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Sejarah Iman  

Ibarat “Cermin Bermuka Dua” 

 

Saudara-saudara sekalian! Saya tahu bahwa materi Sejarah Iman 

(seharusnya) sudah disampaikan kepada anda oleh para pengajar terdahulu. 

Tapi koordinator pengajar meminta saya pada hari ini untuk menyampaikan 

(lagi) materi tersebut. Mungkin karena materi ini sangat penting, dan strategis, 

terutama sebagai pengantar bagi anda untuk menerima materi selanjutnya – 

setelah selesai materi Pengatar Studi Al-Qurãn – yaitu Pengantar Shalat. 

Tapi, karena saya menduga bahwa tugas saya menyampaikan materi  

tersebut adalah sebuah “pengulangan”, maka pada hari ini saya akan berusaha 

untuk menyampaikannya dengan cara yang agak berbeda dari kebiasaan 

teman-teman. 

Iistilah iman sebagai pandangan hidup 

Harap dicatat bahwa pendefinisian guru kita atas istilah iman, menjadi 

“pandangan dan sikap hidup”, adalah hasil studi banding atas Al-Qurãn dan 

hadis, yang digunakan untuk menyorot, antara lain, literatur-literatur ilmu 

sosial dan, terutama, kebudayaan. Dan, setahu saya, memang hanya beliau 

seorang yang menegaskan bahwa iman pada hakikatnya adalah “kebudayaan”, 

dan para mu’min adalah para “budayawan Al-Qurãn”. Dengan demikian, jelas, 

bahwa Al-Qurãn adalah sebuah konsep budaya (yang diajarkan oleh Allah). 

Kemudian, dalam literatur kebudayaanlah kita menemukan istilah world-

view dalam bahasa Inggris, dan weltanschaung dalam bahasa Jerman, serta 

pandangan hidup dan/atau falsafah hidup dalam bahasa Indonesia.  

Dalam bahasa Inggris keseharian, barangkali, world-view ini adalah opinion 

(pendapat). Dalam bahasa Arab, opinion adalah ra’yun (رأي) dan/atau ru’yah 

 .(رؤية)
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Dalam konteks penurunan wahyu terhadap Nabi Muhammad, sebuah hadis 

Muslim dari narasumber ‘Aisyah menyebut istilah ar-ru’yã-shãdiqah ( الرؤيا

 ,Hal yang menarik bagi saya di sini adalah: bila ar-ru’yã-shãdiqah .(الصادقة

misalnya, kita terjemahkan sebagai visi yang benar (a right vision), maka 

kebalikannya adalah ar-ru’yãl-khãthi’ah (الرؤيا الخاطئة), alias visi yang salah (a 

wrong vision). Ini mengingatkan saya pada pembagian iman menjadi (1) Iman 

Haq, dan (2) Iman Bathil, yang tidak dikenal di luar sana. 

Jadi, Iman Haq ( اايياا اللحّق) adalah iman yang tumbuh dari visi yang benar, 

dan sebaliknya, Iman Bathil (اايياا الباطل) adalah iman yang tumbuh dari visi 

yang salah. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bila kita mengingat kembali 

isyarat yang diberikan Allah, misalnya, dalam surat Al-Ankabut ayat 52 dan An-

Nisa ayat 51: 

 

َ ُ  ْ   َبْ ِ    ِ الَّل ِ  َكَفى ُ  ْ    َ ِا ِ  ِ اْ  آَمُ  د َ داَّلِ  يَ  َ دَاْ  ِ  دالَّلَ َ داِ  ِ   َم   َبْ َل ُ  َ ِ  يدً  َ  َب َبْ
 دْاَ ِاُر وَ  ُ  ْ   ُْ اَِ  َ   ِ الَّل ِ   ََكَفُر د

 َكَفُر د اِلَّلِ  يَ  َ  َبُ  ُا وَ  َ دالَّل ُا اِ   ِ ْاِْي ِ   َُبْ ِمُ  وَ  دْاِ َ  اِ  ِميْ  َ ِ  ي ً   ُ ُ  د داَّلِ  يَ  ِ َ    َبرَ  َ  َْ 
  َاِي يً  آَمُ  د داَّلِ  يَ  ِميْ  َ ْ َيى َ ُ  الِ 

Lebih lanjut, sebagai bahan perbandingan dalam studi bahasa, dalam surat 

Ash-Shãfãt ayat 102, misalnya, kita temukan penggunaan kata kerja arã (أرى) 

dan tarã (ترى). Yang pertama, bisa diartikan vision, yang didapat Ibrahim 

setelah melakukan studi di malam hari, dan kedua berarti pendapat (opinion), 

yang diminta Ibrahim kepada anaknya, ketika sang anak akan ‘disembelih’. 

  ََ  ِ   َ   َ اَ   َبَرى َم َ د فَ  نُرْ   َْ َ ُ َ  َ  يِّن  دْاَ َ  اِ  ِ    ََ ى ِ  يِّن   َُبَ َّل   َ   َ اَ  دالَّلْ  َ  َمَ  ُ   َبَل َ  فَبَل َّل 
 (102) دا َّل ِ رِ يَ  ِميْ  دالَّل ُ  َ  الَ  ِ وْ  َاَ ِ ُيِ    ُ  َبْ اَ  َم  دفَبَ  ْ 

Melalui ayat ini, kita mendapat gambaran tentang pengaruh sebuah input 

(masukan) yang masuk ke dalam kalbu (عقد بالقلب), yang membentuk sebuah visi 

(pandangan)  dan selanjutnya visi itu melahirkan opini yang dilisankan ( إقرار
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 Dan bila kaitannya .(عيل باألركاا) sampai akhirnya melahirkan tindakan ,(باللساا

adalah Nabi Ibrahim, ingatlah bahwa tindakan yang harus dilakukan Nabi 

Ibrahim – setelah berdialog dengan putranya itu – adalah “menyembelih sang 

putra”. Terlepas apakah penyembelihan itu bersifat sungguhan, atau hanya 

kiasan, yang pasti tindakan tersebut adalah sesuatu yang berat. Tapi Nabi 

Ibrahim dan putranya (Isma’il?) tetap melaksanakan. 

