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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ة

 ta T Te ت

 s\a ṡ es (dengan titik di atas) خ

 jim J Je ج

 h}a ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De ز

 z\al Ż zet (dengan titik di atas) ش

 ra R Er ض

 zai Z Zet ظ

 sin S Es غ

 syin Sy es dan ye ؾ

 s}ad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 d{ad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 t}a ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 z}a ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau  harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 gain G ge ؽ

 fa F ef ف

 qaf Q qi ق

 kaf K ka ن

 lam L el ي

َ mim M em 

ْ nun N en 

ٚ wau W we 

 ha H ha ـٗ

 hamzah ʼ apostrof ء

ٜ ya Y ye 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ا َ

 Kasrah i i ا َ

 Damah u u ا َ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 u kaifa:و ١ْفَ 

يَ  ْٛ  ٘  : haula 

3. Maddah  

Maddah atau vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan  huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

بتَ   ِ   : māta 

ٝ ِ  ramā :  ض 

 ًَ  ramā :  ل ١ْ

تَ  ْٛ  ّ  ٠  : yamūtu 

 

4. Tā’ marbūṭah 

 Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 َْٝ  fatḥah dan yā’ ai a dan i ى 

َْٛ  fatḥah dan ى 

wau 
au a dan u 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan alif atau yā‟ ā a dan garis di atas ...َ ا      ...َ ٜ  

 kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas ىٝ

 dammah dan wau ū u dan garis di atas ىٛ 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h) 

Contoh: 

ْطف بيَ   َ اْْل ةَ  ض  ْٚ  rauḍah al-aṭfāl :  ض 

ٍ ة َ ٌْف بض  ا ٠ْٕ ةَ  س   ّ ٌْ  al-madīnah al-fāḍilah :  ا 

ة َ  ّ ٌْحْى  al-ḥikmah :   ا 

5. Syaddah (Tasydīd) 

 Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd (  َّ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ب َ ثَّٕ  rabbanā : ض 

١ْٕ ب  najjainā :  ٔ جَّ

كَ  ٌْح   al-haqq :  ا 

 َُ  nu“ima :  ٔ ؼ  

 َٚ س   aduwwun‘ :  ػ 

Jika huruf ٜ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

(  َٟ )َ ى  maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

 َٟ  ٍ  Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)‘ :  ػ 

 َٟ َث   Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ :  ػ ط 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اي (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

 

Contoh: 

ػَ  ّْ شَّ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  اٌ 
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ٌ ة َ ٌْع  عَّ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  اٌ 

ٍْؽ ف ة َ ٌْف   al-falsafah :  ا 

ٌْج ال ز َ  al-bilādu :  ا 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 َْ ْٚ ط   ِ  ta’murūna :  ج أَْ

عَ  ْٛ َّٕ  ‘al-nau :  اٌ 

ءَ  ْٟ  syai’un :  ش 

ْطتَ   ِ  umirtu :  أ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān),, alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-literasi 

secara utuh.  

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh:. 

Contoh: 

َهللا َ  ٓ ٠ْ ث بَهللَ  dīnullāh ز   billāh 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 



 
 

xiv 
 

 Contoh: 

ة َهللا ََ  ّ ْح َض  ْٟ َف  ُْ  ٘ hum fi rahmatillah 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi„a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan  

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‟ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī  

Abū Naṣr al-Farābī  

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 

Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū) 
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swt.   = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw.   = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

 صفحة = ص

 ثسَِْٚىبْ =  زَ

 صٍَٝهللاَػ١ٍََٗٚؼٍُ =  صٍؼُ

 طجؼة =  ط

 ثسَْٚٔبشط =  زْ

اٌَٝاذطٖ\اٌَٝاذط٘ب =  اٌد  

 جعء =  ج
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ABSTRAK 
Nama  : Andi Fahrul Rozi 
NIM  : 20100117053 
Jurusan : Pendidikan Agama Islam 
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 
Judul : Menelaah Nilai-nilai Moral dalam Buku Arief Balla ‘Kepada  

 Jauh yang Dekat’ 
 

 Penelitian ini membahas mengenai Nilai-nilai Moral dalam buku Kepada 
Jauh yang Dekat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengulas nilai-nilai moral 
dalam tema keadilan gender, rasisme, dan kesadaran lingkungan dalam buku Kepada 
Jauh yang Dekat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 
research).  Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 
pragmatis dan pendekatan fenomenologis. Metode pengumpulan data menggunakan 
kutipan langsung dan tidak langsung serta ikhtisar. Adapun teknik analisis data pada 
penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis konten. 
 Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan dua puluh tujuh nilai moral yang 
dikumpulkan dalam bentuk kalimat nasihat dan kritik setelah menelaah paragraf per 
paragraf dalam esai-esai buku Kepada Jauh yang Dekat. Ditemukan bahwa 
masyarakat dan media yang menjadi sebagian besar penyebab utama dalam 
pembentukan moral sekaligus pelanggarnya karena pengaplikasiannya yang keliru. 
 Implikasi dalam penelitian ini adalah bahwa nilai moral begitu penting bagi 
peradaban manusia. Dalam pembentukannya, masyarakat tak jarang keliru dalam 
penerapannya, sehingga ada kesenjangan antara peradaban yang lebih baik dengan 
perilaku buruk yang telah dilakukan masyarakat secara sadar, membudaya, dan 
kadang tidak merasa bersalah. Apalagi didukung oleh media yang tak bertanggung 
jawab dalam penyebaran propagandanya. Oleh karena itu, penulis berharap kepada 
para peminat karya sastra untuk dapat mengembangkan kajian ini agar lebih utuh 
sebagai suatu konsep sehingga lebih praktis diterapkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Membaca adalah kegiatan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sebagaimana 

firman Allah swt. dalam QS al-Alaq/96: 1. 

َ ٍ ك  َٞذ  َٱٌَّص  ث  ه  َض   ُ ۡأَث ٲۡؼ  ٱۡلط 

Terjemahnya:  

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.
1
  

Kita bisa membaca apa saja seperti al-Quran, majalah, atau buku-buku 

lainnya seperti karya sastra. Karya sastra merupakan bentuk imajinasi yang ditulis 

dan diciptakan oleh pengarangnya tentang pengalaman-pengalaman hidup, kondisi 

lingkungan yang melingkupinya, dan menceritakan berbagai masalah kehidupan. 

Dengan demikian, karya sastra merupakan salah satu hal yang penting dalam 

kehidupan masyarakat karena karya sastra dapat memberikan sesuatu yang memang 

dibutuhkan manusia pada umumnya, seperti nilai pendidikan, moral, sosial, dan 

agama. Nilai-nilai yang ada pada karya sastra dapat digunakan oleh pembaca atau 

penontonya sebagai pedoman dalam kehidupan agar dapat menjalani kehidupannya 

dengan baik.
2
 

Ada berbagai bentuk karya sastra, salah satunya yaitu esai. Secara umum, 

esai adalah sebuah tulisan prosais yang menyajikan gagasan subjektif-personal 
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tentang suatu masalah berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Semisal 

kumpulan 

pandangan pribadi Arief Balla yang kemudian melahirkan buku berjudul ‘Kepada 

Jauh yang Dekat’. 

Arief Balla adalah seorang penulis muda asal Sinjai, Sulawesi Selatan. Arief 

Balla di masa kecilnya sempat dilema tentang bagaimana masa depannya karena 

lingkungannya tidak terlalu mementingkan pendidikan. Karena sebab itulah ia 

kemudian menempuh jalan untuk merantau sejak kelas 4 SD. Di perantauannya, ia 

belajar banyak hal tentang nilai moral dalam kehidupan sosial baik budaya timur 

maupun barat. Adapun yang didapatkannya dari aktivitas bersosial kemudian ia 

tuliskan, beberapa tulisannya ada yang terbit di media lokal hingga nasional, dan ada 

juga yang ia rangkum menjadi sebuah buku kumpulan esai yang berjudul ‘Kepada 

Jauh yang Dekat’. Menurutnya pendidikan yang tinggi tidak selalu mengantarkan 

kepada harta dan jabatan, sejatinya pendidikan akan membawa manusia untuk lebih 

bermoral. 

Beberapa dari esai milik Arief Balla sangat merujuk kepada fenomena moral 

yang bisa dikembangkan ke dunia pendidikan, terkhusus pendidikan nilai. Namun 

ada beberapa hal yang sedikit keliru ketika Arief Balla mengutip sumber Islam dan 

barangkali bisa ditelaah kembali oleh peneliti. 

Moral merupakan istilah yang mengarah kepada aplikasi nilai-nilai kebaikan 

dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Istilah moral dapat menunjuk kepada 

moral baik atau moral buruk, orang dikatakan bermoral jika mengaplikasikan nilai-

niai kebaikan dalam perilakunya. Sementara orang yang berperilaku buruk seperti 
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membunuh, melecehkan, mencuri, dan sebagainya, dikatakan sebagai orang yang 

tidak bermoral. Karenanya, nilai moral biasa dikatakan peraturan yang tidak tertulis. 

Beberapa tahun terakhir ini, bangsa Indonesia tengah mengalami dekadensi 

moral. Di berbagai media cetak maupun elektronik telah diberitakan berbagai 

tindakan amoral. Praktek tindakan amoral terjadi tidak hanya di lingkungan 

perkotaan bahkan sampai ke daerah pelosok, tidak hanya dilakukan oleh kalangan 

tidak berpendidikan, tetapi juga dilakukan oleh oknum berpendidikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai-nilai moral yang dimiliki masyarakat sudah melemah, 

padahal nilai moral merupakan inti dari setiap kebudayaan. Nilai  moral  merupakan 

sarana pengatur dalam suatu kehidupan bersama.
3
 

Negara juga sangat memperhatikan masalah moral sebagaimana yang 

tercantum dalam UU.  RI No. 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada poin a yang 

berbunyi: 

‚Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila 
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan 
kepribadian luhur bangsa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.‛

4
 

Jadi bisa dikatakan bahwa moral adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap 

manusia agar dapat menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Kumpulan esai 

dalam buku Kepada Jauh yang Dekat karya Arief Balla menyuguhkan pelajaran 

moral yang bisa dinikmati oleh pembaca. Dengan membaca buku Arief Balla, 

pembaca bisa mendapatkan nilai positif dan dapat dijadikan pegangan dalam 

kehidupan sehari-hari. Hadirnya peneliti dengan latar belakang mahasiswa 
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Pendidikan Agama Islam dalam menelaah nilai-nilai moral dalam buku Arief Balla 

‘Kepada Jauh yang Dekat’ semoga dapat menambah wawasan keilmuan dan bahan 

baca untuk para pembaca dan juga penulis buku ‘Kepada Jauh yang Dekat’ sehingga 

perbincangan menyoal moral lebih elok pada masyarakat, menjadikan bidang 

pendidikan dan keislaman lebih berkembang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menganggap penting untuk 

melakukan penelitian dengan judul ‚Menelaah Nilai-nilai Moral dalam Buku Arief 

Balla: Kepada Jauh yang Dekat‛. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, adapun 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 

1. Bagaimana nilai-nilai moral tentang keadilan gender dalam buku Kepada 

Jauh yang Dekat? 

2. Bagaimana nilai-nilai moral tentang rasisme dalam buku Kepada Jauh yang 

Dekat? 

3. Bagaimana nilai-nilai moral tentang kesadaran lingkungan dalam buku 

Kepada Jauh yang Dekat? 

C.  Pengertian Judul 

 Untuk mendapatkan pemahaman terhadap skripsi yang berjudul ‚Menelaah 

Nilai-nilai Moral dalam Buku Arief Balla ‘Kepada Jauh yang Dekat’‛, maka istilah-

istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut: 

1. Menelaah 
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Menelaah berasal dari kata dasar telaah dan ditambahkan awalan me-. 

Awalan me- apabila ditambahkan pada kata dasar akan membentuk sebuah kata 

kerja, seperti menyanyi, melukis, mencuci, menulis, dan lainnya. Dalam kalimat jika 

predikatnya berbentuk kata kerja, maka sudah dipastikan kalimat tersebut adalah 

kalimat aktif. Sehingga dapat dikatakan, imbuhan me- berfungsi membentuk kalimat 

aktif.
5
 

Menelaah adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan 

pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Terdapat 6 arti kata 'menelaah' di 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata verba (kata 

kerja) diantaranya ialah meramalkan, mempelajari, menyelidik, mengkaji, 

memeriksa, dan menilik.
6
 

Menelaah merupakan kegiatan mempelajari dan mengkaji secara seksama. 

Sebagai contoh pada jenjang S1 Pendidikan Agama Islam terdapat mata kuliah 

‚Telaah Kurikulum‛ yang mempelajari dan mengkaji tentang kompetensi, materi, 

evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di 

sekolah. Menelaah merupakan kata yang jarang digunakan di kehidupan sehari-hari. 

Menelaah adalah bahasa formal yang peneliti pun baru mengenal kata telaah 

dijenjang perkuliahan.  Semoga dengan adanya kata telaah pada judul penelitian ini 

membawa rasa ingin tahu yang banyak kepada pembaca. 

2. Nilai 

Nilai dalam filsafat sering dihubungkan dengan kebaikan. ‚Value‛ berasal 

dari kata ‚Valere‛ yang berarti bernilai atau berharga, yaitu kualitas sesuatu yang 
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membuatnya didambakan atau diidamkan orang. Ada dua pandangan tentang nilai 

dan yang pertama berpandangan bahwa nilai merupakan ukuran tertinggi dari 

perilaku manusia dan dijunjung tinggi oleh sekelompok masyarakat serta digunakan 

sebagai pedoman dalam sikap dan bertingkah laku. Pandangan kedua menganggap 

bahwa nilai merupakan hal yang bergantung pada penangkapan dan perasaan orang 

yang menjadi subyek terhadap sesuatu atau fenomena tertentu.  

3. Moral 

Moral jika ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa latin ‚mores‛ yaitu 

jamak dari kata ‚mos‛ yang berarti adat atau kebiasaan. Di dalam Kamus Umum 

Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap 

perbuatan dan kelakuan.
7
 Dalam bahasa Indonesia, moral sering diterjemahkan 

dengan arti susila. Kata moral dipakai untuk menunjuk kepada suatu tindakan atau 

perbuatan yang sesuai dengan ide-ide umum yang berlaku dalam suatu komunitas 

atau lingkungan tertentu. Dari batasan ini ada yang menyatakan bahwa kata moral 

lebih banyak bersifat praktis daripada teoritis.
8
 

4. Arief Balla 

Arief Balla adalah penulis buku kumpulan esai yang berjudul Kepada Jauh 

yang Dekat dengan nama lengkap Arifuddin Balla. Arief Balla lahir di Sinjai lalu 

besar di Watampone, Sulawesi Selatan. Atas keputusannya sendiri, ia merantau 

ketika hendak naik kelas empat SD. Pendidikan SD dan SMP diselesaikan di 

Watampone. Kembali ke kampung halaman untuk menyelesaikan SMA sebelum 

akhirnya kembali merantau ke Makassar. 

                                                           
 

7
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Arief Balla menyelesaikan studi Pendidikan Bahasa Inggris di UIN Alauddin 

Makassar pada tahun 2014. Selama kuliah, Arief Balla aktif berorganisasi, dalam dan 

luar kampus. Tahun 2013, ia diundang untuk menghadiri Global Peace Convention 

bersama para delegasi dari 40 negara lain di Kuala Lumpur, Malaysia. 

Tahun 2016, ia mendapat tiga beasiswa ke luar negeri; dua ke Inggris dan 

satu lainnya di Amerika Serikat. Ia akhirnya memutuskan menempuh program 

master ke Amerika Serikat dengan beasiswa Fulbright. Salah satu alasannya sebab ia 

ingin berpengalaman di tempat paling jauh sebagaimana yang ia pernah doakan.  

Setelah dua tahun, Arief Balla menyelesaikan dua jurusan: TESOL (Teaching 

English to Speakers of Other Languanges) dan Linguistics di Southern Illinois 

University Carbondale. 

Kini Arief Balla bekerja sebagai dosen di Institut Parahikma Indonesia yang 

beralamat di Jl. Mustafa dg. Bunga No. 191, Paccingongan Kabupaten Gowa 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

Selain mengajar, Arief Balla juga aktif menulis di media seperti Mojok.co, 

Tirto.id, Detik.com, DNK.ID, Voxpop, Lontar.id, Locita, dan Koran local, seperti 

Tribun Timur dan Fajar. Buku Kepada Jauh yang Dekat adalah buku keduanya. Arief 

Balla dapat dikunjungi di Facebook: Arief Balla, Instagram @ariefballa, dan email 

arifuddin.siu@gmail.com.
9
  

5. Kepada Jauh yang Dekat 

Buku Kepada Jauh yang Dekat adalah buku sehimpun esai yang ditulis oleh 

Arief Balla dan diterbitkan oleh Orbit Indonesia yang beralamat di Jl. Prayan 1 No. 

80 B Condongcatur Sleman, Yogyakarta. Tahun 2019 adalah tahun cetakan pertama 
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untuk buku yang berukuran 14x21 cm dengan 326 halaman ini. Buku ini  mempunyai 

62 esai. Esai-esai pada buku ini ada yang membahas pengalaman penulis dan ada 

juga yang membahas tentang fenomena lingkungan masyarakat. 

 

D. Kajian Pustaka  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian yang relevan 

bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian tentang nilai moral. Adapun di 

antaranya ialah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Elyna Setyawati dengan judul ‚Analisis Nilai 

Moral dalam Novel Surat Kecil untuk Tuhan Karya Agnes Davonar 

(Pendekatan Pragmatik)‛ bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Wujud nilai 

moral dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan dan (2) Moral tokoh utama 

dalam menghadapi persoalan hidup dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan 

karya Agnes Davonar. Selain itu, juga memapaparkan (3) Bentuk 

penyampaian nilai moral dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah novel 

Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar. Penelitian ini difokuskan 

pada permasalahan yang berkaitan dengan analisis nilai moral dengan 

pendekatan pragmatik. Data dianalisis dengan teknik deskripsi kualitatif 

yaitu suatu prosedur penelitian dengan hasil sajian data deskriptif berupa 

tuturan pengarang dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Cara pengumpulan 

data dilakukan dengan teknik baca dan catat. Validitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah validitas intrarater, dan juga validitas interrater. 

Hasil penelitian menunjukkan sebagai (1) Wujud nilai moral memiliki tiga 
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jenis, yakni yang pertama wujud nilai moral dalam hubungan manusia dengan 

Tuhannya memiliki varian yang berupa beriman dan berdoa kepada Tuhan, 

yang kedua wujud nilai moral dalam hubungan manusia dengan diri sendiri 

memiliki varian kesabaran, keikhlasan dan tanggung jawab siswa terhadap 

pendidikan, sedangkan wujud nilai moral hubungan manusia dengan manusia 

lain ada nasihat orangtua kepada anak, nasihat antar teman, kasih sayang 

orang tua kepada anak, kasih sayang anak kepada orang tua, kasih sayang 

antarteman, dan tanggung jawab orang tua kepada anak. (2) Moral tokoh 

utama dalam menghadapi persoalan hidup yang terdapat dalam novel Surat 

Kecil untuk Tuhan terdapat beberapa varian yaitu menerima takdir Tuhan, 

teguh pendirian, bersikap pasrah, suka bekerja keras, berdoa kepada Tuhan, 

tidak mudah putus asa, dan tidak tabah menghadapi cobaan. (3) Bentuk 

penyampaian nilai moral memiliki dua spesifikasi yaitu penyampaian nilai 

moral secara langsung dan penyampaian nilai moral secara tidak langsung. 

Penyampaian nilai moral secara langsung memiliki dua bentuk yaitu melalui 

pengarang dan melalui tokoh, sedangkan penyampaian nilai moral secara 

tidak langsung memiliki bentuk penyampaian yang berupa peristiwa dan 

konflik. Bentuk penyampaian nilai moral yang dominan yang terdapat dalam 

novel Surat Kecil untuk Tuhan adalah bentuk penyampaian secara langsung 

yaitu bentuk penyampaian melalui tokoh dengan jumlah 18 data.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tentang nilai-nilai moral dalam 

buku Kepada Jauh yang Dekat adalah kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada 

nilai moral, sama-sama mengkaji karya sastra. 
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Perbedaan penelitian ini dengan  penelitian tentang nilai-nilai moral dalam 

buku Kepada Jauh yang dekat adalah penelitian ini memakai karya sastra fiksi 

sedangkan Kepada Jauh yang Dekat adalah karya sastra non-fiksi.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Puspita Sari dengan judul ‚Nilai Moral 

dalam Novel Rindu Karya Tere Liye Tinjauan Psikologi Sastra dan 

implementasinya dalam Pembelajaran Sastra di SMA‛ Tujuan penelitian ini 

adalah mendeskripsikan (1) latar sosio-historis Tere Liye sebagai pengarang 

novel Rindu, (2) struktur novel Rindukarya Tere Liye, (3) nilai moral yang 

terdapat dalam novel Rindukarya Tere Liye, (4) implementasi hasil 

penelitian novel Rindukarya Tere Liye pada pembelajaran di SMA. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek yang 

diteliti adalah nilai moral dalam novel Rindu karya Tere Liye. Data yang 

dikaji berupa frasa, kalimat, dan paragraf. Sumber data berupa novel Rindu 

Karya Tere Liye. Teknik pengumpulan data, menggunakan teknik pustaka, 

simak, dan catat. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 

pembacaan semiotik, yakni pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa (1) latar sosio-historis Tere Liye 

mempunyai nama asli Darwis, lahir tanggal 21 Mei 1979 di Palembang, 

Sumatra Selatan, (2) struktur novel Rindu, tema novel Rindu karya Tere Liye 

ini adalah kerinduan. Alur yang digunakan adalah maju. Tokoh utama dalam 

novel ini adalah Gurutta. Latar waktu pada tahun 1938, selama sembilan 

bulan. Latar tempat novel Rindu yang paling dominan yaitu dari pelabuhan 

Makassar hingga pelabuhan Jeddah. Latar sosial yang dominan pada novel ini 

adalah keharmonisan, kekayaan, kerukunan, (3) nilai moral yang terdapat 
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dalam novel Rindu karya Tere Liye (a) kerendahan hati tertanam pada Dale 

si tukang cukur, Bonda Upe, Daeng Andipati, dan Mbah Kakung, (b) 

keberanian moral tertanam pada Ambo Uleng, Daeng Andipati, dan Gurutta, 

(c) kemandirian moral tertanam pada Gurutta, (d) kesediaan untuk 

bertanggung jawab tercermin padakapten Phillips, Gurutta, dan Ambo Uleng, 

(e) kejujuran tercermin pada diri Bonda Upe, Gurutta, dan Daeng Andipati, 

(4) Hasil penelitian dapat diimplementasikan dari beberapa kategori, (a) 

novel Rindu karya tere liye masuk pada tahap generalisasi, (b) novel Rindu 

karya Tere Liye ini dapat dijangkau kelompok pembaca remaja, novel ini 

memberikan penggambaran yang dapat dijadikan perkembangan psikologis 

yang baik untuk anak usia 13-16 tahun, novel ini kandungan isinya sesuai 

dengan latar belakang siswa SMA, (c) novel Rindu karya Tere Liye, dapat 

diimplementasikan di kelas XI semester 1 (satu), (d) hasil penelitian sebagai 

bahan ajar berupa novel, menyunting dan mengabstraksi teks cerita fiksi 

dalam novel, analisis struktur, dan nilai moral. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tentang nilai-nilai moral dalam 

buku Kepada Jauh yang Dekat adalah kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada 

nilai moral dan sama-sama mengkaji karya sastra. 

