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PENGANTAR PENULIS

A. Hasjmy dikenali bukan sahaja sebagai sasterawan, poli-
tikus, sejarawan dan ulama, tetapi juga sebagai tokoh pen-
didikan dan dakwah di Aceh. Tambahan lagi, kepakaran  
A. Hasjmy dalam beberapa bidang keilmuan yang terkesan “en-
siklopedik” bukanlah “isapan jempol belaka”, tetapi dibuktikan 
dengan karya tulis yang mencapai hampir 60 karya. Semua ini 
merupakan warisan berguna bagi generasi Aceh masa kini dan 
masa hadapan khususnya dan bagi umat manusia pada umumnya. 

Kajian terhadap pemikiran A. Hasjmy, setakat ini memang 
banyak mendapat perhatian dari pelbagai kalangan. Dalam 
buku Badruzzaman Ismail, et al., Delapan puluh tahun melalui 
jalan raya dunia A. Hasjmy asset sejarah masa kini dan masa de-
pan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), misalnya didapati hampir 
lima puluh orang menulis pelbagai  apresiasi mengenai ketoko-
han A. Hasjmy dalam pelbagai sudut pandang. Apresiasi sema-
cam ini memang perlu dirakamkan bagi kepentingan genarasi 
masa hadapan, apalagi  disertai dengan kajian terhadap idea, 
gagasan, konsep ataupun pemikiran  A. Hasjmy dalam pelbagai 
cabang ilmu. Namun,  amat dikesali apresiasi yang diberikan be-
lum seimbang dengan  kajian dan pendedahan  pemikiran, pera-
nan ataupun pengalaman dalam pelbagai aspek kehidupannya. 

Beberapa orang mahasiswa memang sudah meng-
kaji pemikiran A. Hasjmy sama ada mengenai pendidi-
kan dan dakwah mahupun politik. Kajian ketokohan  
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A. Hasjmy bidang pendidikan, misalnya terdapat dalam tuli-
san Darmuni Daud, Prof. A. Hasjmy sebagai bapak pendidikan 
Daerah Istimewa Aceh, (Banda Aceh: Skripsi Fakultas Tarbiyah 
IAIN Ar-Raniry,  1980).  Di sini hanya dipaparkan mengenai 
peranan A. Hasjmy dalam  pembangunan institusi pendi-
dikan di Aceh. Manakala pemikiran pendidikan A. Hasjmy 
sepertimana pengertian, matlamat dan responnya terhadap 
isu sekularisme pendidikan di Indonesia i dalam beberapa 
karyanya belum dibahas sama sekali. 

Begitu pula pemikiran dakwah A. Hasjmy sudah banyak 
dikaji. Antaranya mengenai konsep dāci dan strategi dakwah. 
Ernawati menulis Konsep dakwah Ali Hasjmy tentang pember-
dayaan daci, (Banda Aceh : Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Ar-Ra-
niry, 2000). Di sini dihuraikan beberapa pandangan  A. Hasjmy 
mengenai  sifat dan ciri yang mesti ada pada dāci seperti setia dan 
berusaha menegakkan kebenaran, mengikat tali silaturahim 
dengan semua manusia, sentiasa taat kepada Allah, memahami 
agama dan perkembangan dunia secara mendalam, memiliki 
harga diri, pemaaf dan berakhlak mulia. Namun, kajian menge-
nai dāci ini masih sederhana. Sebab, apa yang dipaparkan di sini 
hanyalah beberapa sifat dan ciri yang mesti ada pada seorang 
dāci. Padahal konsep A. Hasjmy mengenai dāci bukan hanya se-
takat itu, tetapi mencakup juga siapakah sebenarnya yang dise-
but dāci dan siapakah pula yang betanggungjawab sebagai dāci ? 

Kajian mengenai strategi dakwah A. Hasjmy antaranya  di-
lakukan oleh Rosmanidar dengan tajuk Strategi dakwah Ali 
Hasjmy, (Banda Aceh: Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Ar-Rani-
ry, 2002). Kandungan kajiannya antaranya berkenaan dengan  
dacwah bi hikmah, mawcizah hasanah dan mujādalah. Namun, 
paparan mengenai ketiga metode ini masih bersifat deskriptif 
dan sederhana. Hal demikian, kerana apa yang dipaparkan itu 
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tidak disertai sebarang analisis sehingga ketiga metode dakwah 
ini terkesan tidak memiliki aturan kerja yang jelas.  Padahal 
ketiga metode dakwah ini bukan hanya mengandungi makna 
yang luas, tetapi juga mempunyai aturan kerja tersendiri den-
gan tidak menafikan bahawa antara ketiganya mempunyai jali-
nan yang saling melengkapi. 

Selain itu, kajian mengenai konsep dakwah A. Hasjmy  di-
lakukan oleh  Junaidi dengan tajuk Peranan Prof. Ali Hasjmy 
dalam pengembangan dakwah Islamiyah di Nanggroe Aceh Da-
russalam Indonesia, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2005). 
Di sini dipaparkan berkenaan dengan pengertian, tujuan, ke-
bijaksanaan dan rukun dakwah, dāci dan media dakwah menu-
rut A. Hasjmy. Jika  dibandingkan dengan kajian Ernawati dan 
Rosmanidar, maka skop pembahasan Junaidi  memang tam-
pak lebih luas, apalagi pembahasannya juga mencakup bebe-
rapa usaha dakwah A. Hasjmy dalam memberikan pencerahan 
kepada umat Islam di Aceh terutamanya berkenaan dengan 
pengembangan pendidikan, politik, sejarah dan kebudayaan. 
Akan tetapi, kajian Junaidi ini boleh dipandang belum men-
dalam dan didapati beberapa kekurangan, antaranya ; i. Berke-
naan dengan pengertian dakwah hanya dipaparkan pengertian 
dakwah A. Hasjmy secara terminologis. Padahal pandangan 
A. Hasjmy mengenai  makna dakwah yang disifatkan kepada 
“Islāmiyyah” , “Qur’āniyyah”, “Nabawiyyah”, penyamaan dakwah 
dengan sabīli’Lāh atau suara nubuwwah belum dibahas sama 
sekali ; ii. KonsepA. Hasjmy mengenai dāci hanya dipaparkan 
beberapa sifat dan ciri seorang dāci sepertimana dalam kajian 
Ernawati ; iii. Berkenaan dengan matlamat dakwah hanya dika-
ji secara ringkas dengan merujuk kepada  satu karya A. Hasjmy 
sebagai sumber primer, iaitu Dustur dakwah.  Manakala buku  
Ilmu dakwah yang dianggap sebagai karya A. Hasjmy sebenar-
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nya bukanlah karya A. Hasjmy seorang diri, tetapi karya ber-
sama sehingga pemikiran yang terkandung dalam buku inipun 
bukanlah pemikiran original A. Hasjmy. Padahal pandangan 
A. Hasjmy mengenai matlamat dakwah banyak diungkapkan 
dalam karyanya yang lain, iaitu Di mana letaknya Negara Islam. 
Singapura: Pustaka Nasional, 1970; Apa sebab rakyat Aceh sang-
gup berperang puluhan tahun melawan agressi Belanda, Jakarta: 
Bulan Bintang, 1977 ; Pokok-pokok pikiran sekitar dakwah Isla-
miyah. Banda Aceh: Majlis Ulama Daerah Istimewa Aceh ; iv. 
Berkenaan dengan media dakwah, meskipun sudah dikaji na-
mun kajiannya itu bukan hanya masih bersifat deskriptif, te-
tapi juga media dakwah tidak dipandang sebagai bahagian da-
ripada sistem dakwah. 

Kajian lain mengenai A. Hasjmy sebagai tokoh dakwah 
adalah berkenaan dengan pengalaman dakwahnya di Aceh. 
Kajian mengenai pengalaman dakwah di Aceh memang 
menarik perhatian beberapa pengkaji. Junaidi misalnya, 
ia mengkaji beberapa usaha dakwah A. Hasjmy berkenaan 
dengan pengembangan pendidikan, politik, sejarah dan ke-
budayaan Aceh. Tetapi kajian Junaidi juga ditemukan bebe-
rapa kekurangan antaranya ; i. Berkenaan dengan pengem-
bangan pendidikan  hanya dipaparkan peranan A. Hasjmy 
dalam  pembangunan institusi pendidikan di Aceh. Ia tidak  
menganalisisnya dari sudut pandang metode dan model 
dakwah. ii. Berkenaan dengan usaha A. hasjmy dalam men-
ghadapi masalah politik di Aceh paparannya lebih bertum-
pu kepada peranan A. Hasjmy dalam menghadapi masalah 
pemberontakan DI/TII Aceh. Hal ini pun tidak dianalisis 
dari sudut pandang metode dan model dakwah. Padahal pe-
ranan A. Hasjmy dalam menghadapi masalah politik di Aceh 
bukan hanya setakat  itu, tetapi ia juga menghadapi masalah 
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politik pada masa pencerobohan, masalah GAM (Gerakan 
Aceh Merdeka) dan politik GOLKAR ; iii. Berkenaan dengan 
sejarah dan kebudayaan Aceh hanya dipaparkan peranan A. 
Hasjmy dalam mendakwah kembali sejarah dan kebudayaan 
Aceh masa lampau melalui beberapa karyanya. Ia tidak mei-
lihat peranan A. Hasjmy dalam menciptakan kebudayaan 
Aceh sebagai suatu yang baru dan tidak juga diungkapkan  
bagaimana A. Hasjmy menjalankan dakwahnya itu sama 
ada dari sudut pandang metode mahupun model dakwah.   

Selain  itu didapati juga dua kajian mengenai A. Hasjmy 
sebagai tokoh dakwah iatu kajian Lukman Nusfi dan  Yuli 
Usman. Lukman Nusfi dalam kajiannya yang bertajuk Luk-
man Nusfi, Prof. Ali Hasjmy salah seorang tokoh dakwah beru-
saha membuktikan A. Hasjmy sebagai tokoh dakwah den-
gan memaparkan peranan A. Hasjmy dalam pengembangan 
pendidikan, jurnalistik dan seni budaya Aceh. Namun apa 
yang dipaparkan di sini tidak jauh berbeza dengan apa yang 
dikaji oleh Junaidi iaitu bersifat deskriptif semata. Adapun 
kajian Yuli Usman dalam karyanya Nilai-nilai dakwah dalam 
suara azan dan lonceng gereja karya A. Hasjmy, Pekanbaru : 
Skripsi Jurusan Dakwah Fakultas Usuluddin IAIN Sulthan 
Syarif Qasim, 1996/1997) menulis  nilai yang terkandung da-
lam karya suara azan dan lonceng gereja karya A. Hasjmy sama 
ada nilai aqidah, syariah mahupun akhlak. Oleh itu, skop 
kajian dalam karya ini hanyalah beberapa hal yang dipan-
dang belum dikaji secara komprehensif sama ada berkenaan 
dengan pemikiran pendidikan mahupun dakwah dan penga-
laman A. Hasjmy dalam menghadapi multi krisis, terutama 
krisis politik, pendidikan dan kebudayaan, di Aceh.  

Perlu diungkapkan di sini bahawa karya ini sebagaian 
besarnya merupakan hasil kajian penulis untuk mempero-
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leh gelar Ph.D (Doctor of Philosophy) pada Fakulti Pengajian 
Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Karya ini diterbit-
kan dalam Bahasa Melayu dan tidak lagi diedit ke dalam Ba-
hasa Indonesia, sekurang-kurangnya kerana dua sebab, iaitu;  
pertama,  Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia tidak banyak 
perbezaan sehingga pada amnya masyarakat Indonesia dapat 
memahami Bahasa Melayu. Kedua, karya ini diharapkan men-
jadi contoh bagi pelajar Indonesia yang mahu menulis karya 
akademik dalam Bahasa Melayu atau bagi mereka  yang mahu 
belajar di negeri jiran Malaysia, Brunai Darussalam, Singapu-
ra atau Pattani (Thailand). Tambahan lagi, khusus pemerintah 
Malaysia sudah mengisytiharkan supaya  para pelajar asing 
yang sedang menuntut ilmu di Malaysia diwajibkan belajar 
Bahasa Melayu, termasuk pelajar asal Indonesia.  

Penulis bersyukur kepada Allah S.W.T  dapat menyiapkan 
karya ini dalam bentuk sebegini rupa. Jutaan terima kasih 
saya hantarkan kepada penyelia utama Prof. Madya  Dr. Abdul 
Ghafar Don atas bantuan yang begitu besar, bimbingan, na-
sihat dan semakan yang begitu berguna sepanjang kajian ini. 
Tidak lupa juga kepada kedua-dua penyelia bersama saya iaitu 
Dr. Sulaiman Ibrahim dan  Dr. Ahmad Redzuwan Mohd. Yu-
nus dengan kepakaran masing-masing banyak memberi saran 
dan semakan shingga menguatkan lagi semangat saya untuk 
menyiapkan kajian ini.