Kembali pada istilah world-view.  

Harfiah, world-view adalah pandangan (tentang) dunia. 

Hasil studi antropologi, khususnya antropologi kebudayaan, menyimpulkan 

bahwa setiap bangsa, setiap etnis, setiap suku, setiap komunitas, bahkan 

kemudian setiap orang (sesuai kajian psikologis), pada hakikatnya mempunyai 

pandangan tersendiri atas dunia mereka masing-masing.  

Jelas, world-view adalah sarana (alat) untuk menjalani kehidupan. 

Dalam hal ini, ada satu deskripsi menarik tentang kebiasaan suatu suku 

‘primitif’ ketika mereka hendak memulai kehidupan di pagi hari. Bila seorang 

lelaki hendak pergi berburu, misalnya, maka ia harus menengadah dulu ke 

langit. Bila di langit ia lihat ada burung yang terbang ke Barat, maka pergilah ia 

ke Barat. Demikian sebaliknya bila sang burung terbang ke Timur. 

Itulah gambaran sederhana tentang world-view suatu suku, yang jelas 

mempengaruhi sikap (baca: tindakan) mereka dalam menjalani kehidupan. 

Itulah yang kita maksud sebagai “pandangan dan sikap hidup”. Itulah yang kita 

maksud dengan “iman”. Itulah yang menyebabkan kita tidak menerima bila 

iman (hanya) diartikan “percaya”. 

Saudara-saudara sekalian! Bila “pandangan hidup” sebuah suku membentuk 

“sikap hidup” suku tersebut secara keseluruhan, dan itu akhirnya kita sebut 

sebagai kebudayaan, maka pada hakikatnya seperti demikian itu pula proses 

pembentukan iman. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa iman, dalam 

konteks budaya, adalah kebudayaan.  

Ilmu sebagai benih 

Kita telah mempelajari bahwa ilmu adalah sumber dari semua bentuk 

pandangan, dan sekaligus menjadi penentu nilai setiap pandangan, apakah 
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menjadi bernilai haqq atau bathil. Bahkan, seperti telah disinggung di atas, 

setiap kebudayaan pada hakikatnya mengacu pada sebentuk “pandangan”, 

dan yang kita sebut “pandangan” ini adalah produk dari sebuah “input” 

(masukan), yang secara keseluruhan bisa disebut sebagai “ilmu”, tak peduli 

apakah ilmu “ilmu” berarti “pengetahuan” atau “rangkaian keterangan yang 

didukung oleh fakta”, seperti yang sudah anda dengar dari para pengajar 

sebelum saya. 

Ilmu boleh dikatakan sebagai benih, yang – pertama-tama – tumbuh 

menjadi pandangan pribadi, terus menjadi tradisi dalam masyarakat, dan 

akhirnya tegak menjadi kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun. 

Pertanyaan kita berikutnya adalah: dari mana asal ilmu? Bagaimana cara 

manusia mendapatkannya? 

Dzikrun 

Sebelum melanjutkan bicara sejarah, saya ingin mengajak anda untuk lebih 

dulu merenungkan kembali makna istilah dzikr(un), yang kata kerjanya adalah 

dzakara (ذكر). Dzakara bisa berarti (1) menyebut, (2) mengingat, dan (3) 

menyadari. Dengan demikian, dzikr bisa berarti penyebutan, ingat atau 

pengingatan, dan kesadaran. Ketiganya ini adalah istilah untuk menyebut 

“suasana kejiwaan” (kondisi psikologis) manusia, yang nilainya – lagi-lagi – 

ditentukan oleh apa yang masuk ke dalam diri (kalbu; jiwa) manusia itu sendiri. 

Ingat kembali bahwa apa pun yang masuk ke dalam diri manusia itu, pada 

hakikatnya, adalah ilmu. Dengan demikian, “bentuk kesadaran” pun pada 

hakikatnya adalah produk ilmu. 

Di sini saya ingin menegaskan bahwa “bentuk kesadaran” itu bisa disebut 

sebagai dzikr (zikir). 

Jadi, kita tidak (hanya) memahami zikir secara formal sebagai penyebutan 

lafaz-lafaz tertentu yang diajarkan Rasulullah sebagai ‘bacaan’ setelah shalat 

ritual, misalnya, yang sifatnya juga otomatis menjadi ritual (seperti upacara). 

Kita memahami zikir sebagai “bentuk kesadaran”, yang dibentuk oleh ilmu 

yang kita pelajari, dan kita jadikan sebagai “pandangan hidup”. Dengan 
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demikian, zikir yang kita maksud adalah zikir yang bersifat konsisten dan 

permanen, atau bahasa Arabnya dawãm (دوام). 

Dengan kata lain, bolehlah zikir yang kita maksud adalah “jalan pikiran”, 

atau mind-set, yang dalam Oxford American Dictionary didefinisikan sebagai 

the established set of attitudes held by someone. Yaitu kesinambungan 

pendirian yang dipegang seseorang. Bila dihubungkan dengan definisi iman, 

zikir ini adalah bagian dalam dari iman itu sendiri (ع ي   ا لب), yaitu – lagi-lagi – 

“pandangan hidup”. 

Sepenggal waktu pra-sejarah 

Dalam pelajaran sejarah di sekolah, kita menerima keterangan bahwa masa 

pra-sejarah adalah suatu zaman yang di dalamnya tidak ditemukan catatan 

(dokumen) sejarah. Dengan demikian, “masa sejarah” dimulai pada saat 

catatan-catatan ditemukan.  

Isi dari catatan-catatan itu, tentunya, tidak lain adalah informasi atau ilmu. 