Perbedaan penelitian ini dengan  penelitian tentang nilai-nilai moral dalam 

buku Kepada Jauh yang dekat adalah penelitian ini memakai karya sastra fiksi 

sedangkan Kepada Jauh yang Dekat adalah karya sastra non-fiksi, penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan penelitian ini mengkaji tentang 

nilai moral namun lebih spesifik melalui psikologi sastra dan punya tujuan tentang 
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bagaimana implementasinya terhadap pembelajaran sastra di Sekolah Menengah 

Atas. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Khakim dengan judul ‚Pembentukan 

Moral dan Etika Menurut KH. MA. Sahal Mahfudh‛ Tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui pemikiran menurut KH. MA. 

Sahal Mahfudh tentang pembentukan konsep moral dan etika dalam buku 

Nuansa Fiqh Sosial. Jenis penelitian ini adalah library research atau dengan 

kata lain disebut studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan 

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, memahami dan 

mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini juga dilakukan 

dengan mengumpulka data yang didapat dari sumber kepustakaan berupa 

buku, jurnal, serta pendukung darisumber lainnya, sehingga diperoleh 

informasi yang jelas mengenai pembentukan moral dan etika menurut KH. 

MA. Sahal Mahfudh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan 

moral dan etika telah meletakkan dasar-dasar untuk menetukan tingkah laku 

yang baik dan buruk. Ia tidak mendasarkan konsep al-ma’ruf (yang baik) dan 

al-munkar (yang buruk) semata-mata pada rasio, nafsu, instuisi. Pengalaman-

pengalaman yang muncul lewat panca indra yang mengalami perubahan. 

Tetapi ia telah memberikan sumber yang tetap, yang menentukan tingkah 

laku moral yang tetap dan universal, yaitu Al-Qur’an dan sunnah, dasar-dasar 

itu menyangkut kehidupan komunitas bangsa. Dalam konteks sosial, Islam 

memberi dasar pada manusia. Manusia dengan kekuatan imannya akan 

mengembangkan sikap saling menghargai hak-hak pribadi satu sama lain, 

terhadap peraturan-peraturan dan suatau pembatasan yang berlaku pada 
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dirinya. Setiap individu memandang dirinya bertanggung jawab dan memiliki 

kewajiban kepada masyarakatnya. Ia di atas landasan nilai spiritual, 

mengembangkan sikap saling mempercayai satu sama lain. Dalam hal ini 

merumuskan baku tentang moral dan etika pembangunan yang didukung oleh 

nilai-nilai agama, pertimbangan efektivitas dan efisiensi dengan penerapan 

teknik dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan atau pembentukan, 

merupakan rangsangan yang kuat bagi tumbuhnya kesadaran bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Perumusan itu diharapkan menjadi acuan bagi 

masyarakat dalam berperilaku pembangunan dan pembentukan yang etis, 

tidak menumbuhkan kecemburuan kesenjangan dan tidak kepedulian sosial. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tentang nilai-nilai moral dalam 

buku Kepada Jauh yang Dekat adalah kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada 

nilai moral dan sama-sama mengkaji pendapat tokoh dalam karyanya. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tentang nilai-nilai moral dalam 

buku Kepada Jauh yang Dekat adalah penelitian ini berfokus kepada tokoh dengan 

mengkaji buku-buku relevan yang sesuai dengan pendapat tokoh sedangkan 

penelitian nilai-nilai moral dalam buku Kepada Jauh yang Dekat berfokus kepada 

buku tersebut. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Novem Nugroho dengan judul ‚Pendidikan 

Moral Menurut John Locke perspektif Pendidikan Agama Islam‛ 

dilatarbelakangi kehidupan masyarakat kini dalam era modern yang ditandai 

dengan arus globalisasi mengalami dekadensi moral. Hal ini bisa disaksikan 

melalui berbagai media tentang maraknya tindakan kriminal yang 

mencerminkan kemerosotan moral dalam masyarakat. Menariknya lagi, 
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penyimpangan ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang tidak 

berpendidikan namun oknum berpendidikan pun ikut berpartisipasi dalam 

berbagai tindakan, seperti: korupsi, prostitusi, tawuran, dan perhelatan 

lainnya yang berujung pada berambisi saling membunuh. Oleh karena itu 

perlu dilakukan penelitian tentang moral. Pendidikan moral menurut John 

Locke menjadi tawaran dalam membangun masyarakat modern dengan 

membekali peserta didik dengan pendidikan moral sejak dini. Yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendidikan moral 

menurut John Locke perspektif pendidikan agama Islam. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis tentang 

bagaimana pendidikan moral menurut John Locke perspektif pendidikan 

agama Islam. Penelitian ini merupakan penelitian literer atau studi 

kepustakaan, dengan mengambil buah pikiran tokoh John Locke dalam 

bukunya yang berjudul ‚Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi 

Sosiologi Pendidikan‛, terjemahan Lukas Ginting, sebagai objek penelitian. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisys content yakni dengan 

mengkaji buah pikiran tokoh. Pemikiran tokoh dianalisis dengan 

menggunakan pendekatan sosiologis yaitu dengan mengkaji perubahan 

perilaku masyarakat dalam hubungannya dengan kehidupan individu maupun 

kelompok berdasarkan relitas dan penghayatan yang dipaparkan dalam karya-

karya sang tokoh. Hasil penelitian menunjukan: (1) pendidikan moral 

menurut John locke digunakan sebagai peletakan moral dasar bagi peserta 

didik, mengingat pentingnya pendidikan moral sebagai dasar kehidupan 

masyarakat. Pendidikan moral menurut John Locke harus diberikan kepada 
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peserta didik semenjak usia dini melalui pendidikan keluarga. Hal ini 

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan harmonis meskipun adanya 

persaingan sengit dalam dunia modern. Pendidikan moral digunakan sebagai 

acuan kolektif dalam realitas kehidupan bermasyarakat agar terciptanya 

suasana persaingan fair play antar umat manusia modern. (2) Pendidikan 

moral menurut John Locke relevan dengan pendidikan agama Islam. Akhlak 

sebagai dasar moralitas sosila Di dalam al-Quran terdapat perilaku (akhlak) 

terpuji yang hendaknya diaplikasikan oleh umat manusia dalam kehidupan 

sehari-hari. Karena akhlak mulia merupakan barometer terhadap 

kebahagiaan, keamanan, ketertiban dalam kehidupan manusia dan dapat 

dikatakan bahwa ahklak merupakan tiang berdirinya umat, sebagaimana 

shalat sebagai tiang agama Islam. Dengan kata lain apabila rusak akhlak 

suatu umat maka rusaklah bangsanya. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tentang nilai-nilai moral dalam 

buku Kepada Jauh yang Dekat adalah kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada 

nilai moral, sama-sama mengkaji karya sastra, sama-sama menghubungkan nilai 

moral dengan Pendidikan Agama Islam. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tentang nilai-nilai moral dalam 

buku Kepada Jauh yang dekat adalah penelitian ini menggunakan pendekatan 

sosiologis sedangkan penelitian tentang nilai-nilai moral dalam buku Kepada Jauh 

yang Dekat memakai pendekatan fenomenologis.  

5. Penelitian yang dilakukan Resti Sofiani oleh dengan judul ‚Pesan Moral pada 

Film Dalam Mihrab Cinta‛ membahas pesan moral yang disajikan dalam film 

tersebut untuk menunjukkan bahwa film merupakan media dakwah Islam 
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yang sangat efektif sekarang ini. Penulis memilih film Dalam Mihrab Cinta 

karena film ini diangkat dari salah satu karya penulis Islam Indonesia yang 

terkenal, Habiburrahman el-Shirazy, dan sekaligus juga disutradarai olehnya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

mengaplikasikan analisis deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis dan menerangkan pesan-pesan moral yang bisa ditemukan 

dalam film Dalam Mihrab Cinta beserta kekurang-kekurangan dalam 

penyampaiannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori 

Semiotik Ferdinand de Saussure. Saussure berpendapat bahwa ciri dasar 

tanda bahas adalah arbitraritas (kesemenaan). Hubungan antara signifiant 

dan signifie disebutnya bersifat arbitrer. Pada penanda berisikan tentang 

gambar visual yang nantinya akan menjadi pokok pembahasan dari petanda, 

makna dan tanda verbal. Petanda berisikan tentang jawaban singkat dari 

penanda, sedangkan makna adalah makna atau arti jawaban dari petanda dan 

tanda verbal berisikan tentang inti atau penjabaran dari makna. Pada film 

Dalam Mihrab Cinta dapat ditemukan enam tanda pada tataran konotatif 

berupa pesan moral film tersebut. Pesan-pesan moral tersebut merupakan 

contoh peranan film dalam dakwah Islam. Dalam penyajian scene-scene yang 

mengandung pesan moral itu ditemukan dua jenis kekurangan berkaitan 

dengan penyusunan plot dan terlalu banyaknya aspek kebetulan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tentang nilai-nilai moral dalam 

buku Kepada Jauh yang Dekat adalah kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada 

nilai moral. 
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Perbedaan penelitian ini dengan  penelitian tentang nilai-nilai moral dalam 

buku Kepada Jauh yang dekat adalah penelitian ini menggunakan film untuk dikaji 

sedangkan Kepada Jauh yang Dekat adalah karya sastra non-fiksi dalam bentuknya 

buku. 

6. Penelitian ini dilakukan oleh Alfarezi Robani dengan judul ‚Konsep 

Pendidikan Moral dan Etika dalam Perspektif Emha Ainun Najib‛. Pada saat 

ini zaman ditandai oleh perubahan pesat dalam banyak bidang kehidupan 

masyarakat. Perubahan itu membawa kemajuan maupun kegelisahan pada 

banyak orang. Emha Ainun Nadjib berpendapat dalam buku Kerajaan 

Indonesia, pendidikan kita pada saat ini meninggalkan nilai-nilai etika, moral 

dan pengetahuan bahwa yang paling perinsip pada diri seseorang adalah 

moralnya, etikanya, akhlaknya, bukan pandai tidaknya. Pendidikan menjadi 

salah satu aspek yang sangat penting untuk membentuk generasi-generasi 

yang bermoral, beretika serta berpengetahuan. Jika kita hanya pintar saja 

tetapi tidak bermoral sama sekali, maka pintar kita tidak akan bermanfaat 

untuk masyarakat, bangsa dan agama. Pintar kita hanya bermanfaat untuk 

diri kita sendiri dan dapat merusak mental kita sendiri.Tujuan dari penelitian 

ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Emha Ainun Nadjib 

tentang moral dan etikadan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Emha 

Ainun Nadjib tentang pendidikan moral dan etika. Penelitian ini termasuk 

kedalam penelitian kepustakaan (Library Reseaech), yaitu penelitian yang 

dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa 

buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. 

Teknik analisis datanya menggunakan tekhnik content analysis (analisis isi), 
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yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan 

didalam rekaman, baik dalam gambar, suara maupun tulisan. Dari hasil 

penelitian ini Emha Ainun Nadjib berpendapat bahwasanya moral dan etika 

adalah satu kesatuan dimana keduanya membahas tentang suatu kebaikan. 

Emha Ainun Nadjib memiliki pandangan, yaitu seseorang bisa dikatakan 

bernilai etis apabila pendidikan itu telah mengajarkan tiga syarat kesadaran 

atau ketercerahan, yaitu pendidikan ketercerahan spiritual, pendidikan 

ketercerahan mental, dan pendidikan ketercerahan intelektual. Dari tiga 

pendidikan ketercerahan ini akan menimbulkan ketercerahan moral 

seseorang. Dimana seseorang akan memiliki moralitas yang kuat dalam 

bentuk tingkah laku, tindakan dan perbuatan dalam bermasyarakat. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tentang nilai-nilai moral dalam 

buku Kepada Jauh yang Dekat adalah kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada 

nilai moral dan sama-sama mengkaji pendapat tokoh.. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tentang nilai-nilai moral dalam 

buku Kepada Jauh yang Dekat adalah penelitian ini berfokus kepada tokoh dengan 

mengkaji buku-buku relevan yang sesuai dengan pendapat tokoh sedangkan 

penelitian nilai-nilai moral dalam buku Kepada Jauh yang Dekat berfokus kepada 

buku tersebut. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mengkhususkan atau memberikan batasan masalah pembahasan pada Nilai-nilai 

Moral dalam buku Kepada Jauh yang Dekat. 

E. Metodologi Penelitian 
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 Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian literatur atau studi 

kepustakaan (library research), maka metode yang digunakan adalah metode 

penelitian kualitatif dengan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library 

research), yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya 

tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang 

bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang pada dasarnya tertumpu penelaahan kritis dan mendalam terhadap 

bahan-bahan pustaka yang relevan.
10

 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan wujud nilai 

moral dalam buku Kepada Jauh yang Dekat, nilai moral tentang keadilan gender, 

rasisme, dan kepedulian lingkungan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. 

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yang mengandung arti  

menampak. Phainomenon merujuk kepada yang nampak. Fenomena merupakan  

fakta yang disadari, dan masuk kedalam kesadaran manusia. Dengan demikian  

objek itu berada dalam relasi dengan kesadaran. Fenomena bukanlah dirinya  

sebagaimana yang tampak secara kasat mata, akan tetapi justru berada didepan  

kesadaran, dan disajikan dengan kesadaran pula. Dengan demikian fenomenologi  

merefleksikan pengalaman langsung manusia, sejauh pengalaman itu secara  

                                                           
10

M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 54. 
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intensif berhubungan dengan suatu objek.
11

 Pengertian lain menyebutkan bahwa  

fenomenologi adalah ilmu mengenai fenomena yang dibedakan dari sesuatu yang  

sudah menjadi, atau disiplin ilmu yang menjelaskan dan mengklasifikasikan  

fenomena (kajian tentang fenomena), dengan demikian fenomenologi  

mempelajari fenomena yang tampak didepan kita, dan bagaimana  

penampakannya.
12

 

 

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Penelitian ini bersumber data primer pada buku Kepada Jauh yang Dekat 

karya Arief Balla yang diterbitkan oleh Orbit Indonesia, Yogyakarta pada tahun 

2019. Fokus penelitian ini adalah mengenai aspek moral dalam buku. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku ‘Pendidikan karakter: 

Suatu Pendekatan Nilai’ karya Dr. Muhammad ilyas Ismail, M.Pd., M.Si., buku 

‘Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia karya Dr. Zakiah Daradjat juga beberapa 

karya tulis yang relevan kepada pembahasan buku Kepada Jauh yang Dekat 

bertemakan moral secara umum dan bagaimana perannya pada pendidikan agama 

islam, terkhusus pada lingkup keadilan gender, rasisme dan kepedulian lingkungan.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pengumpulan 

data dilakukan dengan metode baca dan catat. Metode membaca dilakukan dengan 

                                                           
 

11
Munir, Misnal, Aliran-aliran Utama Filsafat Barat Kontemporer, (Yogyakarta: Lima,  

2008) h. 89. 
 

12
Basrowi dan Sudikin, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro, (Surabaya: Insan  

Cendekia, 2002) h. 1.  
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membaca buku Kepada Jauh yang Dekat. Pada mulanya dilakukan pembacaan 

keseluruhan terhadap buku tersebut dengan tujuan untuk mengetahui identifikasi 

secara umum. Setelah itu dilakukan pembacaan secara cermat dan 

menginterpretasikan unsur moral dalam buku tersebut. Adapun data yang akan 

didapatkan dari buku tersebut adalah dakam bentuk sebagai berikut. 

a. Kutipan Langsung 

Kutipan langsung adalah kutipan yang sama persis dengan teks aslinya dan 

tidak boleh ada perubahan. 

 

b. Kutipan Tidak Langsung 

Kutipan tidak langsung adalah intisari dari apa yang dikutip, Kutipan tidak 

langsung ditulis menyatu dengan teks yang kita buat dan tidak usah diapit tanda 

petik. 

c. Ikhtisar 

Ikhtisar adalah tulisan baru yang mengandung sebagian gagasan teks, sebuah 

penyajian singkat dari karangan asli yang tidak perlu memberikan seluruh isi dari 

karangan asli tersebut. Ikhtisar adalah sebuah bagian yang sangat penting setelah 

membuat kesimpulan dan juga rekomendasi. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap terpenting dari sebuah penulisan. Sebab, pada 

tahap ini dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan sebuah penyampaian yang benar-benar dapat digunakan untuk 

menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan.  
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Secara definitif, analisis data merupakan proses pengorganisasian dan 

pengurutan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirumuskan oleh 

data. Adapun bentuk teknik analisis data yang akan digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Analisis Deskriptif  

Metode analisa deskriptif yaitu usaha utuk mengumpulkan dan menyusun 

suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.
13

Pendapat ini 

diperkuat oleh Lexy J. Moleong, analisa data deskriptif tersebut adalah data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar bukan dalam bentuk angka-angka. Hal ini 

dikarenakan adanya penerapan metode kualitatif, selain itu semua yang dikumpulkan 

kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.
14

 

Penelitian deskriptif ini digunakan sebagai upaya untuk memecahkan atau 

menjawab persoalan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, dilakukan dengan 

menjalankan seluruh prosedur mulai dari pengumpulan, klasifikasi, analisis data, 

mengandung kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat deskripsi 

suatu keadaan secara obyektif dalam deskriptif situasi.
15

 Dengan demikian, laporan 

penelitian akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data untuk memberi 

gambaran penyajian laporan tersebut, kemudian peneliti menyimpulkan dari masing-

masing kutipan data yang diambil dari sumber data tersebut. 

b. Analisis Isi (Content Analysis) 

                                                           
13

Lihat Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan  (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 207. 
14

Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 6. 
15

Lihat Muhammad Ali, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif  (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 120. 
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Analisis isi yaitu analisis ilmiah tentang isi suatu pesan dengan menganalisis 

dan menterjemahkan apa yang telah disampaikan oleh tokoh, baik melalui tulisan 

atau pesan yang berkenaan dengan apa yang dikaji. Dalam upaya menampilkan 

analisis ini harus memenuhi tiga kriteria, obyektif, pendekatan sistematis, dan 

generalisasi, kemudian analisis harus berdasarkan aturan yang dirumuskan secara 

eksplisit.16
 

Menurut Weber, Content Analysis adalah metodologi yang menggunakan 

seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah dokumen, 

sedangkan menurut Hostli bahwa Content Analysis adalah cara apapun yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan melalui upaya  untuk menemukan ciri suatu 

pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.
17

 

Di samping itu dengan cara analisis isi dapat ditemukan di antara satu buku 

dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu 

penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mewujudkan 

objek sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat 

tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh diklasifikasikan dengan 

memilih data tersebut, hal ini dilakuka sebagai syarat yang dikemukakan oleh Noeng 

Muhajir tentang Content Analysis yaitu, objektif, sistematis, dan general.
18

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

                                                           
16

Lihat Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 

h. 68. 
17

Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 20. 
18

Lihat Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 69.  
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 Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pandangan Arief 

Balla terhadap Nilai-nilai Moral dalam bukunya Kepada Jauh yang Dekat. Adapun 

tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui nilai-nilai moral tentang keadilan gender dalam buku Kepada 

Jauh yang Dekat. 

b. Untuk mengetahui nilai-nilai moral tentang rasisme dalam buku Kepada Jauh 

yang Dekat. 

c. Untuk mengetahui nilai-nilai moral tentang kesadaran lingkungan dalam buku 

Kepada Jauh yang Dekat. 

 

 

2. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat mengedukasi pembaca tentang 

pentingnya nilai moral dan peranannya di masyarakat. 

b. Manfaat Praktis 

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai referensi bagi orang lain dalam menghadapi penelitian sejenis.  

2. Untuk mendukung karya penulis muda seperti Arief Balla juga memotivasi 

 penulis muda lainnya. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG NILAI-NILAI MORAL 

A. Pengertian Nilai 

 Nilai dalam filsafat sering dihubungkan dengan kebaikan. ‚Value‛ berasal 

dari kata ‚Valere‛ yang berarti bernilai atau berharga, yaitu kualitas sesuatu yang 

membuatnya didambakan atau diidamkan orang. Dengan ungkapan lain apabila 

sesuatu itu dipandang baik, dirasakan bermanfaat untuk dimiliki, bermanfaat untuk 

dikerjakan atau bermanfaat untuk dicapai seseorang, maka akan menjadi idaman 

orang. Jadi sesuatu itu bernilai, biasanya nilai berada dalam bidang etika atau 

estetika.
19

   

 Ada dua pandangan tentang nilai dan yang pertama berpandangan bahwa 

nilai merupakan ukuran tertinggi dari perilaku manusia dan dijunjung tinggi oleh 

sekelompok masyarakat serta digunakan sebagai pedoman dalam sikap dan 

bertingkah laku. Pandangan kedua menganggap bahwa nilai merupakan hal yang 

bergantung pada penangkapan dan perasaan orang yang menjadi subyek terhadap 

sesuatu atau fenomena tertentu. Disini nilai merupakan tujuan atau kehendak 

manusia yang ditata menurut tingkatannya. Ada yang menyusun dari nilai bawah ke 

atas, pertama-tama nilai hedonis (kenikmatan), kemudian nilai utilitas (kegunaan), 

nilai pendidikan, nilai sosial budaya, nilai ekonomi, selanjutnya nilai estetika 

(keindahan), nilai susila, dan paling tinggi adalah nilai religi.
20

 

                                                           
 

19
Poedjiaji dalam Muhammad Ilyas Ismail, Pendidikan Karakter Suatu Pendekatan 

Fenomenologis, (Jakarta: Alauddin University Press, 2012), h. 90. 
 

20
Muhammad Ilyas Ismail, Pendidikan Karakter Suatu Pendekatan Fenomenologis, (Jakarta: 

Alauddin University Press, 2012), h. 91. 
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 Adapun makna nilai dalam pendidikan adalah pendidikan nilai membantu 

peserta didik untuk mengenali nilai-nilai dan menempatkan secara integral dalam 

konteks keseluruhan hidupnya. Pendidikan nilai juga membantu peserta didik 

memahami, mengapresiasikan, membuat keputusan yang tepat dalam berbagai 

masalah pribadi, keluarga, masyarakat dan negara yang diharapkan dapat 

mengeliminir sikap arogansi yang kerap kali terjadi. Dengan kata lain pendidikan 

nilai itu adalah pemanusiaan manusia. Manusia hanya menjadi manusia bila ia 

berbudi luhur, berkehendak baik serta mampu mengaktualisasikan diri dan 

mengembangkan budi, dan kehendaknya secara jujur, baik di keluarga, masyarakat, 

negara, dan lingkungan di mana ia berada. 

