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ABSTRAK

N   a   m   a : Sakinah

N   I   M : 40200109022

Judul Skripsi : Ide dan Perjuangan Jamaluddin al-Afghaniy dalam
Mewujudkan Pan Islamisme

Skripsi ini studi tentang tokoh intelektual Jamaluddin al-Afghaniy dalam
mewujudkan Pan Islamisme. Pokok permasalahan adalah bagaimana ide dan
perjuangan Jamaluddin al-Afghaniy  dalam mewujudkan Pan Islamisme. Masalah ini
dilihat dengan pendekatan historis dan politik.

Jamaluddin al-Afghaniy adalah tokoh Islam yang terkemuka pada abad ke-
19. Dia berusaha melahirkan ide-ide pembaruan dan salah satu ide pembaruannya
adalah Pan-Islamisme, sebuah gagasan untuk membangkitkan dan menyatukan kaum
muslimin akibat dominasi Barat yang telah menciptakan desintegrasi politik dunia
Islam.

Inti Pan-Islamisasi terletak pada ide bahwa Islam adalah satu-satunya ikatan
kesatuan kaum Muslimin. Jika ikatan diperkokoh akan menjadi sumber kehidupan
dan pusat loyalitas mereka, maka kekuatan solidaritas negara Islam yang luar biasa
akan memungkinkan pembentukan dan pemeliharaan negara Islam yang kuat dan
stabil.

Ide Pan-Islamisasinya, al-Afghaniy menjadikan Islam sebagai Ideologi anti-
kolonialis yang menyerukan aksi politik menentang Barat. Menurut Dia, Islam adalah
faktor yang paling esensial untuk perjuangan kaum Muslimin melawan Eropa, dan
Barat pada umumnya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah mencatat bahwa awal perkembangan peradaban Islam adalah pada

masa Nabi Muhammad saw. lalu berkembang dan meluas secara terus-menerus

hingga mencapai puncaknya pada masa Bani Abbas. Di antaranya mewujudkan

“Ukhuwah Islamiyah”1 atau jalinan ikatan batin yang kuat antara sesama umat Islam.

Umat Islam dapat kompak dalam masalah apa saja yang berkaitan dengan Din al

Islam, termasuk masalah aqidah. Di sisi lain Rasulullah saw. merupakan uswatun

hasanah dalam segala aspek kehidupan. Salah satu misi yang diemban oleh Nabi

Muhammad saw. adalah menanamkan rasa persatuan dan kesatuan antar sesama umat

Islam, sebagaimana firman Allah dalam Q. S. al-Baqarah/2: 213.

             
                    
                  
              
              

Terjemahnya:

Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah
mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan
bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara
manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih
tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka
Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata,
karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-

1Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Kencana,
2010), h. 135.
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orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan
itu dengan kehendak-Nya.dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang
dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.2

Oleh karena itu, Dia berusaha untuk mempersatukan umatnya dari berbagai

suku bangsa dan tidak memandang golongan suku dan bahasa. Usahanya itu

dilakukan secara terus-menerus tidak ada putusnya, bahkan memberi contoh teladan

bagi seluruh umatnya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Hujurat/49:

13.

                      
                 

Terjamahnya :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.3

Usaha Nabi Muhammad saw. untuk membangun umatnya yang terdiri dari

berbagai bangsa dan menghilangkan perbedaan ras secara logis amatlah sukar,4

karena masyarakat dunia terdiri dari berbagai suku. Setelah Dia meninggal dunia,

usahanya dilanjutkan oleh para sahabatnya, kemudian oleh tabi’in dan seterusnya.

Walaupun pada perkembangannya mengalami banyak hal, itu karena banyak

perbedaan  pendapat dari segi politik dan paham agama.

2Departeman Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 34.
3Ibid., h. 518.
4Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, loc. cit.
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Perpecahan muncul di kalangan umat Islam, bukan merupakan suatu gejala

baru melainkan sudah tercatat dalam sejarah sejak awal perkembangan Islam, yakni

setelah Rasulullah saw. wafat. Dalam hal ini dapat dilihat betapa keras perlawanan

Muawiyah terhadap kelompok Ali, kemudian Abbasiyah, dengan meminjam

kekuatan penyongkong Ali, menghancurkan Umayyah dan setelah itu secara

berangsur-angsur kelompok Ali disingkirkan.5

Kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dan kekurangannya merupakan

faktor utama yang mendorong kebangkitan mereka kembali. Tokoh-tokoh dan para

pemimpin Islam yang sudah menyadari hal itu memberikan kontribusi pikiran mereka

masing-masing untuk melihat keberadaan persatuan dan persaudaraan di kalangan

umat Islam. Salah seorang tokoh ialah Jamaluddin al-Afghaniy, Dia adalah tokoh

Islam yang terkemuka pada masanya yang mencetuskan ide Pan Islamisme sebagai

salah satu wadah atau gerakan untuk menampung dan memberi semangat kepada

umat Islam di seluruh wilayah Islam tanpa memandang perbedaan ras, suku dan

bahasa, guna untuk bangkit dari keterpurukan yang diakibatkan keadaan ummat Islam

pada saat itu sudah sangat menghawatirkan, baik di bidang politik maupun di bidang

agama telah menurun drastis, bahkan hal itu dapat mengancam hancur leburnya

agama Islam.6

Ide Pan Islamisme dan perjuangan Jamaluddin al-Afghaniy telah memperoleh

dukungan oleh kebanyakan pemimpin  Islam dan tokoh-tokoh intelektual sepanjang

abad ke-19, dan juga telah memberi inspirasi terhadap negeri-negeri Islam dan

5Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, dan Analisa Perbandingan (Cet. V;
Jakarta: UI Press, 1986), h. 7.
6
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gerakan-gerakan nasionalis (kebangsaan) untuk membebaskan negerinya dari

penjajahan Barat. Oleh karena itu, pemikiran Jamaluddin al-Afghaniy mendapat

sambutan hangat di dunia Islam dan mendapat tempat di hati umat Islam yang pada

waktu itu sedang menderita di bawah tekanan pemerintah kolonialis dan imperialisme

Barat.7

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Melihat latar belakang permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk

memberikan rumusan dan batasan masalah guna memperoleh kejelasan dalam

penulisan karya ilmiah ini.

Rumusan dan batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ide-ide pembaruan Jamaluddin al-Afghaniy?

2. Bagaimana pemikiran Jamaluddin al-Afghaniy tentang Pan Islamisme?

3. Bagaimana perjuangannya dalam mewujudkan Pan Islamisme?

7Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, op. cit., h. 58.
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C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Karya ilmiah ini berjudul “Ide dan Perjuangan Jamaluddin al-Afghaniy

dalam Mewujudkan Pan Islamisme” sebagai upaya pemahaman dan memudahkan

penulis serta untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul tersebut, maka

penulis memandang perlu menjelaskan arti kata-kata kunci, defenisi operasional dan

ruang lingkup penelitian sebagai acuan.

Ide adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran: gagasan.8 Jadi dalam hal

ini, suatu ide yang bersifat internasional yang bermaksud untuk menggalang

hubungan Ukhuwah Islamiyyah antar sesama umat Islam.

Perjuangan yakni orang yang berjuang dalam membela kebenaran. Jadi dalam

hal ini Jamaluddin al-Afghaniy berjuang untuk mendorong dunia Islam bersatu

melawan dominasi Eropa dalam wadah Pan Islamisme.9

Jamaluddin al-Afghaniy adalah seorang tokoh Islam terkemuka yang telah

memberi gagasan dan diwujudkan dalam suatu bentuk dan gerakan untuk

mempersatukan orang-orang yang menyeru dan tunduk serta taat kepada Allah swt.

Pan Islamisme: terdiri dari 3 suku kata, yaitu: Pan artinya persatuan atau

ikatan, Islam artinya menyerahkan diri, tunduk & taat dan Isme artinya faham.10 Pan

Islamisme ialah rasa solidaritas seluruh umat Islam.

Jamaluddin al-Afghaniy memberikan ide-ide pembaharuan untuk

menggalang hubungan Ukhuwah Islamiyyah antar sesama umat Islam dan berjuang

8Dwi Adi, Kamus Praktis Bahasa Indonesia (Surabaya: Fajar Mulya, 2001), h. 171.
9Yusran Asmuni, Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam

(Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998),  h. 77.
10Sidi Gazalha, Masyarakat Islam (Cet. 1; Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 95.
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mendorong dunia Islam bersatu melawan dominasi Eropa dalam wadah Pan

Islamisme.

Sebagaimana judulnya, penulis menekankan pada Ide dan Perjuangan

Jamaluddin al-Afghaniy dalam mewujudkan Pan Islamisme.

Berdasarkan defenisi operasional, maka yang menjadi ruang lingkup

penelitian saya yakni ide pembaharuan Jamaluddin al-Afghaniy, pemikirannya

tentang Pan Islamisme serta perjuangan dalam mewujudkan Pan Islamisme, baik

dibidang politik maupun di bidang pemurnian ajaran Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pembacaan penulis, judul ini “Ide dan Perjuangan Jamaluddin al-

Afghaniy dalam Mewujudkan Pan Islamisme” belum ada yang membahas pokok

masalah ini, kalaupun ada yang dijelaskan masih terbatas pada kebangkitan Islam

menurut Jamaluddin al-Afghaniy, yang dipaparkan bagaimana kebangkitan Islam,

dan pengaruh Jamaluddin al-Afghaniy terhadap kebangkitan Islam. Ditulis oleh

Baharuddin Abd. Latif pada tahun 1990/1991.

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, maka

penulis menggunakan berbagai sumber yang berkaitan dengan judul karya ilmiah

tersebut, yang sekaligus merupakan landasan teori penulisan karya Ilmiah ini.

Adapun landasan teori tersebut sebagai berikut:

1. Pembaharuan dalam Islam, Harun Nasution, terbitan Jakarta: Bulan

Bintang, tahun 1992, yang mengemukakan tentang kepribadian

Jamaluddin al-Afghaniy serta pemikiran pembaharuannya dalam Islam.
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2. Hundred Great Muslim, karangan Jamil Ahmad. Pakistan, tahun 1984

dan diterjemahakan ke dalam buku yang berjudul “Seratus Muslim

Terkemuka”, karangan Jamil Ahmad, Cet. VIII; terbitan Jakarta: Pustaka

Firdaus, tahun 2003, Buku ini berisi seratus Muslim terkemuka, salah

satu yang dikemukakan tentang pengaruh pemikiran Jamaluddin al-

Afghaniy.

3. Pemikiran Politik Islam, karangan Muh Iqbal dan Amin Husein Nasution,

terbitan Jakarta: Kencana, tahun 2010, yang mengemukakan tentang latar

belakang sosial dan politik (aktivitas politik, ide-ide politik dan Pan

Islamisme) seorang Jamaluddin al-Afghaniy.

4. Dalam buku yang berjudul “Dari Jamaluddin al-Afghaniy sampai K. H.

Ahmad Dahlan, karangan Djarnawi Hadikusuma, Cet. II; terbitan

Yogyakarta: Persatuan, t.th. menjelasan mengenai perjalanan hidup

Jamaluddin al-Afghaniy, dari kelahirannya hingga saat wafatnya.

5. Karangan Saiful Hadi, yang berjudul “Seri Ilmuan Muslim Pengukir

Sejarah, terbitan Jakarta: Ciptamedia Binanusa, t.th. mengemukakan

tentang Jamaluddin al-Afghaniy sebagai “Bapak” para pembaharu dan

penggagas Pan Islamisme.

E. Metode Penelitian
1. Metode pengumpulan data

Di dalam pengumpulan data, penulis menggunakan penelitian

kepustakaan/library research, maka pengumpulan datanya yaitu dengan

mengumpulkan beberapa buku dan tulisan yang relevan dengan judul tulisan, lalu
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dibandingkan antara satu dan lainnya, atau dikombinasi. Literatur pokok yakni buku-

buku yang berkaitan langsung dengan materi penelitian.

2. Metode pengolahan data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan identivikasi dari berbagai

sumber, kemudian data yang terkumpul kemudian dipilah dan dibanding-bandingkan

untuk menganalisa konsep pemikiran Jamaluddin al-Afghaniy tentang Pan Islamisme,

ide dan perjuangannya dalam mewujudkan Pan Islamisme. Kemudian dari

pemahaman tersebut diambil relevansinya terhadap judul.

3. Pendekatan yang dipergunakan

Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan yang bersifat

historis dan politik yakni mendekati persoalan-persoalan serta usaha menyelesaikan

persoalan dengan mempergunakan data sejarah atau peristiwa pada masa lampau dan

mendekati persoalan  politik yang berhubungan dengan judul karya ilmiah ini.

