 
dan terus menerus demi kekuasaan yang hanya berakhir 
dalam kematian’. Konsekuensinya, fokus tersebut telah 
berubah dari moralitas dan kebaikan ke kekuasaan dan 
otoritas. Yang demikian itu benar bagaimana menurut Karl 
Marx (1818-1883 M) dan Max Weber (1864-1920 M), yang 
kepada keduanya para teoretisi kontemporer tentang nega-
ra banyak berhutang.

Baik Marx maupun Weber menganggap populasi (pen-
duduk), wilayah, pemerintahan dan kedaulatan sebagai 
ciri-ciri negara yang terbukti dengan sendirinya dan tidak 
memerlukan elaborasi. Karena itu, keduanya mengawali 
dengan analisis kelas atau kelompok negara dan tindakan-
nya. Keduanya mendasarkan teorinya pada konsepsi me-
ngenai manusia yang mementingkan diri sendiri sebagai 
anggota kelompok. Keduanya melihat negara dalam hubu-
ngan kekuasaan, kekejaman, dominasi dan syarat-syarat 
administrasi material. Namun, keduanya berbeda dalam 
hubungan penekanan mereka, tujuan dan sarana yang di-
gunakan untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan.

Karl Marx tentang Negara

Bagi Marx, negara adalah produk kontradiksi kelas dan 
perjuangan kelas, dan secara ekonomis dikontrol oleh ke-
las yang dominan. Negara borjuis tersebut merupakan alat 
kontrol dan pemaksaan bagi pembagian kelas yang memiliki 
sarana-sarana produksi untuk menjalankan kekuasaan atas 
kelas-kelas yang tereksploitasi dalam masyarakat. Peme-
rintah bertindak sebagai ‘komite eksekutif’ kelas penguasa, 
yang mengkoordinir tindakan dan kerja para anggotanya 
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guna kepentingan kelas untuk masa selanjutnya. Negara 
borjuis, tak dapat disangka lagi, mempunyai otonomi dan 
penampakan kejujuran yang relatif. 

Bisa jadi negara tersebut berbentuk demokrasi, tetapi 
sistem politiknya sangat terstruktur untuk menjamin domi-
nasi borjuis minoritas berikutnya. Namun, Marx mengecam 
bahwa karena negara didasarkan pada kelas, dan karena ke-
las melibatkan oposisi, negara borjuis menunjukkan kecen-
derungan-kencenderungan kontradiktif. Tingkat produksi 
tinggi yang dijamin oleh sistem kapitalis, tegas Marx, men-
jadi mungkin oleh kemiskinan orang banyak, bahkan hanya 
sedikit yang memiliki kekayaan ini. Sistem ini diikat untuk 
membuka jalan bagi masyarakat komunis yang menjamin 
pemerataan kelas tersebut, tidak ada oposisi dan karenanya, 
tidak ada kebutuhan terhadap aparat negara yang penindas.

Max Weber tentang Negara

Dalam beberapa hal, Max Weber sependapat dengan 
analisis Marxist tentang negara, tetapi ia menganggap ma-
syarakat tanpa kelas sebagai utopia. Ia menolak kritik Marx 
atas sistem kapitalis dan melihat sedikit perbedaan antara 
masyarakat sosialis yang didominasi elit birokrat dan sistem 
kapitalis yang didominasi kaum borjuis. Baginya, negara 
adalah hubungan manusia yang mendominasi manusia, ser-
ta hubungan yang didukung oleh sarana-sarana kekerasan. 
Weber menganggap hubungan ini sebagai analitik, sebagai 
pemaksaan kehendak oleh yang lain, karena hak milik me-
nyuplai sarana-sarana material untuk dominasi, baik admi-
nistrasi maupun pemaksaan.

Karena itu tugasnya adalah menjelaskan bagaimana 
dominasi dapat disahkan. Tiadanya lembaga sosial yang 
dapat mengontrol kekerasan, tegas Weber, akan mengan-
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tarkan pada anarki dalam pengertian kata yang khas. Ne-
gara didefinisikan sebagai komunitas manusia yang dengan 
berhasil mengklaim monopoli memanfaatkan penyelewe-  
ngan adalah rasional karena ia mereduksi kemungkinan 
konflik. Namun, rasionalitas dominasi tersebut berpusat 
pada kemungkinan memenuhi perintah-perintah yang sah.