B. Pengertian Moral 

 Pengertian moral adalah ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai 

perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak dan budi pekerti.
21

 Moral merupakan sesuatu 

yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, yang merupakan makna 

yang terkandung dalam sebuah karya sastra dan makna yang disarankan lewat 

cerita.
22

 Hal ini berarti pengarang menyampaikan pesan-pesan moral kepada 

pembaca melalui karya sastra baik penyampaian secara langsung maupun tidak 

langsung. 

 Dalam dunia yang semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin 

jauh pula orang dari pegangan agama dan semakin mudah orang melakukan hal-hal 

yang dulunya berat sekali. Dalam hubungan ini, maka dikemukakan pengertian 

                                                           
 

21
Departemen Pendidikan Nasional,  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Edisi 

Keempat, Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 929.  

 
22

Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, ( Yogyakarta: UGM, 2009), h. 321. 
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moral sebagai kelakuan yang sesuai dengan ukuran nilai-nilai masyarakat yang 

timbul dari hati dan bukan datang dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung 

jawab atas kelakuan tersebut. Tindakan itu haruslah mendahulukan kepentingan 

umum daripada kepentingan pribadi.
23

 

 Moral jika ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa latin ‚mores‛ yaitu 

jamak dari kata ‚mos‛ yang berarti adat atau kebiasaan. Di dalam Kamus Umum 

Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap 

perbuatan dan kelakuan.
24

 Dalam bahasa Indonesia, moral sering diterjemahkan 

dengan arti susila. Kata moral dipakai untuk menunjuk kepada suatu tindakan atau 

perbuatan yang sesuai dengan ide-ide umum yang berlaku dalam suatu komunitas 

atau lingkungan tertentu. Dari batasan ini ada yang menyatakan bahwa kata moral 

lebih banyak bersifat praktis daripada teoritis.
25

 

 Ada istilah yang senantiasa disejajarkan ketika seseorang membicarakan 

tentang sosial manusia. Di antara istilah-istilah itu adalah moral, etika, dan akhlak. 

Rachmat Djatnika mengatakan bahwa sinonim dari akhlak adalah etika dan moral.
26

 

Kata ‚etika‛ berasal dari kata Yunani ‚ethos‛ juga diartikan ‚adat kebiasaan‛. 

Pengertian yang diberikan kepada istilah ini pada umumnya lebih bercorak teoritik, 

yaitu menunjuk kepada ilmu tentang tingkah laku manusia. Etika adalah ilmu 

tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta, tetapi mengenai nilai-nilai; tidak 

mengenai sifat tindakan manusia, tetapi tentang idenya, karena itu bukan merupakan 
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ilmu yang positif, melainkan ilmu yang formatif.
27

 Dari pengertian ini kemudian 

dikatakan bahwa etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih bersifat 

praktis. 

 Sementara itu dikatakan oleh Karl Barth, kata ‚etika‛ yang berasal dari kata 

‚ethos‛ adalah sebanding dengan kata ‚moral‛ dari kata ‚mos‛. Kedua-duanya 

merupakan filsafat tentang adat kebiasaan. Karena itu secara umum etika atau moral 

adalah filsafat, ilmu, atau disiplin tentang moda-moda tingkah laku manusia.
28

 Di 

sini Karl Barth secara tegas memberikan penjajaran yang sama antara kata etika dan 

moral.  

 Pembicaraan tentang moral dan etika di kalangan Islam selalu dikaitkan 

dengan akhlak. Menurut Philip K. Hitti, ada tiga cara pandang yang berbeda di 

kalangan Islam ketika melihat persoalan akhlak. Pertama, melihat akhlak dalam 

hubungannya dengan ‚tertib sopan sehari-hari‛. Cara pandang ini disebut dengan 

istilah ‚popular philosophy of morality‛. Kedua, melihat akhlak dalam hubungannya 

dengan ilmu pengetahuan. Cara pandang ini disebut dengan istilah ‚philosophical‛. 

Ketiga, melihat akhlak dalam hubungannya dengan masalah kejiwaan. Cara pandang 

ini disebut dengan istilah ‚mystical-psychological‛.
29

 

 Mendasarkan pada tiga cara pandang di atas, secara sederhana dapat 

dikatakan mengenai adanya pendekatan teoritis dan praktis atas tingkah laku 

manusia. Pendekatan yang bersifat teoritis merupakan bagian dari usaha 

rasionalisasi terhadap tingkah laku manusia, atau berupa pikiran-pikiran logis 
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tentang sesuatu yang harus diperbuat oleh manusia. Sedangkan pendekatakan praktis 

menunjuk secara langsung kepada tingkah laku manusia. Tingkah laku ini bisa 

dilihat sebagai hasil pikiran logis manusia ketika menyadari kehidupan sosialnya. 

Misalnya mengenai perbuatan-perbuatan mana yang harus dilakukan, dan perbuatan 

mana yang mesti ditinggalkan. Mana perbuatan yang baik, dan mana perbuatan yang 

buruk. 

 Namun demikian haruslah dipahami bahwa pembicaraan mengenai akhlak 

tidak semata-mata merujuk kepada masalah kesopanan belaka, melainkan merujuk 

kepada pengertiannya yang lebih mendasar berkaitan dengan pandangan hidup 

tentang baik dan buruk, benar dan salah. Pandangan yang demikian terlihat dalam 

batasan akhlak yang diberikan oleh Ahmad Amin. Ia menegaskan bahwa akhlak 

ialah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang 

seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya, menyatakan 

tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan itu, dan menunjukkan jalan 

untuk melakukan apa yang harus diperbuatnya.
30

  

 Pandangan yang lain dikemukakan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-

Ghazali atau yang lebih dikenal dengan nama Imam al-Ghazali. Dalam kitabnya 

yang berjudul Ihya Ulumuddin dikatakan bahwa akhlak berarti mengubah bentuk 

jiwa dari sifat-sifat yang buruk kepada sifat-sifat yang baik. Akhlak yang baik dapat 

mengadakan perimbangan antara tiga kekuatan dalam diri manusia, yaitu kekuatan 

berpikir, kekuatan hawa nafsu, dan kekuatan amarah. Akhlak yang baik seringkali 

bertentangan dengan kegemaran manusia.
31
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 Dengan demikian moral adalah sebuah pengetahuan budi pekerti yang 

membedakan antara mahkluk hidup lainnya dan menjadi tolak ukur manusia menilai 

baik dan buruknya seseorang yang menyangkut perilaku terhadap orang lain atau 

tingkah laku dalam bermasyarakat. 

C. Hubungan Pendidikan Agama Islam dengan Nilai Moral 

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berasaskan ajaran atau tuntunan 

agama Islam dalam usaha membina dan membentuk pribadi-pribadi muslim yang 

bertakwa kepada Allah swt., cinta dan kasih sayang kepada kedua orang tua serta 

sesamanya, memberi kemaslahatan bagi diri dan masyarakat pada umumnya.
32

 

Pendidikan Islam merupakan pengembangan pemikiran, penataan perilaku, 

pengaturan emosional, hubungan peranan manusia dengan dunia ini, serta bagaimana 

manusia mampu memanfaatkan dunia sehingga mampu meraih tujuan kehidupan 

sekaligus mengupayakan perwujudannya. Seluruh ide tersebut, telah tergambar 

secara utuh dalam sebuah konsep dasar yang kokoh. Islam pun telah menawarkan 

konsepsi akidah yang wajib diimani agar dalam diri manusia tertanam perasaan yang 

mendorongnya pada prilaku yang normatif yang mengacu pada syariat islam. 

Perilaku yang dimaksud adalah penghambaan manusia berdasarkan pemahaman atau 

tujuan penciptaan manusia itu sendiri, baik dilakukan secara individual maupun 

kolektif.
33

 

Di dalam pendidikan agama Islam, moral dan etika merupakan istilah yang 

menunjukan kepada aplikasi nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah 
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laku. Walaupun istilah moral dapat menunjuk kepada moral baik atau moral buruk, 

namun dalam aplikasinya orang dikatakan bermoral jika mengaplikasikan nilai-niai 

kebaikan dalam perilakunya. Sementara orang yang berperilaku buruk seperti egois, 

tidak amanah, tidak bertanggungjawab, dan individualis, dikatakan sebagai orang 

yang tidak bermoral.
34

 

Aspek keimanan dan keyakinan menjadi landasan akidah yang mengakar dan 

integral serta menjadi motivator yang menggugah manusia untuk berpandangan ke 

depan, optimis, sungguh-sungguh dan berkesadaran. Aspek syariat telah 

menyumbangkan berbagai kaidah dan norma yang dapat mengatur perilaku dan 

hubungan manusia. Pendidikan merupakan sarana pengembangan kepribadian 

manusia agar seluruh aspek di atas menjelma dalam sebuah harmoni dan saling 

menyempurnakan. 

Gambaran diatas membuktikan betapa perlunya prinsip mutlak yang 

mengatur konsep pendidikan manusia. Dengan demikian, kita terjebak pada teori-

teori buatan manusia yang cenderung sarat dengan perselisihan antar ahli. Ternyata, 

Islam menawarkan prinsip pendidikan yang sesuai dengan kondisi seluruh manusia, 

baik kondisi sosialnya, psikologisnya dan lain-lain. 

Dengan demikian mantaplah konsep yang mengatakan bahwa pendidikan 

Islam bertujuan untuk mengembangkan akal manusia yang disempurnakan dengan 

pengembangan jasmaniah, demi terciptanya generasi yang memiliki moralitas yang 

baik. 

Allah swt. berfirman dalam surah Ar-Rad/13: 11. 
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بَ  ِ َ ٠َ غ ١  ط  َل   َ َّٰللاه َّْ ۗا   َ َّٰللاه ط  ِْ َا  ْٓ  ِ َ ٗٗ  ٔ ْٛ ٠َ ْحف ظ  ٖٗ ف  ٍْ َذ  ْٓ  ِ  ٚ َ  ٗ ٠َ س ٠ْ  ٓ َث ١ْ
ْْۢٓ   ِ َ ؼ م  ٰجث   ِ َ ٗٗ بٌَ   ِ اَ ْٚ ٠َ غ ١  ط  حٝه َح  ٍَ ْٛ ث م 

ايٍَ َّٚ َ ْٓ  ِ َ ٖٗ  ٔ ْٚ َز  ْٓ   ِ َ ُْ  ٙ بٌَ   ِ  ٚ َۚ ٗٗ  ٌ زََّ ط   ِ َ ًءاَف ال  ْْۤٛ َؼ  ٍَ ْٛ ث م   َ ّٰللاه ازَ  ا ش آَا ض   ٚ َ ُْۗ  ٙ ْٔف ؽ   ث ب 

 

Terjemahnya: 

‚Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, 
dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.‛

35
 

Ayat ini berbicara tentang dua macam perubahan dengan dua pelaku. 

Pertama, perubahan masyarakat yang pelakunya adalah Allah swt. dan kedua 

perubahan keadaan diri manusia yang pelakunya adalah manusia. Perubahan yang 

dilakukan Tuhan terjadi secara pasti melalui hukum-hukum masyarakat yang 

ditetapkannya. 

Berdasarkan ayat tersebut, bahwasanya pembinaan masyarakat khususnya 

pada aspek moral dititik-beratkan pada manusia itu sendiri, Allah hanya 

menyediakan fasilitas yaitu berupa akal pikiran untuk menilai yang baik dan yang 

buruk. 

Dari sini disimpulkan bahwa jalan pertama dan utama yang diajarkan al-

Quran untuk membina masyarakat dari dekadensi moral adalah kerja dan usaha yang 

diwajibkan atas setiap individu yang mampu. Disinilah perlunya pembinaan akhlak 

dan moral generasi agar tidak terjebak dengan keadaan saat ini, keadaan yang hingar 

bingar akan globalisasi, akses dunia maya, dan kebebasan manusia untuk bertingkah 

laku buruk. 
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Pada dasarnya, pendidikan yang bertujuan mewujudkan ketundukan, 

ketaatan, dan ibadah kepada Allah swt., akan berakhir pada pengembangan perasaan 

kemasyarakatan yang lebih mulia dan terbuka pada kebaikan. Hal yang pertama kali 

diterapkan oleh para sosiolog adalah konsepsi tentang kemasyarakatan. Para 

sosiolog sepakat mengatakan bahwa masyarakat terbentuk akibat berkumpulnya 

sekolompok individu yang memiliki gambaran, tujuan atau kepentingan yang sama, 

dan semuanya bekerja sama untuk kepentingan tersebut, diantaranya mereka 

membiasakan untuk memulai kehidupan bersama, tolong menolong dan tanggung 

jawab.
36

 

Menurut Sunarti, pendidikan moral dan etika memiliki tujuan agar anak 

dibekali moral secara sejak pada dini antara lain yaitu: 

a. Mengetahui berbagai moral dan etika manusia.  
b. Dapat mengartikan dan menjelaskan berbagai moral dan etika manusia. 
c. Menunjukkan contoh perilaku bermoral dan beretika dalam kehidupan 

sehari-hari. 
d. Memahami sisi baik menjalankan perilaku bermoral dan beretika. 
e. Memahami dampak buruk bagi manusia yang tidak menjalankan moral dan 

etika yang baik.  
f. Melaksanakan perilaku bermoral dan beretika dalam kehidupan sehari-hari.

37
 

Pada hakikatnya perilaku moral dan etika berkaitan dengan hakikat martabat 

manusia itu sendiri sebagai makhluk mulia di muka bumi ini. Hakikat dan martabat 

yang ditunjukan dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya adalah dalam 

pembentukan hubungan yang harmonis antar sesama dan pembangun tatanan 

masyarakat yang tertib dan beradab. 
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Kondisi tersebut akan berdampak terhadap kebahagiaan individu serta 

kesejahteraan masyarakat luas. Dalam kehidupan bermasyarakat, aspek atau nilai-

nilai moral sangat dibutuhkan untuk digunakan sebagai panduan dalam perumusan 

aturan-aturan yang mengatur kehidupan. Pengabaian nilai moral dan etika yang 

menyebabkan perilaku yang tidak bermoral, lambat larut akan membentuk budaya 

dan peradaban yang menunjukan penurunan hakikat dan martabat manusia. 

Menyadari penting dan mendesaknya pendidikan moral, maka pendidikan Islam 

mempunyai peran mendasar bagi terwujudnya perilaku manusia yang bermoral dan 

beretika. 

 Memiliki moral dan etika sangatlah penting bagi manusia. Urgensi moral dan 

etika ini tidak saja dirasakan oleh manusia dalam kehidupan perseorangan, tetapi 

juga dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, bahkan juga dirasakan dalam 

kehidupan berbangsa atau bernegara. Moral dan etika adalah mustika hidup yang 

membedakan makhluk manusia dari makhluk hewani. Bahwasannya moral dan etika 

adalah kelakuan yang mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia 

yang dilaksanakan sebagai pengawas.
38

 Jika etika telah lenyap dari diri masing-

masing manusia, kehidupan ini akan kacau balau, masyarakat menjadi berantakan. 

Begitu banyaknya hal yang dapat menyebabkan kemerosotan etika (dekadensi 

moral) yang dapat menimbulkan etika buruk atau perilaku tercela.
39
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BAB III 

ANALISIS KONTEN KEPADA JAUH YANG DEKAT 

A. Selayang Pandang Buku Kepada Jauh yang Dekat 

 Buku Kepada Jauh yang Dekat adalah buku sehimpun esai yang ditulis oleh 

Arief Balla dan diterbitkan oleh Orbit Indonesia yang beralamat di Jl. Prayan 1 No. 

80 B Condongcatur Sleman, Yogyakarta. Tahun 2019 adalah tahun cetakan pertama 

untuk buku yang berukuran 14x21 cm dengan 326 halaman ini. Buku ini  mempunyai 

62 esai. Esai-esai pada buku ini ada yang membahas pengalaman penulis dan ada 

juga yang membahas tentang fenomena lingkungan masyarakat. 

 Adapun pandangan beberapa orang ternama turut membuat khalayak dibuat 

dengan buku Kepada Jauh yang Dekat. 

 ‚Merantau itu melangkah keluar dari lingkar nyaman dunia kita. Menulis itu 
membuka peluang ditilik kritis oleh siapa saja. Tapi merantau dan menulis 
menjanjikan imbalan tak ternilai bagi kebaikan diri. Dua hal ini dilakukan 
Arief Balla dengan senang hati.‛ A. Fuadi, novelis, alumni Fulbright.  

‚Memungut remah kenangan di rantau dan menyatukannya dalam satu episode 
dibutuhkan kelihaian. Lihai memperdaya langit untuk melewati samudra. 
Kepada Jauh yang Dekat mengingatkan pengalaman rantau dua dekade lalu. 
Berdamai dengan keterasingan, menyiasati sepi dengan kesibukan. Satu yang 
kupesan ketika penulis hendak meninggalkan tanah Makassar, toleran di tanah 
rantau tidak harus menanggalkan yakinmu. Teruslah memerdekakan diri...‛ 
Lily Thamzil Thahir, edukator.  
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‚Membaca cerita-cerita Arief Balla, seperti ikut di belakangnya menyusuri 
perjalanan panjang untuk lepas dari kejumudan berpikir. Berasal dari orang tua 
yang tidak terlalu akrab dengan bangku sekolah, Arief keluar rumah di usia 
yang sangat belia. Ia menolak dimiskinkan oleh struktur dan kebudayaan. Ia 
merangkak, kadang sendirian, mencari pintu gerbang pengetahuan sampai ke 
negeri yang jauh. Apa yang telah ia capai kini adalah contoh baik etos para 
perantau pencari ilmu dari tempat kami sama-sama berasal. ‚Lao sappa deceng, 
lisu. Mappadeceng‛. Pergi mencari kebaikan, pulang untuk memperbaiki. Arief 
sudah melalui setengahnya, saya berharap Arief akan menyelesaikan yang 
setengahnya lagi.‛ Fauzan Mukrim, jurnalis CNN Indonesia TV. Penulis buku 
#dearRiver, #dearRain, Berjalan Jauh, dan Mencari Tepi Langit. 

‚Buku kumpulan esai karya Arief Balla ini bagus dan cocok untuk teman-
teman yang ingin merantau atau sekolah ke juar negeri khususnya ke Amerika 
Serikat. Dari buku ini, teman-teman akan memiliki gambaran mengenai 
kehidupan dan sistem perkuliahan di Amerika Serikat versinya Arief 
menceritakan alasannya merantau, Arief juga mempromosikan Indonesia 
ketika berada di Amerika Serikat.‛ Robinson sinurat, alumni Columbia 
University, awardee LPDP. 

 Beberapa esai dari buku ini menyimpan banyak nilai moral yang mengilhami 

penulis untuk ditelaah, fenomena yang berhubungan dengan moral dalam buku ini 

terkhusus yang bertema keadilan gender, rasisme, dan kesadaran lingkungan.  

B. Keadilan Gender  

 Fenomena gender yang dibahas dalam buku Kepada Jauh yang Dekat 

umumnya tentang kesetaraan gender. Dimana banyaknya fenomena kaum 

perempuan mengalami ketidakadilan, didiskriminasi, dibebankan harapan terlalu 

tinggi oleh masyarakat.  

 Fenomena ketidakadilan gender dibahas dalam buku Kepada Jauh yang 

Dekat pada judul esai: ‘Kita Sering Mempertanyakan Keperawanan, tetapi 

Keperjakaan?’ dan ‘Jika Ada Perempuan Murahan, Adakah juga Laki-laki 

Murahan?’ yang dari judulnya saja sudah terlihat jelas fenomena apa yang dibahas. 

 Masalah kaum perempuan adalah pemahaman terhadap konsep seks (jenis 

kelamin) dan konsep gender. Perbedaan terhadap kedua konsep tersebut perlu 
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dilakukan agar tidak ada keracunan dalam pemahaman tentang gender dan 

ketidakadilan gender. Ketidakjelasan makna seks dan gender mengakibatkan 

timbulnya kekeliruan dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam 

masyarakat. Seks (jenis kelamin) menpunyai arti pensifataan atau pembagian dua 

jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis 

kelamin tertentu.
40

 

 Perbedaan jenis kelamin tersebut meliputi perbedaan komposisi kimia dan 

hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis. Seks 

(jenis kelamin) dibedakan berdasarkan faktor-faktor biologis hormonal dan patologis 

sehingga muncul dikotomi laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin laki-laki ditandai 

dengan adanya penis, testis, dan sperma sedangkan perempuan mempunyai vagina, 

payudara, ovum dan rahim, perbedaan biologis tersebut bersifat kodrati atau 

pemberian tuhan dan tidak dapat diubah.  

 Konsep seks, gender dipahami sebagai suatu dasar untuk menentukan 

perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan. 

Sehingga gender juga dapat dipahami sebagai suatu konsep yang digunakan untuk 

mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial 

dan budaya non biologis.
41

 Konsep gender tersebut mengacu pada seperangkat sifat, 

peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan 

perempuan akibat bentukan budaya dan lingkungan masyarakat dimana tempat 

individu tumbuh dan dibesarkan. Pengertian gender tersebut berimplikasi pada 

munculnya pandangan bahwa perempuan memiliki sifat feminim, diantaranya 

                                                           
 

40
Tabroni, Pendidikan kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, Civil Society dan 

Multikulturalisme, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2007), h. 228. 
 

41
N. Umar, Argumen Kesetaraan Gender: Persepektif, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 35. 



38 
 

 

lembut, cantik, emosional dan keibuan sedangkan laki-laki memiliki sifat maskulin, 

diantaranya sebagai pribadi yang memiliki karakteristik kuat, rasional dan perkasa. 

Perbedaan sifat laki-laki dan perempuan merupakan suatu kodrat pemberian tuhan 

yang tidak perlu dipertanyakan lagi. 

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, kaum perempuan masih 

dianggap sebagai kelas dua oleh sebagian masyarakat yang belum memiliki 

sensitivitas gender.
42

 Apresiasi terhadap kaum perempuan belum sepenuhnya 

tercermin dalam pola perilaku masyarakat kita. Padahal al-Quran sebagai kitab suci 

secara normatif sangat menghargai perempuan sebagaimana ungkapan Abdul 

Mustaqim, bahwa al-Quran dengan tegas memandang laki-laki dan perempuan setara 

di hadapan Allah.
43

 Hal ini terbukti banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang 

kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Untuk lebih jelas, berikut ini ada 

beberapa variable kesetaraan yang dapat diidentifikasi, antara lain;  

a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba.  

Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pengabdian. 

Perbedaan yang dijadikan ukuran untuk memuliakan atau merendahkan derajat 

mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt., Allah 

berfirman dalam QS az-Zariyat/51: 56.  

 َْ ١ ْؼج سٚ   ٌ َ َإ َلَّ ٔػ  ٱْْل   ٚ َ َّٓ ٌْج  َٱ ٍ ْمث  بَذ   ِ  ٚ  

Terjemahnya:  

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku.  
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b. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di bumi. 

Selain sebagai hamba, manusia juga diciptakan untuk menjadi Khalifah yang 

tunduk dan patuh kepada Allah swt. dalam QS al-An’am/6 ayat 165.  