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu supaya pembaca dapat

mengetahui pemikiran Jamaluddin al-Afghaniy tentang Pan Islamisme, ide dan

perjuangannya dalam mempersatukan umat Islam dengan mengembalikan mereka

kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu Alqur’an dan Hadits. Namun untuk

memudahkan pembaca membedakan antara tujuan dan kegunaan penelitian ini, maka

penulis akan membagi dan membahas tersendiri, sebagai berikut:
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1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian, tujuan harus diuraikan supaya pembaca dapat

memahami alur tulisan ini. Adapun tujuan tersebut, sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui ide-ide Pembaharuan Jamaluddin al-Afghaniy.

b. Untuk mengetahui pemikiran Jamaluddin al-Afghaniy tentang Pan

Islamisme.

c. Untuk mengetahui perjuangan Jamaluddin al-Afghaniy dalam

mewujudkan Pan Islamisme, baik di bidang politik maupun di bidang

pemurnian ajaran Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Sama halnya dengan tujuan penelitian yang telah dibahas sebelumnya,

kegunaan penelitian ini juga penting untuk diuraikan supaya pembaca memahami

manfaat yang ingin dicapai penulis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi bahan informasi

tentang ide dan perjuangan Jamaluddin al-Afghaniy dalam mewujudkan

pan Islamisme.

b. Memberi inspirasi kepada pembaca untuk memahai tentang pentingnya

persatuan dan kesatuan terhadap umat Islam dalam rangka menciptakan

masyarakat Islami yang sesuai dengan Alqur’an dan Hadits.

5. Garis-Garis Besar Isi Skipsi

Karya ilmiah ini terdiri dari lima bab yaitu, pendahuluan, ide-ide

pembaharuan Jamaluddin al-Afghaniy, perjuangan dalam mewujudkan Pan

Islamisme, dan pemikiran Jamaluddin al-Afghaniy tentang pan Islamisme.

Selanjutnya bab-bab tersebut akan dibagi ke dalam sub bab yang akan membahas
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secara lebih mendalam bab tersebut. Akan tetapi bab dan sub bab terbagi-bagi, akan

tetapi semua alur pembahasannya saling berkaitan antar satu dengan yang lain.

Bab pertama pendahuluan, pembahasannya meliputi latar belakang masalah

yang akan menguraikan data dan fakta yang melatar belakangi munculnya masalah

pokok yang akan dikaji dalam tulisan ini.11 Rumusan merupakan bagian yang akan

membatasi masalah pokok yang akan dikaji dan ditegaskan secara konkrit. Definisi

operasional dan ruang lingkup penelitian menjelaskan pengertian judul yang akan

diteliti, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman oleh pembaca dalam menafsirkan

judul tersebut. Tujuan dan kegunaan, pada bagian ini dijelaskan tujuan yang hendak

dicapai terhadap masalah yang sedang dikaji dan manfaat yang diharapkan bisa

diperoleh dari penelitian ini. Garis besar isi skripsi, memuat sistematika pembahasan

yang dibagi ke dalam bab-bab dan subbab-subbab.

Bab kedua, yang menguraikan tentang ide-ide pembaharuan Jamaluddin al-

Afghaniy.

Bab ketiga, membahas bagaimana  pemikiran Jamaluddin al-Afghaniy tentang

Pan Islamisme.

Bab keempat, membahas tentang perjuangan Jamaluddin al-Afghaniy dalam

mewujudkan Pan Islamisme, baik di bidang politik maupun di bidang pemurnian

ajaran Islam.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

11Qadir Gassing dan Wahyuddin Halim, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Cet. II;
Makassar: Alauddin Press, 2009), h. 8.
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BAB II

JAMALUDDIN AL-AFGHANIY DAN

IDE PEMBARUANNYA

A. Jamaluddin al-Afghaniy (1839-1897)

Nama lengkap Jamaluddin adalah Jamaluddin al-Afghaniy al-Sayyid

Muhammad bin Shafdar al-Husain. Namun, Dia lebih dikenal dengan nama

Jamaluddin al-Afghaniy. Al-Afghaniy lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan

meninggal di Istanbul pada tahun 1897.1 Al-Afghaniy masih memiliki ikatan darah

dengan cucu Rasulullah saw., Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ayahnya adalah Sayyid

Shafdar al-Husainiyyah, yang nasabnya bertemu dengan Sayyid Ali al-Tarmidzi

(seorang perawi hadis yang masyhur).2

Tempat kelahiran al-Afghaniy ada beberapa versi. Dia mengaku dilahirkan di

As’adabad, Konar, Distrik Kabul, Afghanistan, dari keluarga penganut Mazhab

Hanafi. Versi lain mengatakan, Dia dilahirkan di As’adabad dekat Hamadan, Persia

(Iran). Pengakuan al-Afghaniy dilahirkan di As’adabad, Konar, Distrik Kabul,

Afghanistan dilakukan dengan maksud menghindari kesewenang-wenangan penguasa

Persia pada saat itu. Versi lain Menurut Nikki R. Keddie, banyak sumber yang

mengatakan bahwa al-Afghaniy tidak mungkin berasal dari Afghanistan, tetapi Dia

lahir dan mendapat pendidikan Syi’ah di Iran. Di antara sumber-sumber tersebut

1Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Jakarta:
Bulan Bintang, 2001), h. 43.

2 Saiful Hadi, Seri Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah (Jakarta: Ciptamedia Binanusa, t. th.), h.
437. Lihat pada Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam Indonesia, Jilid III (Jakarta: 1992/1993), h.
507.
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adalah surat untuk kemenakannya yang tinggal di Iran serta berbagai buku dan risalah

bertahun yang ditemukan di antara tulisan-tulisan al-Afghaniy.3

Jamaluddin al-Afghaniy pertama kali belajar Agama dari ayahnya sendiri yang

bernama Sayyid Shafdar, seorang pengusaha yang terkenal dan juga sebagai seorang

yang alim. Ayahnya mendatangkan seorang guru untuk mengajarkan Ilmu Fiqh dan

Tauhid, Hadist dan Tafsir, Akhalak dan Tasawuf.4 Selain itu Dia juga mempelajari

filsafat dan ilmu eksakta. Bahasa Persia dan bahasa-bahasa lainnya.5

Ketika baru berusia 18 tahun, al-Afghaniy pergi ke India. Kemudian Dia pergi

ke tanah suci menunaikan ibadah haji pada tahun 1857. Pada usia 22 tahun, al-

Afghaniy menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Pada

tahun 1864, Dia menjadi penasihat Sher Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, Dia

diangkat menjadi perdana menteri oleh Muhammad A’zam Khan.6 Pada masa karier

politiknya ini, Inggris sudah mulai ikut campur dalam urusan politik Afghanistan.

Dalam pergolakan tersebut, al-Afghaniy memilih pihak yang berupaya menentang

golongan pribumi yang didorong oleh Inggris. Pada tahun 1869, setelah pihaknya

kalah dalam perseteruan politik, al-Afghaniy meninggalkan Afghanistan dan pergi

menuju India.7

3Muh. Hermawan, “Pemikiran Politik Islam Jamaluddin al-Afghani”, dalam
http://www.klipingpilihanku.blogspot.com, (26 April 2013).

4 Yusran Asmuni, Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 76.

5Departemen Agama RI., op. cit., h. 507-508.
6 Yusran Asmuni., op., cit., 77.
7Harun Nasution, loc. cit.
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Di India, al-Afghaniy tidak bebas bergerak, karena saat itu India sudah berada

di bawah kekuasaan Inggris.8 Oleh karena itu, pada tahun 1871, Dia pindah menuju

Mesir. Di Mesir, al-Afghaniy menetap di Kairo.9 Mula-mula tinggal di Mesir, dan

Dia menjauhi persoalan-persoalan politik dan hanya memusatkan perhatian pada

dunia ilmiah dan sastra Arab. Rumah tempat tinggalnya menjadi tempat pertemuan

murid-muridnya dan para pengikutnya. Di sana Dia memberikan kuliah dan

mengadakan diskusi.10 Para pengikut al-Afghaniy di antaranya adalah orang-orang

terkemuka di bidang pengadilan, dosen-dosen, para mahasiswa al-Azhar serta

universitas lain, dan para pegawai pemerintahan. Diantara para muridnya tersebut ada

yang kemudian menjadi pemimpin, seperti Muhammad Abduh (tokoh pembaru dan

reformis Islam) dan Sa’ad Zaglul (pemimpin kemerdekaan Mesir).11

Pada tahun 1876, campur tangan Inggris dalam urusan politik Mesir makin

meningkat. Al-Afghaniy tidak tinggal diam. Akhirnya, Dia menerjunkan diri ke

dalam dunia politik. Supaya bisa bergaul dengan para tokoh politik Mesir, Dia

bergabung dengan organisasi Freemason Mesir, suatu organisasi yang didorong oleh

kelompok anti zionis. Di sini, Dia bertemu dengan Putra Mahkota Taufik.12 Pada

tahun 1879, atas usaha keras al-Afghaniy, terbentuklah partai al-Hizb al-Wathani

(Partai Nasional).13 Tujuan didirikannya partai ini adalah memperjuangkan

8Ibid.
9Jamil Ahmad, Seratus Muslim Terkemuka (Cet. III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1984), h. 319.
10Harun Nasution, loc. cit.
11Ibid., h. 44.
12Ibid.
13Ali Mufrodi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab (Jakarta: Logos, 1997) h. 156.
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pendidikan universal, kemerdekaan pers, dan pemasukan unsur-unsur Mesir ke dalam

posisi-posisi penting dalam bidang militer.

Atas dorongan partai ini, al-Afghaniy berhasil menggulingkan Raja Mesir yang

berkuasa saat itu, Khedewi Ismail, yang kemudian digantikan kedudukannya oleh

Putra Mahkota Taufik. Tetapi sayang, Taufik malah tidak dapat memenuhi tuntutan

al-Hizb al-Wathani. Dia malah bersekongkol dengan Inggris. Pada tahun 1879,

Taufik mengusir al-Afghaniy keluar dari Mesir.14

Setelah diusir dari Mesir, al-Afghaniy kembali ke India, tepatnya ke negara

bagian Hyderabad yang mayoritas berpenduduk muslim.15 Pada masa ini, Dia banyak

menyelesaikan tulisan-tulisan penting. Diantaranya Dia menulis sekumpulan artikel

dan risalah yang kemudian dikumpulkan. Dalam edisi bahasa Inggris, tulisan ini

terkenal dengan judul The Refutation of the Materialist. Kumpulan tulisan ini

ditujukan untuk menyanggah karya Sayyid Ahmad Khan yang pro-Inggris.16

Akibat pemberontakan Urabi Pasya (1881-1882), al-Afghaniy akhirnya

meninggalkan India dan pindah ke Paris. Di sana Dia mendirikan perkumpulan al-

‘Urwah al-Wutsqa yang beranggotakan orang-orang Islam dari India, Mesir, Syria,

Afrika Utara, dan lain-lain.17 Tujuan organisasi ini adalah memperkuat rasa

persaudaraan Islam, membela Islam, dan membawa umat Islam kepada kemajuan.18

Di samping itu, organisasi ini juga menerbitkan majalah al-‘Urwah al-Wutsqa yang

14Harun Nasution, loc, cit. Lihat pada John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford Dunia Islam
Modern, (Jilid. I, Cet. 2; Bandung: Mizan, 2002), h. 25-26.

15Djarnawi Hadikusuma, dari Jamaluddin al-Afghaniy sampai K. H. A. Dahlan (Cet. II;
Yogyakarta: Persatuan, t. th.), h. 14-15.

16John L. Esposito, op.  cit., h. 27.
17Ibid., h. 26.
18Harun Nasution, op. cit., h. 45.
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sampai ke berbagai pelosok negeri muslim, termasuk Indonesia. Dalam menerbitkan

majalah al-‘Urwah al-Wutsqa ini, al-Afghaniy dibantu oleh salah seorang muridnya,

Muhammad Abduh, yang juga diusir dari Mesir karena dituduh terlibat dalam

pemberontakan Urabi Pasya. Namun, usia majalah ini tidak dapat berlangsung lama.19

Setelah terbit selama 8 bulan, sebanyak 18 edisi, mulai 13 Maret 1884 sampai 17

Oktober 1884, penerbitan majalah ini diberhentikan secara paksa oleh negara-negara

Barat yang saat itu banyak menguasai negeri-negeri muslim.20

Pada tahun 1889, al-Afghaniy diundang ke Persia untuk mencari penyelesaian

persengketaan antara Rusia dan Persia yang timbul akibat politik pro-Inggris yang

dianut Persia waktu itu. Tetapi, al-Afghaniy tidak setuju terhadap kebijakan Persia

untuk memberikan konsesi kepada Inggris. Akhirnya,  berselisih paham dengan Syah

Nasir ad-Din. Kemudian, al-Afghaniy diusir oleh Syah Nasir ad-Din. Pada tahun

1896, Syah dibunuh oleh seorang pengikut al-Afghaniy.21

Pada tahun 1892, al-Afghaniy pindah ke Istanbul atas undangan Sultan Abdul

Hamid. Melihat pengaruh al-Afghaniy yang demikian luas di berbagai negeri muslim,

Sultan Abdul Hamid memerlukan al-Afghaniy untuk merealisasikan rencana

politiknya. Sultan berpikir bahwa bantuan negeri-negeri muslim sangat diperlukan

untuk menentang kekuasaan Eropa yang waktu itu kian mendesak eksistensi Kerajaan

Usmani di Timur Tengah.22 Akan tetapi, kerja sama antara al-Afghaniy yang

berpikiran maju dan demokratis dengan Sultan Abdul Hamid yang masih

19Ibid.
20Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Kencana,

2010), h. 62.
21Harun Nasution, loc. Cit.
22Ibid., h. 46.
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mempertahankan kekuasaan otokrasi tidak dapat berlangsung lama. Karena takut

akan pengaruh al-Afghaniy yang semakin besar, akhirnya Sultan mulai membatasi

gerak-gerik al-Afghaniy. Al-Afghaniy tidak dapat keluar dari tahanan di Istanbul

sampai akhirnya Dia meninggal karena kanker pada hari Selasa tanggal 5 Syawal

1314 H/ 9 Maret 1897.23

Melihat sepak terjang Jamaluddin al-Afghaniy, sebenarnya Dia lebih pantas

disebut sebagai pemimpin politik dari pada pemimpin dan pemikir

pembaruan/reformasi Islam.24 Akan tetapi, menurut Harun Nasution, aktivitas politik

Jamaluddin al-Afghaniy didasarkan pada ide-ide brilian tentang pembaruan dalam

Islam. Dengan demikian, Jamaluddin al-Afghaniy adalah pemimpin pembaruan/

reformasi Islam sekaligus pemimpin politik.25

B. Karya-karya Jamaluddin al-Afghaniy

Perjalanan karya atau karier al-Afghaniy tidak semudah yang dibayangkan

dengan tekat yang kuat dan pendirian yang teguh. Dia menjadi seorang yang

terpandang dan di kagumi oleh semua orang. Faktor-faktor pendidikan dan

pengalaman hidupnya yang menjadi dasar dari kariernya itu.