Dengan demikian, bicara tentang awal masa sejarah identik dengan bicara awal 

munculnya ilmu. Bagaimana Al-Qurãn menjelaskan masalah ini?  

Perhatikanlah ayat di bawah ini! 

 (1:دا ل و)  َمْ ُك  دً  َ ْ   ً  َ ُ يْ   َْ  دايَّلْ رِ  ِميَ  ِ  ٌ  دِا َل وِ  َعَلى  ََ ى َ  ْ 

Yang pertama saya garis-bawahi dari ayat ini adalah istilah hînun-minad-

dahri, yang saya artikan “sepenggal waktu”. Jelasnya, kata hîn(un) maupun 

dahr(un), dalam bahasa Indonesia adalah masa atau waktu.1  Tapi dalam ayat 

ini, jelas diisyaratkan bahwa dahr adalah waktu secara keseluruhan, sedangkan 

hîn hanyalah sebagian dari waktu, atau penggalan waktu. Dengan kata lain 

dahr digunakan untuk menyebut keseluruhan waktu kehidupan manusia, 

sedangkan hîn digunakan untuk menyebut sebagian dari waktu tersebut. Bila 

dikaitkan dengan sejarah, dahr adalah sejarah manusia secara keseluruhan, 

dan hîn adalah sebagian darinya.  

Yang kedua, saya menggaris-bawahi istilah syay’an madzkûran. 

                                                           
1
 Waktu sendiri diambil dari bahasa Arab, waqt(un)/وقت. 
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Apa itu syay’an madzkûran? 

Ingat pengertian dzikr di atas. Yaitu “kesadaran” yang dibentuk oleh ilmu. 

Berdasar pemahaman ini, saya menerjemahkan syay’an madzkûran sebagai: 

“sesuatu yang dijadikan sumber/bahan kesadaran”, alias “ilmu”. Dengan 

demikian pengertian ayat seutuhnya adalah:  Bukankah telah datang (terjadi) 

atas kehidupan manusia sepenggal waktu yang di dalamnya tidak ditemukan 

sesuatu yang bisa dijadikan bahan pembentuk kesadaran (= tidak ada ilmu)? 

Jadi, berdasar ayat ini, kita bisa membuat definisi lain tentang ilmu. Yaitu 

bahwa ilmu adalah syay’an madzkûran atau syay’un madzkûrun. Apa 

terjemahannya? Sesuatu yang disebut. Sesuatu yang diingat. Sesuatu yang 

dijadikan sebagai bahan pembentuk kesadaran ilmiah! 

Saya kira, bila kehidupan manusia dalam konteks sejarah dibagi menjadi 

masa pra-sejarah dan masa sejarah, ayat di atas itu mengisyaratkan bahwa 

masa pra-sejarah itu memang ada, dan di masa itu manusia tidak menemukan 

apapun yang bisa digunakan sebagai sarana (alat) untuk membangun 

kesadaran. Tidak ditemukan ilmu, atau belum ada ilmu. Jangan-jangan teori 

tentang pembagian periode sejarah itu justru merupakan jiplakan dari ayat ini, 

atau dari informasi Allah melalui para rasul sebelum Nabi Muhammad! 

Adam sebagai “bapak sejarah” 

Secara umum orang mengenal Nabi Adam sebagai manusia pertama, dan 

karena itu disebut sebagai abul-basyar (أبو البشر), alias “bapak manusia”, dan 

manusia secara umum disebut bani Adam (بنى آدم), anak Adam. 

Bila kita mengacu kepada surat Al-Baqarah ayat 30-39, tahulah kita bahwa 

“sejarah ilmu”, yang hakikatnya identik dengan “sejarah kebudayaan ilmiah”, 

alias “sejarah iman”, dimulai sejak Adam dinobatkan sebagai khalîfah (خليفة), 

dan penobatan itu diawali dengan proses pengajaran wahyu atau ilmu yang 

bernama Al-Asmã’(u) (األسياء). 

Mengapa kita menyebut Al-Asmã’ sebagai wahyu dalam arti ilmu yang 

diajarkan kepada Adam? Jawaban lugunya adalah karena Adam rasul Allah, 

yang pasti menerima wahyu, dan nama wahyunya adalah Al-Asmã’. Kemudian, 

secara tatabahasa, kata al-asmã’ adalah objek pertama (ل  dari kata (يفعول أوّق

kerja ‘allama (علّقم), dan Adam, sebagai penerimanya, adalah objek kedua ( يفعول
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 Di samping sebagai objek pertama, kata al-asmã’ juga sebenarnya .(ثانى

merupakan badal (بدل), yaitu kata benda pengganti dari kata benda 

sebelumnya, yaitu (isim) masdar dari kata kerja tiga huruf asli ‘alima (علم), yakni 

‘ilman ( لياع ). Para ahli bahasa mengakui bahwa fungsi masdar, antara lain, 

adalah sebagai internal object (sasaran tersembunyi), yakni sasaran yang tidak 

terpisahkan dari kata kerjanya. Jelasnya, setiap kata kerja ( لٌل  otomatis ,( ِفعْع

mempunyai objek yang melekat, yakni masdar dari kata kerja itu sendiri, 

karena itulah masdar didefinisikan sebagai ismun manshûb(un), yaitu kata 

benda yang bertanda fathah ( َ ), karena menempati posisi objek dalam 

kalimat. Hal ini akan lebih anda pahami bila anda mengenal bahasa Arab 

sebagai bahasa yang sentence basic meaning; yaitu bahasa yang asas 

maknanya adalah kalimat, bukan kata. Asas ini memastikan bahwa setiap ‘kata’ 

(yakni kalimah/ كلية) dalam bahasa Arab, kecuali partikel, adalah kalimat, 

bukan kata. 