Ucapan jutaan terima kasih juga saya hulurkan kepada 
pihak Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Naib Canselor 
dan kedekanan PPS UKM atas bantuan pengecualian yuran 
pengajian. Begitu juga, ucapan terima  kasih  saya  kepada 
Gabenor (Wakil Gabenor) Nanggroe Aceh Darussalam  dan 
Saker Pendidikan BRR NAD-Nias yang banyak membantu 
saya dari segi kewangan selama tempoh belajar. Tidak lupa 
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juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Rektor IAIN 
Ar-Raniry dan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN ar-Raniry di 
mana selepas musibah thunami 26 Desember 2004 masih 
menyokong saya dari segi keizinan dan pinjaman kewangan 
untuk melanjutkan pengajian Doktor Falsafah di Fakulti 
Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Ucapan 
terima kasih juga saya hulurkan kepada kedekanan Fakulti 
Pengajian Islam, Ketua Jabatan Dakwah dan Kepimpi-
nan dan kakitangannya, pegawai PPS FPI dan  para pen-
syarah dengan ilmu dan maklumat yang mereka berikan.

Banyak data bagi penulisan ini telah diperolehi dari 
Perpustakaan Tun Sri Lanang, Perpustakaan ATMA, Per-
pustakaan A. Hasjmy, Perpustakaan IAIN Ar-Raniry, Per-
pustakaan Universitas Syiah Kuala, Perpustakaan Daerah 
Nanggroe Aceh Darussalam, Perpustakaan UIN Jakarta 
dan Perpustakaan UIN Yogyakarta. Saya ingin mengucap-
kan ribuan terima kasih kepada para pegawai perpustakaan 
tersebut kerana mereka banyak membantu  saya mengenai 
pelbagai rujukan yang saya perlukan. Ucapan terima kasih 
saya hulurkan juga kepada kawan-kawan seperjuangan;     
Dr. Nazaruddin AW, Dr. Syaubari,  Dr. Abdullah Sani, En. Mur-
tadha Hadi, En. Jufri, En. Adli Abdullah, En. Ridwan Nurdin 
dan En. Abdullah Daud yang  banyak  memberi kritikan dan 
maklumat kepada saya  dalam menyiapkan kajian ini. Ucapan 
ribuan terima kasih juga tidak saya lupakan kepada Dr. Abdul 
Mukti (pensyarah IAIN Sumatera Utara) dan Dr. Mohd. Syukri 
Yeoh Abdullah (pensyarah UKM) yang kedua-duanya dengan 
ikhlas membenarkan saya untuk menggunakan perpustakaan 
peribadinya. Jutaan terima kasih juga saya hulurkan kepada 
seluruh keluarga saya  terutamanya isteri (Nurhayati MZ) 
atas doa, motivasi dan sokongannya serta  anak-anak ter-
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cinta (Muhammad Akram Muntadhari Sy, Hazqia Nasya’ Sy 
dan Muhammad Asyraf Mumtaz Sy) hiasan hidupku.  Ucapan 
terima kasih juga kepada ibunda mertua (Hj. Umi Kalsum) 
dan almaarhum bapak mertua (Marzuki); kepada adikku dan 
keluarganya (Fithriani, M.Ag dan Kudri, M.Ag) serta kepona-
kanku (syahir, niswah, safir, syakir dan syawir); kepada abang 
ipar dan keluarganya serta adik ipar, Khairil Anwar; kepada 
seluruh guruku yang tak mungkin tersebut namanya satu per-
satu di sini; kepada keluarga di Glp. Tiga, Ulim, Beureunun, 
Rambayan, Padang Tiji, Aceh Selatan dan Bangil. Akhirnya, 
saya berdoa  kepada Allah S.W.T kiranya membalas semua 
kebajikan mereka dengan kebajikan yang melimpah. Wa bil 
khusus, karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tu-
aku (H. M.Gade bin Abubakar dan Hj. Sapiah binti Ahmad)  
yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga karya ini akan 
bermanfaat bagi semua pihak dan dengan karya ini Allah  ter-
us menerus melimpahkan pahala kepada kedua orang tuaku 
tercinta. Amiin. 

                                 Banda Aceh, 11 September 2017 
                                 Penulis,

   Dr. Syabuddin Gade, M.Ag.
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PENGANTAR PENYUNTING

.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepa-
da Rasulullah saw. Tahniah � Itulah ucapan yang patut diucap-Tahniah � Itulah ucapan yang patut diucap-
kan kepada Dr.Syabuddin Gade, M.Ag atas terbitnya karya ini 
yang bertajuk; Pemikiran Pendidikan dan Dakwah : Kontribusi  
A. Hasjmy Menghadapi Multi Krisis di Aceh. Buku  ini sebaha-
gian besar merupakan karyanya untuk memperolehi ijazah 
Doctor of Philosophy (Ph.D) pada Fakulti Pengajian Islam, 
Universiti Kebangsaan Malaysia di mana saya telah dilantik 
sebagai penyelia utamanya. Saya telah membaca dan mem-
berikan seliaan, bimbingan, dan semakan terhadap karya 
ini. Saya patut mengucapkan jutaan terima kasih kepada  
Dr. Syabuddin Gade, M.Ag di mana saya juga telah diminta 
sebagai penyunting karya ini.

Buku ini, dalam pendangan saya amat bermanfaat terutama 
bagi para pecinta ilmu pendidikan, guru dan para da’i. Dalam 
karya ini dipaparkan pemikiran pendidikan A. Hasjmy yang 
berteraskan agama dan anti terhadap sekularisme pendidikan. 
Pemikiran pendidikan A. Hasjmy ini bukan sahaja turut mem-
perkaya alam pikiran pendidikan Islam yang begitu luas dan 
komprehensif, tetapi dijangka akan memberi implikasi positif 
bagi pengembangan minda, jiwa dan keperibadian umat melalui 
pengamalan ajaran agama dalam bentuk amal salih.  Pandangan  
A. Hasjmy mengenai makna pendidikan, matlamat pendidi-
kan, perbezaan mengenai pengajaran agama dan pendidikan 
agama, serta penolakannya terhadap sekularisme pendidikan 
merupakan gagasan-gagasan cemerlang A. Hasjmy dan patut 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan 
pendidikan Islam masa kini dan masa hadapan.
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Dalam buku ini juga dihuraikan pelbagai teori dakwah, pe-
mikiran A. Hasjmy mengenai dakwah, hubungkait pendidikan 
dan dakwah dalam perspektif A. Hasjmy serta pengalaman-
nya dalam menghadapi masalah politik, kependidikan dan ke-
budayaan di Aceh. Antara teori dakwah yang amat berkesan 
dalam buku ini ialah berkenaan dengan model-model dakwah 
Islamiyah, iaitu ; model dakwah perseorangan (dacwah far-
diyyah), dakwah kumpulan (dacwah fi’awiyyah), dakwah pen-
didikan (dacwah tarbawiyyah), dakwah perutusan (dacwah bac-

thiyyah), dakwah koresponden (dacwah mukātabah), dakwah 
pendamaian (dacwah islāhiyyah), dakwah organisasi (dacwah 
mu’assasiyyah),  dakwah umum (dacwah cāmmah) dan  dakwah 
bersepadu (dacwah muwahhadah). Semua model dakwah ini 
pada umumnya merupakan suatu hasil kajian yang benar-be-
nar baru. Dengan teori model-model dakwah ini pula dianali-
sis pengalaman A. Hasjmy dalam mengahdapi multi krisis di 
Aceh. Buku ini boleh dipandang sabagai salah satu hasil ka-
jian yang baik, bukan hanya kerena mamadukan pemikiran 
pendidikan dan dakwah dari seorang tokoh Aceh, tetapi juga 
memadukan antara teori dan praktik dakwahnya di Aceh. Se-
moga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan mendapat  
rida Allah. Amin

   Bangi, 9 September 2017 
         Penyunting,
                                             
                            Abdul Ghafar Don
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SENARAI TRANSLITERASI

Huruf Arab Huruf Latin Contoh Asal
Contoh 

Transliterasi
ء ` sa`ala
ب B badala
ت t tamr
ث th thawrah
ج j jamāl
ح h hadīth
خ kh khālid
د d dīwān
ذ dh madhhab
ر r rahmān
ز z zamzam
س s sarāb
ش sh shams
ص s sabr
ض d damīr
ط t tāhir
ظ z zuhr
ع c cabd
غ gh ghayb
ف f fiqh
ق q qādī
ك k ka`s
ل l laban
م m mizmār
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ن n nawm
ه h habata
و w wasala
ي y yasār

Vokal Pendek

Huruf Arab Huruf Latin Contoh Asal
Contoh 

Transliterasi

َ a facala

ِ i hasiba

ُ u kutiba

Vokal Panjang

Huruf Arab Huruf Latin Contoh Asal
Contoh 

Transliterasi
ي , ا ā ككك , كككك kātib , qadā
ي ī كككك karīm
و ū كككك huruf

Diftong

Huruf Arab Huruf Latin Contoh Asal
Contoh 

Transliterasi
ْو aw qawl
ْي ay sayf
ي iyy/i rajciyy/i

و uww/u
caduww/ 

cadu
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Pengecualian
1.  Huruf Arab ء (hamzah) pada awal perkataan ditrans-

literasikan kepada ‘a’ bukan kepada ’a. Contoh:اااا  , 
transliterasi: akbar bukan ’akbar.

2.   Huruf Arab  ة(ta marbutah) pada perkataan tanpa اا 
(al) yang bersambung dengan perkataan lain ditranslit-
erasikan kepada ‘t’. contohnya:ااااااا ااااا     trans-
literasi: wizārat al-taclīm, bukannya wizārah al-taclīm. Ba-
gaimanapun, sekiranya terdapat pada perkataan yang ada  
 atau pada perkataan tunggal atau pada perkataan (al)   اا
terakhir, ta marbūtah ditranliterasikan kepada  h.

Contoh Transliterasi

Al-Maktabah al-Ahliyyah

Qal cah

Dār Wahbah
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PENDAHULUAN

A. Hasjmy (1914-1998 M.) adalah salah seorang tokoh Aceh 
abad ke-20 Masihi yang masyhur di kalangan masyarakat 
Aceh dan di luar Aceh. Ia dikenali bukan hanya sebagai bekas 
Gabenor Aceh (1957-1964 M.), Dekan Fakulti Dakwah & Pub-
lisistik Negeri yang pertama di Indonesia  (1968-1977 M.) dan 
Rektor IAIN Ar-Raniry (1963 dan 1977-1982 M.), pejuang ke-
merdekaan, sasterawan, sejarawan dan ulama, tetapi juga to-
koh pendidikan dan dakwah di Aceh.1   

Sebagai tokoh pendidikan, A. Hasjmy bukan hanya 
menulis sejarah pendidikan, tetapi juga menulis tema-tema 
tertentu mengenai pendidikan. Bahkan, ia juga seorang pe-
juang dalam bidang gerakan pembaharuan pendidikan di 
Aceh. Berkenaan dengan pemikiran pendidikannya, antaran-
ya mencakup pengertian dan tujuan pendidikan, perbezaan 
antara pengajaran dan pendidikan, kritiknya terhadap idea 
sekularisme pendidikan, konsepsi ilmu, pendidikan agama, 
lembaga-lembaga pendidikan, dan lain-lain. Semua gagasan 
ini tersebar dalam sejumlah karyanya, antaranya; 1)Men-

1A. Ghazaly, 1978, Biografi Prof. Tgk. H. Ali Hasjmy, Jakarta: So-
cialia, hlm. 53 dan 87; Hasan Basri, Teungku A. Hasjmy: pengembng 
tradisi keilmuan dan perekat ulama-umara. Dlm. Tim Penulis IAIN Ar-
Raniry, Ensiklopedi ulama Aceh, Banda Aceh:  Ar-Raniry Press, 2004, 
hlm. 491.

BAB 
I
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gapa Ummat Islam Mempertahankan Pendidikan Agama dalam 
Sistem Pendidikan Nasional?, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, 2) 
Risalah Akhlak (Surat-surat Ayah Kepada Anak), Jakarta : Bu-
lan Bintang, 1975. 3) Konsepsi Ideal Darussalam, T.tp: Jajasan 
Darussalam, 1969, dan 4) Bunga Rampai Revolusi dari Tanah 
Aceh, Jakarta : Bulan Bintang, 1978. Namun, amat dikesali 
pemikiran pendidikan A. Hasjmy sepertimana pemikiran 
dakwahnya bukan ditulis dalam satu karya khusus sehingga 
diperlukan suatu pengkajian mendalam. Memandang ter-
hadnya masa, maka pemikiran pendidikan A. Hasjmy yang 
akan dibahas di sini hanya berkenaan dengan makna dan 
matlamat pendidikan, perbezaan antara pengajaran dan 
pendidikan serta kritiknya terhadap idea sekularisme pen-
didikan di Indonesia.