1) Karya al-Afghaniy di Mesir

Pada tahun 1871 al-Afghaniy berada di Mesir dan bertemu dengan tokoh

muda yang berilian otaknya, yaitu Muhammad Abduh yang mampu meneruskan cita-

cita Jamaluddin al-Afghaniy dalam pembaruan dunia Islam.26

23Djarnawi Hadikusuma, op. cit., h. 28.
24Harun Nasution, loc. Cit.
25Ibid.
26Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam

(dalam perspektif Historis dan Ideologis), (Yogyakarta: LPPI, 2003), h.  48.
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Di Mesir al-Afghaniy menetap di Kairo dan awalnya menjauhi persoalan-

persoalan politik Mesir dan memusatkan perhatian pada bidang ilmiah dan sastra

Arab. Rumah tempat al-Afghaniy tinggal menjadi tempat pertemuan murid-murid dan

pengikut-pengikutnya. Disini al-Afghaniy memberikan kuliah dan mengadakan

diskusi. Para peserta terdiri dari orang-orang terkemuka dalam bidang pengadilan,

dosen- dosen, maasiswa dari al-Azhar serta pergurun tinggi lain, dan juga pegawai-

pegawai pemerintah. Di Mesir al-Afghaniy mengajak anak muda agar senang

menulis. Dan mereka menerbitkan suatu majalah Misr dan surat kabar harian al-

Tijarah.

Tetapi al-Afghaniy tidak dapat meninggalkan lapangan politik. Di tahun 1876

campur tangan Inggris dalam bidang politik di Mesir makin meningkat. Untuk dapat

bergaul dengan orang-orang politik di Mesir al-Afghaniy memasuki perkumpulan

Freemason Mesir. Diantara anggota perkumpulan ini terdapat Putra Mahkota.27

Untuk membentuk suatu partai politik, maka pada tahun 1879 atas usaha al-

Afghaniy terbentuklah partai al-Hizb al-Watan (Partai Nasional). Dan

mengembangkan slogan al-Mishr li al-Mishriyyin “Mesir untuk  orang Mesir” mulai

kedengaran.28 Tujuan partai ini adalah untuk memperjuangkan pendidikan yang

universal, kemerdekaan pers dan memasukkan unsur-unsur Mesir kedalam posisi-

posisi dalam bidang militer.29

27Djarnawi Hadikusuma, op. cit., h. 6-7.
28Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, op. cit.,, h. 63.
29 Harun Nasution, op. cit., h. 44.
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Atas dukungan partai ini al-Afghaniy berusaha menjatuhkan Raja Mesir yang

berkuasa pada waktu itu, yakni Khedewi Ismail, untuk diganti dengan putra mahkota

Taufiq, yang berjanji akan mengadakan pembaharuan-pembaharuan yang di tuntut

oleh Partai Nasional. Tetapi setelah menjadi Khedewi Taufiq, atas tekanan Inggris

mengusir al-Afghaniy keluar dari Mesir.30

Masa delapan tahun menetap di Mesir itu menurut pihak Mesir sendiri

mempunyai pengaruh yang besar bagi umat Islam disana. Dan al-Afghaniy yang

membangkitkan gerakan berfikir di Mesir sehingga Negara ini dapat mencapai

kemajuan.

2) Karya Jamaludin al-Afghaniy di India

Setelah mengusirnya dari Kairo, al-Afghaniy berkunjung lagi ke India. Al-

Afghaniy singgah di Bombay dan kemudian pindah ke Hayderabad yang merupakan

pusat kebudayaan Islam pada zaman itu.31 Di Hayderabad al-Afgahniy tidak bisa

berbuat apa-apa kecuali berbicara dengan orang yang datang kepadanya, atau

membaca kitab dan menjawab pertanyaan. Dan pada waktu itu al-Afghaniy menulis

sebuah kitab yang terkenal al-Raddu Ala al-Dahriyyi, dengan judul Suatu risalah

untuk menolak mazhab Dahriyyin dan menerangkan kerusakan-kerusakan yang

ditimbulkan olehnya, dan menetapkan  bahwa agama adalah dasar kebudayaan dan

kufur perusak kemajuan.32 Kitab itu ditulis dalam bahasa Persia, kemudian

30Djarnawi Hadikusuma, op. cit., h. 14.
31Ibid., h. 15.
32Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah (Jakarta: Djambatan, 1995),  h.

278.
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diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Arab oleh Syekh Muhammad Abduh dengan

bantuan Arif Abi Turab.33

Dalam kitab ini Jamaluddin Menangkal kaum-kaum pemuja masa,

materalistik, membongkar teori Evolisi atau Darwinisme. Jamaluddin mengganggap

teori evolusi Darwin membawa kepada pengaruh mengingkari adanya Tuhan.34

3) Karya al-Afghaniy di Prancis

Pada tanggal 23 september 1883 al-Afghaniy berangkat ke London dan pada

saat keberangkatannya al-Afghaniy mengirim surat kepada Syekh Muhammad Abduh

yang pada saat itu tengah menjalani pengasingan di Beirut (Siria) dan

memberitahukan kepada dirinya tengah dalam perjalanan menuju Inggris. Tetapi di

Inggris al-Afghaniy tidak kuat tinggal lama. Karena hatinya terlalu pedih

menyaksikan kemakmuran bangsa penjajah yang telah mengadu domba negara-

nagara Islam itu. Al-Afghaniy segera pindah ke Paris (Prancis), suatu negeri yang

dikenal luas sebagai tempat yang ideal bagi setiap pelarian politik dari berbagai

negara yang pemerintahannya sangat otoriter dan despotis. Negara Perancis dikenal

sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dan hak-hak

asasi manusia.

Al-Afghaniy pergi ke Prancis dan tinggal di kota Paris.35 Menurutnya Paris

merupakan salah satu pusat saraf politik Internasional. Programnya sendiri ialah

untuk membebaskan Negara-negara Islam dari perbudakan imperialisme Eropa.

33Ibid., h. 279.
34Ibid.
35Djarnawi Hadikusuma, op. cit., h. 16.
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Dikota Paris inilah al-Afghaniy bermaksud untuk menerbitkan suatu majalah

untuk menyebar luaskan ide-ide pembaharuannya ke seluruh penjuru dunia Islam.

Lewat majalah itu diharapkan dapat menjadi media pembentuk opini masyarakat

Muslim di seluruh dunia Islam akan hak-hak yang harus direbut kembali dan

diperjuangkan sekuat mungkin dari kaum penjajah. Demikian pula dengan majalah

ini akan dapat digunakan sebagai media pembinaan bagi umat Islam di dunia Islam

dalam kesatuan Ideologi, politik serta stategi perjuangan sebagai cita-cita.36

Agar gagasan serta tujuan dan misinya dapat diketahui oleh masyarakat-

masyarakat Islam maupun penguasa-penguasa mereka. Jamaluddin menerbitkan

sebuah surat kabar mingguan yang bernama al-Urwah al-Wutsqa (hubungan yang

tidak dapat terpecahkan/ tali yang kuat). Sebuah majalah yang banyak memuat tema-

tema kebangkitan Islam dan penolakan terhadap pemerintahan imperialism Barat di

Negara-negara muslim. Terbitan pertamanya muncul pada tanggal 13 Maret

1884/Jumadil Ula 1301. Namun majalah ini hanya bertahan sampai 18 edisi. Dan

edisi terakhir pada 26 Dzulhijjah 1301/17 Oktober 1884.37

Nama al-Urwah al-Wutsqa diambil dari firman Allah dalam Q. S. al-

Baqarah/2: 256

             
                 
   

Terjemahnya:
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang
ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia

36Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, loc. cit.
37Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, op. cit., h. 62.
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telah berpegang kepada tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui.38

Dan Q. S. Lukman/31  :22

                    
     

Terjemahnya:
Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang Dia orang
yang berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali
yang kokoh. dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.39

Tujuan Jamaluddin al-Afghaniy dalam menerbitkan majalah ini adalah untuk

memberikan penggerak dan bimbingan kepada seluruh umat Islam agar mereka

memahami dan melaksanakan ajaran Islam, dan bersatu manjadi kuat.40 Sedangkan

menurut Amin, majalah ini bertujuan:

1. Menyadarkan umat Islam terhadap kewajiban yang harus mereka lakukan

dalam menghilangkan kelemahan-kelemahan mereka dan menunjuk jalan

yang harus mereka tempuh untuk mengatasi kelemahan tersebut.

2. Memperkuat rasa percaya diri dan menghilangkan sikap putus asa umat

Islam.

3. Mengajak kepada salafisme.

4. Menolak pandangan sebagai orang-orang Timur dan umat Islam

khususnya bahwa umat Islam tidak akan maju bila berpegang pada dasar-

dasar agama mereka.

5. Menginformasikan kepada umat Islam tentang perkembangan politik yang

terjadi.

38Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjamahannya (Jakarta: al- Huda, 2005), h. 43.
39Ibid., h. 414.
40Djarnawi Hadikusuma, op. cit., h. 17.
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6. Memperkuat solidaritas umat Islam.41

Disamping mendirikan surat kabar al-Urwah al-Wutsqa, Al-Misr dan At-

Tijarah juga telah menyusun beberapa buku, diantaranya42:

1. Tatimmah al- Bayaan fi Tarikh al-Afgan (Cairo 1879, yang menguraikan

tentang aspek Sejarah, Politik dan Budaya Afghanistan)

2. Hakekat Madhabi Naysarifa fi Bayani Hali al-Naisariyah ( India, tentang

theology yang menolak paham materialiasme, naturalisme )

3. Al-Ta’liqot al Syarh al Dawani li al Uqatir al-‘adhu’diyah ( Cairo , 1869)

4. Risalat al waridat fi Sirr al-Tajaliyat ( Cairo, 1868, buku yang didiktekan

kepada muridnya Muhmamad Abduh )

5. Khatirat Jamaludin al-Afghaniy al-Husaini ( kompilasi atau beberapa

kuliah di forum diskusi dengan Jamaluddin)

C. Ide-ide Pembaruan al-Afghaniy

1. Ide Islah

Mesir sebagai kota ilmu banyak yang menuntut ilmu di Universitas al-Azhar

termasuk Muhammad Abduh. Jamaluddin sebagai tokoh pemikir dan pembaharu

pada waktu itu sudah dikenal oleh para mahasiswa. Berbagai pertemuan dengan para

tokoh yang menyebabkan pemikiran di Mesir semakin ramai. Gerakan Pemikiran ini

dinamakan Gerakan Islah.

Islah (Bahasa Arab: berasal dari kata kerja (إصالح Aslaha (Bahasa Arab: (أصلح

yang bermaksud pembaikan. Ide Islah maksudnya adalah untuk perbaikan atau

41Ibid.
42Lothrop Stoddard, Dunia Baru Islam (Jakarta : Penerbit Menko Kesejahteraan, 1966) h. 62
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perubahan terencana ke arah yang lebih baik demi kemajuan Islam. Ide-ide gerakan

Islah yang dikumandangkan Jamaluddin al-Afghaniy adalah sebagai berikut43 :

a) Mengembalikan kecemerlangan umat Islam sebagaimana zaman

Khulafaur Rasyidin.

b) Membina perpaduan, persatauan dan kesatuan tanpa memandang bangsa

dan negara serta budaya melalui gagasanaya Jami’at al-Islamiyah, orang

Barat mengenalnya dengan Pan Islamisme.

c) Mengeritik taklid ‘ama yakni mengikuti segala sesuatu secara membabi

buta tanpa landasan Alqur’an dan Hadis.

d) Menyeru umat Islam untuk kembali pada ajaran yang benar.

e) Menyadarkan umat Islam tentang keburukan fanatik pada suatu madzhab

yang membawa perpecahan umat

f) Berpendapat bahwa agar umat Islam mencurahkan perhatiannya pada

usaha-usaha memerdekakan tanah air dan pemikiran merdeka dari

penjajah.

Gagasan Islah al-Afghaniy tidak cuma berlegar di permukaan, tetapi

menyentuh dasar kehidupan umat hingga ke dimensi paling dalam, yaitu Islah al-

Uqul wa al-Nufus, reformasi jiwa.

Sebenarnya, ide Islah, pembaharuan atau reformasi tersebut bermuara pada

kebangkitan umat Islam dari keterpurukan penetrasi Barat terhadap dunia Timur.