Jadi, dalam kata kerja ‘allama terkandung sasaran tersembunyi dari masdar 

kata kerja ‘alima, yaitu ‘ilman. Karena sasaran tersebut tersembunyi, maka 

otomatis ia tidak ditulis dan tidak diucapkan (lã tuktabu wa lã tunthaq(u)/  ال

 Tapi, bila diperlukan, ia bisa dimunculkan; baik secara langsung .( تكتب وال تنطح

maupun melalui badal atau penggantinya (= wakilnya). Dalam konteks ayat-

ayat yang mengisahkan Adam ini, pada ayat 32, kita temukan contoh objek 

tersembunyi dari kata kerja ‘allama yang dimunculkan, namun dalam susunan 

yang terbalik. Dan ayat ini justru merupakan penegasan tak langsung bahwa 

yang diajarkan kepada Adam adalah memang sebuah ilmu! 

 (32) داَِْ   ُ  دْاَ ِل  ُ   َْ  َ  ِ  َّل َ  َعلَّلْ  َبَ   َم  ِ  َّل  اََ   ِعْل َ    ُاْيَ  َ  َ   َ ُا د

Perhatikanlah bahwa kata ‘ilma (aslinya ‘ilman) semula adalah internal 

object dari kata kerja ‘alima, yang selanjutnya diambil alih oleh kata kerja 

‘allama melalui proses ta’diyah (pemindahan dari pola intransitif ke pola 

transitif) menjadi objek pertamanya, yang diberikan (diajarkan) kepada objek 

kedua (malaikat). 

Kata ‘ilma dimunculkan demi menegaskan bahwa kata ini adalah objek dari 

kata kerja ‘allamta, dan ia adalah sebuah ilmu (‘ilman), bukan sesuatu yang 

lain. 
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Jadi, malaikat mendapat ilmu dari Allah, tapi tidak disebutkan namanya. 

Sedangkan ilmu yang diajarkan kepada Adam diberi nama Al-Asmã’(u) (األسياء). 

Dengan mendapatkan ilmu, otomatis Adam merupakan orang pertama yang 

lepas dari masa “pra-sejarah” (zhulumat), untuk selanjutnya mengawali 

kehidupan “masa sejarah ilmiah” (nûr). Dengan kata lain, Adam – bersama 

para pengikutnya – adalah perintis kehidupan ilmiah. Merekalah yang 

mengakhiri periode pra-sejarah. 

Pemberian ilmu kepada Adam tentu tidak dilakukan secara sim-salabim 

(sulap), tapi melalui sebuah proses yang panjang. Kira-kira sama panjangnya 

dengan proses yang ditempuh oleh Nabi Muhammad (sekitar 23 tahun). Proses 

ini oleh Nabi Muhammad disebut sebagai ta’dîb (تأديب), alias “pemberadaban”.2 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para nabi adalah para tokoh 

pembangun peradaban, dan Adam adalah tokoh pertamanya. 

Madinah sebagai wadah dîn(un) 

Dalam sebuah hadis dari narasumber Mu’adz bin Jabbal (ada juga yang 

mengutip dari Ali bin Abu Thalib), Rasulullah mengatakan: 

ِ َم ُا دْاَ َ ِ  َ دْاَ َ ُ   َ  ُِ ُ   اُ اْ دَالِ 

“Ilmu adalah pemandu amal (tindakan; perilaku) dan amal adalah 

pengikutnya.” 

Saya ingin menegaskan bahwa “amal”, mulai dari yang terkecil sampai yang 

paling besar, adalah “produk ilmu”. Dan beramal, bukanlah hanya bertindak 

tapi juga berproduksi (to produce) dan berkarya (to creat).  

Nah!  Mohon diperhatikan! Tugas besar yang harus dilakukan para nabi 

adalah “membangun Ad-Dîn(u)”, yakni Dînul-Islãm(i), sebagai satu-satunya 

dîn(un) – agama? – yang diajarkan oleh Allah. (Ingat:   دِاْاياُ  دالَّل ِ  ِعْ يَ  داييِّن يَ  ِ وَّل ). Hal ini 

ditegaskan, antara lain, dalam surat Asy-Syura ayat 13: 

                                                           
2
 Dalam sebuah hadis, beliau mengatakan:   دَأَّلَ ِ  َ  َّل َفَ ْ َلَي  َ ِأ ِي (“Tuhanku telah mendidikku, maka alangkah 

indahnya pendidikanku itu”; atau: “Tuhanku telah membuatku beradab, maka alangkah indahnya 
pemberadabanku itu”). 
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َ   َ داَّلِ ي  ُ   ً   ِ ِ  َ صَّلى َم  داييِّن يِ  ِميْ  َاُ  ْ  َ رَ َ  َ   َ َم   ِاَْ  َ   َْ َ  َبْ  داييِّن يَ   َِ  ُ  د  َوْ  َ ِع َلى َ ُم َاى ِ  َبرَدِ   َ   ِ ِ  َ صَّل َبْ
 (13)  ُِ  بُ  َميْ   ِاَْ  ِ  َ  ََبْ ِيي َ َ  الُ  َميْ   ِاَْ  ِ  َ َْ ِ   دالَّل ُ   ِاَْ  ِ  َ ْيُع ُ  ْ  َم  دْاُ ْ رِِك َ  َعَلى َكيَبرَ  ِف  ِ   َب َبَفرَّلُ  د َ  

 

Perhatikan pula di sini bahwa kalimat perintah aqimûd-dîn(a) ( داييِّن يَ   َِ  ُ  د ) pada 

ayat di atas adalah sama (semakna)3 dengan perintah yang diberikan kepada 

Adam setelah menerima ilmu, yaitu sama dengan kalimat: Uskun anta wa 

jauzukal-jannata ( دْاَ َّل َ  َ َ ْ ُ  َ   َْ  َ  دْاُ يْ  ) dalam surat Al-Baqarah ayat 35. 

Bedanya di sini, ad-dîn(u) adalah konsep, sedangkan al-jannah adalah 

produk dari konsep tersebut. 