 

َُْۗ بَٰٓاٰجىى   ِ َ ْٟ َف  ُْ و   ٛ ١ ْجٍ  ٰجٍثٌَ   َث ْؼٍضَز ض  ق  ْٛ َف  ُْ ى  َث ْؼض  ف غ  ض   ٚ َ َاَْل ْضض  ىِٕف 
ٍْٰۤ َذ  ُْ ؼ ٍ ى  َج  ْٞ َاٌَّص   ٛ  ٘  ٚ  

َ َُ ١ْ ح  َضَّ ض  ْٛ ٌَ غ ف  ٗٗ َّ أ   ٚ َ م بة ِۖ ٌْؼ  َا ٠ْغ  َؼ ط  ثَّه  َض  َّْ ا   

Terjemahnya:  

Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia 
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, 
untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya 
kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (ke-Esaan 
Tuhan).  

 Ayat-ayat tersebut sebagai bukti ajaran al-Quran secara normatif dengan 

tegas memandang laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan yang sama dalam 

kehidupan individual maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep kesetaraan yang 

ideal tersebut menggambarkan harapan Islam yang besar untuk mewujudkan 

keadilan dalam segala lini kehidupan manusia baik dalam bidang spiritual maupun 

karier. Namun kenyataannya masih ada kesenjangan antara normatif (yang 

semestinya) dan historis (kenyataan).  

C. Rasisme 

 Fenomena rasisme yang dibahas dalam buku Kepada Jauh yang Dekat 

umumnya adalah pengalaman Arief Balla. Fenomena rasis dalam buku ini 

diantaranya berjudul esai: ‘Rasis’, ‘Kita Memang Sudah Rasis Sejak dalam Alam 

Pikiran’, dan ‘Kalau Bule Cantik, Memangnya Kengapa?’   
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 Membahas fenomena manusia dalam memandang perbedaan ras, warna kulit, 

hingga derajatnya di masyarakat. 

 Rasisme adalah prasangka berdasarkan keturunan bangsa, perlakuan yang 

berat sebelah terhadap suku bangsa yang berbeda-beda, pahama bahwa ras sendiri 

adalah ras yang paling unggul. Rasisme merupakan salah satu bentuk khusus dari 

prasangka yang memfokuskan diri pada bentuk fisik diantara manusia.
44

  

 Sejarah mencatat perjalanan panjang terkait dengan rasisme di berbagai 

belahan dunia. Di Amerika, isu rasial menjadi sorotan yang paling menyedihkan 

dalam negeri dan kegagalan terburuk dari sebuah negara adidaya yang sangat 

berpengaruh dalam dunia lnternasional.
45

 

Di Afrika dikenal politik Apartheid Afrika Setatan yang memunculkan 

tokoh-tokoh peiuang hak asasi manusia seperti Nelson Mandela yang dengan gigih 

memperiuangkan persamaan hak antara bangsa Afrika kutit hitam dan keturunan 

kulit putih yang berkuasa pada saat itu. Di Inggris, kemurnian rasial dan superioritas 

serta kepentingan ekonomi dalam negeri menimbulkan penindasan terhadap para 

budak kulit hitam demi memelihara keturunan bangsa lnggris.
46

 

Dampak rasialisme bagi ras yang menguasai, secara politik, ras ini mendapat 

kebebasan untuk menjalankan sistem politik yang mereka kehendaki demi menjaga 

kekuasaannya agar tidak terancam oleh pihak-pihak lain. Secara ekonomi, ras ini 

menguasai aspek-aspek ekonomi yang mendatangkan banyak keuntungan. 

Kehidupan ekonomi yang terus meningkat menuju kemakmuran mendorong 

pengembangan SDM yang semakin maju dalam menggali SDA yang ada. Secara 
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sosial, ras yang "unggul" mendapat posisi atau berada pada level yang nyaman dalam 

bersosialisasi. Mereka dapat berinteraksi dengan bebas di dalam kelompoknya, dapat 

mengekspresikan ide-idenya dengan bebas, mengembangkan potensi secara 

maksimal tanpa rasa takut akan dihalang-halangi. lntinya, status sosial mereka 

berada dalam payung "kemerdekaan," bebas daritekanan atau penguasaan pihak lain.  

Dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, ras yang "unggul" mendapat 

kebebasan dalam menempuh pendidikan setinggi mungkin. Mereka bebas menguasai 

ilmu pengetahuan dan mengembangkannya untuk kepentingan-kepentingan mereka. 

Andre Gorz berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dengan suatu cara tefientu 

dibentuk dan dikembangkan oleh ras yang berkuasa supaya kekuasaannya tidak 

terancam.
47

 Kemajuan teknologi yang dihasilkan dapat dinikmati atau dimanfaatkan 

secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan hidup. Dari segi kultural, mereka 

menguasai dan mengembangkan kebudayaannya secara maksimal. Karya-karya seni 

dikembangkan dan disosialisasikan secara luas. Dengan demikian kebudayaan ras ini 

semakin dikenal dan akhirnya inendongkrak posisinya sebagai ras yang "benar-benar 

unggul" dibandingkan dengan ras-ras lainnya. 

Dampak rasialisme bagi ras yang didiskriminasikan secara politik, mereka 

dikekang, ditindas, dan dikuasai sepenuhnya oleh ras yang menguasainya. Mereka 

tidak dapat menyuarakan keluhan, bantahan atau usulan terhadap ras yang 

menguasai mereka karena segala sesuatu ditentukan oleh pihak penguasa. Kalaupun 

mereka terpaksa mengapresiasikannya, hal itu hanya dimungkinkan dengan 

pemberontakan atau perlawanan yang pada akhirnya selalu membuahkan kegagalan 

dan penderitaan yang lebih memprihatinkan lagi.  
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Dalam bidang ekonomi, SDA mereka dieksploitasi secara besar-besaran 

tetapi mereka sendiritidak menikmati hasilnya. SDM mereka dimanfaatkan secara 

paksa untuk menyukseskan perekonomian ras yang menguasai mereka. Tenaga 

mereka terkuras untuk bekerja keras agar para "tuan" mendapatkan banyak 

keuntungan dari hasil kerja keras mereka. Kehidupan ekonomi mereka tidak 

menentu, mereka sepenuhnya bergantung pada ras yang menguasai mereka. 

Kalaupun mereka memiliki sedikit lahan untuk dikelola, hasilnya sangat jauh dari 

apa yang mereka butuhkan. Kemiskinan dan kemelaratan merupakan situasi yang 

paling mungkin dari ketertindasan ekonomiyang mereka hadapi.  

Orang yang miskin secara material ekonomis, berlanjut pada kemiskinan 

akan pendidikan, kesehatan, kebebasan dan akhirnya juga menggerogoti 

identitasnya. Situasi ini sudah "inhuman" mereduksi manusia pada status benda, 

yang mudah dipermainkan dan dikuasai serta dicampakkan jika sudah tidak berguna 

lagi.
48

 Dari segi sosial, mereka terisolir dari masyarakat umum. Mereka dikucilkan 

dan selalu menjadi bulan-bulanan jika tidak taat kepada keinginan tuannya. Di 

Amerika, diskriminasi sosial mengakibatkan jurang pemisah yang sangat dalam 

antara warga kulit hitam dam warga kulit putih. 

Orang kulit putih tidak mengenal kompromi dalam menjalankan kontrol 

negara bagian untuk menjaga dominasi kulit putih dengan cara memanfaatkan posisi 

mereka di Pemerintahan Nasional di Washington. Masyarakat wilayah selatan 

(1880-an) memberlakukan pemisahan sosial yang kaku antara orang kulit putih dan 
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hitam, serta mentolerir kekerasan rasial.
49

 Kekerasan dan intimidasi merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang-orang kulit hitam di Amerika. 

 Dari segi hukum, ras yang lemah selalu menjadi obyek penindasan. Aturan 

aturan yang dibuat seringkali bersifat mengikat dan membatasi hak-hak mereka. "Di 

Amerika, orang-orang kulit putih bersatu dalam organisasi seperti Ku Klux Klan, 

yang mengintimidasi orang kulit hitam dan mencegah mereka untuk menggunakan 

haknya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa rasisme mengakibatkan kerugian 

besar pada pihak yang lebih lemah alau ras yang dikuasai. Mereka tidak dapat 

mengembangkan diri karena berada di bawah pengaruh pihak lain. Secara psikologis, 

mereka terbelengggu dan tertindas dari berbagai aspek kehidupan. lnilah yang 

menyebabkan kemerosotan secara psikis maupun fisik dan ketertinggalan yang 

sangat jauh dari para ‘penguasa’ yang mendominasi mereka. Sebagai pihak yang 

menjadi obyek, ras ini didominasi dalam seluruh aspek kehidupannya. Dapat 

dikatakan bahwa mereka sebagai ‘korban’ dari berkembangnya paham rasisme. 

 Fenomena rasisme dibahas dalam buku Kepada Jauh yang Dekat pada judul 

esai: ‘Rasis’, ‘Kita Memang Sudah Rasis Sejak dalam  Alam Pikiran’, dan ‘Kalau 

Bule Cantik, Memangnya Kengapa?’  

D. Kesadaran Lingkungan 

 Fenomena lingkungan dibahas dalam buku Kepada Jauh yang Dekat pada 

judul esai: ‘Tabe’ Sampah-ta’ dan ‘Ceramah Ramah Lingkungan’. Kedua esai 

tersebut membahas tentang kesadaran lingkungan masyarakat khususnya di 

Indonesia. 
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 Kesadaran lingkungan adalah keadaan seseorang yang memiliki pengetahuan 

yang mendalam tentang hal yang mempengaruhi manusia dan hewan sehingga dapat 

terlihat dari perilaku dan sikapnya. Dengan demikian, seseorang yang memiliki 

kesadaran lingkungan akan terlihat dari pengetahuan yang dia miliki, caranya 

menyikapi lingkungan, serta perilakunya terhadap lingkungan.
50

 

 Pada abad ke-21, lingkungan sering kali dibicarakan dan menjadi topik yang 

diperhatikan, karena pada zaman ini lingkungan tidak hanya menjadi isu lokal, tapi 

juga termasuk dalam perbincangan isu global  setelah demokrasi dan HAM. Adanya 

lingkungan memberikan pengaruh penting dalam kehidupan makhluk hidup. 

 Lingkungan sebagai bagian penting dari kehidupan manusia, tentunya 

menjadi kesatuan yang perlu untuk dijaga dan dilestarikan karena kerusakan 

lingkungan bisa menjadikan masalah besar bagi manusia. Saat ini kemusnahan 

lingkungan di dunia, terutama di Negara Indonesia telah mendapatkan atensi khusus. 

Adanya pemicu pemanasan global yang merusak ekosistem lingkungan, maka hal 

tersebut akan terjadi bencana alam seperti langkanya sumber mata air, kekeringan, 

banjir, tsunami, tanah longsor, dan bencana yang disebabkan oleh manusia seperti 

polusi udara, pencemaran air dan kebakaran hutan.
51

  

 Potensi  kerusakan lingkungan perlu dihindari dengan adanya kesadaran 

manusia. Pendidikan agama Islam termasuk mata pelajaran yang wajib terintegerasi 

dengan pemahaman lingkungan hidup. Mengingat agama Islam sangat berhubungan 

erat dengan lingkungan hidup. Erwati Aziz dalam bukunya ‘Upaya melestarikan 

Lingkungan Melalui Pendidikan Agama Islam’ menyebutkan bahwa pendidikan 
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agama Islam menjadi dasar dalam menjaga lingkungan hidup, sebagai patokan dan 

ujung tombak dalam pendidikan, tentunya pendidikan agama Islam berperan dalam 

memahami konsep peduli lingkungan. Pernyataan ini memberikan kesan bahwa 

pendidikan Islam dijadikan sebagai model dalam menjaga dan melestarikan 

lingkungan hidup.  

 Kemudian Erwati Aziz menambahkan bahwasanya pendidikan agama Islam 

kurang mendapat perhatian. Pendidikan agama Islam hanya sebuah doktrin dari 

sebuah ajaran. Hal ini kurang ada ada tindak implementasi nilai-nilai Islam yang 

terakomodir dengan lingkungan. Agar pembinaan dan pelestarian lingkungan perlu 

adanya kurikulum yang terintegrasi antara PLH dan PAI.
52

 Hal ini dilakukan agar 

ada kausalitas antara nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam menjadikan 

lingkungan sebagai bahan perenungan untuk menjadi manusia yang sempurna. 

 Dengan demikian, pendidikan sangat mempengaruhi pola berifikir manusia 

sekaligus dapat mengubah karakter manusia melalui pembiasaan sikap peduli 

lingkungan, oleh karena itu, setiap mata pelajaran harus memuat tentang pendidikan 

lingkungan hidup, khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam.  
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BAB IV 

NILAI-NILAI MORAL DALAM BUKU KEPADA JAUH YANG DEKAT 

A. Tema Keadilan Gender 

1. Judul Esai ‘Kita Sering Mempertanyakan Keperawanan, tetapi 

Keperjakaan?’ 

 Dalam esai ini Arief Balla bercerita tentang pengalamannya dalam pergaulan 

laki-laki yang membuatnya paham dengan ungkapan ‚Sudahji kau ambil bagianmu?‛ 

(Apakah kamu sudah mendapat jatah dari pasanganmu?), sebuah ungkapan konotatif 

yang bernilai negatif. 

Saya bersahabat baik dengan banyak teman laki-laki dari yang jomblo karatan 
sampai playboy setia (setiap tikungan ada). Saat perkumpul tentu obrolan bisa 
ngelantur sampai ke soal pacar. Pernah saya putus dengan pacar bertahun-
tahun dahulu dan mereka bertanya,  

‚Sudah ji kau ambil bagianmu?‛  

Saya paham maksudnya adalah kontak fisik seperti ciuman bibir atau 
hubungan seks. Saya menjawab dengan tertawa sambil mengernyitkan dahi. 
Kemudian saya mengerti jika hubungan seks adalah lumrah bagi sebagian dari 
mereka. Bahkan anehnya seringkali dianggap sebagai prestasi yang dengan 
bangga diceritakan kepada sesama temannya.  

Merusak kehormatan anak gadis orang yang telah setengah mati dibesarkan 
orang tuanya, itu prestasinya di mana?  

 Perlunya laki-laki (maupun perempuan) diedukasi perihal gender sejak dini, 

baik dilingkup keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Sehingga tidak ada lagi sikap 

yang menjijikkan dari laki-laki (maupun perempuan) dimana mereka berbangga diri 

telah melakukan seks diluar nikah.  



 

 

 Menurut Zakiah Daradjat keadaan sosial di lingkup keluarga hingga 

masyarakat tidak dapat dikatakan stabil, mulai dari rumah tangga, sampai ke luar, ke 

masyarakat ramai, banyak terdengar hal yang menggelisahkan dan mencemaskan. Di 

sana-sini terjadi pengacauan, penodongan, penipuan, perkosaan, pencurian dan 

sebagainya yang cukup membuat orang gelisah. Anak muda berandalan, yang selalu 

dipersalahkan dalam masyarakat itu, sebenarnya mereka adalah korban dari 

ketidakstabilan rumah tangga orang tuanya dan kegoncangan sosial yang menekan 

perasaan.
53

 

 Kegoncangan dan ketidakstabilan suasana akan menambah gelisah jiwa 

orang yang kurang tenteram. Apabila kegoncangan jiwa dan kegelisahan yang 

menjadi isi jiwa seseorang, maka lapangan berpikir logisnya akan menjadi terbatas 

dan tindakannya akan seringkali didorong oleh kegelisahan yang mencari sasaran 

keluar. Disinilah kita melihat dan mendengar banyaknya orang atau remaja yang 

berasal dari keluarga baik-baik menjadi pengganggu dan pengacau dalam 

masyarakat.  Mungkin ia akan berbuat mengganggu atau menggelisahkan orang, 

sekedar untuk mencari sedikit kelegaan batin buat sementara. Dengan demikian 

semakin sukarlah diatur tingkah laku dan moral pada umumnya.
54

 

 Penulis juga sependapat dengan apa yang dikatakan Zakiah Daradjat, bahwa 

permasalahan remaja dengan hasrat seksualnya bukan berasal utama dari kurangnya 

pendidikan seks dan gender akan tetapi dari latar belakang lingkungan yang kurang 

perhatian. 
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 Kehidupan di kota Makassar untuk anak perkuliahan apalagi mereka yang 

perantau dan jauh dari jangkauan orang tua tentu penuh dengan kebebasan. Indikasi 

terciptanya kost-kost putri adalah karena masyarakat kurang percaya dengan kost 

yang campur baur. Maraknya terjadi seks bebas dan juga pelecehan antar gender 

sering menjadi sorotan. 

(Lanjutan esai) 

Sebuah studi menguatkan fenomena seks bebas ini, Suatu studi di tahun 2016 
di Makassar menemukan 132 dari 400 atau setidaknya satu dari empat 
mahasiswa yang menjadi responden pernah melakukan hubungan seks. Tentu 
saja di luar nikah. 7 dari 10 di antaranya melakukan hubungan tanpa alat 
kontrasepsi. Bagaimana dengan kota-kota lain? Kehidupan begitu bebas dan 
terkikis moral adalah sebab yang menyuburkan pergaulan tanpa batas ini.  

Teman-teman saya bilang betapa enaknya saya tinggal di negeri barat sebab 
akan dengan mudah bermaksiat, mabuk-mabukan, dan berhubungan seks bebas. 
Mereka memang sudah berpikiran mesum sejak dari alam pikirannya.  

Teman-teman saya mungkin tidak salah-salah amat. Mereka benar bahwa saya 
tinggal di sebuah tempat dengan peluang melakukan apa pun yang saya mau 
dengan bebas tanpa mendapat sanksi moral dari masyarakat.  

Hanya sepelemparan jeruk dari apartemen saya, berjejer barbar yang buka 24 
jam yang penuh dengan cewek-cewek seksi. Tidak jauh dari pusat kota ada 
tempat di mana kau bisa menyaksikan penari telanjang. Tempat-tempat 
prostitusi atau jika hendak berhubungan seks cukup menjentikkan tangan di 
gadget. Dan saya kalau saya mau tidak perlu takut akan dilihat Jalu nama saya 
rusak. Tidak ada yang peduli. Tidak ada satpol. Bebas. Bisa jadi di Makassar 
misalnya saya takut melakukan hal demikian, sebab khawatir jika kedapatan. 
Satu hal yang tidak jadi soal di sini.  

Apalagi sebagai laki-laki. Saya sungguh tidak perlu mengkhawatirkan yang 
perempuan khawatirkan. Saya tidak perlu takut hamil apalagi khawatir istri 
saya misal tahu saya tidak perjaka. Memang bagaimana menentukan 
keperjakaan?  

Berbeda halnya dengan perempuan. Kalau sudah hamil sudah pasti tidak 
perawan. Jika tidak berdarah bisa jadi suaminya akan curiga ketika malam 
pertama misalnya. Walau tentu keperawanan tidak melulu soal selaput dara 
atau bukan, sebab bisa jadi pernah terjatuh dari sepeda ketika kecil.  

 Semenjak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengingatkan umatnya 

dari bahaya fitnah wanita, para ulama juga tidak henti-hentinya mengingatkan umat 
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ini dari ancaman tersebut. Banyak untaian nasihat mereka yang telah diabadikan di 

dalam literatur-literatur mereka. 

Yusuf Bin Asbath mengatakan,  

‚Seandainya aku mendapat amanah untuk menjaga baitulmal, saya optimis 
bisa melaksanakannya. Namun jiwaku tidak akan merasa aman jika dipercaya 
untuk berduaan dengan seorang wanita sekalipun dari kalangan negro, meski 
sesaat saja.‛

55
 

Sufyan Ats-Tsauri mengatakan,  

‚Silakan kau suruh aku menjaga rumah mewah penuh harta melimpah, namun 
jangan kau suruh aku menjaga wanita yang tidak halal bagiku meskipun berupa 
budak yang hitam legam.‛

56
 

Said bin Musayyib mengatakan,  

‚Tidak ada yang saya takutkan melebihi ketakutanku terhadap wanita‛. Kita 
lihat betapa beliau sangat takut dengan fitnah wanita, padahal usia beliau saat 
itu sudah menginjak umur 84 tahun. Tidak hanya itu, penglihatan beliau juga 
sudah rabun, itu pun yang bisa dipergunakan hanya tinggal satu mata. Namun 
demikian beliau masih tidak merasa aman dari fitnah wanita.

57
 

 Anak perempuan perlu diajar dengan tegas sehingga berbekas menjadi 

pertahanan diri bahwasanya barang berharga miliknya sungguh perhiasan dunia. 

Bahwa dampak berhubungan seksual akan lebih jera kepada perempuan daripada 

laki-laki. Dave Chappelle seorang komedian muslim asal Amerika Serikat pernah 

bercerita:  

Saya pernah melakukan pertunjukan untuk pengedar narkoba yang ingin 
membersihkan uang mereka. Suatu kali saya melakukan set (penampilan) yang 
sangat bagus, dan mereka memanggil saya ke ruang belakang. Mereka memberi 
saya uang tunai $25.000, saya bergegas ke kereta bawah tanah dan menuju 
Brooklyn pada pukul satu pagi. Saya tidak pernah ketakutan seperti itu dalam 
hidup. Tidak pernah dalam hidup saya memiliki sesuatu yang orang lain 
inginkan. Saya berpikir, ‚Ya Tuhan, jika orang-orang jahat tahu banyak uang 
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yang saya miliki di ransel ini, mereka akan membunuh saya untuk itu.‛ 
Kemudian saya berpikir: ‚Astaga, bagaimana jika saya selalu memiliki vagina? 
Itulah yang dihadapi wanita.‛ Jika pengedar narkoba yang sama memberi saya 
vagina dan berkata, ‚Masukkan ke dalam ransel Anda dan bawa ke Brooklyn,‛ 
Saya tidak akan menerimanya dan berkata, ‚Saudara, saya tidak sanggup 
menerima ini.‛

58
 

 Dari cerita tersebut, kita bisa memahami bahwa apa yang dimiliki perempuan 

sungguh membahayakan diri mereka sewaktu-waktu. Itulah mengapa perempuan 

takut (juga dilarang) keluar malam, itulah mengapa perempuan malu untuk lewat 

bila melihat kerumunan laki-laki di depannya. Seluruh tubuh wanita adalah barang 

berharga yang fitrahnya mengundang mata memandang. Itulah mereka diseru untuk 

menutup diri lebih tertutup dari laki-laki, mengenakan pakaian dalam yang lebih 

banyak daripada laki-laki.  

(Lanjutan esai) 

Seorang kawan bertanya dengan mengernyitkan dahi. ‚Memang perawan itu 
penting bagi kamu?‛  

Sama seperti keperjakaan, keperawanan bukan sekadar soal selaput darah atau 
bukan. Juga bukan soal sebatas kamu berhubungan badan dan itu soal pribadi 
masing-masing. Kita bisa menyebutnya itu hak tiap orang toh tiap dosa 
kembali pada diri sendiri. Lagi pula pergaulan bebas sudah lumrah dan biasa 
terutama di kota barangkali. Tetapi, hanya karena perbuatan itu biasa lantas 
bukan berarti perbuatan itu dibenarkan bukan?  

Keperawanan dan keperjakaan adalah soal nilai-nilai. Moral tentu urusan 
masing-masing. Menilai seseorang hanya dengan ukuran tersebut tentu terlalu 
naif rasanya.  