Latar belakang kehidupan Jamaluddin yang keras melahirkan watak dan pribadi yang

keras dan frontal.

43Adi Hasan Basri, “Pemikiran dan Peradaban Arab Mesir; Sayyid Jamaludddin al-Afghani
(1839-1897 M 1254-1314 H )”,dalam http;//www.wahana kreasi 4.com, (04 Juni 2013).
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2. Ide Pemerintahan

Pengalamannya melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam, al-Afghaniy

melihat kenyataan bahwa dunia Islam ketika itu didominasi oleh pemerintahan yang

absolut.44 Penguasa-penguasa di dunia Islam menjalankan kekuasaannya

sebagaimana yang mereka kehendaki, tanpa terikat pada konstitusi. Mereka juga tidak

ingin membuka diri melakukan musyawarah dalam pemerintahan. Kerena itu, untuk

membangun pemerintahan yang bersih dan kuat, yang pertama kali dibangun adalah

masyarakatnya. Harus ada perubahan pemikiran dalam masyarakat, dari keterpakuan

serta sikap menerima saja terhadap pemerintahan yang ada menuju upaya perubahan

terhadap kondisi yang tidak sasuai dengan nilai-nilai ajaran Islam tersebut. Menurut

Jamaluddin al-Afghaniy, seperti dikutip oleh Ahmad Amin, pada hakikatnya

kekuatan sebuah masyarakat akan bernilai bila timbul dari dalam diri mereka sendiri.

Lembaga perwakilan rakyat bersifat netral dan bisa menentukan bentuk

pemerintahan, apakah kerajaan, kesultanan atau pemerintahan yang dikendalikan oleh

kekuatan-kekuatan asing. Lembaga perwakilan tersebut sangat tergantung pada

orang-orang yang akan mengisinya. Oleh sebab itu, pemikiran dan jiwa masyarakat

harus terlebih dahulu dibangun dan dibenahi, barulah bisa dibicarakan bagaimana

bentuk sistem pemerintahan.45

Untuk usaha ini Jamaluddin menekankan revolusi yang didasarkan pada

kekuatan rakyat, sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Dalam pendangannya

yang revolusioner ini, al-Afghaniy selalu memprovokasi umat Islam di negara tempat

Dia berkunjung agar menentang kesewenang-wenangan penguasa mereka. Rakyat

44Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, op. cit., h. 63.
45Ibid.
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harus merebut kebebasan dan kemerdekaannya melalui revolusi, yang berarti melalui

pemberontakan, kalau perlu dengan pertumahan darah. Menurut Jamaluddin, kalau

ada sejumlah hal yang harus direbut tanpa ditunggu sebagai hadiah, maka kebebasan

dan kemerdekaan adalah dua hal diantaranya.46 Bahkan tidak jarang Dia terlibat

langsung dalam politik bawah tanah. Ketika berada di Mesir, Dia juga menganjuran

pembentukan pemerintahan rakyat melalui partisipasi rakyat dalam pemerintahan

konstitusional sejati. Dia mengumumkan tentang keharusan pembentukan dewan

perwakilan rakyat yang disusun sesuai dengan keinginan rakyat. Anggota-anggotanya

harus berasal dari pilihan rakyat, bukan pilihan penguasa atau “pesanan” kekuatan

asing.47 Dari pemikiran Jamaluddin ini, Harun menyimpulkan bahwa Jamaluddin

menghendaki bentuk pemerintahan republik yang di dalamnya terdapat kebebasan

rakyat untuk mengeluarkan pendapat dan kewajiban penguasa untuk tunduk pada

konstitusi.48

3. Ide Pan Islamisme

Ide besar Jamaluddin al-Afghaniy adalah Pan-Islamisme, sebuah gagasan

untuk membangkitkan dan menyatukan dunia Arab khususnya, dan dunia Islam pada

umumnya untuk melawan kolonialisme Barat. Inti Pan-Islamisasi terletak pada ide

bahwa Islam adalah satu-satunya ikatan kesatuan kaum Muslimin. Jika ikatan di

perkokoh maka akan menjadi sumber kehidupan dan pusat loyalitas mereka, maka

kekuatan solidaritas yang luar biasa akan memungkinkan pembentukan dan

pemeliharaan negara Islam yang kuat dan stabil.

46Ibid., h. 64.
47Ibid.
48Harun Nasution, op. cit., h. 48.
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Dalam bukunya Azyumardi Azra dalam Historiografi Islam Kontemporer,

menilai ide jamaluddin tentang Pan-Islamisasi atau persatuan umat Islam sedunia,

sebagai entitas politik Islam Universal. Konsekuensinya, dia pun bersentuhan

langsung dengan para penjajah itu.49

Dengan ide Pan-Islamisme, al-Afghaniy menjadikan Islam sebagai ideologi

anti-kolonialis yang menyerukan aksi politik menentang Barat. Menurut Dia, Islam

adalah faktor yang paling esensial untuk perjuangan kaum Muslimin melawan Eropa,

dan Barat pada umumnya.

Seluruh kiprah al-Afghaniy ini membuat dirinya tercatat sebagai salah satu

pahlawan besar dan putra terbaik Islam.50 Sepak terjangnya dalam menggerakkan

kesadaran umat Islam dan gerakan revolusionernya yang membangkitkan dunia

Islam, menjadikan dirinya orang yang paling dicari oleh pemerintahan kolonial itu,

pemerintahan Inggris. Namun, komitmen dan konsistennya yang sangat tinggi

terhadap nasib umat Islam, membuat dirinya terus berjuang, tiada kenal lelah, hingga

akhir hayatnya.

49Herry Muhammad, Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad-20, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2006), h. 217.

50Ibid.
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BAB III

PEMIKIRAN JAMALUDDIN AL-AFGHANIY

TENTANG PAN ISLAMISME

A. Latar Belakang Berdirinya Pan Islamisme

Pan Islamisme merupakan suatu ide yang bersifat internasional yang

bermaksud untuk menggalang hubungan Ukhuwah Islamiyyah1 antar sesama umat

Islam. Pengertian Pan Islamisme secara klasik adalah penyatuan seluruh dunia Islam

dibawah satu kekuasaan politik dan agama yang dipimpin oleh seorang khalifah.

Secara modern bisa diartikan bahwa kepemimpinan tersebut hanya meliputi bidang

agama. Dalam perkembangan selanjutnya, Pan Islamisme hanya sekedar berusaha

untuk menyatukan seluruh umat Islam dalam satu ikatan setia kawan. Atau

menghidupkan ukhuwah Islamiyah dikalangan dunia Islam.2

Pan Islamisme dalam pengertian ini tetap dianggap berbahaya oleh negara-

negara penjajah, sebab justru bisa membangkitkan perlawanan bangsa-bangsa Islam

yang dikuasainya. Kekhawatiran negara-negara penjajah terhadap Pan Islamisme

memang beralasan, apalagi pada waktu meletusnya perang dunia I Negara Turki

terlibat perang bersama Jerman melawan sekutu.3

Gerakan Pan Islamisme ini didesak oleh al-Afghaniy sebagai satu-satunya

benteng pertahanan terhadap pendudukan dan dominasi asing atas negara-negara

1A. Somad Zawawi, Ensiklopedi Islam (Jakarta: CV. Aanda Utama, t. th.), h. 880
2Ibid.
3Ibid.
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Muslim yang semakin lama semakin terpojok oleh bangsa-bangsa kolonial yang

hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri.4

Al-Afghaniy melihat bahwa kemunduran umat Islam bukan karena Islam

tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi. Umat Islam

mundur, karena telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya dan

mengikuti ajaran-ajaran yang datang dari luar Islam.5 Selain itu, kemunduran ini

disebabkan oleh beberapa faktor.

Umat Islam telah dipengaruhi oleh sifat statis, berpegang pada taklid, bersikap

fatalis, telah meninggalkan akhlak tinggi, dan telah meninggalkan ilmu pengetahuan.

Ini berarti bahwa umat Islam telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya yang

menghendaki agar umat Islam bersifat dinamis, tidak bersifat fatalis, berpegang teguh

pada akhlak yang tinggi, dan mencintai ilmu pengetahuan. Sikap statis itu membawa

umat Islam menjadi tidak berkembang dan hanya mengikuti apa yang telah menjadi

hasil ijtihad para ulama sebelum mereka.6

Mereka hanya bersikap menyerah dan pasrah pada nasib. Faktor lain ialah

adanya paham Jabariah dan salah faham qadha (ketentuan tuhan yang belum terjadi

dan qadar (ketentuan tuhan yang sudah terjadi), paham itu menjadikan  umat Islam

tidak mau berusaha dengan sungguh-sungguh dan giat bekerja.7

4Abdul Hamid, Pemikiran Modern Dalam Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 250.
5 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Jakarta:

Bulan Bintang, 2001), h. 47.
6Ibid.
7 Abdul Hamid, op. cit.,h. 246-247.
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Kemudian ada faktor lain yang mendorong munculnya gerakan Pan Islamisme.

1. Dunia Kristen, walaupun terpisah secara geografis, budaya, dan nasab namun

akan selalu menggalang pemersatuan kekuatan untuk menghadapi dunia

Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 120.

               
                   
    

Terjemahnya:

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga
kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, “sesungguh-nya petunjuk Allah
itulah petunjuk yang sebenar-sebenarnya.” Dan jika engkau mengikuti
keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak aka nada
bagimu pelindung dan penolong Allah.8

2. Pada masa kehidupan al-Afghaniy mayoritas negara-negara Islam tidak

berdaya melawan kekuatan imperialisme Barat. Perlawanan yang dilakukan

negara Islam tidak sebanding dengan kekuatan militer bangsa penjajah.

3. Al-Afghaniy menyimpulkan bahwa kebencian umat Kristen terhadap umat

Islam bukan hanya datang dari sebagian umat Kristen namun berasal dari

semua lapisan masyarakat. Dan keadaan ini akan tetap berlangsung hingga

umat Islam mau mengakui keunggulan Kristen kemudian mengikuti segala

produk mereka.

4. Persatuan umat Islam merupakan sebuah keniscayaan untuk melawan

gelombang serangan bangsa-bangsa Barat yang mayoritas pemeluk agama

Kristen. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Anbiya/21 : 92.

8 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 20.



30

               
Terjemahnya:

Sungguh, (agama Tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu, dan Aku
adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.9

Masa kejayaan dunia Islam yang telah berjalan beberapa abad lamanya, yang

pengarunya telah merebak dan merambah jauh ke beberapa belahan dunia non

muslim dan pada akhirnya juga mengalami masa-masa kemundurannya. Berbagai

macam krisis yang sangat kompleks telah menerpa dunia Islam, diantaranya:

a. Krisis dalam bidang sosial politik

Alqur’an, surat Ali Imran/3: 140 secara tegas menyatakan bahwa kehidupan

manusia, baik secara perorangan maupun kelompok pasti akan mengalami masa Up

and Down (Masa Pasang Surut). Demikian juga yang terjadi pada kehalifahan

Abbasiah yang berpusat di Bagdad maupun kehalifahan Umayyah yang ada di

Andalusia bermula dari kerapuhan dalam penghayatan ajaran Islam terutama yang

terjadi dikalangan para penguasa. Bagi mereka ajaran Islam hanya sekedar diamalkan

dari segi formalistas belaka, bukan lagi dihayati dan diamalkan sampai pada hakikat

dan ruhnya, pada masa itu ajaran Islam dapat diibaratkan bagaikan pakaian, dimana

kalau dikehendaki baru dikenakan, akan tetapi kalau tidak diperlukan, pakaian bisa

digantungkan, dan tidak lebih dari itu. Akibat sikap yang seperti ini terutama para

pengendali pemerintahan mereka mulai memarjinalisasikan agama dalam kehidupan

yang mengakibatkan munculnya penyakit rohani yang sangat menjijikkan seperti

keserakahan dan tamak terhadap keserakahan dan kehidupan duniawi, dengki dan iri

9Ibid., h. 331.
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terhadap kehidupan orang lain yang kebetulan yang sedang menerima sukses dan

sebagainya.

Akibat yang lebih jauh adalah munculnya nafsu untuk berebut kekuasaan

tanpa disertai etika sama sekali. Terhadap bawahan diperas dan di injak, sementara

terhadap atasan mereka saling menjilat dan memuji berlebih-lebihan menjadi hiasan

mereka. Sesama keluarga ningrat saling berebut kekuasaan. Ayat-ayat Alqur’an di

tafsirkan demikian rupa agar dapat membenarkan perbuatan para penguasa yang

terang-terangan telah menyimpang jauh dari ajaran Islam.

Lebih jelasnya etika politik Islam telah di injak-injak, hingga tidak segan-

segan mereka menyebarkan fitnah, insinuasi dan sebagainya, demi tercapainya ambisi

politik mereka. Islam tidak dapat dipersalahkan dan dianggap bertanggung jawab atas

stagnasi yang telah lama berlangsung dan kemunduran yang nyata dalam dunia Islam.

Keburukan-keburukan yang ada sekarang harus dinisbatkan kepada orang-orang

Islam sendiri yang tidak dapat hidup menurut ajaran Islam. Jika mereka kehilangan

kemakmuran material yang mereka miliki itu, karena mereka tidak mengindahkan

separuh hukum Tuhan. Untuk menghilangkan cadar yang menutupi dunia Islam kita

perlu menegaskan bahwa wahyu Alqur’an itu bersifat rasional secara sempurna, dan

bahwa ajaran nabi mengandung kemungkinan-kemungkinan yang tak terhingga.