Jadi, Adam sebagai rasul, tidak atau bukan disuruh “masuk” kedalam jannah 

(surga?) seperti yang kita pahami sebelum ini, tapi beliau disuruh 

“membangun” jannah itu sendiri, berdasar ilmu yang sudah diterimanya. Dan, 

karena Adam adalah khalifah fil-ardhi (perpanjangan tangan/kekuasaan Allah 

di bumi),4 maka jannah tersebut juga harus dibangunnya di bumi, bukan di 

(alam) akhirat. 

Dengan demikian, jannah (جنّقة) adalah sebuatan lain dan/atau kiasan bagi 

madînah (يدينة). 

Apa itu madînah? 

Secara ilmu sharaf, madînah adalah ismul-makãn(i) (اسم اليكاا) – kata yang 

menyatakan tempat terjadinya sesuatu –  dari kata benda asli ad-dînu (الديا). 

Dan, ad-dînu dalam konteks ajaran Allah adalah kependekan dari Dînul-Islãm. 

Dengan demikian, madînah dalam pengertian harfiah adalah “tempat tegaknya 

Dînul-Islãm”. 

                                                           
3
 Silakan dikaji ulang materi “Sistematika Al-Qurãn”, khususnya bagian yang membahas tentang pengkamusan 

dan esiklopedi Al-Qurãn. 
4
 Khalîfah: pengganti ( ُ َر  Dalam konteks sejarah politik Islam, khalifah adalah sebutan untuk para .(َمْي َ ُْلُ  َا َبْ

pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad. Sebagai pemegang amanah langsung dari Allah, para rasul adalah 
khalifah (mandataris) yang menjadi (seolah) wakil Allah dalam pemimpin penegakan ajaran Allah. Menurut Isa 
Bugis, khalifah (dari kata kerja khalafa-yakhlifu) adalah makhluk alternatif, yaitu makhluk yang cenderung 
memilih. Untuk kenyataan manusia keseluruhan, mungkin pengertian ini bisa diterima. Tapi dalam konteks 
Adam – dan para rasul secara keseluruhan – pengertian ini tidak pas. Para rasul, termasuk Adam, tidak diberi 
hak memilih. Mereka di-fait accompli (‘dipaksa’) untuk menerima dan menjalankan ajaran Allah. Lihat, antara 
lain, surat Thaha ayat 12-14. 
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Iblis sebagai tokoh “pembatal” 

Jadi, kembali kepada kisah Adam, dalam konteks Adam, perintah aqimûd-

dîn(a) ( داييِّن يَ  ُم د َِ   ) – penegakan Dînul-Islãm – itu dibunyikan dengan ungkapan: 

Uskun anta wa jauzukal-jannata ( دْاَ َّل َ  َ َ ْ ُ  َ   َْ  َ  دْاُ يْ  )… 

Dalam pelaksanaan perintah ini, Allah menyuruh malaikat (yang di dalamnya 

termasuk Iblis?) untuk bersujud (berperan serta), tapi Iblis menolak; dengan 

mengajukan alasan yang berbau primordialisme.5 Dia bilang, “Aku lebih baik 

darinya (Adam). Anda menciptakanku dari api; sedangkan dia,  Anda ciptakan 

dari tanah.” ( رٌ   َ َ  ِا ٍ  ِميْ   ُ َ َ َلْ  َ   َ  ٍ  ِميْ  َ َلْ َ ِ   ِمْ  ُ  َ  َبْ ).6 

Dengan melaksanakan ilmu Allah yang bernilai haqq ( ّح ), Adam adalah 

tokoh pertama dari sejarah “Iman Haqq”. Sedangkan Iblis, karena 

pembangkangannya, muncul sebagai tokoh pertama (dan utama) dari sejarah 

“Iman Bathil”; dalam arti dialah yang menciptakan ajaran bathil  dan sekaligus 

menjadi tokoh pertamanya. 

Harfiah, bãthil ( ا  ) adalah isim fa’il () dari kata kerja bathala ( ل ), yang 

artinya batal; berhenti; tidak terpakai. 7 Dengan demikian, bãthil adalah 

pembatal (= penggagal); penyebab berhenti; penyebab sesuatu menjadi tak 

terpakai. Dalam konteks ajaran Allah, yang dibuat batal, gagal, terhenti, dan 

tak terpakai adalah ajaran Allah itu sendiri. 

Dan tekad Iblis untuk tampil sebagai tokoh bãthil agaknya begitu berapi-api. 

Hal itu dinyatakannya, misalnya, dalam surat Al-A’raf ayat 16-17:  

 َ ِميْ   َْ ِي ِ  ْ   َبْ ِ  ِميْ    ِ َب َبَّلُ  ْ  ُ َّل ( 16) دْاُ ْلَ ِ   َ  ِصَردَا َ  َ ُ ْ  اَ َبُ َيوَّل  َ ْاَ  َبَ ِ   فَِيَ    َ اَ 
 (17) َ  ِكرِ يَ  َ ْك َبَرُ  ْ   َِيُ  َ   َ َ اِِلِ  ْ  َ َعيْ   َْ َ ِاِ ْ  َ َعيْ  َ ْلِفِ  ْ 

                                                           
5
 Primordil atau Primordialisme berasal dari bahasa Latin primus yang artinya pertama dan ordiri yang artinya 

tenunan atau ikatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),Primordialisme adalah perasaan kesukuan 
yg berlebihan. Dalam hal ini, Iblis bicara dengan melihat asal kejadiannya sebagai tolok ukur penilaian primus 
(pertama; utama). 
6
 Surat Al-A’raf ayat 12. 

7
 Kamus Arab Indonesia, Ahmad Najieh. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
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“Dia (Iblis) mengatakan: Maka karena Anda (Allah) telah menyatakan aku 

sesat, maka sungguh aku akan ‘menduduki’ shirãthal-mustaqîmMu untuk 

(menghadang) mereka. Selanjutnya, sungguh aku akan muncul di hadapan 

mereka, di belakang mereka, di kanan-kiri mereka; sehinggal Anda tidak akan 

mendapati mayoritas mereka bersyukur. (= Anda akan dapati mayoritas 

mereka tidak bersyukur).”8 

Arti kata “sejarah” 

Istilah sejarah kita ambil dari kata syajarah (شجرة), yang berarti pohon. 