 Meskipun keperawanan adalah bukti moral, bukan berarti hilangnya 

keperawanan bisa memudarkan cinta pasangan suami istri. Bisa jadi keperawanan 

hilang karena kasus yang sering terjadi pada perempuan karene kecelakaan sepeda 

dan sebagainya. Apalagi cinta sejati dibangun bukan dari alasan keperawanan, 

ditambah lagi ketidakperjakaan tidak bisa dinilai serinci ketidakperawanan. 
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 Menurut Boyke keperawanan atau virginitas seseorang di tentukan oleh utuh 

tidaknya selaput dara yang di miliki, selaput dara yang letaknya sekitar 2-3 cm dari 

depan vagina hanya akan robek jika ada benda yang masuk dan merobeknya.
59

 

 Sedangakan menurut Wijaya istilah virginitas itu lebih menampakan masalah 

purity, sejauh mana seseorang menjaga kemurnian dirinya dan memandang aktivitas 

seksual sebagai aktivitas sakral yang hanya boleh dilakukan dalam ikatan 

pernikahan. Mereka yang telah melakukannya walaupun tidak merobek selaput dara 

di anggap telah kehilangan purity.
60

 Meskipun hilangnya keperawanan bisa dilihat 

secara langsung, baiknya masyarakat menilai keperawanan dari aktivitas seksual 

perempuan dan bukan dari tidak utuhnya selaput dara, karena ketidakutuhan selaput 

dara bisa disebabkan oleh banyak hal selain berhubungan seksual pranikah. Penulis 

menganggap pemikiran seperti ini cukup adil hingga munculnya cara dimana 

hilangnya keperjakaan juga bisa diketahui secara langsung. 

(Lanjutan esai) 

Dalam budaya dan agama kita terutama sebagai muslim tidak melakukan 
hubungan seks sebelum menikah adalah soal kehormatan dan harga diri. Ada 
nilai-nilai sakralitas di dalamnya. Barangkali dengan cara itu misalnya 
sehingga aturan agama tegas melarang mendekati zina.  

Yah, tentu melakukan hubungan suami istri sebelum menikah adalah zina dan 
menikah tidak serta merta menghapus dosa-dosanya. Semisal kita masih peduli 
dengan dosa misalnya. 

 Kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan begitu jauh rasanya bila 

ditilik kembali masalah keperawanan dan keperjakaan, dimana keperawan lebih 

diperhatikan oleh masyarakat bahkan pada masanya beberapa instansi pemerintahan 

pernah mewajibkan keperawanan.  
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 Baiknya masyarakat mengkritik keperjakaan sama halnya dan sama 

setaranya dengan keperawanan. Ketidakadilan masyarakat dalam menilai 

keperawanan tidak sama dengan menilai keperjakaan, hanya karena 

ketidakperawanan bisa terlihat secara fisik bukan berarti segala cemooh masyarakat 

ditekankan secara psikis kepada perempuan. 

 Salah satu hasil studi terbaru yang membahas ‚tes keperawanan‛ adalah 

makalah berjudul ‚Virginity testing: a systematic review‛ yang telah dipublikasikan 

di jurnal Reproductive Health pada 18 Mei 2017. Makalah ilmiah ini disusun oleh 

Rose McKeon Olson dari University of Minnesota, AS, dan Claudia García-Moreno 

dari Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization 

(WHO), dengan mempelajari 17 dokumen riset. Hasil studi mereka berdua 

menemukan bahwa ‚tes keperawanan‛ atau yang biasa juga disebut sebagai ‚tes dua 

jari‛ atau pun ‚pemeriksaan himen‛, ternyata tidaklah akurat untuk memprediksi 

status keperawanan seseorang. Selain itu, studi ini juga melaporkan bahwa ‚tes 

keperawanan‛ dapat menimbulkan kerugian fisik, psikologis, dan sosial bagi peserta 

yang menjalaninya.
61

 

 Sedangkan tes keperjakaan tidak pernah ada untuk calon pegawai, calon 

polisi, atau calon tentara. Di kedokteran pun belum ada cara untuk mengetahui 

keperjakaan. 

(Lanjutan esai) 

Untuk beberapa alasan, anak laki-laki sebenarnya jauh lebih membahayakan 
orang tua daripada anak perempuan jika dikaitkan dengan urusan zina.  

Selama ini perempuan selalu diingatkan berkali-kali untuk menjaga diri agar 
tidak berzina dan dengan begitu orang tua bisa selamat dari jilatan api neraka. 
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Anak perempuan adalah sumber aib, Dan aib tidak selalu soal malu, tetapi 
dosa.  

Sebaliknya, anak laki-laki rasanya amat jarang diperingatkan hal serupa. Anak 
laki-laki sering lebih diperingatkan jaga diri dari niat jahat orang lain, tetapi 
jarang misalnya agar tidak melakukan hubungan badan. Anak laki-laki tidak 
sering dikaitkan sebagai sumber aib.  

 Perlunya orang tua diingatkan dan diberikan pemahaman bahwa bukan hanya 

anak perempuan yang dijaga ketat agar tidak ditarik masuk neraka. Anak laki-laki 

juga perlu dibina atau diwaspadai sama adilnya dengan perempuan. 

 Pendidikan seks sedari dini sangat perlu dilakukan, meskipun terkadang 

pendidikan seks cukup sulit bagi para orang tua. Dalam menyampaikan pendidikan 

seks pada anak diperlukan teknik penyampaian yang sangat hati-hati. Oleh karena 

itu penyajian pendidikan seks memerlukan metode yang tepat, agar terarah dan 

mencapai sasaran yang sebenarnya, serta tidak mengarah pada hal-hal yang negatif. 

Menurut Ahmad Azhar Basir, bahwa pendidikan seks adalah berisi pokok-pokok 

sebagai berikut:  

1. Menanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan jiwa feminitas pada 
anak perempuan; 

2. Mengenalkan mahramnya; 
3. Mendidik anak selalu menjaga pandangan mata;  
4. Mendidik agar tidak melakukan ikhtilat; 
5. Mendidik agar tidak melakukan khalwat;  
6. Mendidik agar tidak melakukan jabat tangan atau bersentuhan dengan 

lawan jenis yang bukan mahramnya;  
7. Mendidik etika berhias; 
8. Memisahkan tempat tidur; 
9. Mengenalkan waktu-waktu berkunjung dan tata tertibnya;  
10. Mendidik agar menjaga kebersihan alat kelamin;  
11. Mengkhitan anak; 
12. Menjelaskan perihal haid.

62
 

(Lanjutan esai) 

Padahal laki-laki justru memiliki potensi besar untuk berzina tanpa khawatir 
aibnya diketahui. Bahkan seperti saya ceritakan di awal, tidak sedikit laki-laki 
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yang justru membanggakan diri setelah meniduri perempuan. Keperjakaan 
tentu tidak perlu jadi Soal. Siapa peduli?  

Brengseknya, lelaki seperti sering tidak tahu diri. Sudah tahu ia telah merusak 
anak gadis orang lain, tetapi berharap dapat istri baik-baik yang solehah dan 
perawan. Konsepnya kan kamu tidak berhak mengharapkan apa yang tidak 
kamu perjuangkan.  

Iya, tentu perkara selangkangan adalah perkara pribadi yang dengan mudah 
dapat ditutupi. Mungkin ada kondom dan alat kontrasepsi agar aman dari 
penyakit kelamin.  

Jika laki-laki berharap perawan sebagai tanda perempuan baik-baik tentu 
perempuan berharap melakukan hal serupa. Tentu ukuran kebaikan seseorang 
ada banyak, tetapi agama jugé jelas mengaturnya soal yang satu ini. Kita bisa 
menutupi dan menipu orang lain, tetapi bagaimana dengan Tuhan dan diri 
sendiri? 

 Perbedaan laki-laki dan perempuan pun ditentukan masyarakat tentang 

bagaimana penilaian Tuhan terhadap kedua gender tersebut, sehingga perempuan 

yang dijaga bagai permata malah berkonotasi sebagai kewaspadaan terhadap gerak 

gerik perempuan. 

 Kelebihan pada esai ini adalah penulis menggabungkan pengalaman pribadi, 

data fenomena seks bebas di dalam dan luar negeri, pelecehan, ketidakadilan 

permasalahan gender, dan perspektif gender dalam agama Islam dalam gaya bahasa 

yang cukup sederhana namun dipenuhi poin-poin penting sehingga memuaskan 

pembacanya. 

 Kekurangan pada esai ini adalah esai ini tidak membahas maskulinitas, 

sehingga tidak adil rasanya bila ketidakadilan gender hanya menyorot kaum 

perempuan saja. Cukup banyak kasus antar gender yang awalnya juga disebabkan 

dari tekanan pergaulan laki-laki yang mendorang personal tertentu untuk berlaku 

lebih dari standar norma. Betapa banyak laki-laki yang dipojokkan dalam 

pergaulannya hanya karena tidak pacaran, dan apabila sudah pacaran akan 

dipojokkan lagi bila belum pernah ‚berhubungan‛ dengan pacarnya. Hal ini peneliti 
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dapatkan dari cerita awal pada esai ini dengan memandang sudut pandang lain 

seperti bagaimana jika seseorang terdorong nafsunya hanya karena dorongan berupa 

pertanyaan, sarkas, bahkan cemooh dari teman pergaulannya, atau juga bagaimana 

bila ada seseorang yang belum kokoh imannya lalu karena dorongan-dorongan 

pergaulan jatuhnya rapuh di pergaulan ala barat di Amerika Serikat dimana 

seseorang bisa berzina dengan akses yang begitu mudah?  

2. Judul Esai ‘Jika Ada Perempuan Murahan, Adakah juga Laki-laki Murahan’ 

 Di esai ini, perbedaan antara perempuan dan laki-laki dikritik langsung 

melalui ungkapan ‚murahan‛ 

Tidak mudah menjadi perempuan di negeri kita tercinta. Dan tidak harus 
menjadi perempuan untuk memahami itu. Perempuan dengan segala hal yang 
melekat pada tubuhnya selalu dieksploitasi tidak hanya untuk kepentingan 
publikasi kecantikan dan kepentingan media pada umumnya, tetapi juga untuk 
kepentingan moral dalam standar tertentu oleh masyarakat.  

 Perlakuan masyarakat terhadap perempuan tidak lagi sebagai ‚perhiasan 

dunia‛, benar mereka punya nilai yang berharga namun nilai itu malah dipergunakan 

sebagai keuntungan semata. Contohnya di bagian pengiklanan, seringnya produk 

yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perempuan malah menggunakan 

perempuan sebagai penarik konsumen. 

 Perlunya perempuan tidak lagi dieksploitasi sebagai penarik perhatian untuk 

pengiklanan. Biasanya meskipun bukan iklan keperluan perempuan, perempuan yang 

cantik dan berbadan indah tetap dihadirkan sebagai penarik perhatian.  

 Perempuan menduduki posisi sekunder juga tampak dalam jurnalistik televisi 

terutama melalui saluran iklan. Jumlah karyawan laki-laki yang mengelola siaran 

televisi jauh lebih banyak daripada karyawan perempuan. Bahkan jika terdapat 

karyawan perempuan tidak memegang peranan penting yang menentukan kebijakan 
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penerbitan atau penyiaran, penyajian berita, feature dan opini.
63

 Pandangan 

hegemoni laki-laki secara otomatis akan menjadikan perempuan dan daya tarik 

seksual mereka sebagai objek.
64

 

 Ketimpangan peran dan relasi gender dinilai perlu ditinjau kembali, tetapi 

alternatif yang ditawarkan ternyata berbeda-beda sehingga muncul berbagai aliran 

feminis dengan alternatif teorinya masing-masing.
65

 Teori-teori feminis agaknya 

masih memerlukan perjuangan panjang karena diantara gagasannya ada yang dinilai 

kurang realistis, karena dunia politik merupakan bagian dari dunia publik. 

 Teori sosio-biologis yang mencoba mengelaborasi teori nature dan nurture 

beranggapan bahwa faktor biologis dan faktor sosial budaya menyebabkan laki-laki 

lebih unggul daripada perempuan. Fungsi reproduksi perempuan yang lebih rumit 

dianggap sebagai faktor untuk mengakses ke dunia publik, berbeda dengan laki-laki 

tidak mengalami hambatan tersebut sehingga kebanyakan perempuan menjadi 

korban termasuk dalam periklanan.
66

 Ironisnya, banyak diantara perempuan sendiri 

tidak menyadari bias iklan tersebut, bahkan menganggapnya sebagai suatu hal yang 

wajar dan tidak perlu dipersoalkan melalui iklannya. Televisi leluasa memperteguh 

pandangan, kepercayaan, sikap dan norma kaum perempuan yang sudah ada. 

Kepercayaan itu antara lain adalah pentingnya perempuan menjadi cantik secara 

fisik, bugar, ayu, ramping, muda dan sebagainya. 

(Lanjutan esai) 
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Penghakiman masyarakat dan media misalnya dalam kasus prostitusi 
menegaskan betapa perempuan selalu dipersalahkan. Sementara laki-laki tidak 
terlalu disorot. Iya sih, dalam beberapa kasus laki-laki memang ikut disorot 
lebih dominan, tetapi hanya jika ia figure publik dan itu pun jumlahnya tidak 
banyak. Kita bisa menghitungnya dengan jari tangan dan kaki saja. Selebihnya 
perempuan menjadi sorotan dan sudah tentu di masyarakat kita akan dicap 
‘perempuan murahan’.  

 Perlunya pada berita skandal, prostitusi, apalagi pelecehan, perempuan tidak 

dijadikan sorotan utama oleh media. Entah karena sudah membudaya, ataupun 

sengaja untuk menaikkan rating berita, perempuan lebih banyak disorot untuk minat 

pemirsa/pembaca berita. Misalnya seperti penelitian yang dilakukan Elsa Noviyanti 

dan Dewi Maria Herawati pada kasus prostitusi Vanessa Angel.
67

 

Berdasarkan analisis terhadap pemberitaan kasus prostitusi online yang 
melibatkan Artis Vanessa Angel pada media online Suara.com dan 
Kumparan.com dapat disimpulkan. Posisi (subjek) atau pencerita cenderung 
didominasi oleh laki-laki, sedangkan Vanessa Angel (perempuan) selalu 
diposisikan sebagai pihak yang diceritakan (subjek). Pada pemberitaan yang 
diteliti penulis menggunakan ragam sapaan dengan dominasi dari sudut 
pandang laki-laki sehingga pembaca dapat menafsirkan isi teks tersebut dari 
sudut pandang laki-laki. Hal inilah yang pada akhirnya bisa memunculkan 
penilaian dari sisi pembaca bahwa perempuan adalah mahluk kelas dua yang 
menjual tubuhnya kepada laki-laki hidung belang untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya.  

Representasi perempuan terhadap pemberitaan kasus prostitusi online Vanessa 
Angel pada media online Suara.com dan Kumparan.com edisi Januari dan 
Februari 2019. Perempuan direpresentasikan sebagai pemicu adanya kasus 
prostitusi online karena dianggap sebagai pihak yang menjadikan dirinya 
sendiri sebagai komoditas untuk dijual oleh mucikari kepada laki-laki yang 
membutuhkan jasa seks, dan memancing pelanggan dengan menyebarkan foto 
dan video porno dirinya. Pada pemberitaan ini yang diteliti juga Vanessa Angel 
dijadikan sebagai pihak yang dominan dan pelaku utama dalam adanya kasus 
prostitusi online tersebut.  

Representasi perempuan yang dijadikan objek dalam pemberitaan kasus 
prostitusi online dikalangan artis ini, dijadikan sebagai bentuk usaha untuk 
melenggangkan pemahaman bahwa laki-laki merupakan pihak yang mampu 
menguasai perempuan dalam bentuk informasi atau cerita yang dibuatnya. 
Representasi perempuan yang lemah, pasrah, yang gampang didiskriminalisasi, 
dieksploitasi, dijadikan komoditas serta berada dibawah dominasi dan 
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kekuasaan laki-laki. Hal inilah yang akhirnya menjadi lestari dalam 
masyarakat. 

 

(Lanjutan esai) 

Dahulu, saya sering mendengar frase ‘cewek murahan’ dari teman-teman saya. 
Frase ini merujuk pada cewek yang belum menikah dan selalu gonta ganti 
pacar. Dari bisik-bisik tetangga, obrolan di warung kopi, berita di koran atau 
televisi, saya sering mendengar ‘perempuan murahan’. Sebuah frase yang 
semakna dengan ‘cewek murahan’. Kata ‘perempuan’ hanya saja sering 
merujuk pada cewek yang sudah dewasa atau yang sudah menikah. 

Dalam konteks ini ‘perempuan murahan’ biasanya ditujukan kepada 
perempuan yang menjual tubuhnya. Juga perempuan yang dianggap merebut 
suami perempuan lain. Ada suatu waktu ramai sekali soal pelakor dan 
perempuannya akan mendapa Stempel ‘perempuan murahan’. Sementara laki-
lakinya sepi dari tuduhan yang heboh itu. Yang disalahkan perempuannya 
sebagai perempuan nakal atau kegatelan. Emang lakinya tidak nakal dan 
kegatelan juga gitu?  

 Streotip perempuan yang lemah dan tidak liar seperti laki-laki beranjak 

membuat mereka dikatai murahan bila berlaku tidak seperti perempuan yang bijak 

dalam bersikap. Perlunya masyarakat mengevaluasi kembali penggunaan kata 

‚murahan‛ pada ungkapan perempuan murahan. Karena penggunaan tersebut hampir 

tidak pernah disematkan kepada laki-laki, padahal bila yang dikatakan murahan 

adalah mereka yang genit, bukankah laki-laki juga terlibat pada sifat ini? Bukankah 

hubungan seks melibatkan dua kelamin?  

 Sama halnya pada esai yang ditulis Muhammad Miftah Fakhrizal
68

 

Membahas standar ganda antar gender memang tidak akan ada habisnya. 
Banyak sekali perbedaan perlakuan yang diberikan oleh masyarakat kepada 
laki-laki atau perempuan dalam kasus yang sama. Perlakuan standar ganda 
yang dekat dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemui saat perempuan 
memukul laki-laki secara sengaja. Biasanya perempuan akan menganggap itu 
sebagai bahan candaan yang lucu. Berbanding terbalik ketika laki-laki yang 
menyentuh perempuan, akan langsung dianggap sebagai pelecehan seksual. 
Selain itu, sudah banyak fenomena perempuan yang mengunggah foto 
pribadinya di sosial media dengan pakaian minim yang mendapatkan hujatan 
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maupun ujaran kebencian. Sedangkan perlakuan berbeda dialami laki-laki 
ketika melakukan hal yang sama.  

 Standar ganda ini biasa disebabkan karena sebuah tradisi atau kebiasaan yang 

sudah ada di masyarakat sejak zaman dulu sehingga memunculkan stigma-stigma 

yang buruk. Seperti pada kasus diatas, karena perempuan selalu digambarkan 

sebagai sosok yang sopan dan anggun, maka berpakaian minim dan mengumbar 

aurat merupakan hal yang buruk. Contoh lainnya yaitu adanya perumpamaan bahwa 

laki-laki adalah kunci dan perempuan adalah gembok. Kunci yang bisa membuka 

semua gembok adalah kunci yang hebat sedangkan gembok yang bisa dibuka semua 

kunci adalah gembok murahan. Sehingga laki-laki yang bisa ‚menaklukkan‛ 

perempuan akan dianggap hebat, sedangkan untuk perempuan akan dianggap 

murahan. 

(Lanjutan esai) 

Bagi saya, masyarakat memang tidak salah-salah amat dengan hukuman sosial 
seperti itu. Kita hidup dalam tatanan sosia| budaya dengan seperangkat nilai 
dan norma yang diyakini dan dijunjung bersama. Anggota masyarakat yang 
dianggap menyimpang bisa mendapat hukuman sosial karena dianggap 
merusak peradaban masyarakat. Biasanya hal ini terjadi terkait dengan 
moralitas. Sudah kita tahu betul bahwa perkara seks dalam masyarakat kita 
bukan sekadar hubungan fisik belaka. Perkara seks melibatkan seperangkat 
nilai-nilai hidup yang diyakini dari sisi agama dan adat.  

Landasan masyarakat menghakimi perempuan murahan dilandaskan sebab 
melakukan hubungan seks bukan dengan pasangan yang terikat pernikahan 
adalah perbuatan zina. Sebuah perbuatan yang dianggap dosa besar. Dali] 
dalam agama tentang zina setahu saya cukup jelas. Lalu jika dikaitkan dengan 
budaya ketimuran kita, perbuatan asusila adalah soal martabat dan harga diri 
beserta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.  

Boleh saja seorang penulis di Qureta.com menulis ‘Vanessa Angel Berhak Jual 
Diri’ tetapi harus diingat bahwa ia hidup dalam masyarakat yang percaya pada 
nilai yang bertentangan dengan perbuatannya.  

Penulis tersebut menyokong argumentasinya dengan mendasarkan pada John 
Lock, David Hume, Herbert Spencer, Ayn Rand, Robert Nozick, dan David 
Boaz. Kesemua dari mereka adalah pemikir -seberapa pun hebatnya- mewakili 
pandangan Barat. Menggunakan pandangan pemikir Barat untuk menghakimi 
pandangan Timur adalah kontradiktif. 
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Nilai-nilai yang mereka yakini tidak sama dengan nilai-nilai yang diyakini 
masyarakat kita. Tidak serta mereka pemikir besar langsung auto cocok 
dipakai untuk meneropong persoalan yang sama di tempat berbeda.  

Mereka besar, tumbuh, dan hidup dalam budaya yang tidak mempersoalkan 
seks sebagai bagian dari norma hidup mereka. Yah, sama dengan budaya di 
kota tempat saya tinggal sekarang yang hidup dengan nilai-nilai Barat itu. 
Mereka mau melacur dan seks bebas dengan siapa pun tidak ada masalah. Nilai 
dan norma di masyarakat sini tidak mempersoalkan itu.  

 Perbedaan budaya timur dan barat perlu ditinjau kembali mana yang sudah 

benar dan  mana yang perlu dipertimbangkan kembali bila ingin diterapkan pada 

masyarakat. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi budaya timur yang ketat 

terhadap seks bebas, perlunya kita tidak perlu melirik kepada pandangan budaya 

barat. Saling memahami akan budaya masing-masing adalah sikap yang baik dan 

yang seharusnya diterapkan oleh masyarakat kedua pandangan tesebut.  

 Menurut Malinowski, Budaya yang lebih tinggi dan aktif akan 

mempengaruhi budaya yang lebih rendah dan pasif melalui kontak budaya.
69

 Teori 

Malinowski ini sangat nampak dalam pergeseran nilai-nilai budaya kita yang 

condong ke Barat. 

(Lanjutan esai) 

Yang dipersoalkan tulisan ini adalah ketidakadilan kita sejak dalam pikiran 
kita memperlakukan perempuan dan laki-laki pada satu timbangan neraca yang 
sama. Ketika ada perempuan ketahuan maka ia dimaki sehina-hinanya dan 
jidatnya dicap ‘perempuan murahan’. Mereka dianggap sebagai perempuan 
yang tidak lagi memiliki harga diri. Tetapi, adakah juga laki-laki pernah 
disebut ‘laki-laki murahan’ dan ‘tidak punya harga diri’? Rasanya amat jarang. 
Padahal hubungan tidak terjadi tanpa transaksi atau hubungan dengan si laki-
laki.  