Who Governs?, karya Dahl, yang dianggap sebagai suatu 
studi awal mengenai politik yang majemuk, didasarkan pada 
konsepsi Weber mengenai negara. Dahl memandang negara 
sebagai kumpulan individu yang menduduki posisi penting 
yang mempunyai otoritas memerintah dan bertindak se-
bagai kelompok yang memerintah. Alam politik dicirikan 
dengan kelompok-kelompok sosial yang berbeda dan mem-
punyai sasaran dan sumber daya politik yang berbeda. Ke-
bijakan umum adalah hasil resolusi garis panah vektor yang 
timbul dari kepentingan dan sumber daya.

Konseptualisasi negara dilihat dari perspektif sosial dan 
kapitalis menunjukkan sejumlah ciri umum. Mereka me-
nambahkan dinamika kelompok atau analisis kelas ke dalam 
analisis tradisional mengenai negara dalam hubungannya 
dengan populasi, wilayah, pemerintahan dan kedaulatan, 
dalam menjelaskan tindakan negara. Kelas yang mengontrol 
ekonomi juga mengontrol kekuatan politik dalam negara. 
Seperti sistem kapitalis yang menentukan peran penting 
bagi mayoritas orang-orang yang tak punya, demikian juga 
‘kediktatoran proletar’ mengizinkan bertahannya struktur 
borjuis tertentu selama transisi sosialis. Dalam kedua sistem 
tersebut, kepentingan kelas dan bangsa di atas kepenti-
ngan anggota-anggota individu komunitas. Akhirnya, kedua 
sistem tersebut menolak tanggung jawab kolektif komunitas 
atas kesejahteraan spiritual dan bahkan, material anggota-
anggota individunya.
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Perbandingan gagasan tentang Negara

Model negara Barat tidak dapat dijadikan pegangan 
oleh kaum Muslimin. Petunjuk Islam yang pasti tidak diikat 
dengan wilayah atau orang. Memang, Islam mensyaratkan 
wilayah dan masyarakat, tetapi keduanya hanyalah sebagai 
langkah-langkah mekanis untuk membentuk tatanan dunia. 
Islam tidak menginginkan sepotong wilayah kecil, tetapi 
bertujuan menundukkan seluruh bumi pada kehendak Yang 
Esa, Pencipta satu-satunya. Islam adalah universal dan kare-
nanya, tidak dapat dibatasi pada sebidang wilayah tertentu. 

Begitu juga, Islam tidak mencari ras atau kelompok ter-
tentu tetapi seluruh manusia. Tidak seperti negara-bangsa, 
tatanan politik Islam adalah masyarakat terbuka yang mau 
menerima siapa saja yang memutuskan untuk mengguna-
kannya. Tak dapat disangkal, patriotisme dan pembelaan 
seseorang terhadap tanah air diterima dan didukung dalam 
Islam. Namun, patriotisme ini didukung untuk memperta-
hankan benteng Islam. Kedaulatan yang memberi otoritas 
absolut di tangan wakil-wakil masyarakat untuk membuat 
keputusan hukum terakhir juga asing bagi Islam dan tidak 
dapat disamakan dengan bai’ah dan syura. Badan legislatif 
dalam politik Islam dibimbing oleh syariah dan perundang-
undangan bertujuan merealisasikan nilai-nilai dan prinsip-
prinsip yang diabadikan dalam Al-Qur’an dan Sunnah. 

Tatanan politik Islam adalah konsep ideologis. Ia meli-
puti komunitas orang-orang beriman dan berurusan dengan 
mengimplementasikan kehendak Allah SWT, memelihara 
tatanan terhadap ancaman-ancaman internal dan ekster-
nal, menganjurkan yang baik dan mencegah keburukan. 
Tidak seperti Barat, perspektif Islam menganggap kepen-
tingan tunggal, yakni mengedepankan tujuan Islam, dan ti-
dak mengizinkan kelompok-kelompok dan individu-individu 



10 Isu Global di Dunia Islam – 350  

mengharap lebih banyak dari kepentingan diri mereka yang 
secara otonomi telah ditetapkan. 