Ketika kaum mukminin hidup menurut ajaran agama yang mendorong untuk berfikir

yang memiliki akal yang kritis, Islam tampak sebagai obor kemajuan.

Kerusakan dalam dinasti Umayyah di Andalusia disamping adanya berbagai

penyakit seperti diatas, juga akibat dari tidak konsistennya dalam pengalaman Islam

dalam memimpin negara. Sesungguhnya Islam mengajarkan prinsip demokrasi dalam

kehidupan bernegara. Penegasan seperti ini tidak sekedar pengakuan dari orang Islam
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sendiri, melainkan orang lain pun mengakui secara jujur sebagaimana pengakuan

yang dikemukakan oleh Profesor Lybyer bahwa “syariat Islam adalah demokratis

pada pokoknya, dan pada prinsip musuh bagi Absolutisme”.10

b. Krisis Dalam Bidang Keagamaan

Krisis ini berpangkal dari suatu pendirian sementara ulama Jumud

(konservatif) yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Untuk menghadapi

berbagai permasalahan kehidupan umat Islam. Cukup mengikuti pendapat imam

madzhab. Dengan adanya pendirian tersebut mengakibatkan lahirnya sikap mutlak

terhadap semua pendapat imam-imam mujtahid, seperti memutlakkan pendapat Imam

Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I, Imam Mazhab bin hambal dan imam-imam

mujtahid lainnya. Padahal imam-imam tersebut masih tetap manusia biasa, bukan

manusia yang tidak akan lepas dari kesalahan. Pengakuan dari para imam mujtahid

bahwa pendapatnya tidak lepas dari kemungkinan salah serta melarangnya untuk

dipegangi secara mutlak.11

c. Krisis Bidang Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

Krisis yang ketiga ini hanya sekedar akibat dari adanya krisis dalam bidang

sosial politik dan bidang keagamaan. Bahwa dengan jatunya pusat-pusat kekuasaan

Islam, baik di belahan Barat yang berpusat di Cordova maupun di bagian Timur yang

berpusat di Bagdad ternyata penderitaan yang dialami di dunia Ilmu pengetahuan

adalah sama. Baik kaum Nasrani Spanyol  maupun tentara Mongol sama-sama

berperangai Barbar dan sama sekali belum dapat menghargai betapa pentingnya nilai

10Mustafa Kamal Fasha, Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (Yogyakart: LPPI, 2000),
h. 16-17.

11Ibid.
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ilmu pengetahuan, baik yang berupa perpustakaan maupun lembaga-lembaga

pendidikan di porak-porandakan dan dibakar sampai punah tidak berbekas. Dalam

kondisi yang seperti ini sudah barang tentu dunia pendidikan tidak mendapat ruang

gerak yang memadai, segala aspek yang menunjang berkembangnya lembaga-

lembaga pendidikan serba terbatas. Oleh karena itu pada masa-masa seperti ini dunia

Islam tidak dapat melahirkan pikiran-pikiran yang kritis.12 Lembaga-lembaga

pendidikan tinggi yang ada sama sekali tidak memberikan ruang gerak kepada

mahasiswa untuk mengadakan penelitian dan pengembangan ilmu. Kebebasan

mimbar dan kebebasan akademik yang menjadi ruh dan jantungnya pengembangan

ilmu pengetahuan Islam satu persatu surut dan sirna. Cordova dan Bagdad yang

semula menjadi lembaga pusat peradaban dan ilmu pengetahuan beralih ke kota-kota

besar Eropa.

Suasana gelap yang menyeliputi dunia Islam akibat berbagai krisis benar-

benar mencekam dan memperihatinkan. Pada saat bangsa Eropa Tengah sibuk

melepaskan armada-armadanya untuk mengarungi berbagai lautan dengan tujuan

untuk merampas, menjajah dan merebut kekayaan negeri-negeri Islam sekaligus

menyebarkan ajaran-ajaran Injil, pada saat itu pula sebagian besar kaum muslimin

tenggelam dalam ajaran tasawuf yang sudah jauh dari ruh Islam. Ajaran yang

menyatakan bahwa dunia adalah penjarah bagi kaum muslimin sangat popular

ditengah-tengah masyarakat Islam di zaman ini.13

Masa kemunduran Islam seperti di atas terus berlangsung sampai akhir abad

XVIII, baru kemudian pada awal abad XIX ada usaha-usaha dari beberapa ulama-

12Ibid.
13Ibid ., h. 23
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ulama Islam yang berpikiran maju untuk membangun kembali kemuliaan Islam dan

kejayaan kaum muslimin.

B. Tujuan Gerakan Pan Islamisme Menurut Jamaluddin al-Afghaniy

Pendiri yang sebenarnya dari gerakan modernis Islam ialah Jamaludin al-

Afghaniy. Menurut pengamatan Rahman, sekalipun al-Afghaniy tidak menampilkan

modernisme intelektual, panggilannya untuk panggalian disiplin ilmu dan filsafat

dengan jalan memperluas kurikulum lembaga-lembaga pendidikan dan pembaruan

pendidikan pada umumnya, telah sangat mempengaruhi lalu lintas pemikiran dan

sikap modernis Islam sampai dengan saat sekarang. Dalam diri al-Afghaniy

pembaharuan ke dalam dan pertahanan keluar diberi corak khas dan  disatukan.14

Program politiknya lewat Pan Islamisme bertujuan menentang penetrasi Eropa

yang mencapai titik puncaknya pada abad ke-19 M. Untuk pembaruan kedalam, al-

Afghaniy mengikuti gerakan Wahabi tapi lebih komprehensif dalam ruang lingkup

dan dimensinya, berjuang dengan penuh semangat untuk membebaskan hati dan otak

umat dari takhayul, masa bodoh dan pasivisme. Tetapi berbeda dengan wahabisme,

al-Afghaniy menekankan menggunakan akal manusia dengan lebih bebas dan

menolak tradisionalisme tanpa berfikir dan juga ditolaknya peniruan membabi buta

terhadap Barat Kristen.15

Menurut pendapat al-Afghaniy orang mampu mencapai tingkat tertinggi dari

kesempurnaan manusia kecuali tingkat kenabian. al-Afghaniy juga percaya bahwa

akal harus menjadi dasar iman tanpa batas tetapi melalui bukti yang sebenarnya.16

14Ahmad Syafii Maarif, Islam Dan Masalah Kenegaraan ( Yogyakarta:  LP3ES, t. th), h. 42.
15Ibid.
16Ibid., h. 43.
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Menurut pemikiran al-Afghaniy lemahnya pendidikan dan kurangnya

pengetahuan umat Islam tentang dasar-dasar ajaran agama mereka, lemahnya rasa

persaudaraan, dan perpecahan dikalangan umat Islam yang disertai dengan

pemerintahan yang absolut, mempercayakan kepemimpinan kepada orang yang tidak

dapat dipercaya, dan kurangnya pertahanan militer merupakan faktor yang ikut

membawa kemunduran umat Islam.

Faktor-faktor ini semua menjadikan umat Islam lemah, statis, fatalis, dan

mundur. Menurut al-Afghaniy jalan untuk memperbaiki keadaan umat Islam ialah

sebagai berikut:

1. Melenyapkan pengertian-pengertian yang salah yang dianut pada umumnya

dan kembali kepada ajaran-ajaran dasar Islam yang sebenarnya. Hati mesti

disucikan, budi pekerti luhur dihidupkan kembali, demikian pula ajaran-ajaran

dasar, umat Islam akan dapat bergerak maju mencapai kemajuan.

2. Corak pemerintahan otokrasi harus diubah dengan corak pemerintahan

demokrasi. Kepala Negara harus mengadakan syura dengan pimpinan-

pimpinan masyarakat yang mempunyai banyak pengalaman. Pengetahuan

manusia secara individual terbatas sekali. Islam dalam pendapat al-Afghaniy

menghendaki pemerintahan republik yang didalamnya dapat membebaskan,

mengeluarkan pendapat dan kewajiban kepala Negara tunduk kepada undang-

undang dasar.

3. Di atas segala-galanya persatuan umat Islam diwujudkan kembali. Dengan

bersatu dan mengadakan kerjasama yang erat, umat Islam akan dapat kembali

memperoleh kemajuan. Persatuan dan kerjasama merupakan sendi yang amat

penting dalam Islam.
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Tujuan gerakan Pan Islamisme oleh al-Afghaniy di jelaskan dalam sebuah

buku yang berjudul, dalam Tatimmah al-Bayaan fi Tarikh al-Afghan buku ini al-

Afghaniy mengatakan dengan tegas ide-ide dan gagasan-gagasan yang ditujuakan

untuk para penguasa atau pemimpin dan kepada seluruh umat muslim umumnya.

Pada halaman akhir buku ini bab yang berjudul nasehat bagi pemimpin yang berkuasa

di masanya, yang isinya yaitu:

1. Seorang pemimpin harus berpegang teguh dengan agama sehingga

menjadi tauladan yang baik bagi setiap umatnya.17

2. Tujuanmu adalah untuk kebahagiaan dan kemakmuran rakyat serta agama

Islam.

3. Ketika seseorang memegang kendali maka kita harus bergaul dengan

pengikut dengan baik, dan dengan rakyat dengan kasih sayang layaknya

orang tua supaya rakyat yakin tujuanmu untuk membahagiakan mereka.

4. Kamu harus menghargai apa yang dikerjakan bawahanmu dan jangan

melupakan hal yang utama di antara mereka, supaya tekat dan semangat

untuk melayanimu semakin kuat ihklas dan istiqomah.

5. Hendaklah kamu menjauh dari toleransi terhadap orang yang zalim dan

menghukum pada orang yang salah meskipun anakmu sendiri.

6. Jangan memberikan kesempatan untuk mendapatkan peluang kepada

bangsa lain untuk mendapatkan hak atau peluang maka itu akan merusak

kekuasaan dan negaramu.

17Jamal al-Din al-Afghani, Tatimmah al-Bayaan fi Tarikh al-Afghan (Kairo, University Of
Toronto Library,1967), h. 187.
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7. Tatkala kekuasaan Inggris masih tersisa pada zaman ini maka kamu jalani

saja dan tetapkan tekat kamu untuk memerdekakan negaramu.

8. Jadikanlah kewajiban pertama yang membebanimu menjaga kemaslahatan

rakyatmu dalam situasi apapun.

9. Sedangkan permasalahan yang khusus berhubungan dengan urusan politik

maka kamu janganlah menyerahkan atau membebankan kepada para

pembantumu maka kamu harus menghadapkan tekatmu dengan

mengandalkan kamu sendiri.18

10. Dalam urusan peperangan harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari dan

memperkokoh serta memperkuat dengan sempurna dan alat-alatnya di

masa yang aman maka kalau tiba peperangan akan mudah

mempersiapkanya.

11. Untuk para bawahan buatlah para penguasa atau raja senang sehingga

mereka menyukaimu sehingga mereka tidak meninggalkanmu di saat

kamu membutuhkanya mengorbankan kehidupan mereka sehingga mereka

mencintaimu dan mengharapkan kehidupanmu.

12. Kamu harus mengetahui keuangan Negara adalah milik ummat bukan

kekuasaan raja dan pemimpin mereka hanya sebagai penjaga yang dapat

dipercaya, apabila menggunakan harta yang dititipkan kepadanya untuk

kebaikan dirinya sendiri maka ia berhianat untuk Negara.19

Dari kutipan diatas jelas bahwa tujuan dari gagasan atau ide Pan Islamisme

adalah untuk mempererat dan menjalin tali sirahturahmi antar sesama rakyat, rakyat

18 Ibid., h. 188-190.
19Ibid., h. 191.
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dengan penguasa, dan penguasa dengan penguasa. Umumnya untuk seluruh umat

Islam di belahan dunia.

C. Gagasan Pan Islamisme al-Afghaniy

Pengalaman yang diserap Afghaniy dalam perjalan ke Barat menumbuhkan

semangatnya untuk mamajukan umat. Barat yang diperankan oleh Inggris dan

Prancis mulai hendak menancapkan dominasi politiknya di dunia Islam, maka pasti

akan berhadapan dengan al-afghaniy. Adanya anggapan dasar yang dipegang oleh al-

Afghaniy menghadapi Barat seperti diungkapkan L. Stoddard, yakni20 :

1. Dunia Kristen sekalipun mereka berbeda dalam keturunan, kebangsaan, tetapi

apabila menghadapi dunia Timur (Islam) mereka bersatu untuk

menghancurkannya.

2. Semangat perang Salib masih tetap berkobar, orang Kristen masih menaruh

dendam. Ini terbukti umat Islam diperlakukan secara diskriminatif dengan

orang Kristen.

3. Negara-negara Kristen membela agamanya. Mereka memandang negara Islam

lemah, terbelakang dan biadab. Mereka selalu berusaha

menghancurkan dan menghalangi kemajuan Islam.

4. Kebencian terhadap umat Islam bukan hanya sebagian mereka, tetapi

seluruhnya. Mereka terus-menerus bersembunyi dan berusaha

menyembunyikannya.

5. Perasaan dan aspirasi umat Islam diejek dan difitnah oleh mereka. Istilah

nasionalisme dan patriotosme di Barat, di Timur disebut fanatisme.