Laki-laki pun menikmati ‘keistimewaan’ ini tanpa perlu khawatir akan dicap 
‘pria murahan’, ‘nakal’, atau kegatelan, Nialnya laki-laki justru sering meledek 
perempuan dengan label. label yang sama. Laki-laki amat jarang dipersalahkan 
padahal lustru laki-laki yang sering jadi ‘perusak’.  

Tetapi mereka justru yang paling menuntut jika kelak calon istrinya harus 
solehah, perawan tanpa pernah tersentuh Orang lain, Saya kira laki-laki justru 
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jauh lebih berpotensi dan lebih bebas dalam melakukan hubungan seperti itu 
dibandingkan perempuan. Mereka tidak perlu khawatir hamil dan tidak perlu 
khawatir jika sudah tidak perjaka. Lah, mengukurnya tidak semudah menandai 
keperawanan perempuan kan?  

Padahal, selama ini perempuan selalu diwanti-wanti sebagaj sumber aib dan 
dosa. Memangnya laki-laki tidak? Perzinahan kan terjadi karena keduanya 
bukan karena perempuannya saja.  

Saya mengenal banyak laki-laki yang bangga sekali bercerita telah ‘merusak’ 
masa depan pacar atau mantannya. Bagi mereka dianggap sebuah prestasi. 
Merusak anak gadis orang lain yang setengah mati dibesarkan oleh kedua orang 
tuanya itu letak kebanggaannya di mana? Tapi yah itu tadi, mereka tidak perlu 
khawatir akan mendapat label ‘murahan’, ‘nakal’ dan semacamnya seperti 
perempuan.  

Malah laki-laki sering turut memaki perempuan sebagai ‘perempuan murahan’. 
Saya sering mendengarnya dari teman-teman laki-laki saya atau para orang tua 
laki-laki ketika mereka berbincang soal seks dan perempuan seperti lelucon 
yang sama sekali tidak lucu.  

 Ungkapan yang dibentuk masyarakat terhadap perempuan membentuk 

kesenjangan gender. Terdapat dua teori peran yang dapat digunakan untuk melihat 

peran sosial laki-laki dan perempuan. Dua teori tersebut adalah teori nature dan teori 

nurture. Teori nature adalah teori yang mengandaikan bahwa peran laki-laki dan 

perempuan merupakan peran yang telah digariskan oleh alam, sedangkan teori 

nurture adalah teori yang mengandaikan bahwa peran laki-laki dan perempuan 

merupakan peran yang dikonstruk/dibangun oleh kondisi sosial. Kedua teori peran 

ini senantiasa berjalan secara berlawanan.
70

  

 Namun di antara dua teori tesebut, teori yang kedualah yang dianggap 

mampu mengungkap problem-problem ketimpangan relasi sosial laki-laki dan 

perempuan. Walaupun solusi yang ditawarkan oleh teori nurture tidaklah benar 

sepenuhnya. Sebagai alat analisis teori nurture cukup memiliki peran yang penting. 

Praktik ketidakadilan gender selama ini muncul dalam bentuk praktik subordinasi 

dan marginalisasi. Hal ini disebabkan oleh kentalnya ideologi patriarki yang 
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mengakar dalam kehidupan masyarakat. Ideologi ini merupakan faktor determinan 

yang beroperasi di hampir seluruh segmen kehidupan. Para pejuang perempuan 

berpandangan bahwa subordinasi perempuan terjadi di semua institusi dan praktik-

praktik sosial, dimana kekuasaan laki-laki dan subordinasi perempuan bersifat 

struktural. Perspektif gender menjadi salah satu bentuk alat analisis untuk 

menyingkap fakta-fakta adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil dibalik 

perbedaan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. 

(Lanjutan esai) 

Dalam falsafah hidup masyarakat Bugis ada tiga ujung ‘tellu cappa’ yang harus 
dijaga laki-laki Bugis. Pertama ujung lidah, ujung badik, dan ujung kelamin. 
Saya melihat beberapa teman bangga memperlihatkan dan menjaga dengan 
ujung badiknya. Tetapi, ujung kelamin apa sudah dijaga juga belum?  

Tapi yah itu lagi, laki-laki auto bebas dari label-label yang selalu hanya 
ditujukan pada perempuan. 

 Bahkan nenek moyang telah mewasiatkan nasihat yang sangat berguna 

membangun peradaban manusia, salah satunya menjaga kemaluan. Perlunya 

masyarakat menanamkan kembali nasihat yang telah diwariskan oleh leluhur. Misal 

dalam falsafah hidup masyarakat Bugis ada tiga ujung ‘tellu cappa’ yang harus 

dijaga laki-laki Bugis.  

 Filosofi Tellu Cappa adalah filosofi ‚tiga ujung‛ yang telah ditampakkan 

pertama kalinya oleh lima bangsawan Bugis dari kerajaan Luwu pada abad XVII. 

Ujung pertama bermakna ujung lidah, artinya ketika etnis Bugis sedang melakukan 

diplomasi dan negosiasi kerja sama menggunakan bahasa yang santun. Ujung kedua 

adalah ujung kelamin, maknanya ketika etnis Bugis ingin menyambung tali 

persaudaraan dengan etnis lain, mereka akan menikahi putri raja atau putri 

bangsawan dan juga putri masyarakat asli di daerah tersebut. Ujung ketiga adalah 

ujung badik, simbol ini bermakna ketika etnis Bugis mempertahankan hak atau 
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membela diri maka ujung badik atau senjata lain yang akan menjadi pilihan terakhir 

untuk menyelesaikan masalah. Filosofi ini senantiasa melekat pada diri pribadi etnis 

Bugis ke mana pun merantau.
71

 

 Kelebihan pada esai ini adalah tema yang diangkat benar-benar sangat 

menarik sedari judul hingga kalimat terakhir, konten yang menyinggung 

pertumbuhan istilah-istilah yang membudaya dengan kesan patriarki meski tidak 

pernah berniat demikain. Hal yang benar-benar nurture secara turun temurun. 

 Kekurangan pada esai ini adalah kurangnya pembahasan dasar, teori, ataupun 

sejarah mengapa laki-laki bisa sedemikian membentuk problematika streotip gender. 

Sehingga bilamana dijelaskan, pembaca bisa kenal kejahatan seperti ini bermula dari 

apa.  

B. Tema Rasisme 

1. Judul Esai ‘Rasis’ 

 Dalam esai ini Arief Balla mengalami kejadian rasis dari seorang wanita 

lansia yang menyuruhnya untuk pergi dari Amerika Serikat. Ia tidak menanggapinya 

serius, menurutnya wanita itu berlaku rasis hanya karena wanita itu barangkali 

warga setempat yang jarang bertemu orang lain dari latar belakang berbeda. 

Saya tetap menatapnya dengan takaran senyum yang sama. Saya menduga ia 
perempuan tua yang kesepian, tidak berpendidikan tinggi, dan saya menduga ia 
tidak pernah keluar dari kota ini dan bergaul dengan orang-orang dari berbagai 
latar belakang. Saya curiga ia kader dari kaum sumbu pendek. Kaum yang 
mempersembahkan seluruh hati dan pikirannya untuk membenci hanya karena 
selentingan berita hoaks dan provokasi yang diimani sebagai kebenaran 
tunggal. la masih tetap mengumpat dengan kata-kata yang tidak terlalu saya 
dengar jelas, yang pasti kata-kata kemarahan dan umpatan. Tetapi, kata-
katanya gagal melukai hati saya sedikitpun, Saya tetap tersenyum. Sungguh 
tidak berfaedah meladeni Orang seperti ini. Masih dengan senyum yang tidak 
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berubah, saya agak membungkukkan, membalikkan badan dan meneruskan 
perjalanan. Saya terus berjalan sembari tersenyum dalam hati. Ia orang Amrik 
rasis pertama setelah bertemu ratusan atau mungkin ribuan orang Amrik yang 
baik. Saya memutuskan meneruskan senyum ini, sesekali menggeleng-
gelengkan kepala.  

 Rasisme juga datang dari sikap menutup diri dari lingkungan luar akibatnya 

mudah terprovokasi apapun yang dikatakan media. Banyak streotip yang telah 

merambat di masyarakat, misalnya seperti orang Asia yang pelit, orang kulit hitam 

yang gangster, orang kulit putih yang superior, dan masih banyak lagi karena 

pemberitaan media. 

 Media massa sebagai kanal milik bersama harus menjadi media yang tidak 

semata mementingkan kalkulasi untung-rugi dalam tayangannya, tetapi juga harus 

mampu membawa kepentingan umum dengan tidak abai terhadap entitas kelompok 

lainnya. Laku rasialisme di media massa seperti konstruk tubuh ideal dengan 

memberi ruang luas pada kelompok ras dominan, dan abai terhadap keberadaan 

kelompok ras lain hendaknya segera ditinjau ulang. Media massa harus sensitif 

terhadap isu sosio-kultural untuk benar-benar memainkan perannnya sebagai 

penyambung lidah rakyat, termasuk mereka yang termarginalkan secara kultural.
72

 

(Lanjutan esai) 

Barangkali ini karma. Akhir-akhir ini di negeri saya tercinta, orang-orang juga 
membenci karena warna kulit, suku, agama, dan bahkan karena beda pilihan 
meski seagama. Apakah mereka mewakili suku, agama, dan bangsanya? Tidak. 
Sama seperti perempuan berkulit putih yang tua itu. la tidak mewakili Amerika 
atau agama yang dianutnya (seumpama ia beragama Kristen atau apa pun). Ia 
hanya satu dari sekian ratus.  

Saya tetap berjalan sampai saya menemui seorang perempuan tua berkulit 
putih lainnya. la berdiri tepat di depan saya. la berbalik dan  

"I am sorry."  

la meminta maaf dengan tergesa-gesa saat secara tidak sadar ia menghalangi 
jalan saya. Bibirnya yang telah keriput tersenyum merasa bersalah. Belanjaan 
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saya kelar. Pulang. Saya melewati jalanan yang sama. Di tempat yang hampir 
sama, seorang pemuda kulit putih berjalan dari jauh dengan arah berlawanan. 
Tidak seberapa meter ia ‚menghindar" mempersilakan saya berlalu dengan 
sebuah tas belanjaan agak besar. la mengangguk mempersilakan sambil 
tersenyum.  

Di setiap kelompok mana pun baik berbasis agama, etnis, keyakinan, dan suku 
akan selalu ada orang-orang yang baik dan buruk. Mereka yang buruk 
seringkali menjadi sorotan lebih taiam dari yang baik. Sorotan tersebut dengan 
framing media seringkali menjadikan kelompok tertentu seolah mewakili 
kelompoknya. Sementara orang seperti ini hanya sekian kecil dari keseluruhan 
anggota dan populasi kelompok tersebut. Kita tidak bisa menghukum mereka 
hanya karena perilaku buruk satu dan dua orang. Mereka tidak 
merepresentasikan kelompoknya. Maksud saya bijaklah. Rasisme tidak lahir 
dari warna kulit atau agama. Rasisme lahir dari hati yang tertutup dan penuh 
kebencian. 

 Rasisme tidak lahir dari warna kulit atau agama. Rasisme lahir dari hati yang 

tertutup dan penuh kebencian. Bisa saja yang berperilaku rasis hanyalah oknum dan 

kita tidak bisa menilai satu orang atas penilaian orang lain terhadap suku, ras, atapun 

agamanya.  

 Contoh kasus yang barangkali sebagai kasus rasisme pertama di muka bumi 

ialah ketika anak Adam yang bernama Qabil membunuh saudaranya yang bernama 

Habil karena Qabil merasa bahwa saudarinya yang bernama Iqlima terlalu rupawan 

untuk seorang Habil, beranggapan bahwa Iqlima seharusnya dinikahkan dengannya 

dan tidak dinikahkan dengan Labuda adik Habil yang berparas jelek.  

 Di Indonesia yang menjunjung tinggi bhineka tunggal ika pun tidak jauh 

berbeda dari Amerika Serikat, di Indonesia sering sekali terjadi diskriminasi hanya 

karena beda suku, agama, dan ras. Rasisme memang terjadi di Amerika Serikat 

begitu juga di Indonesia, namun dari segelintir orang buruk yang berlaku rasis, masih 

lebih banyak lagi orang baik yang tidak tersentuh media. Seringkali media hanya 

mengangkat peristiwa buruk pada suatu lingkungan dan menimbulkan ketakutan. 

Rasisme lahir dari hati yang penuh kebencian.  
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 Kelebihan pada esai ini adalah esai ini membawa pesan yang sangat penting 

diakhir kalimatnya, membawa pembaca menyimak bagaimana pengalaman penulis 

yang pernah menjadi korban rasisme di negeri yang memang sudah marak akan hal 

ini bertahun-tahun lamanya. Bijaknya, penulis juga mengalihkan pandangan 

pembaca bahwa rasisme tidak hanya terjadi di negeri Paman Sam tetapi juga di 

negeri Ibu Pertiwi kita yang tercinta. 

 Kekurangan pada esai ini adalah judul yang ditawarkan sangatlah umum, 

karena judulnya sangat umum penulis seharusnya bisa memulai atau menyelipkan 

pembahasan umum seperti arti istilah ataupun sejarah rasisme di Amerika Serikat 

dan di Indonesia. Dengan judul se-umum itu, penulis terkesan hanya fokus pada 

pengalaman dan hal-hal yang muncul belakangan seperti pesan moral. 

2. Judul Esai ‘Kita Memang Sudah Rasis Sejak Alam Pikiran’ 

 Dalam esai ini Arief Balla bercerita tentang beberapa dari teman 

Indonesianya (tidak sedikit) yang meminta ucapan selamat ulang tahun untuk diri 

sendiri, institusi, organisasi nonpemerintah atau promosi kursus khususnya kursus 

bahasa inggris. Namun mereka enggan bila yang mengucapkan adalah orang  

Amerika Serikat berkulit hitam, menurut mereka orang Amerika Serikat adalah 

orang berkulit putih ditambah lagi memiliki rambut dan mata berwarna. Sedangkan 

menurut Arief Balla, Amerika Serikat termasuk negara yang dibangun oleh orang-

orang dari berbagai ras dan etnis. Sehingga orang-orang Amerika terdiri dari orang 

kulit putih, cokelat, kuning langsat, dan hitam. 

Mereka meminta bule yang berkulit putih. Padahal mereka ya sama-sama orang 
Amerika sejak lahir. Dan bahasa Inggris mereka tentu sama-sama fasihnya. 
Postur mereka sama. Samasama tinggi dan sama-sama mancung. Lalu mengapa 
temanteman saya itu sebagaimana kebanyakan orang Indonesia tidak mau 
diberi ucapan atau berfoto jika orang Amerikanya berkulit hitam? Sederhana. 
Karena mereka rasis sejak dari dalam alam pikirannya.  
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Dalam pikirannya, mereka selalu mengasosiasikan orang kulit hitam sebagai 
orang yang jelek, bodoh, tertinggal, dan terbelakang. Tidak peduli seberapa 
pintar pun mereka dan Seberapa cantik dan tampan pun mereka dalam 
definisinyg Sendiri. Seberapa banyak pun dari orang kulit hitam yang membuat 
penemuan penting. Mereka akan tetap memandang rendah orang berkulit hitam 
bahkan sekalipun mereka adalah orang Amerika juga. Lagipula penemuan-
penemuan itu sendiri tidak lepas dari fasilitas dan prasarana dan siapa yang 
menguasainya.  

Samuel Morton, seorang ilmuwan AS, dijuluki ‚bapak rasisme ilmiah‛ 
sebagaimana pernah diulas khusus oleh Tirto. Morton mengumpulkan 
tengkorak manusia yang diambil dari medan tempur dan kuburan. Lalu ia 
mengukur volume otak dan menyimpulkan perbedaan ras berdasarkan 
kemampuan otak. Semakin putih rasnya maka dianggap semakin tinggi 
tingkatan rasnya.  

Jadi, jika kamu merasa rasmu lebih tinggi karena kulitmu putih, ingatlah masih 
ada di atas kamu yang lebih putih. Hingga kini warisan rasisme Morton masih 
mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita. 

 Suatu negara tidak diwakili oleh warna kulit, bila seseorang sudah terdaftar 

sebagai warga negara, janganlah kita mendiskriminasi hanya karena orang tersebut 

tidak berwarna kulit seperti streotip warna kulit di negara tersebut. 

 Realita dari pernyataan di atas dapat dilihat dari situasi negara Amerika  

Serikat yang di dalamnya terdapat berbagai macam kelompok ras. Hampir semua  

sektor kehidupan di Amerika Serikat dikuasai oleh warga kulit putih yang  

merupakan ras kaukasoid.  

 Pada awal kedatangannya di benua Amerika, orang-orang ras kulit putih 

mempunyai keinginan untuk menghabiskan semua warga suku asli yang menempati 

benua Amerika pada saat itu yaitu suku Indian yang merupakan bagian dari ras 

mongoloid. Usaha nyata yang dilakukan warga kulit putih untuk menguasai Amerika 

yaitu dengan melakukan pembantaian massal terhadap orang Indian yang berdampak 

menurunnya jumlah warga suku bangsa Indian. Warga kulit putih juga menindas 

para pendatang watga Afrikan-Amerika yang berasal dari ras Negroid. Warga kulit 

putih menempatkan warga ras negroid pada posisi terendah dalam strata ras dan 
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etnik berdasarkan derajat dominasi. Warga ras negroid juga dipisahkan dari warga 

kulit putih dalam fasilitas sosial dan dibatasi ruang geraknya dalam bidang politik. 

Jika saja warna kulit mewakili negara, maka orang Indian lah yang berhak mewakili 

Amerika Serikat dan dikatakan kejam rasanya jika orang berkulit putih yang 

mewakili Amerika Serikat setelah apa yang terjadi di masa lampau. 

 Rasisme berasal dari konstruksi sejarah, politik, dan ekonomi. Bahkan untuk 

beberapa alasan, penelitian (seolah-olah) ilmiah dibuat untuk mendukung rasisme.  

(Lanjutan esai) 

Jika kita menelusuri, sebenarnya sejak lama selalu ada pergolakan dan 
perlawanan terhadap rasisme yang tidak berdasar. Agama pun hadir melawan 
rasisme. Dalam Islam misalnya disebutkan sebaik-baik manusia adalah yang 
paling bertakwa, bukan yang hitam atau putih. 

Sejarah Islam justru juga telah membuktikan, mengakui, dan melebur 
persatuan dan menghilangkan perbedaan-perbedaan terutama karena perbedaan 
kulit. Betapa agama -jika ia dianggap sebagai sumber kebenaran- telah 
memberikan pengetahuan (dan peringatan). Tetapi, manusia adalah manusia 
yang lebih sering memperturutkan hawa nafsu dan kebenciannya belaka. Meski 
Tuhannya sendiri telah memperingatkannya.  

 Keraguan manusia terhadap ukuran nilai berdasarkan ras mulai dilawan dari 

berbagai sisi, dalam agama Islam dikatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah 

yang paling bertakwa, bukan yang hitam atau putih. Sebaik-baiknya manusia adalah 

yang paling bertakwa, bukan yang berkulit putih ataupun hitam. Rasisme harus 

dihilangkan sampai habis, segala teori yang mengatakan tingkat kecerdasan 

seseorang bergantung pada warna kulit perlu ditiadakan. Manusia berkualitas adalah 

manusia yang memiliki ciri sebagai hamba Allah yang beriman, berilmu 

pengetahuan dan keterampilan, yang dapat memberikan manfaat bagi sesama 

manusia. Ketiga ciri utama ini didapatkan pada manusia yang takwa, sehingga 

manusia dan masyarakat berkualitas dapat pula diartikan sebagai manusia yang 

beriman, bertakwa kepada Allah dengan memiliki sikap tawakkal, sabar, pemaaf, 
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muhsin, dan selalu mau bersyukur. Manusia yang berusaha meningkatkan diri 

dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kemampuan inovasi, 

kemampuan melakukan perubahan serta mengajak orang untuk berubah ke arah yang 

lebih baik.
73

 

(Lanjutan esai) 

Maka terlepas dari apa pun bangsanya dan dari mana ia berasal, mereka akan 
tetap bersikap rasis sejak dalam pikiran. Sikap rasis bersembunyi di balik kulit. 
Tidak peduli apapun warnanya. Sehingga dari mana pun mereka berasal, dari 
Amerika, Afrika, apalagi Papua, saudara sebangsa sendiri, rasisme itu makin 
ada dan seringkali hanya menunggu momentum. Kita memang masih memiliki 
mentalitas rasisme. Diturunkan turun temurun. Lestari hingga kini.  

Kita seringkali mengkritik kasus rasisme yang terjadi di luar negeri seperti di 
Amerika Serikat. Negara yang meski sudah sejak lama berjuang melawan 
rasisme, namun sisa-sisanya masih terasa hingga kini. Meski tentu tidak seperti 
dulu lagi. Namun, akan tetap ada orang-orang yang rasis. Mereka tidak serta 
merta menunjukkannya kini namun suatu waktu selama pikiran rasis itu tetap 
ada, rasisme itu akan muncul.  

 Orang Indonesia juga rasis, jika bukan dari warna kulit maka bisa dari bentuk 

fisik. Terkadang orang Indonesia sering menyorot Amerika Serikat bila terkait 

tentang rasisme namun lupa dengan fenomena di negeri sendiri. Apa yang terjadi 

dengan saudara-saudari di Papua yang sering mendapatkan perlakuan rasial bahkan 

di lingkup orang-orang terpelajar seperti kampus, fenomena sesama warna kulit pun 

sering terlibat rasis apabila salah satunya ada yang mempunyai kekurangan dalam 

segi fisik.  

 Geografis Indonesia yang sangat luas, besarnya jumlah penduduk di 

Indonesia dengan beragam suku atau etnis menyebabkan Indonesia sangat rentan 

dengan konflik yang bernuansa ras dan etnis. Dengan adanya perbedaan diantara 

suku bangsa tersebut ditambah dengan kesenjangan sosial dan ekonomi, kemiskinan 
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masih relatif tinggi, serta diskriminasi ras dan etnis yang timbul di dalam 

masyarakat seringkali menyebabkan gesekan-gesekan yang dapat memicu terjadinya 

kerusuhan sosial di tengah masyarakat. Diskriminasi ras dan etnis yang timbul di 

tengah masyarakat ini antara lain disebabkan karena stigma yang berkembang di 

dalam masyarakat terhadap suatu kelompok tertentu ataupun sebagai akibat dari 

adanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, baik 

pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat dikriminatif.
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(Lanjutan esai) 

Dan sikap rasisme itu tidak harus kepada suku lain. Bahkan sesama suku 
sendiri kita sering melakukannya. Pada suatu saat seorang kawan di Instagram 
membagikan cerita anaknya yang berumur empat tahun. Anaknya itu meminta 
kepada ayahnya untuk membelikan krim pemutih. Ia memang berbeda dengan 
adiknya yang berkulit lebih cerah. Padahal orang tuanya tidak pernah 
membanding-bandingkan kedua anaknya. Tetapi, mengapa ia merasa perlu 
membeli krim pemutih? Karena orang-orang sekitarnya.  