Sebagai tokoh dakwah, A. Hasjmy  bukan setakat mengem-
bangkan  konsep dakwah dalam pelbgai karyanya, tetapi juga 
kaya dengan pengalaman dan model dakwah dalam menghada-
pi pelbagai persoalan umat Islam di Aceh. Bahkan, Syamsud-
din Mahmud bekas Gabenor Aceh memandang bahawa kepa-
karan  A. Hasjmy mengenai dakwah bukan sahaja  menekun 
ilmu dakwah sebagai ilmu,  tetapi dakwah sudah menyatu 
dengan jiwanya sehingga peranan dan aktiviti yang dilaksana-
kan sentiasa diisi dengan nilai dakwah.2 Penilaian Syamsuddin 
ini merupakan nilai lebih bagi A. Hasjmy yang bukan dilebih-
lebihkan, kerana faktanya demikian. Jika dilihat beberapa 
karya A. Hasjmy mengenai dakwah dan praktik dakwah yang 
dijalankan dalam menghadapi  persoalan umat di Aceh mis-

2Syamsuddin Mahmud, Ali Hasjmy dalam perkembangan sosial 
politik, pendidikan dan ekonomi di Propinsi Daerah Istimewa Aceh 
dari masa ke masa. Dlm. Badruzzaman Ismail, et al., Delapan puluh ta-
hun melalui jalan raya dunia A. Hasjmy asset sejarah masa kini dan masa 
depan, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, hlm. 40.
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alnya, maka semua ini merupakan kelebihannya sebagai pa-
kar dan tokoh dakwah. Sebab,  banyak ulama dan tokoh Aceh 
abad ke XX lainnya seumpama Teungku Hasballah Inderapuri 
(1888-1959 M.), Teungku Muhammad Daud Beureueh (1896-
1987 M.), Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap (1897-
1949 M.) atau Teungku Amir Husein al-Mujahid (1900-1982 
M.) tidak mewariskan satupun karya berkenaan dengan ilmu 
dakwah, meskipun mereka tergolong rijāl dacwah (tokoh dak-
wah) yang berpengaruh dan berpengalaman dalam mengh-
adapi permasalahan umat di Aceh. Nilai lebih lainnya yang 
dimiliki  A. Hasjmy adalah pengiktirafan pemerintah Indone-
sia di mana ia diangkat sebagai profesor dalam cabang ilmu 
dakwah selari dengan SK Menteri Agama pada 11 Mach 1976  
No. B–11/3/7–d/1386 terhitung 1 Januari 1976.3  Semua nilai 
lebih ini merupakan hasil kerjanya dalam mengembangkan 
konsep dakwah.

Pengembangan  konsep dakwah yang dilakukan antaran-
ya adalah dengan melakukan  kajian terhadap ayat-ayat  al-
Qur’ān, Hadīth, pandangan ulama dan sejarah Islam  Ha-
sil kajian ini kemudian ditulis dalam beberapa karyanya. 
Antaranya ialah Dustur dakwah menurut al-Qur’ān; Pokok-
pokok pikiran sekitar dakwah Islamiyah; Dakwah Islamiyah 
dan kaitannya dengan pembangunan manusia. Pembahasan  
A. Hasjmy mengenai konsep dakwah sepertimana dihurai-
kan dalam Dustur dakwah antaranya ialah mengenai mak-
na dan matlamat dakwah, hajat manusia kepada dakwah, 
dakwah dan sabīli’Llāh, kebijaksanaan dakwah, dakwah se-
bagai amanah Allah, hukum dan pesan dakwah (meskip-
un tidak dijelaskan dalam tajuk khusus), gaya bahasa 
al-Qur’ān sebagai media dakwah, pelaku dakwah beserta sifat 

3A. Ghazaly, 1978, hlm. 95.
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dan perilakunya, nada dan irama dakwah, amar macrūf dan nahy 
munkar,  media serta sejarah dakwah.4 Pembahasan yang ham-
pir sama juga dihuraikan dalam karyanya Poko-pokok pikiran seki-
tar dakwah Islamiyah, terutama mengenai pelaku dakwah (dāci), 
sasaran dakwah, matlamat dan sifat dakwah, cara pelaksanaan 
dan media dakwah.5 Manakala dalam karnya Dakwah Islamiyah 
dihuraikan mengenai fungsi dakwah bagi pembangunan manu-
sia.6 Selain itu, pemikirannya mengenai matlamat dakwah dan 
konsep manusia sebagai madcu juga diselipkan dalam beber-
apa karyanya yang lain. Oleh itu, secara umum boleh dika-
takan bahawa konsep atau pemikiran dakwah yang dibahas 
oleh A. Hasjmy dalam pelbagai karyanya mengandungi ruang 
lingkup yang luas. Antaranya adalah makna dakwah, fungsi 
dan hajat manusia terhadap dakwah, dasar hukum dakwah, 
hingga pembahasannya mengenai sistem dakwah yang terdi-
ri dari beberapa unsur (dāci, madcu, matlamat, pesan, metode 
dan media dakwah). Namun, amat dikesali semua itu bukan 
ditulis dalam satu karya khusus, tetapi berselerak dalam 
pelbagai karyanya sehingga beberapa pengkaji muda, teru-
tamanya di kalangan mahasiswa sering memahami konsep 
dakwah A. Hasjmy secara tidak komprehensif sepertimana 
yang akan dijelaskan kemudian.

Pada sudut pandang yang lain, A. Hasjmy  sebagai tokoh 
dakwah bukan hanya menyumbang konsep dakwah dalam pel-
bagai karyanya, tetapi juga aktif berdakwah untuk membina 
dan mencerahkan masyarakat sehingga menjadi masyarakat 

4A. Hasjmy, Dustur dakwah menurut  al-Qur’ān, Jakarta: Bulan Bin-
tang, 1974, hlm. 28-400.

5A. Hasjmy, Pokok-pokok pikiran sekitar dakwah Islamiyah, Banda 
Aceh: Majlis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 1982, hlm. 7-34. 

6A. Hasjmy, Dakwah Islamiyah dan kaitannya dengan pembangunan 
manusia, Jakarta: Mutiara, 1978a, hlm. 18-77.
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yang berkualiti, terutamanya dalam menghadapi dan menye-
lesaikan pelbagai masalah yang melanda masyarakat Aceh, 
terutamanya masalah politik, pendidikan dan  kebudayaan 
Aceh. Antara masalah politik yang dihadapi A. Hasjmy men-
cakup masalah pencerobohan, masalah pemberontakan DI/
TII, masalah pemberontakan GAM dan masalah politik GOL-
KAR. Masalah pencerobohan tampaknya merupakan punca 
dari segala masalah di Aceh, bahkan di seluruh nusantara. 
Sebab pencerobohan bukan hanya merosakkan sistem poli-
tik  secara terus menerus, tetapi juga menjejaskan pelbagai 
aspek kehidupan masyarakat. Oleh itu, perlawanan terhadap 
pencerobohan merupakan perkara utama yang mesti dihadapi 
sehingga rakyat boleh mencapai kemerdekaan yang sebenar. 

Selepas Indonesia merdeka di Aceh muncul lagi masalah 
politik lainnya. Pada tahun 1953 contohnya meletus pem-
berontakan Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/
TII) yang dipimpin Teungku Muhammad Daud Beureueh.7 
Pemberontakan ini merupakan puncak reaksi rakyat Aceh  
terhadap kebijakan pemerintah Indonesia pada masa Presi-
den Soekarno berkuasa yang dianggap mengabaikan hak 
mereka dalam segala seginya.Tanpa mengambilkira siapa 
yang salah, pemberontakan ini jelas memakan mangsa 
yang banyak sehingga  mestilah segera diselesaikan se-
cara bijak.8 Pada tahun 1976 muncul lagi Gerakan Aceh 
Merdeka (GAM)9 sebagai puncak reaksi tokoh dan rakyat 

7Nazaruddin Sjamsuddin, The Republican revolt a study of Achehnese 
rebellion, Singapura: Institut of Southeast Asian Studies, 1985, hlm. 
83.

8Hardi, Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang Politik dan Masa De-
pannya, Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993, hlm. 137-140.

9Hasan M. di Tiro, The price of freedom (the unfinished diary), Swe-
den: Information Department National Liberation Front Acheh Suma-
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Aceh  terhadap pemerintahan Indonesia pada masa Presi-
den Soeharto berkuasa yang juga dianggap mengabai-
kan hak rakyat Aceh. Terhadap pemberontakan GAM ini,  
A. Hasjmy juga berupaya membangun dan mendakwahkan 
jalan penyelesaian.10 Kemudian, menjelang pilihan raya 
1987 parti politik pemerintah, Golkar (Golongan Karya), 
berupaya untuk memenangkan pilihan raya tahun 1987 
dan seterusnya. Untuk itu, Golkar mengajak pihak ulama, 
terutamanya  A. Hasjmy sebagai Ketua MUI (Majlis Ulama 
Indonesia) Aceh, dan bekas pejuang DI/TII Aceh untuk 
mengajak rakyat supaya memilih Golkar dalam pilihan raya. 
Padahal pada waktu itu, selain kondisi pemberontakan GAM 
bagaikan api dalam sekam, juga ada beberapa ulama Aceh 
yang mengharamkan pengikutnya untuk memilih Golkar. 
Tambahan lagi, sudah dua kali pihan raya (1977 dan 1982) 
majoriti masyarakat Aceh menyalurkan aspirasi politiknya 
melalui PPP (Partai Persatuan Pembangunan) sehingga 
Aceh dikenal sebagai basis PPP.11 Terhadap ajakan Golkar 
tersebut,  A. Hasjmy sebagai Ketua MUI Aceh mahu meli-
batkan diri dalam kempen Golkar12 dengan harapan akan 
membawa kemajuan bagi masyarakat Aceh.

Selain beberapa masalah politik tersebut, A. Hasjmy juga 
menghadapi masalah pendidikan dan kebudayaan yang me-
landa masyarakat Aceh.  Pada era pencerobohan kondisi 
pendidikan di Aceh secara keseluruhan amat menyedihkan 
sama ada dari segi kuantiti mahupun kualiti. Sistem pen-

tra, 1981, hlm. 24.
10Anon. Memoar, Tempo, no. 48, 26 Januari 1991, hlm. 66.
11Heri Iskandar (pnyt.), Namaku Ibrahim Hasan menebah tatangan za-

man, Jakarta: Yayasan Malem Putra, 2003, hlm. 206-223 dan 237-242.
12Bustanil Arifin, Pemilihan umum dan pembangunan daerah 

Aceh. Dlm. Badruzzaman Ismail      et al.,  1994, hlm. 25-28.
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didikan sekolah yang dijalankan oleh penceroboh bukan 
hanya bersifat diskriminatif, tetapi juga  sekular. Selepas 
Indonesia merdeka, kondisi pendidikan di Aceh sampai ta-
hun 1960-an juga belum ada perubahan dan kemajuan yang 
signifikan, meskipun diskriminasi sepertimana pada era 
pencerobohan Belanda tidak lagi berlaku. Kenyataan ini ke-
mudian menggesa A. Hasjmy untuk memberikan perhatian 
penuh dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan 
di Aceh. Sebab ia sedar bahawa dengan memajukan pendidi-
kan, rakyat Aceh akan memperoleh kejayaan semula seh-
ingga perlu segera dilakukan perbaikan ke arah yang lebih 
baik.13 Hal yang sama juga berlaku terhadap perkembangan 
kebudayaan di mana kebudayaan Aceh  sudah lama terjejas 
sebagai akibat pencerobohan dan masa perang yang begitu 
memakan masa. Kenyataan ini juga menggesa A. Hasjmy  
untuk menghidupkan dan mendakwahkan kembali kebu-
dayaan Aceh  ke mana sahaja ia pergi. Sebab kebudayaan 
Aceh dipandang bersendikan kepada syarak atau tidak ber-
canggah dengan ajaran Islam.14

Semua masalah tersebut  merupakan masalah yang me-
landa umat Islam di Aceh di mana A. Hasjmy sebagai dāci 
mengambil peranan penting dalam menghadapinya dengan 
menjadikan dakwah sebagai mekanisme penyelesaian sam-
bil menggantungkan harapan supaya kehidupan masyarakat 

13Anon. Memoar, Tempo, no. 48, 26 Januari 1991, hlm. 66.
14A. Hasjmy, Nafas Islam dalam kesusasteraan Aceh. Dlm. Panitia 

Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat Nasional (PP-
MTQTN) ke 12, Dari sini ia bersemi, Banda Aceh : Pemerintah Daerah 
Istimewa Aceh, 1981, hlm. 259-260 ; Osman Raliby, Aceh, sejarah dan 
kebudayaannya. Dlm. Ismail Suny (pnyt.), Bunga rampai tentang Aceh, 
Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1980, hlm. 40-44 ;           T. Syamsud-
din, Pasang-surut kebudayaan Aceh. Dlm. Ismail Suny (pnyt.), 1980, 
hlm. 116-134.
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Aceh akan menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya. Atas 
kenyataan ini A. Hasjmy bukan hanya dipandang sebagai to-
koh Aceh yang kaya dengan pengalaman dakwah, tetapi juga 
pengalamannya itu menarik untuk dikaji sehingga boleh di-
jadikan sebagai sumbangan berharga bagi pelaku dakwah 
dan umat Islam yang sedang berhadapan dengan pelbagai 
masalah yang mencabar dan mengglobal, apalagi pepatah 
mengatakan bahawa pengalaman adalah guru terbaik (expe-
rience is the best teacher).15

Berdasarkan huraian di atas, maka pembahasan dalam 
buku ini dibatasi pada  pemikiran pendidikan dan model 
dakwah A. Hasjmy dalam menghadapi krisis politik, 
kependidikan dan kebudayaan di Aceh. Khusus pemikiran 
pendidikan A. Hasjmy sebagaimana disinggung sebelum ini 
hanya dibahas bagaimana pandangannya tentang makna 
dan matlamat pendidikan, perbezaan antara pengajaran 
dan pendidikan serta kritiknya terhadap idea sekularisme 
pendidikan di Indonesia. Manakala pembahasan mengenai 
pemikiran A. Hasjmy dalam bidang dakwah mencakup 
dua hal; Pertama, bagaimana pandangannya mengenai 
makna dakwah,  hukum dan  sistem dakwah (unsur dāci, 
madcu, matlamat, pesan, metode dan media dakwah) serta 
simbiotika pemikiran dakwahnya dengan pendidikan ? Kedua, 
bagaimana pengalaman  dan model dakwah A. Hasjmy dalam 
mengahadapi  masalah politik, kependidikan dan kebudayaan 
yang melanda masyarakat Aceh? 