20Lothrop Stoddard, Dunia Baru Islam (Jakarta : Penerbit Menko Kesejahteraan, 1966) h. 62.
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Menurut al-Afghaniy, hal tersebut di atas menuntut adanya persatuan umat

Islam untuk menghadapi dunia Barat dan mempertahankannya dari keruntuhan.

Disamping itu al-Afghaniy melihat bahwa kondisi umat Islam sendiri memang berada

dalam kemunduran yang mengkhawatirkan. Kemunduran tersebut menurutnya

bukan karena ajaran Islam, tetapi oleh umat itu sendiri yang tidak berupaya

mengubah nasibnya.21

Perpecahan terjadi di kalangan mereka, maka pemerintahan menjadi absolut,

pemimpin tidak dapat dipercaya, lemah dalam bidang militer dan ekonomi

bersamaan dengan datangnya intervensi asing.

Menghadapi paham fatalisme, al-Afghaniy mengajak umat Islam merebut

peradaban, kebudayaan, ilmu pengetahun Barat yang positif dan sesuai ajaran Islam.

Dengan demikian, umat Islam akan dinamis dan tidak menerima apa adanya serta

menyerukan bahwa pintu ijtihad tidak tertutup. Dia selanjutnya menegaskan bahwa

dalam Islam ada kemerdekaan dan kedaulatan umat. pemerintah dapat saja dikritik

dan tidak berkuasa mutlak.

Al-Afghaniy mengajak umat, pemimpin dan kelompok agar bersatu dan

bekerjasama dalam meraih kemajuan dan membebaskan diri dari itervensi Barat.

Untuk tujuan di itu, al-Afghaniy mencetuskan ide Pan Islamisme. Semangat ini

dikobarkan ke seluruh negeri Islam yang tengah berada dalam kemunduran dan

dominasi Barat.

Semangat Pan Islamisme yang diserukan al-Afghaniy memberikan pengaruh

besar di kalangan umat terutama bagi para pemimpinnya. Hal ini kemudian

21Ibid.
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menyadarkan mereka akan besarnya ancaman Barat. Sultan Abdul Hamid dari

Kerajaan Turki Usmani misalnya menyambut dengan penuh antusias. Dia mendirikan

organisasi seruan Pan-Islamisme mengutus banyak orang ke berbagai negeri Islam

dengan pesan agar umat Islam bersatu dan melepaskan diri dari pemerintahan Barat.

Hal ini dilakukan oleh Sultan selama 30 tahun.

Seruan Pan Islamisme menghasilkan pengaruh yang sangat besar dan

mendalam. Meskipun belum sempat dinikmati oleh al-Afghaniy secara nyata sampai

Dia wafat. Namun, patut dicatat bahwa al-Afghaniy telah meninggalkan pengaruh

yang besar di seluru dunia Islam. Dan di berbagai negeri muslim telah lahir tokoh-

tokoh di kalangan umat yang berjuang menuntut kemerdekaan dari penjajah Barat,

seperti Abdul Hamid di Turki, Muhamamd Abduh dan Saad Zaghlul di Mesir serta

tokoh lainnya.

D. Urgensi Pemikiran Jamaluddin al-Afghaniy Terhadap Pembaharuan Islam

Modern

Umat muslim membutuhkan suatu yang dapat mendorong dan membukakan

pintu hati seluruh umat muslim yang sudah sangat terperosok jauh dari ajaran Islam

yang sebenarnya. Maka dari itu setelah gerakan Pan Islamisme datang umat muslim

sangat menyambut antusias walaupun gerakan ini belum begitu dapat berkembang

secara bebas, dikarenakan mendapat reaksi yang sangat kuat dari para elite politik dan

Negara-negara penjajah atau kolonial.

Dukungan terus datang dari berbagai penjuru dunia yang sudah menerima

berita tentang adanya gerakan yang dapat menyatukan umat muslim, yang sudah

dinilai mulai menjauh dari ajaran sebelumnya.
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Jamaluddin al-Afghaniy berpengaruh sekali terutama di Mesir, baik pada

generasi muda (pelajar) dan sebagian ulama Azhar misalnya M. Abdul Karim

Salman, Syeikh Ibrahim Allaqani, Syeikh Saad Zaqlul, pengaruh dari tokoh

pembaharuan dalam Islam ini kita melihat dari Turki ketika Inggris menduduki Mesir

tahun 1882, Jamaluddin al-Afghaniy serta merta di usir. Kemudian melanjutkan ke

Konstatinopel, dan Dia mendapat perlindungan dari Abdul Hamid, lalu

membentangkan politik Pan Islamisme.22

Adapun manfaat atau perkembangan-perkembangan modern yang telah

dirasakan pada masa modern di berbagai bidang diantaranya Modernisme Intelektual

dan Modernisme Politik.23

a. Modernisme Intelektual

Walaupun tantangan modern secara langsung dan terutama ditujukan kepada

lembaga-lembaga sosial Islam, Hukum-hukum perkawinan dan perceraian, posisi

wanita dan hukum-hukum ekonomi tertentu dan lain-lain, tetapi al-Afghaniy juga

mengasumsikan proporsi intelektual yang murni, karena suatu perubahan dalam adat-

istiadat sosial melibatkan pemikiran kembali tentang etika sosial, yang menyentu ide-

ide dasar keadilan sosial.

Tetapi terlepas dari hal tersebut juga terdapat masalah-masalah yang di

timbulkan oleh teori-teori filsafat dan ilmu pengetahuan Barat modern mengenai

kepercayaan-kepercayaan khusus yang berhubungan dengan Tuhan, hubungan-Nya

dengan alam dan manusia serta kehidupan akhirat, masalah-masalah yang telah

dibahas selama  berabad-abad dalam Islam oleh filosof-filosof dan ulama-ulama

22Ahmad Sudirman, 2005, Bidang Pemikiran Islam, http://www.fare.com.01 juni 2013, h. 5
23Fazlur Rahman, Islam (Jakarta: PT. Bumi Aksara,1993) h. 337.
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Islam, namun yang mengasumsikan proporsi-proporsi baru dalam perkembangan-

perkembangan rasionalisme dan ilmu penggetahuan baru saja, yaitu pada abad ke -19.

Walaupum masalah-masalah khusus tersebut terpisah, tetapi keseluruhan masalah itu

dimunculkan pada suatu tingkat yang paling umum, misalnya, apakah agama dan akal

dapat disesuaikan.24

Tidak diragukan lagi, bahwa pernyataan terhadap kritik masyarakat muslim

itu dan kemacetan jalan keluarnya, sudah tersedia jawabannya. Jawaban itu telah

dipersiapkan dan diramu oleh gerakan-gerakan pembaruan yang lebih dahulu.

Gerakan-gerakan pembaharuan itu, dengan melalui penolakan mereka terhadap

penguasa-penguasa masa pertengahan dan desakan mereka tentang ijtihad pemikiran

pribadi secara orisinil secara langsung membantu regenerasi intelektual Islam

modern. Karena itu, sambil menggeser otoritas, maka gerakan-gerakan yang lebih

dulu, menawarkan materi-materi yang sedikit baru untuk diintegrasikan kedalam

pusaka Islam dan menuntut untuk kembali ke Islam murni, dengan meninggalkan

ruang dan lapangan ijtihad, yang semestinya secara aktual mengelola kekosongan

yang diperlukan, sehingga ruang yang kosong itu kini di isi dengan pradaban-

pradaban intelektual modern.

Suatu seruan umum kepada masyarakat muslim, agar mereka menegakkan

standar-standar intelektual dan moral mereka untuk menghadapi bahaya-bahaya

ekspansionisme Barat, telah dikeluarkan oleh Jamaluddin al-Afghaniy (1255-1315 /

1839-1897), modernis muslim pertama yang sungguh-sungguh.25 Walaupun dia tidak

mengajukan modernisme intelektual itu sendiri, namun dia mengemukakan pendapat

24Ibid., h. 341-342.
25Ibid., h. 343.
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yang kokoh untuk mengelola disiplin-disiplin filsafat dan keilmuan dengan

mengembangkan kurikulum lembaga-lembaga pendidikan, agar dilakukan

pembaruan-pembaruan pendidikan secara umum. Cita-cita utamanya itu jelas

memperkuat dunia Islam secara politis dalam menghadapi Barat. Tetapi hal itu tidak

mengurangi posisinya sebagai seorang pembaharu yang kuat dan efektif secara

umum. Dia membangkitkan kaum muslimin agar mengembangkan  ajaran Islam

masa pertengahan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern.

b. Modernisme Politik

Sejak dampak-dampak ekspansionis Barat atau wilayah-wilayah Muslim,

sesudah kegagalan militer pertama dan perlawanan politik mereka melawan Barat,

telah disibukkan dengan masalah reorganisasi politik yang efektif. Masalah-masalah

yang dipandang pertama kali sebagai militer murni, yang menimbulkan kesadaran

akan perlunya pembaharuan politik, sehingga rekonstruksi tidak mungkin tanpa

pembaharuan sosial dan modernisasi ekonomi. Dan karena modernisasi sosial

ekonomi tidak dapat dilaksanakan tanpa perundang-undangan yang baru (disamping

pendidikan) yang juga bergantung pada otoritas politik, maka soal-soal pembaharuan

sosial dan hukum tidak dapat lepas dari masalah-masalah politik.

Ide pembaruan politik yang pertama disuarakan oleh modernis Jamaluddin al-

Afghaniy. Terdapat dua elemen yang menonjol dalam pemikiran politiknya, yaitu:

kesatuan dunia dan kependudukan muslim. Ajaran persatuan dalam politik dunia

muslim, yang dikenal sebagai Pan-Islamisme, didorong oleh al-Afghaniy sebagai
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satu-satunya kubu yang efektif untuk melawan pelanggaran-pelanggaran dominasi

asing atas wilayah-wilayah muslim.26

Pengaruh al-Afghaniy telah membantu secara langsung pemberontakan Pasha

Arabidi Mesir dan gerakan konstitusional di Persia, namun kekuatan tuntutan pada

umumnya terasa di Turki dan India. Dalam kegiatannya menuntut untuk melawan

Barat, al-Afghaniy tidak hanya membangkitkan perasaan yang kuat terhadap Islam

secara universal melainkan juga sentimen-sentimen nasional atau lokal dalam

berbagai negeri. Pengaruh pembaruannya yang sedang hangat tersebut, telah menjadi

petunjuk-petunjuk bagi Pan-Islamisme dan nasionalisme, dalam konflik antara yang

satu dengan yang lainnya. Walaupun idealisnya Pan-Islamisme tidak berhasil dalam

kerangka yang kongkrit, namun hal tersebut telah mengilhami berbagai kelompok

aktifis diberbagai wilayah dan kehidupan secara menyolok.

Meskipun perasaan terhadap Pan-Islamisme itu kuat, tetapi nasionalisme

melakukan penerobosan ke dalam dunia Muslim dan diwujudkan secara resmi,

dengan suatu penekanan khusus pada ideologi-ideologi negara dalam negeri-negeri

muslim tertentu.

26Ibid., h. 360-361.
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BAB IV

PERJUANGAN JAMALUDDIN AL-AFGHANIY

DALAM MEWUJUDKAN PAN ISLAMISME

A. Di Bidang Pemurnian Ajaran Islam

Selain Muhammad ibn Abd al-Wahab, dikenal pula Jamaluddin al-Afghaniy

dalam bidang keagamaan. Jamaluddin mengemukakan jalan pikiran yang merupakan

pembaharuannya berdasar atas keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sesuai

untuk semua bangsa dan zaman. Tapi kelihatan ada pertentangan antara ajaran-ajaran

Islam dengan kondisi perubahan zaman. Maka penyesuaian dapat diperoleh dengan

mengadakan interpretasi baru tentang ajaran-ajaran Islam. Untuk interpretasi di

perlukan ijtihad ulama.1

Kemunduran yang dialami oleh umat Islam tak lain karena telah meninggalkan

ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya dan mengikuti ajaran-ajaran yang datang dari

luar, dan asing bagi Islam. Ajaran-ajaran Islam sebenarnya hanya tinggal dalam

ucapan dan di atas kertas. Seperti adanya orang-orang yang bersikap suci, adanya

keyakinan yang menyesatkan dan adanya hadits-hadits palsu.2

Pemahaman terhadap qadha dan qhadar telah dirusak oleh sebagian ulama,

menjadi fatalisme yang membawa umat Islam kepada keadaan statis.3 Qadha dan

qadhar yang sebenarnya mengandung arti bahwa Islam segala sesuatu yang terjadi

menurut ketentuan sebab-musabab. Kemauan manusia merupakan salah satu mata

rantai sebab musabab. Di masa yang silam keyakinan pada qadha dan qadhar

1Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Jakarta:
Bulan Bintang, 2001), h. 46.

2Ibid.
3Ibid.
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menumbuhkan keberanian dan kesabaran dalam jiwa umat Islam untuk menghadapi

segala mara bahaya.