Dalam Al-Qurãn, kata syajarah, selain berarti pohon, juga digunakan sebagai 

kiasan bagi kalimah (كلية), dalam arti ajaran atau konsep atau teori dan 

sebagainya. 

Surat Ibrahim ayat 24-26, membagi syajarah dengan pengertian demikian itu 

menjadi: 

اَ يِّنَي ً  َكِلَ  ً   =(syajarah thayyibah: pohon yang baik)   رة اّ ي  .1  ajaran yang 

baik (benar), dan 

َ ِي َ  ٍ  َكِلَ  ٍ   =(syajarah khabîtsah: pohon yang buruk)   رة  ي    .2  ajaran yang 

buruk (salah) 

 دالَّلَ  الِ  ِ   َ فَبْرُعَ    َ ِ  ٌ  َ ْصُلَ   اَ يِّنَي ٍ  َكَ َ َرةٍ  اَ يِّنَي ً  ِاَ  ً  َ  َمَ يً  دالَّل ُ  َ َراَ  َكْ  َ   َبَرى َ  َْ 
( 25)  َبَ  َكَّلُر وَ  َاَ لَّلُ  ْ  اِل َّل اِ  دَاْم َ اَ  دالَّل ُ  َ َ ْ ِراُ   َ َبيِّنَ    ِِ ْ وِ  ِ  ٍ  ُك َّل  ُ ُكَلَ    َبْ ِ  ( 24)

 دالَّل ُ   َُب َييِّن ُ ( 26)  َبَرد ٍ  ِميْ  َ َ  َم  دَاْ  ِ  فَبْ  ِ  ِميْ  دْ  ُ َّل ْ  ةٍ َ ِي يَ  َكَ َ َرةٍ  َ ِي  َ ٍ  َكِلَ  ٍ  َ َمَ  ُ 
 َم  دالَّل ُ  َ  َبْفَ  ُ  دانَّل ِاِ  َ  دالَّل ُ  َ ُ ِ  ُّ  د ِ َرةِ  َ ِ   دايُّ َبَ   دْاََ  ةِ  ِ   دا َّل ِ  ِ   ِ ْاَ ْ اِ  آَمُ  د داَّلِ  يَ 
 (27) َ َ  الُ 

Dengan menggunakan rangkaian ayat ini sebagai pembanding, kita bisa 

mempertanyakan apakah ‘pohon’ yang disebut dalam kisah Adam itu adalah 

pohon dalam arti harfiah atau kiasan? Apakah pohon dalam konteks 

                                                           
8
 Bersyukur: berterimakasih = menerima apa yang dikasih (diberi). Bila yang diberikan adalah ajaran Allah, 

maka bersyukur = menerima, aslias tidak menolak, alias mematuhi ajaran Allah. 
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pembangunan jannah – yang berarti madînah – adalah pohon sungguhan atau 

kiasan? 

Tidak bisa tidak, kita mengambil kata syajarah, dalam arti sejarah (= history) 

adalah sebagai kiasan untuk menyebut sesuatu yang tumbuh, mulai dari benih 

yang ke bawah melahirkan akar, ke atas memunculkan tunas, kemudian tunas 

menjelma jadi batang, ranting, daun, dan akhirnya buah.  

Jadi, bila demikian, maka yang kita sebut sebagai ‘pohon’ itu sebenarnya 

adalah pertumbuhan atau perkembangan hidup manusia. Dan bukan pula 

manusia secara badaniah (fisik), tapi manusia sebagai mahkluk budaya, yang 

sudah pasti hidup berdasar suatu konsep. Apa pun nilai konsepnya. 

Bila mengacu pada ayat-ayat di atas, jelaslah bahwa konsepnya terbagi 

menjadi dua hal (konsep) yang saling berlawanan. Yaitu (1) konsep baik lawan 

(2) konsep buruk. Inilah sebenarnya inti permasalahan sejarah. 

Jadi, ketika kita belajar sejarah, perlukah – misalnya – melakukan 

penggalian-penggalian arkeologis? Perlukah menyelam sampai ke dasar lautan 

terdalam untuk menemukan peninggalan- peninggalan benua Atlantis yang 

konon pernah ada dan kemudian tenggelam? Perlukan menemukan kapal Nabi 

Nuh? Perlukah melakukan penyelidikan sampai ke angkasa luar? 

Bila itu semua memang merupakan kebutuhan mendesak (urgent) untuk 

membangun ulang “Madînan”, ya tentu harus kita lakukan. Tapi, bila hanya 

menghabiskan waktu dan biaya, seraya mengabaikan kebutuhan-kebutuhan 

lain yang lebih mendesak, tentu lebih baik berusaha memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang mendesak; seperti mengentaskan orang-orang miskin yang 

kelaparan, tak punya rumah, dan sebagainya. Tapi, kebanyakan manusia 

rupanya lebih suka melakukan tindakan-tindakan yang cenderung “ngejreng”; 

yang bisa melambungkan popularitas, dan membuat nama mereka dicatat 

dengan tinta emas dalam sejarah. 

*** 

*Selain kata syajarah, di dalam Al-Qurãn kita temukan pula istilah sîrah 

 yang berarti perjalanan; dalam arti perjalanan harfiah maupun ,(سيرة)

“perjalanan hidup”. Dalam konteks sejarah Nabi Muhammad, misalnya, kita 



13 
 

menemukan banyak buku yang menggunakan frasa sîrah nabawiyah ( سيرة

  .(النبوية

*Kadang digunakan pula istilah yaum(un) (يوم), yang harfiahnya berarti hari. 