Pendekatan16 yang digunakan di sini adalah pendekatan 

15Munzier Suparta dan Harjani Hefni (Ed.), Metode dakwah, Jakar-
ta: Prenada Media, 2003,     hlm. 21.

16Istilah “pendekatan”  yang dimaksudkan di sini adalah cara pan-
dang yang terdapat dalam satu bidang ilmu yang selanjutnya diguna-
kan dalam memahami agama (Abuddin Nata, Metodologi studi Islam,  
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falsafah (philosophy approach), pendekatan sejarah (history 
approach) dan pendekatan interaksionis  simbolik (interactive 
symbolic approach). Pendekatan falsafah adalah cara 
pandang falsafah dalam memahami dan mencari hakikat, 
inti atau hikmah sesuatu, berusaha menghubungkait 
sebab akibat dan menafsirkan pengalaman manusia.17 
Louis O. Kattsof mengatakan bahawa kerja falsafah  ialah 
merenung, tetapi merenung bukanlah berpikir secara 
kebetulan, melainkan dilakukan secara mendalam, radikal, 
sistematik, dan universal.18 Mendalam ertinya dilakukan 
sebatas kemampuan akal. Radikal ertinya sampai ke akar 
umbi. Sistematik maksudnya adalah dilakukan secara 
teratur dengan menggunakan metode berpikir tertentu dan 
universal maksudnya bersifat menyeluruh atau syumul.19 
Pendekatan falsafah semacam inilah yang digunakan dalam 
memahami makna, inti, hakikat atau hikmah yang bersifat 
esoterik dari ungkapan, pemikiran ataupun konsep dakwah 
A. Hasjmy.

Pendekatan sejarah adalah cara pandang ilmu seja-
rah yang digunakan  dalam memahami pelbagai peristiwa 
dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, atar 
belakang dan pelaku dalam peristiwa tersebut.20 Melalui 

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 28) yang dalam konteks 
ini digunakan untuk memahami konsep dan pengalaman dakwah A. 
Hasjmy di Aceh.

17Omar Mohammed Al-Toumy al-Syaibani, Falsafah pendidikan 
Islam, (trj.), Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hlm. 25; Abuddin Nata, 
2004, hlm. 42.

18Louis O. Kattsof, Pengantar filsafat, (terj.) Soejono Soemargono, 
Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1989, hlm. 6. 

19Abuddin Nata, 2004,  hlm. 42-46.
20Taufik Abdullah (pnyt.), Sejarah dan masyarakat, Jakarta: Pus-

taka Firdaus, 1987, hlm. 105;  Abuddin Nata, 2004, hlm. 46-47;  U. 
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pendekatan sejarah  akan dilakukan rekonstruksi masalah 
politik, kependidikan dan kebudayaan Aceh serta  pengala-
man dakwah A. Hasjmy dalam menghadapi ketiga masalah 
ini. Berdasarkan rekonstruksi pengalaman dakwahnya 
akan  dijelaskan pula model dakwah A. Hasjmy dengan 
menggunakan pendekatan interaksionis simbolik,21 yakni 
memahami proses interaksi-komunikatif yang dilakukan  
A. Hasjmy dengan berbagai macam orang (madcu) mela-
lui mekanisme pengambilan peranan (role-taking) atau 
pengambilan perspektif (perspective-taking) dalam penyele-
saian  permasalahan dakwah yang dihadapinya.

 Dalam pengumpulan data, kajian ini didasarkan pada 
dua sumber, yakni sumber primer (primary sources) dan 
sumber  sekunder (secondary sources). Data dari sum-
ber primer dalam kajian ini adalah data yang diperolehi 
dari  karya A. Hasjmy sendiri. Manakala data dari sum-
ber sekunder adalah data yang diperolehi selain dari karya  
A. Hasjmy  yang berhubungkait dengan keseluruhan kajian ini. 
Selapas itu, data yang sudah didapat akan diklasifikasikan ses-
uai keperluan dan diinterpretasi dengan menggunakan metode 
analisis deskriptif, analisis komparatif, analisis sintesis dan in-
duksi analitik.22 Maksud analisis deskriptif di sini adalah suatu 
proses pendeskripsian data secara kritis, sistematis, faktual dan 

Maman Kh, et.al, Metodologi penelitian agama teori dan praktik, Ja-
karta: Rajagrafindo Persada, 2006,  hlm. 149-153.

21Deddy Mulyana, Metodologi penelitian kualiatif  paradigma baru  
ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya, Bandung: Remaja Rosda-
karya, 2002, hlm. xviii.

22Penerapan analisis deskriptif, analisis komparatif, analisis sintesis 
dan induksi analitik misalnya dapat dibaca karya Abd. Mukti, Sejarah 
sosial pendidikan Islam pada masa Dinasti Saljuq (Sebuah Studi tentang 
Madrasah Nizamiyah 1058-1157), Yogyakarta: Distertasi Ph.D, Insti-
tut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga , 2000, hlm. 21-22.  
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akurat sepertimana adanya. Manakala analisis komperatif (per-
bandingan) bermaksud perbandingan antara data yang satu den-
gan data lainnya. Adapun  analisis sintesis  bermaksud data akan 
dirangkaikan agar diperolehi pandangan yang padu. Manakala 
dengan induksi analitik dimaksudkan untuk mengembangkan 
data sehingga memperoleh suatu bangunan pemikiran pendidi-
kan, pengalaman serta model dakwah A. Hasjmy. 
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PROFIL  A. HASJMY

2.1     Pengenalan
Pembahasan mengenai profil A. Hasjmy  dalam bab ini 
berkenaan dengan salasilah keluarga, faktor yang mem-
pengaruhi peribadi dan  pemikiran serta  karyanya. Pemba-
hasan mengenai salasilah keluarga bukan hanya dari pihak 
ayahnya yang berdarah Hadramaut, tetapi juga dari pihak 
ibunya dan akan dihuraikan pula secara ringkas berkenaan 
dengan keturunan   A. Hasjmy (isteri dan anak-anaknya). 
Adapun pembahasan mengenai beberapa faktor yang 
mempengaruhi peribadi dan pemikirannya mencakup fak-
tor pendidikan, organisasi, warisan intelektual dan kon-
disi masyarakat Aceh.  Selain itu, pembahasan mengenai 
karya  A. Hasjmy akan dipaparkan kandungannya secara 
umum terutama mengenai beberapa buku yang dijadikan 
sebagai referensi dalam kajian ini. Manakala selebihnya 
akan disebutkan tajuknya sahaja secara lengkap sesuai 
dengan data yang ada.

2.2    Salasilah A. Hasjmy
Salasilah A. Hasjmy, mengikut pendapat A. Hasjmy sendiri,  
dapat ditelusuri hingga kepada  Pahlawan Muda. Sumber 
ini diperolehnya melalui keterangan datuknya, Pang Ab-

BAB 
II
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bas.  Menurut keterangan datuknya bahawa nenek moyang  
A. Hasjmy berasal dari Negeri Hijaz (wilayah Arab Saudi 
sekarang), seorang ulama yang hijrah ke Aceh pada zaman 
pemerintahan Sultan Alaiddin Johan Syah (1147-1174 
H/1735-1760 M). Ulama Hijaz ini, kemudian, diangkat 
oleh sultan Aceh menjadi Orang Kaya Diraja Syahbandar 
Agung  dengan gelar Pahlawan Muda. Keturunan dari Pahl-
awan Muda ini iaitu; Keuchik Pasukan, Keuchik Sitam, Ja 
Bok, Keuchik Meureudeh, Teungku Abu, Teungku Intan 
Sipijit dan Keuchik Palela. 1  

Salasilah A. Hasjmy dari pihak ayahnya adalah dari ketu-
runan Ja Bok,  Ja Bok berputera Keuchik Polem, Keuchik 
Polem berputera Keuchik Agam, Keuchik Agam berputera 
Pang  Abdullah dan Pang Abbas, Pang Abbas berputera Te-
ungku Hasjim, Nyak Putrou, Nyak Neh, Johan dan Hasan. 
Adapun salasilah dari pihak ibunya adalah dari garis Keu-
chik Palela yang mempunyai putera Keuchik Nyak Ah-
mad.  Keuchik Ahmad berputera Pang Hasan, Pang Hasan 
berputera Pang Husein dan Pang Husein berputeri Nyak 
Buleuen. Jadi, salasilah keturunan A. Hasjmy dari pihak 
ayahnya adalah A. Hasjmy bin Teungku Hasjim bin Pang 
Abbas bin Keuchik Agam bin Keuchik Polem bin Ja Bok bin 
O.K. Syahbandar Agung Pahlawan Muda. Manakala dari 
pihak ibunya ialah Nyak Buleuen binti Pang Husein bin 
Pang Hasan bin Keuchik Nyak Ahmad bin Keuchik Palela 
bin O.K. Syahbandar Besar Pahlawan Muda. 

Pang Abbas (datuk A. Hasjmy dari pihak ayah) dan Pang 
Husein (datuk  A. Hasjmy dari pihak ibu) keduanya ialah 
panglima kecil di bawah Teuku Panglima Polem Muda 
Perkasa. Pang Abbas dan Pang Husein keduanya pejuang 

1A. Hajsmy, 1985, hlm. 5.
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yang turun ke medan perang melawan tentara penceroboh 
Belanda. Pang Husein yang mendapat tugas mempertah-
ankan Kuta Cot Glie (benteng terhadapan Teuku Panglima 
Polem), mati syahid  setelah anggota pasukannya syahid 
semua. Isterinya Nyak Puteh, yang kemudian menjadi 
pendidik utama bagi A. Hasjmy, selepas ibunya meninggal 
dunia terus hidup menjanda sampai ia meninggal dunia 
pada tahun 1953. 2  Hidup menjanda yang dipilih Nyak 
Puteh  nampaknya sebagai wujud kesetiaan kepada almar-
hum suaminya Pang Husein yang syahid dalam perang 
melawan tentara Belanda. Nyak puteh hanya mempunyai 
seorang putri, Nyak Buleuen, ibunda A. Hasjmy. Berbeza 
dengan datuknya, Pang Abbas, ia tidaklah mati syahid da-
lam perang melawan Belanda, namun di seluruh tubuh ba-
dannya penuh dengan bekas-bekas luka akibat perang mel-
awan askar Belanda. Ia meninggal dunia pada tahun 1936 
dalam usia 127 tahun,3 lebih kurang ketika A. Hasjmy su-
dah mencapai usia 22 tahun.  

Jadi nenek moyang A. Hasjmy ialah orang terpandang 
sebagai pejuang dalam perang Aceh melawan Belanda sama 
ada dari pihak ayah mahupun pihak ibundanya. Pang Ab-
bas, datuk A. Hasjmy dari pihak ayah mempunyai  anak 
lelaki namanya Teungku Hasjim manakala Pang Husein 
mempunyai anak perempuan namanya Nyak Buleun. Ke-
mudian Teungku Hasjim dinikahkan dengan Nyak Buleuen. 
Perkahwinan Teungku Hasjim dengan Nyak Buleuen  ini-
lah lahir seorang anak  yang diberi jenama Muhammad 
Ali ibn Hasyim ibn Abbas atau yang lebih dikenal dengan  

2A. Hasjmy, Pengaruh surah Al cAlaq dalam kehidupan ilmiyah A. 
Hasjmy, Banda Aceh: Perpustakaan dan Museum Yayasan Pendidikan 
A. Hasjmy, 1991 hlm. 6-7; A. Hajsmy, 1985, hlm. 4 dan 34.

3A. Hasjmy, 1991, hlm. 7.
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Ali Hasjmy  (A. Hasjmy).4 Ia lahir pada tarikh 28 Mach 
1914 di Desa Lampaseh Kecamatan Montasik Kabupaten 
Aceh Besar, bertepatan dengan meletusnya perang dunia 
pertama.5  Namun, sebelum kelahiran A. Hasjmy, pasan-
gan suami isteri (Teungku Hasjim-Nyak Buleuen) sudah 
mempunyai seorang anak perempuan, namun ia mening-
gal dunia ketika masih bayi.6 Pada usia A. Hasjmy masih 
empat tahun, Nyak Buleuen meninggal dunia ketika mela-
hirkan adik  A. Hasjmy sehingga ibunda dan adiknya yang 
masih bayi itu dikuburkan dalam satu liang. Setelah ibun-
danya meninggal dunia, A. Hasjmy dibesarkan oleh Nyak 
Puteh (orang tua kepada emaknya).  