Sebab yang lain ialah pemahaman terhadap hadits nabi yang mengatakan

bahwa umat Islam akan mengalami kemunduran di akhir zaman. Membuat umat tidak

berusaha merubah nasib mereka. Padahal yang dimaksud kemunduran itu adalah

dalam bidang politik, artinya intervensi asing.4

Jalan untuk memperbaiki keadaan umat Islam, menurut al-Afghaniy ialah

Melenyapkan pengertian-pengertian salah yang dianut umat pada umumnya, dan

kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Hati mesti disucikan, budi

pekerti luhur dihidupkan kembali dan berpedoman pada ajaran-ajaran dasar, umat

Islam akan dapat bergerak maju mencapai kemajuan. 5

Maka pengobatan yang sukses baginya hanyalah dengan kembali ke dasar-

dasar agama, dan mengikuti ajaran-ajaran, menurut apa yang ada pada permulaan

agama itu, serta dengan memberi penerangan kapada umat dengan ajaran-ajaran

agama yang sempurna, sambil membersihkan hati dan mendidik akhlak, serta

menyalahkan kembali api semangat, menyatukan tekad, dan mengorbanka jiwa, demi

kemuliaan umat.6

Karena benih-benih agama tertanam kuat dalam hati melalui warisan dalam

jangka waktu yang lama, dan lubuk hati itu masih mempunyai cahaya kecintaan

kepada agama itu. Maka seorang yang hendak melakukan usaha menghidupkan

kembali umat hanyalah memerlukan satu tiupan saja, yang hembusannya bisa

4Ibid., Lihat pada Team Penyusun Text book Sejarah dan Kebudayaan Islam IAIN Alauddin,
Sejarah dan Kebudayaan Islam (Jilid II; Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1993), h. 203.

5Ibid.
6Nurcholish Madjid, Khasanah Intelektual Islam (Cet. II; Jakarta, 1985), h. 359.
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menusuk ke dalam setiap sukma dalam secepat mungkin waktu. Apabila mereka

hatiannya, pusat perumat telah bangkit menemukan dirinya dan melangkahkan kaki

mereka diatas jalan kejayaan, serta menjadikan prinsip-prinsip agamanya sebagai

pusat perhatiannya, maka dalam perjalanan itu mereka tidak akan menemui halangan

untuk  mencapai puncak kesempurnaan manusia.7

Jamaluddin al-Afghaniy melihat berbagai bentuk yang dilakukan penjajah

Barat di negara-negara Islam untuk merusak kepribadian umat Islam dalam satu

ikatan. Sedangkan bentuk yang paling berbahaya ialah yang berusaha merusak aqidah

seorang muslim, baik dengan menciptakan bermacam keragu-raguan atau

menghilangkan aqidah dari hatinya.

Jamaluddin berpendapat bahwa keyakinan agama sebagai suatu aqidah yang

menjamin tiga unsur penting bagi masyrakat yaitu rasa malu, jujur dan setia. Tiga

unsur tersebut amatlah penting bagi masyarakat yang jujur, yang tidak dimiliki oleh

ajaran ateisme.

Akhirnya, Jamaluddin menguraikan tentang agama Islam bahwa agama inilah

yang paling dibutuhkan manusia, karena agama Islam mengandung keistimewaan

yang tidak dimiliki agama-agama lainnya. Seperti;

1. Membersihkan akal dengan Tauhid dari segala macam keragu-raguan.

2. Islam menghapus paham yang mengistimewakan seseorang atau satu

kelompok, Islam mengajarkan keutamaan manusia tergantung kepada

kesempurnaan akal dan jiwanya.

7Ibid.
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3. Akidah Islam didasarkan pada kepuasan, bukan pada taklid atau meniru-niru

apa yang diyakini oleh nenek moyang.

4. Islam menyuruh umatnya kepada kebenaran dan mencegah dari kemungkaran.

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Ali Imran/3: 104.

                      
           

Terjemahan:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.
Mereka itulah orang-orang yang beruntung.8

Jamaluddin terus memakai cara ini untuk mengobarkan semangat umat

dengan wahyu agama agar mereka barsatu melawan orang yang menghina mereka,

baik dengan tulisan atau dalam kesempatan-kesempatan lain. Itulah seorang

Nasionalis Prancis, Renan, menyatakan bahwa Islam adalah musuh bubuyutan akal,

mendengar itu al-Afghaniy tidak saja menolak tuduhan tersebut, tetapi justru

memberikan tantangan balik terhadap mereka, Jamaluddin berseru kepada tuan

Renan, bukan demi agama Islam, tetapi demi manusia-manusia yang berjumlah

ratusan juta, yang dengan demikian akan dikutuk sebagai hidup dalam kebiadaban

dan kebodohan.9

Jamaluddin al-Afghaniy mengajak umat Islam kembali kepada Alqur’an dan

ajaran-ajaran yang murni. Setelah itu Dia melihat penafsiran-penafsiran yang

menyebebkan terjadinya berbagai mazhab, dari mazhab timbullah golongan-golongan

8Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 64.
9Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 54.
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kemudian timbul fanatisme dan pertikaian antar golongan, yang akan membawa

kelemahan dan kehancuran.

Seruan untuk kembali kedalam moralitas dan dasar Islam yang

dikumandangkan oleh Jamaluddin, tetap merupakan bentuk pengembangan yang

lebih komprensif dari ide-ide dan pergerakan pembaharuan yang dikayuhkan oleh

Muhammad Ibnu Wahab yang dalam dominasi purifikasinya telah menolak mentah-

mentah setiap perkembangan yang tidak dijumpai pada masa Rasulullah saw.

Setidaknya al-Afganiy memandang bahwa Islam bukanlah sekedar doktrin-doktrin

belaka. Tetapi disamping mengatur hubungan antara mausia dengan Tuhan, juga

mengatur antara menusia dengan manusia.

Dalam sebuah tulisan, Jamaluddin heran melihat pertentangan umat Islam.

Padahal sama-sama memiliki satu arah dan tujuan untuk kemaslahatan umat.

Apa perbedaan bangsa Afghanistan dengan bangsa Iran? Semuanya beriman

kepada Allah dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Bangsa Afghanistan

harus membuka mata dan melihat dengan pikiran yang sehat. Kemudian bersatu

dengan saudara-saudaranya  di Iran. Sebab tidak ada perbedaan antara kedua bangsa

itu dalam masalah-masalah demi kemaslahatan umat. Semuanya dari suatu sumber

dan dipersatukan oleh satu ikatan yang sangat mulia yaitu ikatan agama Islam.10

Jamaluddin ingin menghilangkan pertikaian antara umat Islam agar mereka

dapat memimpin diri sendiri dan tangguh dihadapan bangsa-bangsa lainnya. Secara

umum Jamaluddin al-Afghaniy memperhatikan agama Islam dalam perjuangannya

melawan Imprealisme Barat, dan secara khusus Dia juga memperhatikan ajaran Islam

10Muhammad al-Bahiy, Pemikiran Islam Modern (Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986),
h. 49.
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yang menyuruh umatnya dan menjaga kepribadian, tidak bercampur dengan  bangsa

lain apalagi tunduk kepada orang asing yang menjajah.11

Menghadapi penjajah, Jamaluddin menuntut suatu perlawanan. Untuk itu, Dia

mengobarkan semangat persatuan Islam, dengan jalan mengajak kembali kepada

Alqur’an, menghilangkan fanatisme mazhab, menghilangkan taklid golongan,

mengadakan ijtihad, terhadap Alqur’an, Menyesuaikan prinsip Alqur’an dengan

kondisi umat, menghilangkan khurafat dan bid’ah yang telah mengubah inti ajaran

Islam dan menjadikan sebagai media negatif dalam kehidupan, kekuatan positif yang

menguasai dan mengarahkan hidup.

Semua pergerakan tersebut tujuannya adalah untuk memerdekakan negara-

negara Islam dari cengkraman imprealisme Barat. Beberapa cara yang ditempuh

untuk mencapai tujuan tersebut yaitu:

1. Untuk kemerdekaan negara Islam dari penjajah, dilakukan usaha

mengembalikan  persaudaraan dan persatuan kekuatan umat Islam.  Untuk

mengembalikan kekuatan itu, harus dibuang segala kebiasaan asing dan

pemahaman yang tidak sehat terhadap nash dan ajaran Islam.

2. Untuk melawan arah pemikiran imprealisme, dengan mengumandangkan

kembali ke sumber Islam, Alqur’an dan sunnah yang shahih secara islamiyah.

Kemudian menerangkan prinsip-prinsip Islam dengan pendekatan

intelektualisme Islam modern.

Alqur’an dan Sunnah sebagai aqidah yang menjadi semboyan al-Afghaniy

sebagai  landasan gerakan pembaharuannya, dengan membuang segala bentuk

kepercayaan dan praktek ritual yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Islam. Afghaniy

11Ibid.
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ingin membangun masyarakat muslim yang berlandaskan aqidah Islamiyah. Karena

menurut al-Afghaniy kondisi kehidupan umat telah lama diwarnai oleh sikap taklid

buta kepada nenek moyang, kufarat dan bid’ah. Kenyataan yang demikian bukan saja

membuat lemah dalam bidang pertanian dan perdagangan serta ilmu pengetahuan dan

bidang aqidah itu sendiri. Karena pada saat yang sama mereka telah menduakan Allah

swt. dengan menjadikan adat kebiasaan nenek moyang yang bertentangan dengan

Islam sebagai tradisi di dalam kehidupan.

Kaum Muslim telah banyak meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang

sebenarnya, dengan memasukkan kepercayaan – kepercayaan mereka serta upacara

ritual yang bukan dari agama Islam. Akibatnya kaum Muslimin terpecah belah

menjadi berbagai aliran dan sekte sesuai dengan banyaknya bid’ah dan khufarat yang

diproduksi oleh apa yang disebutnya sebagai waliullah palsu. Sehingga ibadah yang

mudah dilaksanakan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. menjadi berbagai

bentuk upacara ritual yang rumit bagi mereka.

Jika umat Islam ingin maju, maka jalan terbaik adalah dengan merubah pola

pikir umat Islam dengan membuka pintu Ijtihad, Karena menurut al-Afghaniy

kebodohan adalah kejahatan terbesar bagi umat. Dan pembaharuan dalam Islam

adalah dengan mempelajari Islam dari sumbernya yang asli. Karena kebenaran ilmu

pengetahuan tidak akan bertentangan dengan teks wahyu Allah, bahkan kebenaran

ilmu pengetahuan itu akan menjadi fakta penguat kebenaran Islam. Oleh sebab itu,

agama yang menjadi titik tolak atau fondasi bagi ilmu pengetahuan dan kemajuan,

bukan menjadi batu sandungan bagi jalan kemajuan.
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B. Di Bidang Politik

Jamaluddin al-Afghaniy lahir di tengah-tengah mara bahaya penjajah Barat

terhadap dunia Islam. Dia orang Islam pertama pada masanya menyadari sepenuhnya

akan bahaya yang ditimbulkan oleh dominasi Barat. Barat yang berusaha keras

menduduki dunia Islam serta menjajah umat, berhadapan dengan kondisi umat Islam

yang sangat lemah, bercerai-berai dan tidak ada kemampuan untuk mempertahankan

diri. Hal inilah yang dilihat oleh Jamaluddin dan menurutnya dunia Islam tidak

memiliki kekuatan yang ampuh untuk melawan gairah Eropa yang sangat besar itu.12

Sementara Eropa berniat untuk menguasai dunia Islam, umat Islam sendiri tidak

menyadari kelemahan dan keterbelakangan mereka. Mereka hidup dalam perpecahan,

dan mudah diadu domba antara sesama mereka yang sangat menguntungkan kolonial

itu.

Dalam menghadapi strategi politik Barat, Jamaluddin al-Afghaniy melihat

perlunya solidaritas di kalangan umat Islam. Agar menyadarkan umat Islam akan

kelemahan dan perpecahan mereka, membangun rasa solidaritas dan persaudaraan di

kalangan mereka sebagai tugas yang tidak mudah. Sebagai pemikir Islam Jamaluddin

al-Afghaniy berusaha sekuat tenaga tanpa mengenal lelah dan resiko terhadap dirinya.

Dia berusah keras membangkitkan rasa perjuangan dan harga diri umat Islam. Bagi

Jamaluddin hanya satu senjata untuk menghadapi strategi politik Barat yaitu

persatuan seluruh umat Islam. Adanya kenyataan bahwa umat Islam waktu itu

menjadi arena permainan politik Barat, disebabkan oleh umat Islam itu sendiri.

Dimana-mana Jamaluddin al-Afghaniy berpidato. Dia membangkitkan semangat

12Team Penyusun Text book Sejarah dan Kebudayaan Islam Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam Departeman Agama RI, op,  cit., h. 204.
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umat Islam, untuk mengembalikan kehormatan mereka yang sudah hampir hilang

semua.

Di Afghanistan, Jamaluddin melawan Inggris yang sudah menanamkan

politiknya disana. Dia meninggalkan tanah airnya menuju ke India pada tahun 1869,

karena merasa sudah tidak aman.13 Di India Jamaluddin merasa sulit untuk

menjalankan ide-ide pemikirannya karena India sudah jatuh kedalam kekuasaan

Inggris. Bahkan Dia sempat dipenjarakan di India. Oleh kerena semangat

perjuangannya yang besar untuk membangkitkan semangat perjuangan umat Islam.

Jamaluddin pindah ke mesir pada tahun 1871 M.14 Di Mesir Jamaluddin tetap

berusaha mempersatukan umat Islam melawan penjajah, melalaui Pan Islamisme

suatu gerakan anti Eropa dalam bidang politik.

Misi Jamaluddin al-Afghaniy yang sesungguhnya yaitu suatu misi melawan

Imprealisme Barat yang mengancam integrasi politik, ekonomi setiap negara Islam di

Asia dan Afrika.