Pilihan para penguasa dan yang dikuasai sama-sama 
ditetapkan oleh syariah dan keimanan kepada tauhid yang 
menjamin. Islam tidak menganut mitos yang umum dalam 
gagasan Barat mengenai negara bahwa legitimasi (keabsa-
han) berasal dari konsensus komunitas politik di mana ke-
daulatan ada di tangan rakyat. Legitimasi otoritas dalam 
tatanan Islam bersandar pada implementasi syariah melalui 
prosedur yang ditunjukkan untuk merealisasikan Kehendak 
Tuhan.

Tatanan politik Islam bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi 
hanya sarana bagi tujuan Islam tertinggi, yakni terciptanya 
tatanan moral universal demi kesejahteraan temporal dan 
spiritual sekaligus. Tatanan politik Islam merupakan tatanan 
normatif yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan etika 
Islam tertentu yang abadi. 

Sistem norma tersebut mengidentifikasi sumber otori-
tas politik dan mengatur hubungan individu dengan peme-
rintahan dan hubungan pemerintahan dengan masyarakat 
secara keseluruhan. Ia juga meletakkan prinsip-prinsip bagi 
lembaga dan prosedur yang dapat merealisasikan cita-cita 
Islam.

Konsep Negara dalam Islam

Konsep negara-bangsa, yang padanannya dalam bahasa 
Arab ‘daulah’, merupakan perkembangan yang relatif baru 
di Eropa, demikian juga konsep kedaulatan (siyadah). Sistem 
negara-bangsa secara umum dikaitkan dengan Piagam 
Westphalia pada tahun 1648, sedang konsep kedaulatan 
pertama-tama diungkapkan secara sistematis oleh Jean 
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Bodin (1530-1596 M) pada tahun 1576 M. Karena itu, wajar 
jika konsep negara tidak digunakan dalam Al-Qur’an, juga 
tidak digemari pada masa Nabi Muhammad SAW. 

Para fuqaha awal menggunakan istilah khilafah atau ima-
mah untuk menunjukkan gagasan tatanan politik. Istilah 
daulah beredar di awal abad ke-7 H, dan digunakan dalam 
hubungannya dengan dinasti-dinasti Muslim yang memberi 
kesetiaan nominal kepada khalifah yang tidak berkuasa. 
Setelah 8 abad berlalu, gagasan negara Islam beredar se-
bagai alternatif bagi khilafah. Perubahan ini didukung oleh 
berbagai faktor, termasuk penghapusan khilafah pada tahun 
1924. Namun, istilah ‘negara Islam’ adalah istilah yang tidak 
cocok dan lebih baik diganti dengan ‘pemerintahan Islam’ 
atau ‘tatanan politik Islam’.

Meskipun istilah negara dan pemerintahan tidak dise-
butkan dalam Al-Qur’an, unsur-unsur esensial membentuk 
tatanan politik disebutkan dalam Al-Qur’an, yang dengan 
jelas menunjukkan bahwa konsep tersebut, kalau bukan is-
tilah, yang dimaksud dalam Al-Qur’an. Misalnya, Al-Qur’an 
menyebut seperangkat prinsip atau fungsi yang mengim-
plikasikan keberadaan tatanan sosio-politik, atau dalam 
beberapa hal, penggunaan otoritas yang terorganisir demi 
terealisasinya prinsip-prinsip atau fungsi-fungsi tersebut. 

Prinsip-prinsip tersebut meliputi ‘ahd (kontrak), ama-
nah, itha’ah (ketaatan) dan hukm (keputusan hukum). Juga 
ada hukum-hukum atau arahan-arahan umum, hal-hal yang 
berkaitan dengan pelaksanaan perang dan perdamaian. Ma-
salah-masalah hukum atau arahan-arahan ini benar-benar 
memberi keseimbangan kepada masyarakat Muslim se-
hingga dapat dibedakan dari masyarakat lainnya berdasar-
kan karakteristik khusus yang dimiliki masyarakat politik 
yang mandiri. Lebih penting lagi, ada kewajiban-kewajiban 



10 Isu Global di Dunia Islam – 352  

keagamaan tertentu seperti pengumpulan zakat, hukuman 
kriminal, organisasi jihad dan sebagainya, yang tidak dapat 
dijalankan secara efektif tanpa intervensi formal otoritas 
politik.