Tapi, ingatlah bahwa hari adalah satuan (unit) waktu, yang dimulai sejak 

terbitnya fajar (subuh) sampai terbenamnya matahari (mahgrib). Jadi, dalam 

kata “hari” juga terkandung makna peredaran dari waktu ke waktu, 

‘perjalanan’ dari satu titik permulaan ke titik akhir. 

Dalam Al-Qurãn kata yaum, dengan berbagai variasinya, banyak sekali 

digunakan. Salah satunya adalah surat Al-Anbiya ayat 104: 

َ   َ ْعيدً   ُِ  ُي ُ  َ ْلحٍ  اَ َ  َّل  َ َيْ  َ  َكَ   اِْلُ ُ بِ  داليِّنِ  يِّن  َكَل يِّن  دالَّلَ  الَ  َ ْلِ ي  َبْ اَ   فَ ِعِل َ  ُك َّل  ِ  َّل  َعَل َبْ

Hal yang perlu digaris-bawahi dari ayat ini adalah bahwa yaum, dalam arti 

sejarah, adalah sesuatu yang berulang. Dalam bahasa Prancis ada pepatah: 

l’historie se répète, yang diinggriskan menjadi: history is repeating itself 

(sejarah berulang dengan sendirinya). Ayat di atas membantah klaim ini. Pada 

ayat di atas kita dapati keterangan bahwa perulangan sejarah terjadi karena 

kehendak Allah (  Dan perulangan itu terjadi karena Allah .( ُِ  ُي ُ  َ ْلحٍ   َ َّلاَ   ََي ْ َ  َكَ  

menjadikan (mengadakan) para pelakunya (pelaku sejarah) ( فَ ِعِل َ  ُك َّل  ِ  َّل  ). 

*Ada pula kita temukan istilah shirãth (صراط),  yang dalam Al-Qurãn muncul 

cukup sering. Kata ini tak asing, karena kita mendapatinya dalam surat Al-

Fatihah yang dibaca sedikitnya 17 kali dalam shalat 5 waktu. Dalam surat ini 

pula kita dapati isyarat bahwa shirãth (‘jalan’; yaitu jalan hidup) terbagi 

menjadi dua, yaitu: 

َعَلْ ِ  ْ   َ َبَ ْ  َ  داَّلِ  يَ  ِصَرداَ  .1  

دايِّن َ دالَّل ( ِصَردا)دْاَ ْ ُ  ِا َعَلْ ِ ْ   َ  .2  (ِصَردا) 

Sebagian ahli tafsir menyebut bahwa  shirãth yang pertama adalah jalah 

hidup (way of life) para rasul, yang berarti jalan hidup bagi para pendukung 

“Iman Haqq”, dan shirãth yang kedua adalah jalan hidup Yahudi dan Nasrani, 

yang berarti jalan hidup para pengusung “Iman Bathil”. 
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Satu hal perlu diperhatikan di sini adalah apa yang dimaksud dengan:  

 ؟ دْاُ ْلَ ِ   َ  دا يِّنَرداَ  ْ ِي َ دِ 

Karena ini sering diterjemahkan sebagai “Tunjukilah kami jalan yang lurus”, 

maka banyak teman-teman suka mengolok-olok dengan mengatakan, 

“Petunjuk apa lagi yang diminta? Bukankah petunjuknya – Al-Qurãn – sudah 

diberikan?” 

Ketahuilah bahwa “petunjuk” (hidayah:   يد ) yang ‘diminta’ (diharapkan) di 

sini bukalah lagi petunjuk tekstual, tapi petunjuk dalam konteks sikap mu’min 

ketika menghadapi masalah jalan hidupnya, yang secara nilai sudah benar, 

namun secara harga9 dia harus selalu berhadapan dengan Iblis dan segenap 

tentaranya, yang selalu menghadang di tengah shirãthal-mustaqîm. Tegasnya, 

ini sebenarnya berkaitan dengan penguasaan ilmu (Al-Qurãn) si mu’min itu 

sendiri. Bila penguasaannya baik, karena rattil-nya baik, tentu shirãthal-

mustaqîm-nya, yang tak lain Al-Qurãn itu sendiri, akan selalu terbentang dan 

terang. Sebaliknya, bila penguasaan ilmnya buruk, karena tak pernah rattil, 

maka otomatis shirãthal-mustaqîm-nya akan selalu buram! 

Dengan kata lain, kalimat  ِدْاُ ْلَ ِ   َ  دا يِّنرَداَ  ْ ِي َ د  ini sebenarnya semakna dengan 

Rabbi zidni ‘ilman (  أىن عل    ); yaitu: “Tuhanku, tambahilah aku ilmu.” 

Kita semua tahu bahwa ilmu hanya akan bertambah bila kita belajar. Tapi, 

yang penting diingat adalah bahwa ilmulah yang menyebabkan kita keluar dari 

zhulumat (kegelapan) budaya. 

Lima poin utama 

Camkanlah bahwa setelah kita melakukan studi sejarah, sedikitnya ada lima 

poin yang harus dipegang, yaitu: 

1. Konsep (ajaran; terori dsb.)  عل 
2. Pelaku   ف ع 
3. Tempat  م  و 

                                                           
9
 Ingat kembali materi tentang “Nilai dan harga iman”. 
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4. Waktu  م و   
5. Prosedur    ّا 

6. Proses  ي  ج  

Akhis kalam, mari kita lakukan sedikit analisis atas kelima poin tersebut! 

Tentang konsep 

Dalam hal konsep, tidak ada manusia yang hidup tanpa konsep, apa pun 

nilai konsepnya. Dan kosep bagi para mu’min (haq) adalah konsep Allah, Al-

Qurãn. 

Karena itu, ketika kita mengaku mu’min kita harus memastikan apakah kita 

memilih konsep Allah, yang merupakan lawan dari konsep-konsep lain, atau 

sebaliknya kita adalah pendukung salah satu konsep lain? 