Orang-orang sekitarnya yang bisa jadi keluarga atau tetangganya sendiri yang 
selalu membanding-bandingkan dirinya dengan adiknya, memanggilnya ‘item’ 
atau ‘lotong’ (Bugis: si hitam). Krim pemutih ia tahu sepertinya dari iklan-
iklan televisi. Iklan-iklan yang tiada henti membombardir dan menanamkan di 
kepala bahwa putih itu cantik dan tampan.  

Propaganda ini akan terinternalisasi dalam diri anak untuk Selanjutnya 
kemudian menjadi sikap mental ketika ia besar dan ketika ia tidak mengubah 
cara berpikirnya, barangkali seiring dengan propaganda yang tidak pernah 
berhenti pula.  

 Propaganda iklan yang kadang sebagai alternatif membangun rasisme yang 

membuat target iklan menjadi korban, meskipun selalu dianggap sebagai ‘cara 

pemasaran’. Rasisme juga dibentuk oleh propaganda industri kecantikan dan 

menimbulkan doktrin bahwa cantik itu putih. Telah terjadi di Indonesia dan 

perempuan selalu menjadi korban, dimana krim wajah dan tubuh untuk 

mempercantik diri adalah ‘krim pemutih’. 
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 Teks-teks yang ada dalam iklan telah didistorsi sedemikian rupa sehingga 

yang muncul dalam gambaran orang ketika mendengar kata cantik adalah wanita 

yang langsing tanpa tonjolan lemak di tubuh, berkulit putih mulus, berwajah mulus 

tanpa jerawat, berambut hitam panjang lurus tanpa ketombe, tidak punya masalah 

dengan bau badan maupun bau mulut, muda, pakaiannya fashionable. Padahal dalam 

kenyataannya, wanita-wanita yang ditampilkan dalam iklan bisa saja tidak secantik 

dalam iklan. Tubuh mereka bisa dilangsingkan dan kulitnya diputihkan lewat 

kecanggihan teknologi digital. Distorsi ini sengaja dibuat untuk memperlancar 

terwujudnya kepentingan kelompok penguasa dalam mengendalikan sepenuhnya 

pihak yang lemah. Di sini relevan dibicarakan tentang kapitalisme.
75

 

(Lanjutan esai) 

Orang-orang yang sejak dari alam pikiran rasis akan selalu menemukan cara 
menghujat orang lain terutama fisiknya. Orang-orang itu di sekitar kita. Orang-
orang itu adalah orang-orang Indonesia sendiri. Jika ia beruntung tidak berkulit 
gelap maka ia akan dilihat dari wajahnya.  

Apakah matanya besar, sipit, atau juling. Apakah hidungnya mancung atau 
pesek. Apakah bibirnya seksi atau sumbing. Atau jika bebas dari semua itu 
maka mereka akan merundung posturnya. Jika tinggi akan dilihat kurus atau 
gemuk. Jika pendek, nah mereka akan meledeknya.  

Beberapa kali saya mengupload foto-foto saya bersama teman-teman dari 
Amrik atau negara lain berpostur tinggi menjulang, namun alih-alih mereka 
fokus pada postingan saya) orang-orang rasis ini akan sibuk meledek postur 
tubuh saya yang memang tidak tinggi-tinggi amat. Barangkali saya sedikit 
beruntung karena kulit saya sedikit lebih cerah.  

Pernah suatu waktu teman saya sendiri ketika saya mengupload foto saya 
sedang di Amrik dan saya bilang padanya jika profesor saya berkata kini Amrik 
adalah negara saya juga. teman saya itu langsung nyeletuk ‚Muka tidak 
mendukung jadi orang sana (Amrik)‛. Jelas ini orang kurang belajar sejarah. 

 Tabiat manusia memang suka membandingkan diri sendiri dengan diri orang 

lain, biasanya dari hasil membandingkan tersebut muncullah pujian atau cemoohan. 
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Barangkali manusia tidak bisa mengubah tabiat itu, namun manusia bisa cukup 

terpelajar untuk tidak mencemooh kekurangan orang lain. Mencemooh fisik orang 

lain kemudian menjadi pembahasan penting skala global dikarenakan hampir semua 

manusia pernah mengalaminya. Mencemooh fisik orang lain kemudia dikenal secara 

global dengan istilah ‚body shaming‛ 

 Bentuk body shaming yang dialami terbagi atas dua kategori, yakni dalam 

bentuk ucapan dan kombinasi antara ucapan dan tindakan secara langsung. Body 

shaming berbentuk ucapan bisa berupa ejekan dengan membuat istilah (kutilang 

darat: kurus tinggi langsing dada rata) hingga menyamakan dengan benda tertentu 

(seperti papan), tokoh kartun (seperti Mrs. Puff), dan/atau hewan bertubuh besar 

(seperti kerbau), dll tidak hanya diucapkan secara langsung, ucapan body shaming 

juga dilakukan melalui Instagram yang dituliskan dalam kolom komentar. Body 

shaming yang berbentuk kombinasi antara ucapan dan tindakan, misalnya ditolak 

saat melamar pekerjaan, diputuskan pacar, hingga ditatap sinis.
76

 

 Body shaming yang dialami tidak saja membuat seseorang semakin 

kehilangan kepercayaan diri dan merasa tidak aman, tapi juga mereka rela 

melakukan apapun untuk mendapatkan tubuh ideal. Untuk menghadapi body 

shaming beragam cara dilakukan, yakni dengan mengubah gaya hidup, membuktikan 

kualitas diri, berusaha menerima kelebihan dan kekurangan diri, berpikir positif, dan 

menjauhi orang-orang yang sering melakukan body shaming.
77

Oleh karena itu 

sesama manusia perlu menjaga kenyamanan dan menghargai orang lain dan 

menghindari candaan fisik walaupun dengan dalih candaan semata. 
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(Lanjutan esai) 

Belasan tahun lalu pula saat masih berseragam es-em-pe, seorang ibu-ibu 
melihat betis saya yang memiliki bulu-bulu sedikit lebih lebat dari yang lain 
(secara genetik keluarga saya memang berbulu), ibu-ibu itu langsung bilang,  

‚Seperti monyet.‛  

Saya tidak pernah lupa kata-katanya itu. Saya tidak yakin jika ia sedang 
melucu. Kalau pun niatnya begitu, melucu dengan meledek fisik orang lain 
sama sekali tidak lucu. Saya tidak pernah tertawa jika seseorang ingin melucu 
dengan menghina fisik orang lain. Melucu dengan menyakiti orang lain, 
lucunya di mana? 

 Bercanda dengan cara menghina fisik seseorang bukanlah bercanda yang 

baik. Bercanda untuk lucu-lucuan mempunyai kaidah tersendiri dan menjauh dari 

mencela kekurangan orang lain.  

 Hendaknya percandaan tidak mengandung unsur menyakiti perasaan salah 

seorang di antara manusia. Dalam QS al-Hujurat/49: 11.   

ْطَ ٠َ ْؽر  اََل  ْٛ  ٕ  ِ َٰا  ٓ ٠ْ بَاٌَّص   ٙ ِ َ ٠ٰٓب ٠  ١ًْطاَ َذ  َّٓ ٠ََّى  ْْ ٍءَػ ٰؽَٓٝا  بْۤ َٔ  ؽ  ْٓ   ِ َ ء  بْۤ َٔ ؽ  َل   ٚ َ ُْ  ٙ ْٕ   ِ ١ًْطاَ اَذ  ْٛ  ٔ ْٛ ٠ََّى  ْْ َػ ٰؽَٓٝا  ٍَ ْٛ َل  ْٓ   ِ َ  َ ْٛ َل  َّۚٓ  ٙ ْٕ

َْٓ  ِ  ٚ َ ۚ ْ ب  ّ ٠ْ اَْل  َث ْؼسَ  ق  ْٛ ٌْف ؽ  ُ َا ْؼ َاَل  َث ئْػ  ٌْم بة ۗ اَث بَْل  ْٚ َجٕ  بث ع  َل   ٚ َ ُْ ى  ْٔف ؽ  اَا  ْٓٚ ع   ّ ٍْ َج  َل   َٚ َْ ْٛ  ّ  ٍ ُ َاٌظه  ٘ َ ىِٕه 
ٌْٰۤ  ٚ ٠َ ح ْتَف ب ُْ ٌَّ  

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih 
baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 
kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah 
suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang 
mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang 
buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka 
Itulah orang-orang yang zalim.  

 Rasisme memang terjadi pada diri manusia, manusia yang punya hawa nafsu 

akan memiliki rasa superioritas atas eksistensi diri sendiri sehingga kadang 

membandingkan dirinya dengan orang lain atau juga membandingkan orang lain 
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dengan orang lain. Hakikat kesempurnaan belum mencapai pada garis finish karena 

kesempurnaan setiap orang berbeda-beda dan tidak pernah memutuskan siapa yang 

paling benar. Bila seseorang mempunyai agama yang baik maka ia pasti 

menggantungkan kesempurnaan atas penilaian Allah namun tak jauh dari itu, bila 

seseorang memiliki akhlak yang baik maka mereka akan bertutur kata dan 

mempunyai pikiran yang baik bila menemui orang yang berbeda.  

 Kelebihan pada esai ini adalah esai ini sangat kaya akan informasi dan cerita 

yang menggugah.  

 Kekurangan pada esai ini adalah perlunya pembahasan tidak meluas sampai 

pembahasan bodyshaming, mengingat pembahasan bodyshaming pada esai ini 

sangatlah menarik dan lebih menarik lagi bila dibuatkan judulnya sendiri.  

3. Judul Esai ‘Kalau Bule dan Cantik, Memangnya Kenapa?’  

 Sama seperti esai sebelumnya, Arief Balla kembali bercerita tentang teman-

teman yang meminta ucapan dengan latar pohon maple, salju, segala yang khas di 

Amerika dan tidak ada di Indonesia. Kembali ia temui dari beberapa temannya yang 

enggan bila  kartu ucapan tersebut dipegang oleh ‘bule’ yang berkulit hitam, 

beberapa dari orang Indonesia masih dalam tanggapa.  bahwa ‘bule’ adalah orang 

yang berkulit putih dan berambut pirang. 

Ketika mereka meminta seperti itu, saya tidak pernah mengabulkan. Sikap 
menganggap yang berkulit putih lebih keren dari yang berkulit hitam lalu 
menjadikan ukuran fisik sebagai ketidakadilan yang telah berasal dari alam 
pikiran dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan.  

Jika yang putih adalah cantik dan yang hitam lebih jelek dari yang berkulit 
putih adalah konstruksi sosial yang telah terbangun selama ratusan bahkan 
ribuan tahun. Tentu para penjajah yang tidak lain adalah orang-orang kulit 
putih berada di balik pembentukan rasisme ini 
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 Arief Balla percaya bahwa sikap rasisme di Indonesia tidak terlepas dari 

masa kolonial Belanda yang membeda-bedakan suku, agama, dan ras.  

(Lanjutan esai) 

Di Indonesia, Kolonial Belanda membeda-bedakan perlakuan tempat duduk. 
Yang di depan adalah orang-orang mereka. Lalu di urutan selanjutnya ada 
peranakan Tionghoa.  

Pribumi ya duduk di belakang karena dianggap terbelakang. Apalagi mereka 
yang hanya rakyat biasa hanya nurut-nurut saja. Selama ratusan tahun rakyat 
kita tidak hanya dijajah fisik dan materi, tapi juga mental. Hanya sedikit yang 
menang mental dan melakukan perlawanan. Tapi ya itu, tidak semua memiliki 
keberuntungan priyayi misalnya dan memiliki mental melawan. Malah tidak 
sedikit yang turut melanggengkan sikap inferioritas itu.  

Sampai kini, sikap merasa rendah diri dan menganggap yang lain lebih superior 
masih lestari. Bukan hanya masih ada pada mereka yang berjarak tidak jauh 
dari zaman penjajahan, mereka yang lahir jauh ke belakang bahkan milenial 
masih banyak yang permental inlander.  

Di dalam sistem masyarakat kita sendiri, peninggalan Belanda ini masih ada 
seperti menganggap yang lain lebih tinggi derajatnya karena gelar-gelarnyanya. 

Industri kecantikan dengan segala kapitalismenya dan seringkali memakai 
topeng agama mengeksploitasi masyarakat kita karena sikap ini. Di iklan-
iklan, pikiran kita dibombardir pengaruh bahwa yang cantik ya yang putih. 
Mereka para perempuan berlomba-lomba membeli produk kecantikan demi 
memutihmuluskan kulitnya. Dan industri-industri kecantikan itu makin 
merengguk keuntungan. 

 Superioritas juga tidak semata-mata dilakukan perindividu, di masa sekarang 

industri kecantikan menggiring masyarakat bahwa setelah cantik, masih ada level 

lain yakni harus berkulit putih. 

(Lanjutan esai) 

Padahal ya kita orang Indonesia pigmen kulit natural kita sawo matang. 
Berwarna kecokelatan atau kuning langsat. Pernah ketika bersantai dengan 
teman-teman Amrik, Cina, dan Arab. Sebagian besar dari mereka adalah 
cewek. Kawan dari Qatar berseloroh.  

‚Kalian orang-orang Amrik dengan senang hati ke pantai untuk membuat kulit 
menjadi cokelat terkena matahari sementara kami setengah mati memakai 
penutup kepala agar terhindar matahari.‛  
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 Manusia harus lebih menghargai warna kulitnya daripada harus membanding-

bandingkan dengan warna kulit yang lain. Ketika orang Indonesia ingin terlihat 

putih lewat krim pemutih, orang yang berkulit putih pun ingin memiliki kulit yang 

kecoklatan dengan berjemur di pantai. 

(Lanjutan esai) 

Demikianlah adanya. Tidak heran jika kebiasaan mengajak bule berfoto ria di 
tempat wisata masih terus lestari. Berfoto dengan bule seperti dianggap tanda 
kehebatan. Juga mungkin tanda luasnya bergaulan. Ya, sebenarnya tidak 
masalah jika berfoto dengan mereka dengan catatan tidak serta merta 
menganggap bule adalah simbol lebih keren dari yang bukan bule.  

Dulu waktu SMA juga senang sekali ketika berfoto dengan Nembeli. Setelah 
mempraktikkan bahasa Inggris saya dengan gugup, kami berfoto dan saya 
merasa bangga. Tapi ya, perspektif harus diubah kan?  

 Hindarilah sikap merendahkan diri sendiri, bersikap biasa sajalah bila melihat 

bule. Barangkali berfoto bersama turis mancanegara adalah sikap yang terlihat 

ramah (di mata mereka), tapi bukankah sikap tersebut seperti norak dan tidak 

terlihat kesetaraan? Bukankah orang Indonesia bila datang ke eropa, orang eropa 

tidak sama terkesima ketika orang Indonesia melihat orang eropa? Kalau ditegur pun 

jarang, apalagi mau diajak foto. Jadi bersikap biasa sajalah. 

Namun rupanya, kehebohan kebiasaan ini masih saja terus berlangsung. Jika 
berfoto dengan bule saja di tempat wisata sering dianggap keren apalagi jika 
menikah dengan bule, cantik pula. Maka pernikahan yang sebenarnya biasa-
biasa saja itu menjadi heboh. Media online pun menjadikannya santapan 
empuk karena masyarakat memang menyukainya. Lumayanlah untuk 
menaikkan jumlah pembaca.  

Kita mungkin masih ingat pernikahan Bayu Kumbara dan Jennifer 
Brocklehurst, atau. Karna Radheya menikahi Polly Alexandria Robinson. 
Media-media online ramai-ramai memberitakan sambil memberi judul dimulai 
dari kata ‚Viral...‛ atau ‚Heboh...‛.  

Dan yang menyebalkan adalah ketika media dan orang-orang bilang memang 
cinta itu buta. Bisa mempertemukan yang berbeda bangsa. Padahal isi 
beritanya sebenarnya seolah hendak bilang si bule yang cantik putih itu kok 
bisa sih menikah sama yang pribumi dan jelek. 
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 Media harus bersikap biasa saja bila melihat orang Indonesia punya pasangan 

yang beda negara. Terkadang ada pria atau wanita dari Indonesia yang berkulit sawo 

matang  (ataupun tidak), diberitakan oleh media karena berpasangan atau juga 

menikahi ras kulit putih. Seakan-akan  menjadi keberuntungan untuk orang 

Indonesia tersebut, seakan-akan ditanamkan propaganda bahwa orang Indonesia 

jelek dan orang eropa yang luar biasa. 

Padahal yang membuat viral dan heboh ya mereka sendiri. Apalagi jika 
dibubuhi kata ‘Cantik’. Cantik itu kan relatif. Namun, frase ini digunakan 
sebagai magnet. Ada yang cantik dikit jual jamu, dibuat viral. Ada yang jual 
nasi kuning, heboh. Lah memang kenapa kalau orang cantik menjual.  

 Rasisme juga tidak hanya menyentuh kaum yang dianggap terbelakang, 

rasisme juga datang kepada orang yang fisiknya punya privilese. Di Indonesia selalu 

diberitakan hangat fenomena penjual kaki lima, penjual jamu, pelayan warteg, 

tukang tambal ban yang berparas cantik atau tampan. Ini juga salah satu sikap 

rasisme meskipun terbalik dari biasanya, walaupun barangkali hal ini bisa 

dimanfaatkan oleh korban, tetap saja diberitakan di media adalah hal yang membuat 

beberapa orang merasa tidak nyaman.  

 Kelebihan pada esai ini adalah penulis memulai esai dengan pengalaman, lalu 

berpindah kepada sejarah hingga problematika masa kini akibat hasil sejarah, dan 

ditutup dengan solusi hingga mengambil sudut pandang lain dimana orang yang 

mendapatkan streotip menarik pun bisa menjadi korban rasis. 

 Kekurangan pada esai ini adalah solusi yang ditawarkan lebih kepada subyek 

personal, tidak menawarkan apa yang harus dilakukan pemerintah, elite global, ras 

yang mendapatkan keuntungan dari gelapnya sejarah rasisme untuk memperbaiki 

masalah rasisme. 
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C. Tema Kesadaran Lingkungan 

1. Judul Esai ‘Tabe’ Sampah-ta’ 

 Di esai ini Arief Balla menunjukkan dua sikap dari dua orang yang berbeda 

dari negara maju dan negara berkembang. 

‚Stop right now, please!‛ Perintah Liz England kepada sang sopir.  

Mobil berhenti di sebelah kiri jalan. Sang sopir yang setengah kaget hanya 
melongo menyaksikan Liz berjalan. Di tengah jalan, Liz berhenti dan 
memunguti sampah plastik yang telah dibuang oleh sang sopir. Liz lalu 
kembali ke mobil sambil memegang sampah yang telah diambilnya.  

Liz England menceritakan kisah pertamanya di Kota Makassar kepada saya 
sembari menggeleng-gelengkan kepala. la tidak memahami mengapa orang 
dengan mudahnya membuang sampah di tengah jalan. Liz England adalah 
dosen dari Amerika Serikat yang mengajar di UIN Alauddin saat saya masih 
kuliah.  

Cerita Liz bukanlah cerita baru di Kota Makassar, seperti halnya kota-kota di 
Indonesia pada umumnya. Setiap hari kita menyaksikan kejadian serupa. 
Bukan soal mobil atau kendaraan apa dan siapa. Bukan pula soal ia 
gelandangan, siswa, mahasiswa, guru, dosen, pegawai, direktur atau malah 
anggota dewan. Bukan pula satu dua kali kita menyaksikan kejadian ini. Sebab 
kejadian membuang sampah ke tengah jalan dapat dilakukan oleh siapa pun, 
kapan pun, dan dengan cara apa pun. Ini soal perilaku dan mental buruk kita.  

 Ketidakpedulian masyarakat terhadap perilaku membuang sampah 

sembarangan menjadikan sampah sebagai ancaman utama bencana banjir dan 

lingkungan yang tercemar sehingga menimbulkan penyakit. Orang Indonesia 

memiliki mental buruk akan kesadaran lingkungan, terbukti meskipun orang yang 

memiliki jabatan atau orang yang terpelajar, mereka belum bisa menjadi contoh akan 

kesadaran lingkungan. Pemakluman atas buang sampah sembarangan terlalu tinggi 

di Indonesia. 

 Krisis lingkungan telah menjadi isu global di abad ini. Berbagai masalah 

lingkungan seperti pemanasan global, penipisan ozon, krisis air, krisis energi dan 

kerusakan lingkungan akibat ulah manusia sudah sedemikian masif. Pencemaran 
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lingkungan tidak hanya terjadi di darat, namun juga di laut dan udara. Beberapa 

fakta tentang tingginya tingkat kerusakan lingkungan di Indonesia di antaranya 

adalah hilangnya 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia karena tingginya laju 

deforestasi yang mencapai 1,8 juta hektar/tahun, rusaknya 30% dari 2,5 juta hektar 

terumbu karang di Indonesia, tingginya tingkat pencemaran udara, pencemaran air, 

pencemaran tanah, dan pencemaran laut.
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Sebagian besar dari kita masih saja membuang sampah ke got atau selokan. 
Mahasiswa yang membuang sampah hanya dari jendela kos atau asramanya, 
Pedagang di pasar membuat sampah ke kali. Para ibu membuang bebas 
kantongan penuh sampah ke got. Sebagian dari kita juga demikian. Sampahnya 
mungkin tidak banyak. Tetapi, jika dilakukan setiap hari dan dikalkulasikan 
selama setahun tentu bukan jumlah sedikit. Dan tentu bukan cuma satu dua 
orang yang melakukannya. Ada banyak orang yang masih setia melakukan hal 
yang sama. Tentu tidak menjadi masalah jika petugas kebersihan dapat 
membersihkannya. Sayangnya sebab para petugas memiliki keterbatasan dalam 
hal tenaga dan jumlah. Petugas kebersihan tidak dapat menjangkau got-got di 
lorong-lorong atau tempat tertentu lainnya. Petugas kebersihan juga tidak 
dapat setiap saat mengambil sampah yang dibuang di jalanan atau got. 
Bayangkan sampah-sampah yang bertebaran di tengah jalan lalu tertiup angin 
jatuh ke got atau selokan. Mereka akan bergabung dengan sampah-sampah 
yang terlebih dahulu dibuang. Sampah-sampah tersebut akan menumpuk 
seperti gunung. Aliran air menjadi tidak lancar. Pada saat musim hujan seperti 
saat ini, sampah-sampah semakin diseret air jatuh ke got. Sampah-sampah 
semakin banyak dan menumpuk. Air tidak bisa mengalir. Tersumbat. 
Sementara curah hujan yang kian meninggi semakin menambah volume air. Air 
tidak punya pilihan lain selain menuju selokan yang telah mampet. Tanah yang 
telah dibeton dan disemen tidak sanggup lagi meresap air. Lalu, besar selokan 
yang terbatas memaksa air memenuhi pinggiran jalan lalu menjalar ke badan 
jalan lalu ke rumah-rumah warga. Terjadilah genangan. Seenak perut kita sebut 
banjir. Padahal banjir adalah air yang mengalir dalam jumlah besar. Karena 
genangan air semakin meluas hingga sekian sentimeter atau meter, warga 
terpaksa mengangkat barang-barangnya ke tempat yang lebih tinggi. 
Beruntung jika barang-barang dapat diselamatkan. Tidak jarang, barang-barang 
tidak dapat diselamatkan sehingga menyebabkan kerugian material tidak 
sedikit, Kemungkinan terburuk yang lain, genangan air dalam jumlah besar (air 
bah) dapat menelan korban. Hampir setiap hari dari satu media ke media yang 
lain, dari satu frekuensi siaran radio ke yang lain, kita membaca dan mendengar 
keluhan warga perihal genangan air. Warga mengeluhkan tumpukan sampah di 
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got dan selokan. Dan lagi, pemerintah menjadi sasaran. Warga menuduh 
pemerintah tidak becus.  