Prinsip-prinsip dasar Tatanan Politik Islam

Al-Qur’an memberikan sejumlah prinsip penting me-
ngenai tatanan politik Islam. Prinsip pertama adalah tauhid, 
yang berarti ketuhanan Allah SWT, yang tak terlihat dan tak 
dapat dicabut. Prinsip ini menolak seseorang, apakah se-
bagai wakil manusia sebagaimana dalam monarki Hobbes, 
ataukah rekaan politik dalam bentuk negara, seperti dalam 
gagasan John Austin, mempunyai hak untuk memerintah 
yang lain sesuai dengan haknya untuk melakukan atau tidak 
melakukan hal-hal tertentu. Karena, sebagaimana Al-Qur’an 
menegaskan, ‘Memerintah hanyalah hak Allah Yang memi-
liki alam semesta dan memberi petunjuk.’

Perintah dan arahan Allah SWT telah diwariskan kepada 
manusia dalam dua bentuk. Pertama, Al-Qur’an, kitab yang 
diwahyukan Tuhan yang darinya semua prinsip dan perintah 
Islam diambil. Kedua, tindakan ideal Nabi Muhammad SAW, 
Sunnah, yang memperjelas, menjelaskan dan meneladani 
Al-Qur’an. Keduanya sama-sama membentuk dan menun-
tun syariah yang menjadi sumber tertinggi otoritas. Ini be-
rarti semua tindakan, prosedur, penempatan dan keputusan 
terakhir otoritas umum pada tingkat tertentu tidak benar 
dan sah untuk mengikat masyarakat jika ia tidak sesuai de-
ngan hukum. 

Al-Qur’an secara kategoris memerintahkan orang-orang 
beriman ‘untuk berlaku adil diantara mereka berdasarkan 
apa yang telah diwahyukan Allah’ (Al-Ma’idah: 49) dan 
mengecam orang yang lalai sebagai ‘orang-orang yang     
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kafir’, ‘orang-orang yang zalim’, dan ‘orang-orang yang fasik’ 
(Al-Ma’idah: 44, 45, 47). Dengan menjunjung tinggi syariah 
Islam menegaskan pentingnya pemerintahan berdasarkan 
norma dan garis petunjuk yang telah diterapkan, bukan 
sekedar pilihan-pilihan individu.

Prinsip kedua yaitu ‘adalah, menegakkan keadilan bagi 
semua sekalipun terhadap dirimu sendiri, atau kedua orang 
tuamu atau keluargamu, terhadap orang kaya atau orang 
miskin (An-Nisa’: 55 & 135). Orang-orang beriman diperin-
tahkan agar menjadi adil karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. Mereka juga diperintahkan untuk menjalankan hu-
kum dan mentaati wakil-wakil Allah SWT yang ditunjuk agar 
memberi keputusan secara adil di antara orang-orang. 

Nabi Muhammad SAW membawa Kitab suci dan neraca 
(keadilan) agar manusia berlaku adil (Al-Hadid: 25). Nabi 
Muhammad SAW diperintahkan untuk berkuasa sesuai de-
ngan kebenaran dan jalan Allah, istilah-istilah yang masing-
masing oleh para mufasir disamakan dengan kebaikan dan 
keadilan. Al-Qur’an menggunakan kata-kata yang beragam, 
seperti sunnatullah (jalan atau tradisi Allah), mizan (uku-
ran), qist dan ‘adl (keduanya berarti keadilan, barangkali un-
tuk menekankan signifikansi keadilan tersebut).