Tentang pelaku 

Dalam hal pelaku, kita harus memastikan siapa diri kita dan  merupakan fãíl  

dari konsep apa?  Seberapa ‘kental’ tingkat ke-fãíl-an kita? Apakah kita 

merupakan orang yang militan (bersemangat tinggi), moderat (sedang; lunak), 

atau yang biasa-biasa saja, atau hanya terbawa arus (ikut-ikutan).  

Tentang ruang 

Ruang (tempat) dan waktu sebenarnya hampir tidak terpisahkan; tapi kita 

bisa temukan ayat-ayat dan hadis-hadis yang secara khusus berbicara tentang 

ruang. 

Surat Al-A’rãf ayat 10, misalnya, menyatakan: 

 َ َاَ ْي َم َّل َّل ُكْ  ِ  دَاْ ِ  َ َ َ ْلَ   َاُ ْ  ِف َ   َمَ  ِ َ   َِل يً َم  َ ْ ُ ُر وَ 

Ayat ini menegaskan bahwa kita ditempatkan di bumi, yang di dalamnya 

Allah sediakan segala kebutuhan hidup (  ِ  ََم) kita. Tapi, di ruang manakah kita 

hidup? Di belahan bumi mana kita tinggal? Apakah di tempat kita sekarang ini 

kita bisa hidup sebagai fa’il dari konsep Allah? Apakah kita peduli tentang itu 

atau tidak? 
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Perhatian! 

Iman tidak bisa ditegakkan oleh satu orang. Iman hanya bisa tegak dalam 

jama’ah. 

Ingatlah bahwa ruang atau tempat, dalam konteks jama’ah adalah posisi 

atau status. Karena itu, kata  َمكَّنَّاُكْم (Kami – Allah – tempatkan kalian), dalam  

ayat di atas, dalam konteks para mu’min, bukan berarti menempatkan secara 

asal-asalan, tapi Allah (melalui ajaranNya) menempatkan setiap mu’min pada 

posisi-posisi tertentu dalam jama’ah, sehingga setiap orang bisa berfungsi 

maksimal. 

Hal itu ditegaskan oleh Rasulullah bahwa para mu’min harus menempati 

posisi-posisi: 

1. ‘Alim(un)  - ilmuwan  

2. Muta’allim(un)  -   pelajar  

3. Mustami’(un) -  penyimak  

4. Muhibb(un) – penggemar (supporter, pendukung)  

Perhatikan pula hadis-hadis ini: 

 د ح دهلل   ي م  ك    .1
 ك      مل ي .2
 د ي    فل  .3

4. Bertakwalah di mana pun kamu berada. 

5. Setiap jengkal tanah adalah masjid (tempat pengabdian). 

6. Mulailah dari dirimu sendiri.  

Tentang waktu 

Tentang waktu, perhatikan misalnya surat Al-Ashr, dan ayat ini (Al-A’raf 34): 

َ   َ ْل َبْ ِيُم وَ  َا َع ً  َْ ِ ُر َو فَِ َ د َ  اَل َ َ ُلُ ْ    َ  ْ  َ َ  ٌ َ ِاُ  يِّن  ُمَّلٍ    
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Waktu adalah sesuatu yang bersifat darurat. Perhatikan misalnya surat 

Luqman ini:  

َ َم  أدً ِاُب  َ  وَّل دالَّلَ  ِعْ َيُ  ِعْلُ  دالَّل َعِ  َ  َُب َب يِّنُا دْاَ ْ َي َ  َبْ َلُ  َم  ِ  دَاْ َ  ِا َ َم  َ ْي ِي  َبْفٌ  َم َ د َ  ْ 
 (34)ِ وَّل دالَّلَ  َعِل ٌ  َ ِيرٌي  َ ْي ِي  َبْفٌ   َِ ييِّن  َْ ٍ  َ ُ اُ 

Tentang Prosedur 

Prosedur (sunnah) adalah jalan keberhasilan dan kegagalan suatu 

perjuangan. Dengan kata lain, bila benar prosedurnya, perjuangan pasti sukses. 

Sebaliknya, bila salah prosedurnya, perjuangan pasti gagal. 

Dalam konteks penegakan “Iman Haq”, prosedurnya adalah mutlak harus 

dengan Sunnah Rasul. Dalam zaman kita, Sunnah Rasul yang dimaksud adalah 

Sunnah Nabi Muhammad.  

Tentang proses 

Proses adalah pelaksanaan prosedur secara bertahap. Proses yang tidak 

mengindahkan prosedur adalah proses yang ngawur. 

Selain itu, harus diingat bahwa proses adalah kerja teknis, yang seharusnya 

bisa digambarkan secara rinci, sebagaimana sebuah rumah bisa digambarkan 

secara detail oleh seorang arsitek. 

Dengan demikian, jelas, langkah-langkah memulai proses harus merupakan 

hasil studi yang teliti dan tuntas, bukan kegiatan yang bermula dari dorongan 

nafsu ketergesaan.  

Doa 

Doa di bawah ini, dari surat Al-Isra ayat 80, pada hakikatnya sama dengan ihdinã shirãthal-

mustaqîm. Mari kita hayati bersama.  

 َ ِ ريدً  ُاْللَ   ً  َاُيْ  َ  ِميْ  ِ   َ دْ َ  ْ  ِصْي ٍ  ُ ْرَ َ  َ َ ْ رِْ ِ   ِصْي ٍ  ُمْيَ  َ   َْأِ ْلِ   َ ايِّن  :َ ُ  ْ  

Nyatakanlah: “Tuhanku, masukkan aku (ke dalam jama’ah mu’min) secara benar, dan 

keluarkanlah aku (dari jama’ah non-mu’min) secara benar. Yakni jadikanlah bagiku (ajaranMu, yakni 

Al-Qurãn) sebagai kekuatan penyelamat hidupku.” Ãmîn ya Rabbal ãlamîn(a)! 