Lima tahun selepas ibunda A. Hasjmy meninggal 
dunia, Teungku Hasyim menikah dengan  Nyak Syarifah 
dan pasangan ini kemudian bermustautin di Seulimum. 
Manakala A. Hasjmy tetap hidup bersama nenekanda, 
Nyak Puteh.  Perkawinan Teungku Hasjim dengan Syarifah 
melahirkan  tujuh orang anak iaitu Ainal Mardhiah, Ro-
hana, Syahabuddin, Asnawi, Fachri, Nurwani  dan Fach-
my.  Oleh itu,  A. Hasjmy  mempunyai tujuh orang saudara 
seayah, empat orang saudara laki-laki  dan tiga orang sau-
dara perempuan. Sebagai anak seorang ulama, pedagang 
dan pejuang dalam melawan penceroboh Belanda, semua 
mereka  berpendidikan yang cukup. Ainal  Mardhiah dan 
Rohana berpendidikan Sekolah Menengah Islam (SMI); 

4Dalam tahun tigapuluhan dan empat puluhan A. Hasjmy  sering 
menggunakan nama samaran sebagai penulis puisi dan cerita pendek 
(cerpen), iaitu al-Hariry, Aria Hadiningsun dan Asmara Hakiki.     A. 
Hasjmy, Ulama Aceh mujahid pejuang kemerdekaan dan pembangunan 
tamadun bangsa, Jakarta: Bulan Bintang,  1997, hlm. 237.

5Anon. Memoar.  Majalah Tempo, no. 48, 26 Januari 1991, hlm. 44.
6A. Ghazaly, 1978, hlm. 3.
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Syahbuddin berpendidikan Sekolah Menegah Ekonomi 
Atas (SMEA); Asnawi dan Fachmy menempuh pendidi-
kan hingga memperoleh gelaran  Sarjana Hukum (S.H) 
manakala  Fachry berpendidikan Sekolah Teknik (ST) dan 
Nurwani berpendidikan Sekolah Rakyat Islam (SRI).7 Hal 
ini tidak terlepas dari kuatnya tanggungjawab Teungku 
Hasjim terhadap pendidikan anak-anaknya dan peranan A. 
Hasjmy yang sentiasa membantu terhadap kejayaan pen-
didikan saudara-saudaranya.  

Selepas A. Hasjmy menamatkan pendidikan di Padang, 
ia pulang ke Aceh. Dalam kesibukannya sehari-hari, pada 
21 hari bulan Rajab 1360 H, bertepatan dengan tarikh 14 
Ogos 1941, A. Hasjmy melangsungkan pernikahan dengan 
Zuriah Aziz, seorang puteri sekampung yang masih mem-
punyai pertalian keluarga.8 Pernikahan kedua mempelai ini 
melahirkan tujuh orang anak iaitu Mahdi, Surya, Dharma,  
Gunawan,  Mulya, Dahlia  dan Kamal. A. Hasjmy telah ber-
jaya memberikan pendidikan kepada  anak-anaknya hingga 
ke peringkat  pendidikan tinggi dalam bidang yang berbeza-
beza sesuai minat mereka masing-masing.9 

7Ibid.
8Zuriah Hasjmy, Suka dukanya bersuami seorang pejuang. Dlm. 

Badruzzaman Ismail et al.,  1994, hlm. 11; Sirajuddin M, Konsepsi ken-
egaraan dalam pemikiran A. Hasjmy, Banda Aceh: Tesis Program Pas-
casarjana IAIN ar-Raniry, 1999, hlm. 22 .

9Mahdi A. Hasjmy, lahir 15 Desember 1942, ia memperoleh gelar 
Sarjana Ekonomi dari Depatement of Commerce Hitotsubasi Univer-
sity Tokyo. Surya A. Hasjmy,  lahir 11 Februari 1945, ia memperoleh 
gelar Sarjana Teknik dari Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, 
Yogyakarta. Dharma       A. Hasjmy lahir 9 Juni 1947, ia memperoleh 
gelar Sarjana Teknik  dari Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. 
Gunawan A. Hasjmy lahir 5 September 1949, ia meninggal dunia ke-
tika masih bayi (12 September 1949). Mulya A. Hasjmy lahir 23 Mach 
1951, ia memperoleh gelar Dokter dari Fakultas Kedokteran Univer-
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2.3 Latar Belakang Keperibadian dan Pemikiran 
A.Hasjmy

Secara umum manusia dipengaruhi oleh dua faktor, iaitu 
faktor pembawaan dan faktor persekitaran. Faktor  pem-
bawaan adalah faktor yang dibawa sejak manusia lahir seba-
gai potensi warisan dari orang tuanya sama ada yang bersifat  
fisiologis mahupun psikologi. Adapun faktor persekitaran 
yang dimaksudkan di sini adalah pelbagai faktor eksternal 
yang mempengaruhi perkembangan peribadi dan pemikiran 
seseorang. Dalam kajian ini faktor pembawaan  tidaklah di-
jadikan sebagai fokus perhatian, kerana kajian ini bersifat 
filosofis dan sejarah, namun yang akan dihuraikan di sini 
hanyalah  faktor persekitaran yang dianggap lebih dominan  
mempengaruhi peribadi dan pemikiran A. Hasjmy, iaitu fak-
tor pendidikan, organisasi, warisan intelektual dan kondisi 
masyarakat Aceh. 
 
2.3.1    Faktor Pendidikan
Pendidikan pertama yang diterima A. Hasjmy dari keluarg-
anya, terutama nenekanda Nyak Puteh adalah pendidikan 
agama seperti belajar membaca al-Qur’ān, rukun iman, ru-
kun Islam, doa dan tata cara mendirikan salat, sejarah Rasu-
lullah s.a.w, sejarah sahabat empat, hikayat Hasan-Husein, 
hikayat perang Badar dan kisah-kisah perang Aceh melawan 

sitas Sumatera Utara, Medan. Dahlia A. Hasjmy lahir 14 Mei 1953. 
Pernah belajar (tidak tamat) pada Jabatan Bahasa Inggris Fakultas 
Keguruan Universitas Syiah Kuala.  Kamal A. Hasjmy lahir  21 Jun 
1955, ia memperoleh gelar  Sarjana Ekonomi dari fakultas Ekonomi 
Universitas Jayabaya, Jakarta (A. Hasjmy (pnyt.), 1997, hlm. 237-
238; Hasan Basri, Teungku A. Hasjmy:  Pengembang tradisi keilmuan 
dan perekat ulama umara. Dlm. Tim Penulis IAIN Ar-Raniry, 2004, 
hlm. 467-468).  
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Belanda yang ketika itu masih berlangsung. Jadi, nenekanda 
Nyak Puteh adalah guru pertama  A. Hasjmy selepas ibun-
danya, Nyak Buleuen, meninggal dunia  ketika   A. Hasjmy 
masih berumur empat tahun.10  Kepandaian nenekanda Nyak 
Puteh dalam bidang baca al-Qur’ān dan  tulis baca huruf Arab 
Jawi menjadi modal  untuk mendidik   A. Hasjmy semasa kecil 
terutamanya pendidikan membaca al-Qur’ān dan dasar-dasar 
agama yang kuat.  A. Hasjmy belajar “al-Qur’ān Kecil” atau 
“Juz Amma”. Setiap kali selesai salat maghrib, sepertimana 
tradisi dalam masyarakat Aceh, Nyak Puteh  mengajarinya 
pelajaran asas agama Islam iaitu rukun iman, rukun Islam, 
doa dan tatacara shalat lima waktu dan sejarah Islam, yakni 
sejarah hidup Nabi Muhammad s.a.w dan sahabat. Sejarah ini 
diajarkan dalam bentuk hikayat secara puitis seperti Hikayat 
Muhammad aneuk Abdullah (hikayat Nabi Muhammad anak 
Abdullah), hikayat sahabat peut (hikayat sahabat empat), hi-
kayat Hasan Husein dan hikayat prang bada (hikayat perang 
Badar) Nenekanda Nyak Puteh juga sering menceritakan ke-
pada  A. Hasjmy mengenai hal ehwal peperangan dan hikayat 
perang sabil.11 Pendidikan dalam keluarga ini menjadi dasar 
utama bagi pembentukan peribadi A. Hasjmy yang kemudian 
disokong oleh pendidikan  pada masa-masa berikutnya. 

Selain itu, A. Hasjmy juga belajar di Meunasah, sebagai 
tempat pendidikan pada masa itu, di kampungnya sendi-

10A. Hajsmy, 1985, hlm. 31-34.
11Hikayat Perang Sabil adalah suatu hikayat yang membangkitkan 

semangat perang  yang sentiasa dinyanyikan dalam sejarah perang 
Aceh melawan penjajahan Belanda. Hikayat Perang Sabil ini dikarang 
oleh Teungku Chik Pante Kulu (lahir 1836 M), seorang ulama besar 
dan motivator perang Aceh melawan Belanda. Lihat Nur Chalis Sofyan, 
Teungku Chik Pante Kulu: ulama dan penyair motivator perang Aceh. 
Dlm. Tim Penulis IAIN Ar-Raniry, 2004,  hlm. 1-29.  
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ri, Montasik. Pada tahun 1921 dalam usia 7 tahun, ia di-
masukkan ke  Sekolah Rakyat atau dalam bahasa Belanda 
disebut Volk school di Montasik, Aceh Besar yang didirikan 
oleh pemerintah Belanda. Lama belajar di sekolah ini hanya 
tiga tahun. Di sekolah ini kebanyakan gurunya berasal dari 
Mandailing dan Minangkabau. Terhadap kenyataan ini A. 
Hasjmy menyimpulkan bahawa para guru itu sangat berjasa 
dalam usaha mencerdaskan “angkatan baru Aceh” di mana 
rakyat Aceh selama berpuluh-puluh tahun hidup dalam sua-
sana perang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan 
bangsanya yang kemudian menjadi bangsa Indonesia yang 
besar. Kemudian,  pada tahun 1924 A. Hasjmy dimasukkan 
ke Sekolah Dasar Negeri atau dalam bahasa Belanda disebut 
Guverment Inlandsch School (GIS) juga di Montasik. Lama 
belajar disekolah ini hanya dua tahun. Jadi, pendidikan seko-
lah dasar  A. Hasjmy hanya lima tahun, tiga tahun di Volk 
school dan dua tahun di Guverment Inlandsch School (GIS). 12   

Belajar di sekolah Belanda bagi A. Hasjmy penuh dengan 
cabaran. Sebab  kempen anti penjajahan Belanda sudah san-
gat mengakar dalam masyarakat Aceh sehingga dalam tahun 
sepuluhan dan duapuluhan apapun yang datang dari kebi-
jakan pemerintah Belanda, termasuk pembangunan institu-
si pendidikan  tidak diterima oleh majoriti masyarakat Aceh 
sehingga mereka tidak mahu menyekolahkan anak-anaknya 
di sekolah Belanda, kerana khawatir anak-anak mereka akan 
menjadi “kafir ” atau akan “dikafirkan”,13 meskipun mereka 
sentiasa diujuk rayu oleh Hulubalang sebagai kaki tangan pe-
merintah Belanda. Ketika para Hulubalang  menganggap ba-

12A. Hajsmy, 1985, hlm. 31-38.
13Ismail Yakub, Gambaran pendidikan di Aceh sesudah perang Aceh-

Belanda sampai sekarang. Dlm. Ismail Sunny et al, 1980, hlm. 330.
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hawa pendekatan ujuk rayu sudah tidak berjaya, maka dicuba 
dengan mempergunakan kekuatan “polis Hulubalang ” untuk 
memberikan tekanan kepada ibu bapa yang mempunyai anak 
usia sekolah supaya dimasukkan ke sekolah Belanda. Jika 
pihak ibu bapa membangkang, maka akan disekap beberapa 
hari oleh “polis Hulubalang ”.14 Pendekatan ini ternyata juga 
tidak berjaya sepertimana yang diharapkan, bahkan banyak 
sekolah Belanda  dibakar oleh masyarakat sebagai sinambung 
sebuah peperangan resmi terhadap Belanda yang tidak pernah 
dinyatakan berhentinya.15 Oleh itu, pendidikan  anak-anak 
usia 6 sampai 7 tahun masih tetap diberikan di lingkungan 
keluarga sahaja. Kalaupun para ibu bapa membolehkan anak-
anaknya masuk ke sekolah Belanda hanyalah anak-anak yang 
sudah   berumur sepuluh tahun ke atas, setelah mereka men-
erima doktrin pendidikan agama di rumah. 

Agak berbeza dengan nenekanda Nyak Puteh, meskipun 
ia sangat membenci Belanda dan  menganggap Raja Belanda 
yang kafir tidak boleh memerintah rakyat Aceh yang Islam, 
namun ia mempunyai faham bahawa belajar sekalipun di  
“sekolah kafir” dibolehkan. Nenekanda Nyak Puteh berkata 
kepada cucunya, A. Hasjmy dalam bahasa Aceh; “geutanyou 
ureung Islam wajib tameureunou, beuthat u naggrou Cina keudeh ; 
meunankeuh hadih Nabi geutanyou” (Kita orang Islam wajib be-
lajar, sekalipun ke Negeri Cina ; begitulah hadith nabi kita).16 
Pandangan ini menjadi dokongan kuat bagi  A. Hasjmy un-
tuk terus belajar pada sekolah Belanda, iaitu Volk school dan 
Guverment Inlandsch School (GIS). Sungguhpun begitu, pada 

14A. Hasjmy, 1985 hlm. 34-35.
15A. Hasjmy, 1978b,  hlm. 10-18; A. Hasjmy, 1976a, hlm. 43-50; A. 