Al-Qur’an dengan tegas menekankan agar setiap orang 
melaksanakan kewajiban mereka, berbuat baik dan loyal 
terhadap kawan dan keluarga, menghapus perbuatan-
perbuatan yang memalukan, ketidakadilan dan pemberon-
takan, dan menjauhkan diri dari kejahatan atau dendam 
yang merugikan orang lain. Keadilan Qur’ani tidak hanya 
memelihara yang lemah dan tertindas, tetapi juga mem-
peringatkan akan hukuman keras bagi mereka yang terang-
terangan melampaui batas hak-hak mereka dan menyebab-
kan kekeliruan dalam masyarakat. 
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Al-Qur’an menuntut setiap orang agar memiliki standar 
moral yang tinggi sehingga dapat berdiri sebagai saksi wa-
laupun terhadap dirinya sendiri. Tatanan politik yang adil 
memanifestasikan diri dalam diri pejabat-pejabat umum 
yang jujur dan cakap mengatur kebijakan umum dengan 
cara yang adil dan membagi kekayaan dan kesempatan 
dalam bentuk yang sama.

‘Adalah (keadilan) menyandarkan pada dua prinsip pen-
ting yaitu kebebasan dan kesamaan. Syarat dan konsekuensi 
esensial tegaknya keadilan adalah masyarakat harus memi-
liki kebebasan bertindak sesuai dengan keyakinan moral 
seseorang, membuat pilihan ideologi atau intelektual dan 
mengambil keputusan berdasarkan keyakinan-keyakinan 
dan pilihan-pilihan ini. Ungkapan Al-Qur’an “la ikraha fid 
din” yang berarti tidak ada paksaan dalam agama, tidak 
sekedar menunjukkan kepada masalah-masalah keyakinan, 
tetapi juga ke setiap bidang kehidupan manusia dan mene-
gasikan semua usaha mengawasi kehidupan individu. 

Kebebasan yang dikemukakan Islam tidak terbatas bagi 
orang-orang beriman, tetapi meluas hingga warga minori-
tas dan non-Muslim dalam pemerintahan Islam. Orang-
orang non-Muslim mempunyai kebebasan memelihara dan 
melaksanakan bahasa, praktek keagamaan dan tradisi bu-
daya mereka dalam masyarakat Islam. Kebebasan ini, harus 
diingat, bukanlah mutlak, tetapi relatif dan proporsional 
berdasarkan kemampuan dan tanggung jawab seseorang. 
Mendukung kebebasan mutlak tidaklah bertanggung jawab, 
menolaknya sama sekali pun adalah salah.

Kebebasan ini mengandaikan kesamaan semua, kesa-
maan dalam hak, kebebasan, kesempatan dan kewajiban 
umum. Ini semua harus dinikmati oleh semua terlepas dari 
ras, bahasa dan keyakinan. Tidak ada ruang bagi hak istime-
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wa dalam sistem yang menganut semua orang adalah sama 
di mata hukum. Al-Qur’an menganggap tidak ada alasan 
bagi individu atau bangsa membanggakan superioritasnya 
terhadap yang lainnya, kecuali kebaikan moral dan ketak-
waan. 

Aristrokasi terinjak di bawah telapak kakiku, kata Nabi 
Muhammad SAW dalam khutbah terakhirnya. Semua orang, 
menurut sebuah hadist, adalah sama ‘seperti gigi sisir’ kare-
na mereka sama-sama anak Adam. Pemberi hukum itu satu-
satunya adalah Allah SWT, keberadaan manusia adalah sama 
dalam kedudukannya terhadap perintahNya. Prinsip-prinsip 
ini ditekankan dalam Al-Qur’an dan hadist, dan selalu diang-
gap sebagai prinsip-prinsip yang tak dapat ditolak dalam 
syariah. Menurut Muhammad Asad, “dalam prinsip-prinsip 
inilah konsep pemerintahan Islam menemukan makna dan 
pembenarannya.”

Terakhir, prinsip yang ketiga yakni Al-Qur’an, meletak-
kan prinsip-prinsip syura (musyawarah) yang membimbing 
proses pembuatan keputusan sistem politik. Al-Qur’an me-
ngarahkan Nabi Muhammad SAW ‘untuk bermusyawarah 
dengan mereka dalam menyikapi masalah-masalah’ (Ali-
Imran: 159) dan menyebut orang-orang beriman sebagai 
orang-orang yang menyikapi ‘urusan-urusan mereka de-
ngan musyawarah di antara mereka (Asy-Syura: 38). 