 Orang Indonesia hanya menyalahkan pemerintah, padahal semua lini 

masyarakat punya kewajiban untuk menjaga kebersihan. 

Bukan hanya masyarakat, media juga turut memanfaatkan bencana yang diakibatkan 

oleh manusia, sayangnya pemberitaan bencana banjir kadang menjadi tunggangan 

politik mengkritik pemerintah. Contohnya seperti kesimpulan penelitian yang 

dilakukan oleh Andina Dwifatma. 

Banjir Jakarta 2014 oleh bloggers Kompasiana dimaknai bukan hanya sebagai 
bencana, namun juga sebagai komoditas berita politik. Adapun tipologi kritik 
terhadap media arus utama yang muncul dalam rangkaian posting para 
bloggers Kompasiana mengenai banjir Jakarta adalah Agenda Setting, 
Framing, dan Praktik Jurnalistik.Tipologi kritik media dalam blog (merujuk 
pada tipologi Cooper) yang tidak muncul adalah Akurasi. Artinya, para 
bloggers Kompasiana masih cenderung hanya beropini dan memberi tanggapan 
terhadap konten media dan kinerja pers, alih-alih mengoreksi inakurasi dan 
memberikan alternatif pemberitaan melalui kinerja jurnalisme warga. Media 
tidak bisa lagi menjadi satu-satunya pihak yang tahu berita apa yang sebaiknya 
diketahui khalayak; justru khalayak sendiri sebagai publik yang tahu apa yang 
mereka butuhkan. Inilah mengapa media arus utama kini semakin sadar 
membuat kanal menulis untuk para pembaca mereka.  

Setelah Kompas dengan Kompasiana, Tempo juga meluncurkan Indonesiana 
pada April 2014. Keberadaan pilar kelima mutlak diperlukan dalam demokrasi 
karena kinerja pers juga harus diawasi, sebagaimana pilar keempat itu 
memantau kinerja eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini juga akan menjadi 
bagian dari pendidikan politik untuk warga. Blog menjadi sarana warga untuk 
menyadari posisinya sebagai khalayak media, yang memiliki hak untuk 
mengkritisi konten dan kinerja pers demi kebaikan bersama. Untuk itu, perlu 
adanya pendidikan atau pelatihan mengenai akurasi dan panduan etik bagi 
bloggers.
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 Sikap yang acuh terhadap lingkungan akan membudaya dan turun temurun ke 

anak cucu di masa depan.  

Kita tidak pernah atau lebih bijaknya, tidak menyadari jika sejatinya kita juga 
ikut berkontribusi terhadap genangan air yang terjadi. Dan kita masih saja Dan 
kita masih saja tidak mau turun tangan. Mengapa kita tidak ambil sekop dan 
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menyekop tumpukan sampah di got depan rumah kita masing-masing? 
Mengapa kita tidak membuang sampah yang benar-benar pada tempatnya? 
Mengapa dan mengapa kita masih selalu saja membuang sampah tanpa rasa 
bersalah di sembarang tempat?  

Selama ini kita terlalu terbiasa dengan perilaku membuang Sampah 
sembarangan dan serampangan. Kita melakukannya nyaris setiap hari. Sejak 
lama. Sejak kecil. Kita juga menularkan perilaku dan mental sampah pada 
orang-orang di sekeliling kita, pada orang-orang di sekitar lingkungan kerja.  

Kita semakin leluasa melakukannya di rumah kita, Mempertontonkan pada 
anak-anak kita setiap hari. Kita menegur anak-anak kita yang suka membuang 
sampah sembarangan tanpa sadar kita sendiri telah memberinya contoh. Lebih 
memprihatinkan lagi jika menyaksikan anak-anak kita membuang sampah 
sembarangan dan kita hanya menyaksikannya seolah semuanya tidak terjadi 
apa-apa.  

 Ajarilah generasi selanjutnya membuang sampah pada tempatnya dimulai 

dengan diri sendiri. Mental buruk orang Indonesia akan diteruskan kepada generasi 

selanjutnya. 

Apa salahnya sampah pembungkus snack/permen kita simpan di saku atau di 
kantongan plastik jika dalam perjalanan dan nanti dibuang di tempat sampah? 
Apa susahnya para sopir dan pemilik kendaraan pribadi menyiapkan satu 
tempah sampah di dalam mobilnya?  

Membentuk mental sadar kebersihan harus dibiasakan sejak dini dan terus 
menerus. Kalaulah kita mengaku beriman tentu kita mampu melakukannya. 
Kebersihan adalah sebahagiaan dari iman. Tabe’ sampah ta, buangki di 
tempatnya!  

 Kebersihan Sebagian dari Iman adalah ungkapan yang perlu dibahas. 

Kebersihan adalah sebagian dari iman merupakan hadis yang sifatnya lemah bahkan 

palsu, namun maknanya benar. Sebagaimana yang dikatakan Haerudin dalam 

penelitiannya. 

Hadis ini disebutkan dalam kitab Idzotun al Nasihin itupun tidak menyebutkan  
sanadnya, dalam kitab Majma’ Az-Zawaid karangan Imam Haistami, yang 
dalam sanadnya diriwayatkan oleh Ibrahim bin Hayyan. Menurut Imam Al-
Haitsami di dalam kitabnya Majma’ Az-Zawaid mengatakan bahwa di dalam 
sanadnya terdapat Ibrahim bin Hayyan yang oleh Imam Ibnu ‘Adi (seorang 
kritikus pakar rawi hadis) mengatakan bahwa hadis-hadisnya (Ibrahim) banyak 
yang palsu. Al Hafidz Al Iraqi memberikan komentar dalam al-Mughni bahwa 
sanadnya sangat lemah. Secara matan kalimat An-Nadhafatu minal iman tidak 
valid dan tidak ditemukan siapa yang mengatakan hal ini, ini juga salah satu 



82 
 

 

indikator hadis palsu. Akan tetapi Syekh Yusuf Qardhawi, seorang 
cendekiawan Mesir sekaligus ulama kontemporer saat ini telah menjawab 
pertanyaan ini dalam website resminya mauqi simahah syeikh yusuf qordhawi 
Beliau mengatakan, Kalimat ini (An-nadhafatu minal iman) tidak bersumber 
dari Nabi saw. sebagaimana saya ketahui dengan sanad sahih, tidak hasan, dan 
tidak pula daif. Tetapi, secara makna kalimat tersebut adalah benar.
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 Kelebihan pada esai ini adalah esai ini benar-benar komplit dalam 

menyampaikan pesan akan kesadaran lingkungan, esai ini berisi pengalaman penulis, 

problematika budaya lingkungan sekitar, hingga solusi yang bisa dimulai dari hal-hal 

kecil. 

 Kekurangan pada esai ini adalah esai ini mengutip hadis yang lemah bahkan 

palsu sebagai nasihat kunci, dimana pengambilan kutipan yang diambil dari agama 

umumnya dijadikan sandaran umat. Perlunya penulis memperhatikan hal-hal yang 

seringkali tidak disadari seperti ini.    

2. Judul Esai ‘Ceramah Ramah Lingkungan’  

Salah satu khatib favorit saya di Masjid An-Noor saat berkuliah di Carbondale, 
Illinois adalah seorang mubalig dari Afganistan, yang sayangnya saya lupa 
namanya. Tetapi, barangkali pesan-pesan khotbahnya jauh lebih penting saya 
ingat. Dua kali beliau membawakan khotbah berturut-turut dengan poin yang 
sama. Beliau mengajak pengurus dan jemaah masjid mengurangi penggunaan 
botol plastik. Ke depan ia bahkan mencanangkan kampanye ‘zero plastic’ di 
masjid itu. Tampaknya beliau merasa memiliki kekhawatiran bahaya potol 
plastik. Bukan apa-apa di masjid kami di kota kecil itu, setiap kali acara entah 
buka bersama atau pengajian, botol-botol air akan berserakan. Entah ukuran 
besar atau kecil. Botol plastik ukuran kecil jauh lebih banyak sehingga jumlah 
sampahnya pun jauh lebih besar lagi. Sang khatib senantiasa mengingatkan ada 
ayat-ayat yang membahas pentingnya menjaga lingkungan, terutama ayat 
"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia‛ (Ar-Rum:41). 

Berkali-kali ia mengingatkan plastik yang butuh ribuan tahun untuk terurai. 
Sebagai catatan, botol plastik dan popok butuh 450 tahun baru terurai. Botol 
plastik yang tidak sempat didaur ulang seringkali bisa sampai ke laut dan 
samudra. Tentu sampah sampah plastik ini membahayakan ekosistem laut.  
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Dalam banyak video yang mungkin kerap kita jumpai, ada banyak hewan-
hewan air yang menderita bahkan mati tersiksa karena sampah plastik. Ada 
Paus yang ditemukan mati terdampar di pinggir pantai. Ketika perutnya 
dibedah ditemukan 5,9 kilo sampah plastik. Ada kura-kura yang tidak dapat 
berenang karena kepalanya tertutupi plastik. Dan kita belum menyebut ikan-
ikan yang mati karena habitatnya yang rusak karena sampah plastik.  

 Perilaku pemakaian gelas plastik agar mempermudah hidup manusia perlunya 

dievaluasi kembali, mengingat sampah plastik sudah begitu banyak dan sulit terurai, 

mencemari darat dan laut, dan merugikan banyak makhluk. 

 Berbagai upaya untuk penanggulangan limbah plastik telah banyak 

dilakukan, hal ini menjadi sangat penting mengingat limbah plastik sebagai salah 

satu penyumbang bagi kerusakan alam. Terdapat tiga cara penanggulangan limbah 

plastik sebagai solusi untuk mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 

limbah plastik itu sendiri yang meliputi mengurangi penggunaan kantong plastik 

dengan menggantinya dengan alat (kain) untuk membungkus barang atau dikenal 

dengan furoshiki; pengolahan limbah plastik menggunakan metode fabrikasi; dan 

penggunaan plastik biodegradable yang lebih mudah terurai di alam. Tiga cara 

tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi penanggulangan limbah plastik.
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Saya pikir kita kekurangan ustaz-ustaz seperti beliau. Ustaz-ustaz yang isi 
ceramahnya langsung ke jantung persoalan nyata yang sedang kita hadapi. 
Sampah plastik adalah peringatan betapa bumi kita tidak sedang baik-baik 
saja. Menurut studi, setiap satu menit ada satu juta penjualan botol plastik. 
Bisa dibayangkan ada berapa per hari, per minggu, per bulan, dan per tahun. 
Sementara sampah botol plastik membutuhkan 4,5 abad agar dapat terurai.  

Sayang, sebab tidak banyak ustaz seperti beliau terutama di Indonesia ini. Hari 
pertama ketika kembali ke tanah air, kebetulan bertepatan hari Jumat. Saya 
pun berkesempatan melaksanakan Salat Jumat pertama. Sang khatib yang 
tampak masih muda dan seumuran Saya itu, berapi-api membahas bolakbalik 
soal iman, Kafir, surga, neraka, dan akhirat. Ustaz seperti ini hanya satu dari 
sekian yang banyak ustaz yang makin hari isinya melulu soal kafir dan akhirat 
belaka.  
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Apakah ini salah? Tentu saja tidak. Sekali lagi sangat tidak salah. Tetapi, 
bukankah kontra produktif ketika membahas surga-surga yang indah belaka, 
tetapi seolah-olah buta selokan di depan masjid penuh sampah plastik dan 
sewaktu-waktu menyebabkan banjir. Kita membincangkan persoalan-persoalan 
yang jauh dan mengawang-awang sementara kita tutup mata dengan masalah 
yang sejengkal di dekat kita.  

Saya percaya bahwa Islam ini tidak melulu soal surga, neraka atau kafir. 
Sebagai rahmatan lil alamin sebagaimana amanah ayat awal Al Fatihah, Islam 
juga soal seluruh dunia termasuk alam. Setidak-tidaknya jika tidak dapat 
memelihara, kita tidak merusak, Sayangnya sebab kita umat Islam seringkali 
justru menjadi kontributor.  

Di mana ada komunitas muslim maka di situ akan mudah gitemukan got-got 
penuh sampah. Belakangan ini tambah marak penggunaan air gelas plastik. 
Pengajian-pengajian diisi dengan gir-air gelas. Pesta-pesta juga menggunakan 
air gelas lagi. Buka persama dan acara-acara di masjid juga hanya bergantung 
pada air gelas plastik. Dan kini dari kota ke kampung setelah lebaran, tuan 
rumah tidak lagi menyediakan teko atau tempat air seperti sebelum-
sebelumnya. Mereka cukup menyediakan air gelas di meja tamu. Dan akhirnya 
air gelas menjadi gaya hidup.  

Saya memperhatikan ini ketika pulang kampung. Bahkan di rumah saya sendiri 
orang-orang beralih ke air gelas. Ada beberapa alasan. Praktis, murah, dan 
mudah. Air gelas -terutama jika merek lokal- sangat terjangkau, tersedia di 
kios samping rumah, dan kamu tinggal menyodorkan uang.  

Tuan rumah tidak lagi perlu memasak air, menyimpannya dalam teko, tidak 
perlu menyiapkan gelas dan tidak perlu mencuci gelas. Sisa air gelas atau botol 
sisa dibuang ke tempat ‘Sampah. Selesai. Syukur kalau buangnya bukan di 
tempat Sembarangan.  

 Penceramah perlunya menyampaikan kepada jamaah hal-hal atau masalah 

terdekat yang ada di masyarakat. Terkadang kesadaran lingkungan dalam lingkup 

rumah ibadah pun kian menjadi sorotan, tidak lagi menyoal bau yang tidak sedap 

dari toilet, tetapi juga budaya pemakaian plastik yang berlebihan dan membudaya di 

setiap acara-acara besar keagamaan, padahal agama menyeru kepada pemeliharaan 

alam dan kebersihan lingkungan. 

Tren air gelas kini juga menggeser penggunaan gelas-gelas di masjid. Di 
kampung saya yang terpencil, saya masih beberapa tahun lalu kita masih 
menggunakan gelas biasa yang diisi dengan air dalam tempat yang disediakan. 
Jemaah tinggal menuang sampai ia puas. Kini berubah. Segalanya serba air 
gelas. 
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Dan akhirnya sampah-sampah air gelas itu dibuang Samping masjid. 
Bertumpuk-tumpuk. Lalu kemudian sedit menggunung dan saya yakin tidak 
lama lagi makin Menggunung. Kita belum memiliki sistem daur ulang yang 
baik seperti di negara-negara maju. Jangankan di kampung-kampung, di kota-
kota besar seperti Makassar pun masih belum punya sistem yang benar-benar 
bekerja dengan efektif dan efisien.  

Ketika sampah-sampah air gelas menggunung di samping masjid, para khatib 
yang tetap hanya melulu membahas kafir, neraka, dan surga. Sementara bumi 
yang indah dan seharusnya seperti surga ini dibiarkan rusak begitu saja. Bukan 
ulah siapa-siapa, tetapi ulah kita sendiri.  

Umat Islam yang senantiasa membaca alhamdulillahirabbilalamin. Segala Puji 
bagi Allah, Tuhan Semesta alam. Rahmat bagi alam lingkungan.  

 Perlunya manusia mengingat kembali tugasnya sebagai pemelihara di muka 

bumi, tidak terkhusus pada umat muslim hanya karena sudah diwahyukan dalam al-

Quran. Realitanya orang muslim pun belum bisa menjadi suri teladan akan kesadaran 

lingkungan. Indonesia sebagai negara mayoritas beragama Islam menempati 

peringkat jauh dibelakang kategori negara bersih. 

 Kerusakan sumber daya alam (tanah, air dan udara), terjadinya deforestasi 

dan degradasi hutan bahkan kebakan hutan yang sering terjadi yang mengakibatkan 

menipisnya dan musnahnya hayati, hingga terjadinya permukaan air laut naik dan 

tenggelamnya beberapa pula, serta merebaknya berbagai jenis penyakit merupakan 

berbagai bentuk masalah akibat terjadinya krisis lingkungan, sehingga menuntut 

adanya solusi segera dalam menanggulangi hal tersebut, hal-hal demikian terjadi 

akibat perilaku eksploitasi dan konsumtif manusia yang berlebihan (serakah) dengan 

menganggungkan paradigma antroposentrisme. 

 Pandangan antroposentrisme yaitu anggapan bahwa manusia bukan 

merupakan dari alam, melainkan manusia adalah hasil cipta Tuhan, yang diciptakan 

untuk mengatur dan menaklukkan alam. Dengan pandangan tersebut menimbulkan 

dualisme antara manusia berada di satu pihak dan alam berada dipihak lain, oleh 
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sebab itu, terjadinya eksploitasi manusia terhadap alam dalam pandangan 

antroposentrisme merupakan perwujudan kehendak Tuhan, karena manusia 

diciptakan untuk menguasai dan menaklukkan alam.
82

  

 Kelebihan pada esai ini adalah pembahasan yang unik, langka, dan tidak 

terpikirkan untuk dipaparkan.  

 Kekurangan pada esai ini adalah permasalahan lingkungan masyarakat yang 

cenderung dititikberatkan kepada tokoh agama, menilik beban tokoh agama juga 

sebenarnya cukup berat, selain menjaga dan menyeru kebaikan kepada umat, tokoh 

agama juga harus konsisten untuk menjaga kualitas diri sendiri. Tidak ada salahnya 

pesan-pesan yang disampaikan, namun solusi setidaknya perlu juga menyinggung 

tokoh lingkungan, lembaga kebersihan, hingga pemerintah tentang bagaimana 

caranya agar bisa mengatur masyarakat untuk menjaga lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

82
Watsiqotul, Sunardi, Leo Agung, Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi 

Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam, (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2018),  h. 357 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah  

dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka beberapa hal dapat disimpulkan,  

sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai moral yang penulis sampaikan berupa kalimat nasihat atau kritik 

kepada tokoh atau pelaku dalam esai-esai Kepada Jauh yang Dekat, 

diantaranya untuk tema keadilan gender adalah sebagai berikut. 1) Perlunya 

laki-laki dan perempuan diedukasi perihal gender sejak dini, baik dilingkup 

keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. 2) Perlunya anak perempuan diajar 

barang berharga miliknya sungguh perhiasan dunia. 3) Meskipun 

keperawanan adalah bukti moral, bukan berarti hilangnya keperawanan bisa 

memudarkan cinta suatu pasangan. 4) Perlunya masyarakat mengkritik 

keperjakaan sama halnya dan sama setaranya dengan keperawanan. 5) 

Perlunya orang tua diberikan pemahaman bahwa bukan hanya anak 

perempuan yang dijaga ketat agar tidak ditarik masuk neraka. 6) Perlunya 

perempuan tidak lagi dieksploitasi sebagai penarik perhatian untuk 

pengiklanan. 7) Perlunya masyarakat mengevaluasi kembali penggunaan 

istlah ‚wanita murahan‛. 8) Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi 

budaya timur yang ketat terhadap seks bebas, perlunya kita tidak perlu 

melirik kepada pandangan budaya barat. 9) Perlunya masyarakat 

menanamkan kembali nasehat yang telah diwariskan oleh leluhur. 
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2. Untuk tema rasisme adalah sebagai berikut. 1) Rasisme datang dari sikap 

menutup diri dari lingkungan. 2) Rasisme tidak lahir dari warna kulit atau 

agama. Rasisme lahir dari hati yang tertutup dan penuh kebencian. 3) Sebaik-

baiknya manusia adalah yang paling bertakwa. 4) Orang Indonesia juga rasis. 

5) Rasisme dibentuk oleh propaganda industri kecantikan dan menimbulkan 

doktrin bahwa cantik itu putih. 6) Tabiat manusia memang suka 

membandingkan diri sendiri dengan diri orang lain, biasanya dari hasil 

membandingkan tersebut muncullah pujian atau cemoohan. 7) Bercanda 

dengan cara menghina fisik seseorang bukanlah bercanda yang baik. 8) 

Manusia harus lebih menghargai warna kulitnya daripada harus membanding-

bandingkan dengan warna kulit yang lain. 9) Hindarilah sikap merendahkan 

diri sendiri. 10) Media harus bersikap biasa saja bila melihat orang Indonesia 

punya pasangan yang beda negara. 11) Rasisme juga datang kepada orang 

yang fisiknya punya privilese. 

3. Untuk tema kesadaran lingkungan adalah sebagai berikut. 1) Orang Indonesia 

memiliki mental buruk akan kesadaran lingkungan. 2) Orang Indonesia hanya 

menyalahkan pemerintah. 3) Ajarilah generasi selanjutnya membuang 

sampah pada tempatnya dimulai dengan diri sendiri. 4) Kebersihan adalah 

sebagian dari iman. 5) Perilaku pemakaian gelas plastik agar mempermudah 

hidup manusia perlunya dievaluasi kembali. 6) Penceramah perlunya 

menyampaikan kepada jamaah hal-hal atau masalah terdekat yang ada di 

masyarakat. 7) Perlunya manusia mengingat kembali tugasnya sebagai 

pemelihara di muka bumi. 
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B. Implikasi Penelitian 

 Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis ingin mengingatkan kepada pembaca 

terutama diri saya sendiri bahwa, nilai moral begitu penting bagi peradaban manusia, 

nilai moral dibentuk dari kelompok individu yang kemudian disebut masyarakat. 

Namun kadang dalam pembentukan nilai moral ini, masyarakat tak jarang keliru 

dalam penerapannya, sehingga ada kesenjangan antara peradaban yang lebih baik 

dengan perilaku buruk yang telah dilakukan masyarakat secara sadar, membudaya, 

dan kadang tidak merasa bersalah. Apalagi didukung oleh media yang tak 

bertanggung jawab dalam penyebaran propagandanya, menyebarkan berita secara 

berlebihan dan bombastis untuk meraup keuntungan semata. Semoga kita semua 

dapat menjaga lisan dan menjaga perilaku sehingga menjadi teladan di masyarakat, 

minimal pada generasi selanjutnya. 

 Nilai-nilai moral dalam buku Arief Balla ‘Kepada Jauh yang dekat’ sengat 

penting untuk ditelaah. Akan tetapi, hanya sebagian kecil yang mampu penulis 

tuangkan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap kepada para peminat 

karya sastra untuk dapat mengembangkan kajian ini agar lebih utuh sebagai suatu 

konsep sehingga lebih praktis diterapkan. Semoga Allah swt. menerima usaha ini 

sebagai ibadah di sisi-Nya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa masih jauh 

dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat membangun. 
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