Hasjmy, 1985,  hlm. 36.
16A. Hasjmy, 1985, hlm. 35.
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petang hari  A. Hasjmy juga  belajar di Dayah (zāwiyah).17

Selepas tamat GIS, Teungku Hasjim berkeinginan supaya 
puteranya A. Hasjmy belajar di sekolah HIS (Holland Island-
sche School), tetapi tidak diterima. Sebab, sekolah HIS hanya 
dikhaskan bagi putera-puteri Belanda, pegawai Belanda dan 
Hulubalang. Manakala Teungku Hasjim, ayah A. Hasjmy 
adalah putera Pang Abbas, seorang musuh Belanda. Belanda 
memang sentiasa menjalankan politik adu domba (devidea et 
impera) dan diskriminasi dalam bidang pendidikan sehingga  
A. Hasjmy belajar lagi di Dayah Montasik.18  

Pada tahun 1928 ia mulai belajar di madrasah dengan sistem 
baru (Sekolah Menengah Islam Moden) yang diubuhkan oleh 
Teungku Muhammad Yunus Reudeup. Madrasah ini menggu-
nakan sistem pendidikan klasikal dan berbeza dengan sistem 
pendidikan tradisional yang menggunakan sistem halaqah. 
Penubuhan madrasah moden ini merupakan konsekuensi lo-
gis dari pembaharuan sistem pendidikan Islam yang terjadi di 
kawasan Timur Tengah, khususnya  Mesir. Di  madrasah  inilah  
A. Hasjmy belajar cara baris-berbaris dan kepanduan 
(kepramukaan).19

17Anon. Memoar, Tempo, no. 48, 26 Januari 1991, hlm. 45.  Kata 
Dayah berasal dari kata bahasa Arab, “zawiyah”.  Orang Aceh menye-
butnya dengan Dayah atau Deah. Secara lughawi, zawiyah bermakna 
“sudut”. Dalam sejarah pendidikan Islam klasik, zawiyah bermakna  
pendidikan yang diberikan pada sudut-sudut Mesjid al-Haram. (A. 
Hasjmy,1978b,, hlm. 66-69). Kemudian, istilah zawiyah berkembang 
menjadi suatu sistem pendidikan tradisional di dunia Islam, termasuk 
di Aceh. Sistem pendidikan zawiyah (dayah) ini disebut juga dengan 
sistem pendidikan pondok, pesantren atau surau. Azyumardi Azra 
(pnyt.), Perspektif Islam di Asia Tenggara, Jakarta: Yayasan Obor In-
donesia, 1991,hlm. xviii ; Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam, 
Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, hlm. 148-149.

18A. Hasjmy, 1985, hlm. 38. 
19A. Hasjmy, 1997, hlm. 152.
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 Pada tahun 1930  A. Hasjmy belajar di Sekolah Menengah 
Islam Pertama di Seulimum. Di Seulimum, ia juga belajar di 
lembaga pendidikan dayah, iaitu Dayah Keunalo, pimpinan 
Teungku Abdul Wahab. Selepas itu, atas saran nenekanda 
Nyak Puteh A. Hasjmy belajar di Thawalib School, Tingkat 
Menengah iaitu sekolah Islam setaraf dengan SLTA (Seko-
lah Lanjutan Tingkat Atas) di mana tempoh belajarnya tiga 
tahun.20  Pada tahun 1932,  A. Hasjmy beserta hampir dua 
puluh orang pemuda (pelajar)  pergi belajar ke Padang. A. 
Hasjmy memilih Madrasah Thawalib Padang Panjang. Ma-
drasah Thawalib mempunyai dua tingkatan iaitu Madrasah 
ibtidaiyah dan Madrasah Thanawiyah. Madrasah Ibtidaiyah 
tempoh belajarnya empat tahun, pelajar yang diterima yang 
telah tamat GIS. Manakala Madrasah Thanawiyah tempoh be-
lajar tiga tahun  dan pelajar yang diterima di sini ialah pelajar 
yang berjaya menamatkan sekolah   dasar  (pesantren) dan 
berjaya menempuh peperiksaan awal. Selepas berjaya me-
nempuh peperiksaan awal A. Hasjmy ditempatkan langsung 
dalam kumpulan pelajar Madrasah Thanawiyah tahun per-
tama. Ia berjaya memperoleh kelulusan pada tahun 1935.21 

Selama belajar di Madrasah Tawalib Padang Panjang, A. 
Hasjmy selain menerima pelbagai pelajaran agama dan pela-
jaran umum seperti ilmu pendidikan, ilmu jiwa, sejarah dan 
lain-lain, juga menerima semangat kemerdekaan dan perge-
rakan yang disampaikan oleh para guru. Pelajaran apapun 
yang diajarkan memang sentiasa dihubungkait dengan se-
mangat kebangsaan, cita-cita kemerdekaan dan para murid 
diajak untuk menjadi pemimpin. Bahkan, kitab pelajaran 
yang digunakan adalah kitab yang mengandungi semangat 

20Anon. Memoar, Tempo, no. 48, 26 Januari 1991, hlm. 45.
21A. Ghazaly, 1978, hlm. 7. 
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kemerdekaan seperti cIzah al-nashi’īn karya Shaykh Mustafā 
al-Ghalāyainī, seorang pemimpin pergerakan kemerdekaan 
Shiria  dan kitab cilmu al-nafs karya Mukhtar Lutfi.

Ketika A. Hasjmy pulang ke Aceh pada tahun 1935, ilmu 
yang diperoleh di Madrasah Tawallib diajarkan dan dikem-
bangkan di Perguruan Islam Seulimum di bawah bimbingan 
Teungku Abdul Wahab sambil menyempurnakan sistem 
baru pendidikan Islam di Madrasah tersebut bersama den-
gan Ibrahim Ali.  Perguruan Islam Seulimum (PIS) kemu-
dian dikembangkan menjadi dua tingkat iaitu Madrasah Ib-
tidaiyah dan Madarasah Thanawiyah. Kurikulumnya disusun 
hampir sama dengan kurikulum Madrasah Thawalib Padang 
Panjang dan Perguruan Muslim Bukit Tinggi. Dengan usaha 
yang sungguh-sungguh akhirnya Perguruan Islam Seuli-
mum menjelma menjadi  “Perguruan Agama” yang berkuali-
ti dan termasyhur di Tanah Aceh di mana pelajarnya datang 
dari seluruh Aceh.22 

Selepas Perguruan Islam Seulimum berkembang baik se-
suai kurikulum baru, pada tahun 1938 A. Hasjmy bersama  
Said Abubakar berangkat ke Padang, Sumatera Barat, untuk 
menyambung pendidikan di Al-Jamicah al-Islāmiyyah, jabatan 
Adāb al-lughah wa tārīkh al-thaqāfah al-Islāmiyyah (Perguruan 
Islam jabatan Sastra dan Sejarah Kebudayaan Islam) yang 
dipimpin Ustaz Mahmud Yunus (alumnai Universiti Dār al-
cUlūm, Kairo). Al-Jāmicah al-Islāmiyyah ini setaraf  “Akademi”, 
tempoh belajarnya empat tahun.23  Selama belajar di sini A. 
Hasjmy semakin terpengaruh dengan idea pembaharuan dan 
pergerakan yang disampaikan oleh   Mahmud Yunus, Muhk-
tar Luthfi dan para guru lainnya. Hal ini tentu semakin mem-

22A. Hasjmy, 1985, hlm. 48-53.
23 A. Hasjmy, 1997, hlm. 237; A. Hasjmy, 1985, hlm. 53.
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perkukuh semangat pembaharuan dalam jiwa A. Hasjmy un-
tuk membangun dan  mengadakan pembaharuan pendidikan 
sebagai bahagian dari gerakan dakwahnya di Aceh. 

Sungguhpun begitu,  idea pembaharuan Islam teruta-
manya pembaharuan sistem pendidikan Islam sudah lama 
berkembang di Aceh. Idea ini disampaikan oleh Syeikh Abdul 
Hamid Samalanga,  seorang ulama yang sempat melarikan 
diri ke Mekkah dari sergapan tentara Belanda sekitar tahun 
1926.24 Ketika  berada di Mekkah, ia mengirim surat khabar 
Umm al-qura ke Aceh di mana dicelah-celah teks surat khabar 
ini, ditulis idea pembaharuan pendidikan yang disampaikan 
kepada ulama Aceh, Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba. 
Idea ini kemudian dikembangkan oleh ulama PUSA (Per-
satuan Ulama Seluruh Aceh) di bawah pimpinan Teungku 
Muhammad Daud Beureueh.25 Oleh itu, idea pembaharuan 
ini bukanlah sesuatu yang baru bagi A. Hasjmy. Tambahan 
lagi, sepertimana dipaparkan sebelum ini bahawa pada ta-
hun 1928  A. Hasjmy sendiri pernah belajar di Madrasah 
Montasik  di mana sistem pendidikan di Madrasah ini sudah 
mengalami pembaharuan, bukan lagi mengikuti sistem pen-
didikan dayah (zawiyah). Madrasah ini dibina dan dilakukan 
pembaharuan oleh Teungku Muhammad Yunus Reudeup. 

Idea mengenai pergerakan bagi A. Hasjmy juga bukan hal 
baru sehingga ketika idea pergerakan dan semangat kemerde-
kaan yang disampaikan oleh para gurunnya diterima “bagaikan 
gayung bersambut”. Sebab di  Aceh sendiri masih dalam suasana 
perang gerila. Oleh itu, ketika  pulang ke Aceh ia terus mengam-
bil bahagian dalam organisasi PUSA. Hal ini semakin diperkuat 

24Misri A. Muhsin, Sejarah perkembangan pendidikan di Aceh, Jur-
nal Didaktika, no. 2, vol. 3, September 2002,  hlm. 7-8.

25A. Hasjmy, 1997, hlm, 158-159.
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oleh saranan dan himbauan Mahmud Yunus yang hadir dalam 
kongres PUSA yang pertama di mana ia mengajak muridnya 
yang berasal dari Aceh supaya menjadi penyokong PUSA.26

Sebagai pelajar pada Jabatan Sastera dan Sejarah Kebu-
dayaan Islam di  al-Jāmciah  al-Islāmiyyah,  A. Hasjmy juga 
berupaya menggunakan ilmu sastera dan sejarah sebagai 
pendekatan dakwah. Sambil belajar, ia sudah menggunakan  
sastera sebagai media penyampaian dakwah dengan menulis 
pelbagai karya sastera. Minatnya yang besar dalam bidang 
sastera menjadikan ia mampu menganalisis pelbagai karya 
sastera ulama Aceh seperti Ruba’i karya Hamzah Fansuri, Hi-
kayat Perang Sabi, Hikayat Pocut Muhammad dan lain seba-
gainya sehingga ia diiktiraf sebagai “pengamat sastera Melayu 
klasik Aceh yang gigih”.27 Ia bahkan mampu menterjemahkan 
ayat-ayat al-Qur’ān dengan gaya bahasa sastera yang indah.28 
Kegemaran dan kepakarannya dalam bidang sastera bukan 
hanya diakui  sebagai sasterawan Indonesia angkatan “pujang-
ga baru”, tetapi juga diakui di kawasan nusantara. Selain itu, 
ia juga menggunakan pendekatan sejarah dan falsafah dalam 
pengembangan pemikiran dakwahnya di mana dengan kedua 
pendekatan ini pemikiran dakwahnya hampir semuanya di-
hubungkait dengan  data sejarah dan rasional sebagai hasil 
analisis yang secara  tajam dan mendalam. 

Selepas menyelesaikan pendidikan di al-Jāmicah al-
Islāmiyyah, A. Hasjmy kembali lagi ke Seulimum dan dia di-
angkat menjdi Guru Kepala dalam tahun 1939-1942 Masihi. 
Lebih kurang sepuluh tahun kemudian, dalam tahun 1951-

26A. Hasjmy, 1985, hlm. 80.
27Abu Hassan Syam, Pengamat sastera Melayu klasik Aceh yang 

gigih. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994,  hlm.  95.
28A. Hasjmy, 1982,  hlm. 2-34; A. Hasjmy, Apa tugas sasterawan se-

bagai khalifah Allah, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hlm. 5-25.  
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1953 Masihi, A. Hasjmy menyambung lagi  pendidikan formal 
di Fakultas Hukum Universiti Islam Sumatera Utara, Med-
an.29 Namun, ia tidak sempat menamatkan belajar di Univer-
siti ini, mungkin kerana kesibukannya sebagai pegawai kera-
jaan. Tambahan lagi kondisi politik pada waktu itu, hampir 
semua tokoh Aceh di Medan, termasuk A. Hasjmy, ditangkap 
oleh tentara pemerintah kerana dituduh terbabit dalam pem-
berontakan D.I/TII (Darul Islam/Tentera Islam Indonesia) di 
Aceh yang meletup pada 21 September 1953 Masihi.