Jamaluddin harus bekerja keras dimana dunia muslim di dirobek-robek oleh

pertikaian-pertikaian intern. Penyelewengan moral, kebangkrutan ekonomi,

penyelewengan ideologis serta kekacauan politik. Masyarakat muslim ketika itu

berada dalam keadaan yang begitu menyedihkan.
Berbagai Negara Islam pemerintahannya disalahgunakan dan beberapa

penguasa bahkan telah menyerahkan kemerdekaan sikapnya terhada konsulat-
konsulat Barat maupun pemerintah mereka. Rusia dan Eropa yang sudah
sibuk membangun kekuasaan mereka bersaing untuk memperoleh hegemoni
politik atas negara-negara dan daerah-daerah Islam yang sedang mengalami
keruntuhan.15

13Harun Nasution, op. cit., h. 43.
14Ibid.
15Departemen Agama Jakarta, Ensiklopedi Islam (Jilid II: Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), h.

509.
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Jamaluddin melakukan survey yang cermat mengenai kondisi di tanah-tanah

muslim dan bertekad untuk bekerja bagi keselamatan mereka. Menurut Jamaluddin,

kemunduran umat Islam yang bersifat politis, adalah:

1. Perpecahan yang terdapat di kalangan umat Islam.

2. Makin lemahnya rasa persaudaraan Islam di kalangan umat Islam. Tali

persaudaraan Islam telah terputus bukan dikalangan awam saja, tetapi juga

di kalangan alim ulama.16

Menyadari akan adanya sebab-sebab kemunduran umat Islam di bidang

politik, Jamaluddin berusaha mengadakan pembaharuan, yaitu:

1. Corak pemerintahan otoraksi harus dirubah dengan corak pemerintahan

demokrasi, kepala negara harus mengadakan syura (musyawarah) dengan

pemimpin-pemimpin masyarakat yang banyak mempunyai pengalaman.

2. Persatuan umat Islam mesti diwujudkan kembali, dengan bersatu dan

mengadakan kerja sama yang erat. Umat Islam akan dapat memperoleh

kemajuan sebab persatuan dan kerjasama merupakan sandi yang amat

penting dalam Islam.

3. Maju mundurnya umat Islam terletak pada umatnya, geraknya dan pola

hidupnya.17

Muhammad bin wahab terkenal sebagai pembaharu dalam bidang aqidah.

Maka Jamaluddin al-Afghaniy dikenal sebagai pembangunan Islam yang

antikolonialisme dan dikenal sebagai pembaharu dalam pembangunan intelektual

yang berjiwa politik.

16Ibid.
17Ibid.
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Dalam menghadapi kolonial Barat, Jamaluddin yang pertama mengambil

langkah politik yang dikaitkan dengan agama. Sebagai pemimpin politik, Jamaluddin

melawan kolonialisme Barat, khususnya penjajah Inggris dengan cara:

1. Mengajak dunia Islam untuk mengadakan persatuan kaum muslimin.

2. Mengajarkan kepahlawanan kepada tiap bangsa dalam dunia Islam dengan

mencoba menukar semangat agama dengan bentuk patriotisme,

nasionalisme, Jamaluddin berusaha mendekatkan setiap muslim dalam

bentuk perorangan serta mempertalikan setiap warga negaranya dengan

tali Islam yang di anut mereka.

3. Perbedaan faham, dan mazhab-mazhab janganlah menjadi penghambat

dari kesatuan sikap. Kaum Sunni dan Syiah di Afghanistan dan Iran harus

bersatu dalam politik untuk mempertahankan Islam. Sebab musuh Barat

antara Inggris dan Rusia tidak akan membedakan kaum Sunni dan Syiah,

yang jelas bagi mereka Islam Hancur.18

Bila diperhatikan sifat Jamaluddin akan nampak dengan jelas jalan yang akan

Dia tempuh untuk mencapai cita-citanya ialah dengan jalan pemberontakan politik.

Menurut pandangannya itulah jalan yang lebih cepat dan tepat untuk merebut dan

mewujudkan kemerdekaan umat Islam. Jamaluddin telah menyatakan sikap dan

pikirannya, untuk berjuang dengan segala potensi yang ada pada dirinya, untuk

menggalang persatuan dan kesatuan negeri-negeri Islam. Jamaluddin menggunakan

teknik komunikasi modern untuk menyebarluaskan pikirannya dan ide-ide

pembaharuannya, yaitu berupa surat kabar dan majalah yang diterbitkannya.

Golddiziher mengulas kekaguman E. C. Broen pada Jamaluddin, bahwa “Jamaluddin

18Ibid.
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pada saat yang bersamaan dapat merupakan seorang Filosofi, penulis, orator dan

wartawan dan seterusnya dipandang sebagai musuh kelas wahid”.19

Doktrin-doktrin Jamaluddin ini dapat diketahui dalam majalah urwatul wustqa

yang diringkas oleh Ahmad Amin mejadi enam poin:

1. Menyadarkan umat Islam terhadap kewajiban yang harus mereka lakukan

dalam menghilangkan kelemahan-kelemahan mereka dan menunjuk jalan

yang harus mereka tempuh untuk mengatasi kelemahan tersebut.

2. Memperkuan rasa percaya diri dan menghilangkan sikap putus asa umat

Islam.

3. Mengajak kepada salafisme.

4. Menolak pandangan sebagai orang-orang Timur dan umat Islam

khususnya bahwa umat Islam tidak akan maju bila berpegang pada dasar-

dasar agama mereka.

5. Menginformasikan kepada umat Islam tentang perkembangan politik yang

terjadi.

6. Memperkuat solidaritas umat Islam.20

Syekh Muhammad Abduh. Mufti termasyhur serta pembaharu Mesir dan

seorang murid pendiri Pan Islamisme, dalam penilaiannya sendiri mengenal missi

hidup al-Afghaniy mengatakan :
Tujuan politiknya serta tujuan dasar yang menjadi pusat pembawaan

mentalnya (Jamal al-Din) yang memerlukan sebagian besar hidupnya. Dan
kesukaran serta kesengsaraan yang tak diceritakan yang dideritanya. Dalam
mencapai itu, adalah untuk membangaun negara-negara Islam dari kelamahan
(mimpi) mereka. Agar mereka mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri

19Ibid., h. 510.
20Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Kencana,

2010), h. 62.
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sehingga (atau rakyat-rakyat Islam) bersaing dengan negara-negara besar dan
suatu negara Islam yang bersatu muncul yang sama kuatnya dengan Negara-
negara besar lainnya. Dengan demikian mengembalikan Islam kepada
kedudukannya yang semula, mengembalikan kejayaannya kepada
kepercayaan yang benar (dari Muhammad). Dan kehidupan kembali
sertarenaissance ini akan membantu memperpendek ketinggian Inggris atau
mengurangi pengaruhnya dari Timur.21

Melihat pada kegiatan politik yang demikian luas, maka patutlah dikatakan

bahwa Jamaluddin lebih banyak bersifat pemimpin politik dari pada pemimpin dan

pemikir pembaharu dalam Islam.22 Tetapi tidak bisa dilupakan bahwa kegiatan politik

yang dijalankan oleh Jamaluddin al-Afghaniy sebenarnya didasarkan pada ide-idenya

tentang pembaharuan dalam Islam. Kegiatan politik itu timbul sebagai akibat yang

semestinya dari pemikiran-pemikiran tentang pembaharuan.

Menurut Jamaluddin al-Afghaniy persatuan ideologi dan politik dunia Islam

adalah satu-satunya benteng yang dapat bertahan melawan imprialisme Eropa.

Dalam rangka menanamkan rasa solidaritas yang utuh di kalangan umat

Islam. Maka pemerintah diperlukan bagi tenaga pemimpin umat. Oleh sebab itu

dalam pemerintahan, Jamaluddin memandang negara harus bersifat demokrasi dan

bersifat republik. Prinsip musyawarah harus menjadi landasan utama dalam

memecahkan persoalan negara. Negara demokrasi memberikan kebebasan yang

seluas-luasnya kepada seluruh warganya untuk menyatakan pendapat. Tetapi

disamping itu  kepala negara dan seluruh warga negara harus patuh pada undang-

undang dasar.23 Para penguasa maupun rakyat harus memahami posisi mereka

masing-masing. Baik pemerintah maupun rakyat harus mengetahui batas-batas hak

21Sheikh Mohd Iqbal, The Mission of Islam (Cet. I; Jakarta: Gunung Jati, 1984), h. 156.
22Harun Nasution, op. cit., h. 46.
23Yusran Asmuni, Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia

Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 76.
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dan kewajiban masing-masing, tidak saling melanggar. Jamaluddin mengharuskan

pemerintah untuk menghargai hak-hak rakyatnya, dan sebagai landasannya

diperlukan peraturan. Oleh sebab itu pula, Dia menganggap perlu ada lembaga

perwakilan rakyat sebagai penyalur aspirasi dan hak-hak rakyat.

Antara pemerintah dan rakyat menurut pandangan Jamaluddin al-Afghaniy

adalah dua potensi yang dapat memperkuat sendi-sendi kehidupan negara. Tetapi bagi

Dia, yang terpenting diantara keduanya itu adalah rakyat, rakyat yang sadar akan

kelemahan dan keterbelakangannya, dan berusaha dengan kesadaran itu untuk

meningkatkan dirinya. Dia memandang bahwa bagaimanapun baiknya pemerintah,

tidak akan punya arti apa-apa terhadap kemajuan, bila rakyat yang diperintahkan

bukan rakyat yang baik, rakyat tidak memiliki kesadaran yang tinggi, rakyat yang

tidak sadar akan keadaanya dan tidak mau tahu atau mencari tahu tentang sebab-

sebab dari ketinggalannya. Dari segi inilah Jamaluddin memandang bahwasanya

lembaga perwakilan rakyat harus tumbuh dari kesadaran rakyat itu sendiri, tidak

dikendalikan oleh penguasa. Lembaga yang asing pasti merupakan lembaga

perwakilan rakyat yang rapuh. Bukan lembaga penyalur aspirasi rakyat, dan pasti

tidak akan berkembang di kalangan masyarakat. Pada posisi ini keduanya

(pemerintah dan rakyat) bukan potensi yang kuat dalam suatu Negara, tetapi lebih

merupakan sebagai dua kekuatan yang berpacu tanpa menghiraukan kepentingan

rakyat sebagai negara. Jadi kesadaranlah paling kuat, sedangkan soal pemerintah

nomor dua.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya, dan

setelah penulis meneliti, membahas, dan menganalisa data tentang ide dan perjuangan

Jamaluddin al-Afghaniy dalam mewujudkan Pan Islamisme, selanjutnya penulis

menarik kesimpulan.

1. Jamaluddin al-Afghaniy adalah tokoh Islam yang terkemuka pada

masanya yang mencetuskan ide pembaruan,  salah satu ide besar

Jamaluddin al-Afghaniy adalah Pan Islamisme, sebuah gagasan untuk

membangkitkan dan menyatukan kaum muslimin di seluruh wilayah Islam

untuk melawan kolonialisme Barat.

2. Inti Pan Islamisasi terletak pada ide bahwa Islam adalah satu-satunya

ikatan kesatuan kaum Muslimin. Dengan Ide Pan-Islamisme, al-Afghaniy

menjadikan Islam sebagai Ideologi anti-kolonialis yang menyerukan aksi

politik menentang Barat. Menurut Dia, Islam adalah faktor yang paling

esensial untuk perjuangan kaum Muslimin melawan Eropa dan Barat.

3. Menurut Jamaluddin, corak pemerintahan otoraksi harus dirubah menjadi

corak pemerintahan demokrasi, kepala negara harus mengadakan  syura

(musyawarah) dengan pemimpin-pemimpin masyarakat yang banyak

mempunyai pengalaman. Prinsip syura (musyawarah) harus menjadi

landasan utama dalam memecahkan persoalan negara. Negara demokrasi
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memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada seluruh warganya

untuk menyatakan pendapat. Tetapi disamping itu  kepala negara dan

seluruh warga negara harus patuh pada undang-undang dasar.

B. Saran

Sebagai kelengkapan dari pada isi  skripsi ini, maka penulis memberikan

saran-saran yang dianggap perlu sebagai berikut:

1. Hendaknya sejarah jangan dinilai dari satu sisi saja, akan tetapi harus

dinilai dari berbagai macam aspek. Mempelajari ilmu sejarah tidaklah

serendah apa yang digambarkan oleh sebahagian orang yang bermasa

bodoh. Sesungguhnya banyak yang diambil dari sejarah, karena dengan

ilmu sejarah dapat terjawab masalah-masalah yang telah lampau yang kita

tidak saksikan. Sejarah adalah kapal yang membawa kenang-kenangan

kehidupan ke masa yang akan datang.

2. Dengan selesainya karya ilmiah ini, penulis mengharapkan agar hasil

penelitian ini memberikan salah satu perkembangan dalam ilmu

pengetahuan khususnya dalam ilmu sejarah. Penulis juga mengharapkan

agar hasil penelitian ini menjadi inspirasi bagi peneliti untuk kedepannya

dan dijadikan bagian dari rujukan bagi para politisi dalam mengupayakan

birokrasi yang ada di masa sekarang khususnya di Indonesia.

3. Penulis menyadari dalam penyusunan karya ilmiah ini masih banyak

terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi penulisan, penyusunan

kata, maupun materi yang ada di dalamnya. Untuk itu, penulis sangat

mengharapkan partisipasi para pembaca untuk memberikan kritik serta

saran buat penulis, demi kesempurnaan karya ilmiah ini.
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