Menurut Abdul Hamid Abu Sulaiman mengenai apa itu 
sistem syura ialah, “Memberikan prosedur sehingga orang-
orang Muslim dapat duduk bersama dan bermusyawarah 
atas masalah-masalah penting agar dicapai dan diikat de-
ngan kesimpulan dalam tinjauan konsep keadilan filosofis. 
Jika masalah yang diperdebatkan tidak memperhatikan 
keadilan tetapi merupakan hal pilihan seseorang atas lain-
nya, tidak ada salahnya untuk menggunakan ukuran-ukuran 
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seperti voting, dengan mematuhi sudut pandang minoritas, 
dan sebagainya. Ukuran yang sama juga dapat digunakan 
jika pembahasan mencapai jalan buntu karena ketiadaan 
persamaan sama sekali. Bahkan di sini, tidak ada keputusan 
yang harus diambil hingga setiap orang mempunyai kesem-
patan untuk mengungkapkan pandangan mereka dan mem-
punyai bukti yang relevan.”

Al-Qur’an menyebut syura berdasarkan pijakan yang 
sama dengan menegakkan shalat dan membayar zakat. 
Menurut teks dan konteks Al-Qur’an dan Sunnah, syura be-
rarti partisipasi masyarakat untuk menentukan dan menga-
tur diri mereka sendiri. Ia didasarkan pada keyakinan bahwa 
masalah-masalah penting sebaiknya diserahkan kepada 
para pemikir kolektif masyarakat dengan ketentuan mere-
ka dibimbing oleh syariah.

Asumsinya adalah setiap orang mempunyai kebebasan 
untuk mengerahkan diri memahami semangat hukum dan 
membentuk pandangannya, karena itu semua pendapat 
yang dipertimbangkan pada akhirnya cenderung kepada ke-
benaran.

Syura tidak hanya menjamin partisipasi masyarakat 
dalam urusan-urusan umum, tetapi juga ia berperan se-
bagai kontrol atas pemerintahan yang tiran. Syura hanya 
dapat dijalankan jika ada 2 prinsip penting, kebebasan dan 
kesamaan. Jadi, ciri esensial tatanan politik Islam tersebut 
adalah bahwa di dalamnya pemerintah tidak hanya meme-
rintah berdasarkan hukum, tetapi ia juga memperhitung-
kan keinginan-keinginan yang diperintah. Mengikuti Iqbal, 
adalah mungkin untuk mengatakan bahwa tatanan politik 
Islam ‘adalah usaha mentranformasikan’ prinsip-prinsip 
tauhid, ‘adl, kesamaan, syura dan kebebasan ‘ke dalam ru-
ang waktu’, suatu aspirasi untuk merealisasikan prinsip-prin-
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sip tersebut ke dalam suatu organisasi manusia tertentu.

Jalan hidup Islam

Al-Qur’an dan Sunnah, meskipun tidak mengelaborasi 
teori konstitusi, memberikan gambaran yang jelas menge-
nai skema politik yang dapat direalisasikan dalam semua 
kondisi. Kaum Muslimin umumnya setuju bahwa sistem 
politik Islam didasarkan pada konsep-konsep tauhid, sya-
riah, syura, keadilan, kesamaan dan kebebasan yang saling 
terkait. Prinsip-prinsip ini meletakkan pemerintahan Islam 
terlepas dari prinsip kapitalis dan Marxist. Pemerintahan 
Islam tidaklah terikat oleh batasan wilayah, juga tidak ter-
batas oleh pertimbangan ras atau lainnya. Ia membuang 
gagasan nasionalisme, kedaulatan umum, dan pemisahan 
kekuasaan secara radikal. Sebaliknya, Islam mendukung uni-
versalisme, keagungan syariah dan peleburan atau pemisa-
han kekuasaan yang terbatas.