Meskipun A. Hasjmy tidak sempat menamatkan belajar 
pada taraf Perguruan Tinggi, namun perjalanan pendidikan di 
sekolah Belanda, dayah (zawiyah), madrasah dan  al-Jāmicah 
al-Islāmiyyah  bukan hanya menjadikan  ia mampu memahami 
“ilmu umum” dan “ilmu agama”,  tetapi juga mahu menerima 
pemikiran pembaharuan dan semangat pergerakan Islam 
yang berkembang pada masanya.  Kesedaran akan pentingnya 
ilmu pengetahuan yang disokong oleh semangat belajar  dan 
daya baca  yang tinggi  menjadikan  A. Hasjmy  mampu mema-
hami dan menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan.30 Hal 

29A. Ghazali, 1978, hlm. 11.
30Dalam salah satu surat yang dikirim kepada puterinya, ketika 

A. Hasjmy mengenang kesunyiannya menulis surat kepada anaknya 
bahawa ia merasa ada kawan bicara ketika ia  masuk kamar perpus-
takaan, di sana sepanjang hari dan sepanjang malam dapat berbicara 
dengan Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Dante, Adam Smith, Gib-
bon, Kant, Kenneth Gragg, Wilfred Canwell Smith, H.A.R. Gibb, Mo-
hammad Asad, Muhammad Iqbal, Rabendrat Tagore, Imam Syafi’I, 
Imam Bukhari, al-Mawardi, Imam al-Ghazali, al-Kindi, al-Farabi, Ibnu 
Rusyd, Ibnu Sina, Ibnu  Hazm, Ibnu Arabi, Ibnu Rumy, Abu Tamam, 
Syeikh Muhmmad Abduh, Syeikh Muhammad Rasyid Ridha, Sayyid 
Qutub, Abdul Qadir Audah, Ibnu Taimiyah, Syauqi Beyk, al-Manfa-
luthi, Hasbi Shiddiqi, HAMKA, Sutan Takdir Alisyahbana dan bera-
tus-ratus ulama sarjana lainnya (A. Hasjmy, Risalah akhlak surat ayah 
kepada anaknya,  Bulan Bintang, 1975, hlm. 32-33 ). Ungkapan ini 
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ini, selain dipengaruhi oleh pendidikan sejak kecil, juga kese-
darannya untuk mengamalkan firman Allah ayat 1-5 surah al-
cAlaq.31 Kecemerlangan A. Hasjmy memahami banyak cabang 
ilmu pengetahuan menjadi modal utama bagi pengembangan 
ilmu keislaman, terutama ilmu dakwah dan pembangunan 
masyarakat Aceh pada khususnya.

Jika disemak karya A. Hasjmy dalam bidang dakwah 
misalnya, pemikirannya juga  dipengaruhi oleh ulama 
pembaharuan Timur Tengah seperti  Ibnu Taimiyah den-
gan karyanya al-Imān, Sayyid Qutub dengan tafsirnya Fi 
Zilāl al-Qur’ān, Muhammad cIzzah Durūzah dengan kary-
anya al-Dustūr al-Qur’ānī dan Muhammad Al-Ghazālī 
dengan karyanya Maca Allāh dirāsah fī al-dacwah wa  
al-ducāh.  Sebab pemikiran mereka ini sering kali dijadikan 
sebagai rujukan dan sandaran oleh A. Hasjmy dalam penu-
lisan karyanya Dustur dakwah,  terutamanya ketika menaf-
sirkan ayat-ayat al-Qur’ān dan keterangan lainnya yang ber-
hubungkait dengan dakwah. Pemikiran dakwah A. Hasjmy 
juga bersentuhan  dengan  Mohammad Natsir sebagai tokoh 
dakwah dan tokoh politik MASYUMI (Majlis Syrura Mus-
limin Indonesia) dengan karyanya Fiqh dakwah  dan Toha 
Yahya Omar dengan karyanya Ilmu dakwah di mana kedua 
karya ini juga dijadikan sebagai referensi dalam pengem-
bangan konsep dakwahnya.  

2.3.2    Faktor Organisasi
Selain faktor pendidikan, organisasi juga merupakan faktor 
yang banyak mempengaruhi  pemikiran A. Hasjmy. Sentu-

menujukkan bahawa A. Hasjmy bukan hanya giat belajar siang dan 
malam, tetapi juga memiliki bacaan yang luas mengenai karya tulis 
para tokoh tersebut.

31A. Hasjmy, 1991, hlm. 2.
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han dunia organisasi mulai membentuk peribadi dan pe-
mikirannya sejak ia belajar di Padang Panjang. Organisasi 
HPII (Himpunan Pemuda Islam Indonesia) merupakan or-
ganisasi pertama tempat ia berorganisasi sebagai Wakil Ket-
ua Pimpinan Cabang Padang Panjang. Melalui organisasi ini, 
ia menerima semangat pergerakan dari pemimpin PERMI 
(Persatuan Muslimin Indonesia). Perlu diketahui bahawa 
PERMI merupakan  organisasi politik sehingga dalam pel-
bagai kesempatan, terutama dalam pertemuan HPII, maka 
pemimpin dan anggota PERMI sentiasa membina  para 
anggota HPII dengan semangat pergerakan, kemerdekaan 
dan sejarah pergerakan dalam dunia Islam. Tambahan lagi 
organisasi HPII  boleh dianggap sebagai “anak kandung” 
organisasi PERMI sehingga hampir semua tokoh PERMI 
juga berperanan dalam HPII. Antara mereka ialah Mukhtar 
Lutfi, Ilyas Ya’kub, Duski Samad, Rasuna Said dan Zainal 
Abidin Ahmad sebagai tokoh PERMI, Rahmah El-Yunusiah 
(Pemimpin Madrasah Diniyah Puteri Padang Panjang) 
dan HAMKA. Ceramah mereka begitu  mempengaruhi pe-
mikiran A. Hasjmy dan kawan-kawannya sehingga mereka 
cepat-cepat masuk dalam parti politik. Berkenaan dengan 
hal ini A. Hasjmy menulis seperti berikut:

Dengan  mendengar pidato pembinaan dari tokoh-to-
koh  partai (parti)  politik PERMI, kami menjadi ma-
tang politik, bahkan ada di antara kami yang matang-
nya melewati umur mudanya, sehingga cepat-cepat 
menceburkan (masuk) diri ke dalam organisasi politik 
sekalipun dengan memalsukan  umurnya yang sebe-
narnya belum sampai 18 tahun tapi dengan akal kan-
cil disulap (dilakukan di luar aturan resmi) menjadi 18 
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tahun atau lebih. Penyulapan (aktiviti di luar aturan 
resmi) demikian banyak terjadi. Di antara para pemuda 
yang berbuat demikian, iaitu (yang masih saya ingat); 
Muhammad Ali Piyeung, Mahmud Harun Idie, Abubakar 
Takengon, Teuku Banta Syam Padang Tiji, A. Hsjmy Mon-
tasiek, Abdussalam Blangkeujren, Kalikobat Takengon, 
Abdul Jalil Takengon dan Teuku Ali Basyah Montasiek. 
Dengan jalan ini kami lulus masuk PERMI dan mendapat 
kesempatan luas untuk mendapat pendidikan politik.32 

 
Ketika  pulang ke Aceh, A. Hasjmy juga mendirikan organi-

sasi SPIA (Serikat Pemuda Islam Aceh) pada tahun 1935 Masihi 
yang kemudian berubah nama menjadi PERAMIINDO (Persa-
tuan Angkatan Muda Islam Indonesia). Tak lama kemudian ia 
melanjutkan belajar ke al-Jāmicah al-Islāmiyyah. Ketika ia pu-
lang ke Aceh selepas menamatkan al-Jāmicah Islāmiyyah, iapun 
mulai bergabung dalam PUSA. Perlu diketahui bahawa PUSA 
adalah sebuah organisasi ulama yang secara dejure bukanlah 
parti politik, sebab pemerintah Belanda melarang parti politik. 
Tetapi, secara tersembunyi PUSA juga merupakan organisasi 
ulama yang berpolitik. 

Peranan PUSA dalam melakukan pembaharuan pendidikan 
dan pergerakan, terutama untuk melawan bangsa penceroboh 
dan kaki tangannya memang mengukir sejarah yang gemi-
lang33 sehingga pemikiran A. Hasjmy sebagai tokoh muda 

32A. Hasjmy, 1985, hlm. 61-65.
33PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) didirikan di Matang Geu-

lumpang Dua (Kecamatan Peusangan) Aceh pada 12 rabiul Awal 1358 
H, bertepatan dengan 5 Mei 1939.  Mengenai pelbagai peranannya 
dalam bidang agama, pendidikan, mengusir penjajah dan pergolakan 
sila dibaca karya Muhammad Nur el-Ibrahimy, Tgk. M. Daud Beureueh 
peranannya dalam pergolakan di Aceh, Jakarta:  Gunung Agung, 1982.  
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turut dipengaruhi oleh PUSA dalam menghadapi pelbagai 
persoalan umat. Pengaruh ini, bukan hanya kerana kedeka-
tannya dengan para pimpinan PUSA seperti Teungku Mu-
hammad Daud Beureueh, Teungku Abdul Wahab Seulimum, 
Teungku Amir Husein al-Mujahid dan lain sebagainya seh-
ingga ia sangat memahami peribadi para ulama PUSA, tetapi 
juga kerana ia mengambil peranan aktif dalam pergerakan 
bersama PUSA dan organisasi lain di bawah PUSA (Pemuda 
PUSA dan Kasyafatul Islam), terutamanya untuk mengusir 
bangsa penceroboh hingga Indonesia memperolehi kemerde-
kaan. Hal ini tentu menjadikan A. Hasjmy sangat memahami  
perjuangan  PUSA, besarnya penglibatan dan pengorbanan 
rakyat Aceh di bawah pengaruh ulama PUSA dalam meraih ke-
merdekaan Indonesia. Hal ini tentu juga menjadi modal yang  
berharga bagi A. Hasjmy dalam menghadapi pelbagai masalah 
di Aceh di kemudian hari.

Pada sudut yang lain, A. Hasjmy juga memahami benar sikap 
dan kebijakan yang tidak bijak yang dilakukan pemerintah pusat 
terhadap kepentingan rakyat Aceh selepas Indonesia merdeka 
dan masa-masa sesudahnya, meskipun rakyat Aceh sudah men-
gorbankan segalanya untuk mempertahankan kemerdekaan 
Indonesia. Namun, ketika meletusnya pemberontakan DI/TII 
(Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), sebagai reaksi keras ter-
hadap kebijakan pemerintah pusat tersebut, ia tidak mengam-
bil bahagian dalam pemberontakan itu dan tidak menyalahkan 
munculnya pemberontakan yang dipimpin oleh ulama PUSA dan 
kawan seperjuangannya. Sebab, ia tahu betul hakikat perjuangan 
ulama PUSA dan rakyat Aceh yang berupaya mendirikan Negara 
Islam, yakni Negara Islam Indonesia yang bersifat federal. Tamba-
han lagi, pemimpin pemberontakan adalah Teungku Muhammad 
Daud Beureueh, ulama dan pemimpin yang dikenal bukan hanya 



~  32  ~

sebagai pemimpin PUSA, tetapi juga sebagai bekas “Gabenor Mi-
liter” yang menguasai wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo. 
A. Hasjmy sendiri pernah bekerja sebagai seorang kaki tangan 
“Gabenor Militer” dengan pangkat “Mayor Tituler”.34 Pada waktu 
yang sama, ia juga tidak menampakkan secara nyata kesalahan 
pemerintah pusat, meskipun ia tahu bahawa pemerintah pusat 
sudah salah jalan, bahkan dirinya pun sebagai pegawai kerajaan 
pada awal pemberontakan dimasukkan ke dalam penjara selama 
lapan bulan.35 

Sikap tidak menyalahkan mana-mana  pihak tersebut muncul 
kerana ia sedar bahawa salah-menyalahkan akan mengeruhkan 
suasana dan tidak menyelesaikan masalah. Tambahan lagi, ia se-
dar bahawa pemerintah pusat sudah dipengaruhi oleh pihak yang 
tidak suka terhadap tegaknya Negara Islam Indonesia, teruta-
manya  pihak non-muslim, PKI (Partai Komunis Indonesia) dan 
orang nasionalis sekuler. Akhirnya ia memilih bersabar sambil me-
mikirkan jalan keluarnya. Sikap  A. Hasjmy ini di kemudian hari 
ternyata memberi pengaruh yang signifikan dalam menjalank-
an dakwah di Aceh, terutama dalam menghadapi konflik 
bersenjata (DI/TII)  di mana ia tampil sebagai tokoh yang 
berusaha mendamaikan antara pihak DI/TII Aceh dengan 
pemerintah pusat (Indonesia).36 Semua ini tidak terlepas 
dari kematangan politik yang diperolehi melalui  organisasi 
sama ada ketika ia masih belajar di Padang Panjang mahu-
pun ketika berjuang di Aceh.

A. Hasjmy, memang sangat suka berorganisasi dan ia 
sentiasa mengambil bahagian dalam pelbagai organisasi 

34A. Ghazaly, 1978, hlm. 46.
35A. Hasjmy, Surat-surat dari penjara (surat-surat ayah kepada puteri-

nya), Jakarta: Bulan Bintang, 1976b, hlm. 11, 20, 67-72 dan 93.
36Hardi, Daerah Istimewa Aceh latar belakang politik dan masa depan-

nya, Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993, hlm. 138-139. 
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sama ada organisasi sosial mahupun organisasi politik se-
hingga organisasi bukan hanya mempengaruhi kehidupan-
nya, tetapi juga berjuang dan berdakwah melalui organisasi. 
Hal ini boleh dilihat dengan jelas dalam huraian mengenai 
pengalaman dakwahnya dalam bab lima di mana organisasi 
dijadikan sebagai satu model dakwah dalam mengatasi pel-
bagai masalah yang melanda masyarakat Aceh. Peranannya 
dalam pelbagai organisasi yang dikukuhkan dengan pelbagai 
macam bentuk perjuangan lainnya sama ada melalui karya 
mahupun pembangunan umat menjadikan ia bukan hanya 
dikenal di daerah Aceh, tetapi namanya harum di nusantara. 
Pemerintah Indonesia pun menaruh simpati kepadanya se-
hingga ia pun pernah diangkat sebagai Gabenor Aceh pada 
masa pemerintahan “orde lama” (Presiden Soekarno) den-
gan tugas yang amat berat dan mendapati anugerah  “Bin-
tang Maha Putera Utama” pada masa pemerintahan “orde 
baru” (Presiden Soeharto).37

2.3.3   Faktor Warisan Kebudayaan Aceh 
Aceh sebagai wilayah pertama masuknya Islam dan pusat 
penyebaran Islam ke seluruh Nusantara bukan hanya di sana 
pernah berdiri tegak pelbagai Kerajaan Islam  dan Kerajaan 
Aceh Darussalam dicatat dalam sejarah sebagai lima besar 
kekuatan dunia pada abad ke XIV yang kemudian diruntuh-
kan oleh kafir Belanda dalam perang (1873-1942), tetapi 
juga Aceh memiliki warisan intelektual, kebudayaan atau-
pun peradaban Islam yang kaya.38 A. Hasjmy sebagai seorang 

37Ibrahim Hasan, Memasuki usia emas. Dlm. Badruzzaman Islamil 
et al., 1994, hlm. 35. 