Tanggung jawab atas administrasi pemerintahan diama-
natkan kepada kepala eksekutif. Apa pun bentuk yang di-
berikan oleh eksekutif, ‘amir (pemimpin) harus dipilih dan 
harus selalu tunduk kepada syariah dan ‘ijma yang diformu-
lasikan olehnya. ‘Amir dibantu oleh badan ‘yang lepas dan 
terikat’.

Dengan dipilih oleh masyarakat, badan ini menjalankan 
fungsi-fungsi tertentu yang diamanatkan kepada badan 
pembuat hukum dewasa ini. Namun, hukum harus dalam 
batas-batas yang ditentukan oleh syariah. Peradilan secara 
fungsional adalah tangan pemerintah yang independen 
yang menafsirkan dan memutuskan hukum sesuai dengan 
syariah.

Prinsip-prinsip, nilai-nilai dan sifat-sifat struktural yang 
telah dijelaskan sebelumnya menjelaskan bahwa pemerin-
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tahan Islam tidak dapat dikategorisasikan sebagai demokrasi 
parlementer atau presidentil. Persamaan superfisial dalam 
istilah pemilihan, konsultasi dan kekuasaan hukum tidak 
dapat dipertahankan, jalan hidup Islam tidak dapat direkon-
siliasi dengan filsafat demokrasi Barat. Syariah tidak sama 
dengan hukum buatan manusia, ijtihad tidak berarti kebe-
basan bertindak yang benar-benar independen dan syura 
juga tidak sama dengan struktur otoritas demokrasi liberal.

Demokrasi adalah produk evolusi keseluruhan peradaban 
Barat, kandungan sekulernya merupakan hasil konflik antara 
gereja dan negara yang berabad-abad yang dimenangkan 
oleh yang terakhir, penekanannya pada hak pilih, kebe-
basan politik dan asosiasi sukarela merupakan konsekuensi-
konsekuensi dari tuntutan-tuntutan yang diciptakan oleh 
kaum proletar industri yang muncul pada abad ke -19. Sing-
katnya, demokrasi adalah produk filsafat materialistik yang 
menganggap manusia sebagai ukuran segala sesuatu, yang 
kerjanya diukur dalam istilah-istilah material semata dengan 
mengorbankan aspek spiritualnya. 

Konsekuensinya, hukum di Barat meletakkan banyak 
penekanan pada hak individu yang mengizinkannya berbuat 
segala sesuatu yang ia senangi. Pemisahan politik dari ne-
gara menjadikan moralitas hanya masalah kehendak priba-
di. Partai-partai dibentuk dengan tujuan merebut kekuasaan 
politik dan hukum yang diformulasikan memberikan hak 
bagi yang kuat untuk memenuhi kepentingan-kepentingan 
mereka dengan mengorbankan yang lemah. Prinsip keadi-
lan yang mereka akui untuk ditegakkan ditangguhkan jika ia 
tidak berguna bagi kepentingan-kepentingan mereka. Atas 
nama keadilan, Irak boleh dilumpuhkan untuk menyelamat-
kan Kuwait, dengan alasan memelihara sumber minyak me-
reka. Bosnia, yang tidak kaya minyak, dapat dikorbankan dan 
Serbia diperbolehkan untuk melakukan pembunuhan kejam 
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terhadap orang-orang Muslim Bosnia. Demokrasi semacam 
itu adalah anti-tesis jalan hidup Islam.

Pemerintahan Islam memenuhi kesejahteraan manu-
sia di dunia ini, sebagai tambahan bagi keselamatannya di 
akhirat. Ruang lingkup sistem politik Islam sangat luas dan 
melampaui urusan-urusan duniawi masyarakat. Karakter 
kunci pemerintahan Islam adalah sikap pemerintah yang 
mau mendengarkan terus menerus kehendak Allah SWT, 
di samping pilihan-pilihan warganya selama pilihan-pilihan 
tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Di samping 
memberikan kedamaian, tatanan dan pemerintahan yang 
baik bagi keberadaan dan perkembangan individu yang se-
hat, pemerintahan Islam juga berkewajiban untuk, dalam 
firman Allah SWT surat Al-Hajj ayat 41,

“..melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyu-
ruh berbuat makruf (kebaikan) dan mencegah dari yang 
mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”
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