38A. Hasjmy, Kebudayaan Aceh dalam sejarah, Jakarta: Beuna, 1983 ; 
Osman Raliby, Aceh, sejarah dan kebudayaannya. Dlm. Ismail Suny et 
al., 1980, hlm. 27-44 ;  Mohammad Said, Aceh sepanjang abad,  Medan :  
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pelajar yang mencintai sejarah dan kebudayaan Islam tentu 
saja menaruh perhatian yang begitu besar pada warisan in-
telektual Aceh. Hal ini boleh dilihat pada kajian dan kary-
anya mengenai pelbagai bidang warisan intelektual Aceh.

A. Hasjmy sedar bahawa Aceh mempunyai warisan se-
jarah peradaban Islam yang gemilang. Kesedaran ini  men-
imbulkan minat baca yang tinggi terhadap sejarah dan per-
adaban Aceh  yang kemudian menjadi satu faktor yang  
mempengaruhi peribadi dan pemikirannya. A. Hasjmy me-
mang bukanlah murid  Hamzah Fansuri, Syamsuddin| 
al-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniry, Abdul Rauf al-Singkili, Jala-
luddin al-Tursani, Teungku Chik Kuta Karang ataupun Teung-
ku Chik Pante Kulu, tetapi kesukaan  A. Hasjmy membaca dan 
mengkaji karya mereka dan pelbagai karya ulama Aceh lain-
nya menjadikannya seorang yang memahami dan menguasai 
warisan intelektual ulama Aceh yang masyhur hingga hari ini. 
Hal ini kemudian bukan hanya membentuk peribadi dan pe-
mikiran di mana ia tampil sebagai tokoh sejarah, adat dan bu-
daya Aceh, tetapi juga berupaya mendakwahkan kebudayaan 
Aceh sebagai bahagian dari kebudayaan Islam ke manapun ia 
pergi sama ada melalui tulisan, pendidikan, seminar ataupun 
tindakan nyata sebagai orang yang menjaga dan mengembang-
kan budayanya sepertimana yang akan dijelaskan dalam bab 
lima.  Oleh itu, bukanlah  sesuatu yang dilebih-lebihkan jika  
A. Hasjmy dianggap sebagai pakar sejarah dan kebudayaan Aceh.

 
2.3.4    Faktor Kondisi  Masyarakat Aceh 
Selain faktor pendidikan, organisasi dan warisan inteltual Aceh,  
faktor kondisi masyarakat Aceh juga ikut membentuk keperiba-

Mohammad Said, 1961; M. Yunus Jamil, Tawarikh raja-raja kerajaan 
Aceh, Banda Aceh : Ajdam I Iskandar Muda, 1968.
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dian dan pemikiran  A. Hasjmy. Kondisi masyarakat Aceh yang 
dimaksudkan di sini adalah suasana perjuangan dan peperangan 
di medan jihad yang berlaku di Aceh. Cuba diperhatikan, perang 
Aceh melawan Belanda mengikut pandangan Paul van’t Veer ber-
laku sejak tahun 1873-1942 Masihi  (selama 69 tahun)39 sehingga 
Belanda berhasil diusir dari Aceh. Jika dilihat dari tarikh kelahiran  
A. Hasjmy (28 Mac. 1914 M.), maka jelaslah bahawa ia dilahir-
kan bukan hanya dalam rumah tangga pejuang di mana Pang 
Husein (datuk dari pihak ibunya) syahid dalam medan jihad dan 
Pang Abbas (datuk dari pihak ayahnya) sebagai pejuang pada 
masa perang melawan Belanda, tetapi juga di luar rumahnya di 
seluruh Aceh masih berlangsung jihad dalam bentuk perang ger-
ila. Meskipun suasana tampak tenang, tetapi kondisi Aceh  tetap 
bagaikan api dalam sekam.

Kondisi tersebut secara psikologis tentu memberi pen-
garuh dalam jiwa dan  pemikirannya di mana ia mengang-
gap bahawa Belanda sebagai musuh agama dan bangsanya 
yang harus diperangi, kerana Belanda telah merosakkan 
dan menghancurkan Kerajaan Aceh Darussalam pada 
khususnya dan dakwah Islamiyah di Nusantara pada um-
umnya. Tambahan lagi, ketika ia belajar di Padang Panjang 
sikap penceroboh Belanda dan kaki tangannya tidak pernah 
memberi ruang gerak terhadap bangsanya. Ia dan beberapa 
kawan seperjuangannya dimasukkan ke dalam penjara, bah-
kan institusi tempat ia belajar digeledah dan beberapa guru-
nya dilarang mengajar, kerana dituduh melanggar undang-
undang Belanda yang disebut dengan Vergadering Verbond 
(larangan mesyuarat).40

39Paul  Van’t Veer, Perang Belanda di Aceh, Banda Aceh; Dinas Pen-
didikan dan Kebudayaan, 1977, hlm. 8 dan  A. Hasjmy,1978b, hlm. 11.

40A. Hasjmy, 1985, hlm. 61-68.
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Implikasi lebih jauh dari kondisi jihad masyarakat Aceh 
terhadap perjuangan A. Hasjmy antaranya adalah sejak 
masih muda ia mulai berjuang melawan Belanda dengan tu-
lisan dan pada waktu yang tepat iapun mengangkat senjata 
meneruskan perjuangan datuk, para syuhada dan rakyat 
Aceh lainnya untuk melawan penceroboh Belanda.41 Bah-
kan, dalam karyanya Dustur Dakwah ia  mengungkapkan 
bahawa jihad (perang) diperlukan dalam mempertahankan 
dan melindungi dakwah Islamiyah.42 Pandangan A. Hasjmy 
ini juga disokong oleh HAMKA dalam karyanya Prinsip dan 
Kebijaksanaan Dakwah Islam.43 

Jika disemak sejarah perjuangan dan pergolakan yang ber-
laku  di Aceh  maka keperibadian dan pemikiran A. Hasjmy 
tidak pernah luput dari suasana perang di mana pemimpin dan 
rakyat Aceh terus berjuang melawan kezaliman bangsa pencer-
oboh Belanda (1873-1942), melawan Jepun (1944-1945), mel-
awan Hulubalang Cumbok (kaki tangan penceroboh Belanda) 
pada tahun 1945, melawan agresi (serangan) Belanda   (1947-
1948), melawan kezaliman pemerintahan “orde lama” yang 
dikenal dengan pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara 
Islam Indonesia) (1953-1962), melawan  pengkhianatan  P.K.I 
(Parati Komunis Indonesia) pada tahun 1965 dan perang mel-
awan pemerintah pusat yakni pemberontakan GAM (Gerakan 
Aceh Merdeka) tahun 1976-2005. Panjangnya sejarah perang 
di Aceh, bukan  hanya membentuk peribadi dan pemikiran A. 
Hasjmy seorang, tetapi juga seluruh masyarakat Aceh terpen-
garuh sehingga dalam masyarakat Aceh berkembang pepatah 

41A. Hasjmy, 1980a, hlm. 23. 
42A. Hasjmy, 1974, hlm. 56-57, 69, 315-317 dan  386-389.
43HAMKA, Prinsip dan kebijaksanaan dakwah Islam, Kuala Lumpur: 

Pustaka Melayu Baru,  1981, hlm. 7.
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yang menggambarkan kondisi dan watak masyarakat Aceh 
yang dikenal gigih mempertahankan kebenaran, harkat dan 
martabatnya meskipun melalui jalan peperangan. 44

Sebagai tokoh Aceh yang hidup dalam kondisi perang, 
A. Hasjmy berjuang, berdakwah dan membangun Aceh juga 
dalam kondisi perang, bahkan pada waktu ia meninggal pun 
(18 Januari 1998, hari Minggu, pukul 15.00 WIB  di Rumah 
Sakit Zainal Abidin Banda Aceh),45 kondisi Aceh masih dalam 
perang gerila antara GAM dengan pemerintah pusat. Perda-
maian antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia baru 
dicapai pada 15 Ogos 2005 dengan ditandatanganinya “Per-
janjian Helsinki”.  Ringkasnya, keperibadian dan pemikiran A. 
Hasjmy juga dipengaruhi oleh situasi  peperangan  yang ber-
laku di Aceh sejak ia lahir ke dunia sehingga ia meninggalkan  
dunia ini. 

2.4   Kaya A. Hasjmy
Antara hal menarik dari ketokohan A. Hasjmy adalah ia sebagai 
seorang penulis. Sebagai seorang penulis  A. Hasjmy sudah meng-
hasilkan pelbagai karya dalam pelbagai bidang ilmu antaranya 
agama, sastera, dakwah, sejarah kebudayaan, pendidikan, poli-
tik,  tafsir dan akhlak. Apapun pendapat orang mengenai kary-
anya, namun tidak diragukan lagi bahawa A. Hasjmy adalah 
ulama dan intelektual yang produktif dalam berkarya (prolific 

44Pepatah dimaksud adalah: Aceh Prang, Padang Peugah Haba, Batak 
yang Duek di Kantô, Nyäng bôh Atô Ureung Jawa. Terjemahannya ada-
lah; Orang Aceh suka  berperang membela kebenaran, Orang Padang  
suka bicara sahaja, Orang Batak mengambil peranan di perkantoran, 
Orang Jawa  pengatur Indonesia (Hasanuddin Yusuf Adan, Teungku 
Muhammad Dawud Beureu-eh dan perjuangan pemberontakan di Aceh, 
Banda Aceh : ‘Adnin Foundation Publisher, 2007, hlm. 51-52).

45Kompas online, http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata 
/1998/01/18  (20 Mei 2008).
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author).  Dalam catatan sejarah hidupnya, A. Hasjmy sudah mu-
lai menulis sejak usia 20 tahun. Sampai akhir hanyatnya ia telah 
menulis hampir 60 buku dan pelbagai kertas kerja, sajak, puisi 
dan roman di beberapa majalah dan surat khabar serta beberapa 
terjemahan dan saduran. 

Sepertimana diungkapkan dalam pengenalan bab ini bahawa 
pembahasan mengenai karya A. Hasjmy akan dipaparkan kand-
ungannya secara umum, terutama mengenai beberapa karya yang 
dijadikan sebagai referensi  dalam tesis ini. Manakala selebihnya 
akan disebutkan tajuknya sahaja secara lengkap sesuai dengan 
data ada.  Beberapa buku A. Hasjmy yang akan dipaparkan kand-
unganya secara umum di sini adalah seperti berikut;

 Melalui Jalan Raya Dunia1. , diterbitkan oleh Indiche Dukkrij, 
Medan 1939. Buku ini merupakan karya yang ditulis dalam 
bentuk roman sejarah mengenai kisah seorang pemuda 
tamatan al-Jami’ah al-Islamiyah di Sumatra Barat. Pemuda 
ini yang bernama bercita-cita mendirikan sebuah Perguruan 
Tinggi Islam dengan nama  “Seulawah Jantan Institut”. Ins-
titut ini diharapkan bukan hanya mempelajari ilmu agama, 
tetapi juga ilmu umum seperti pertanian, teknik, kedokte-
ran dan sebagainya. Kandungan novel ini tidak lain adalah 
cita-cita dakwah A. Hasjmy sebagai penulis cerita yang ingin 
membangun sebuah  pusat pendidikan representatif di ta-
nah Aceh. Cita-cita dakwah ini kemudian menjadi kenyataan 
sejak ia bertindak sebagai Gabenor Aceh (1957-1962), iaitu 
berdirinya Kopelma (Komplek Pelajar dan Mahasiswa) Darus-
salam di Banda Aceh dengan dua perguruan tinggi ; Univer-
sitas Syiah Kuala dan Institut Agama Islam Negeri ar-Raniry.
Di mana Letaknya Negara Islam,2.  diterbitkan oleh Pustaka 
Nasional, Singapura 1970 dan Bina Ilmu, Surabaya 1984. 
Buku ini mulai selesai disusun pada  19 Desember 1967. 
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Kandungannya secara umum mengenai politik yang men-
cakup dasar-dasar dan matlamat negara Islam, syarat pe-
mimpin, khilafah, kewajiban dan hak khilafah dan rakyat, 
sistem pembaiatan dalam Islam dan kesetaraan hak kepe-
mimpinan laki-laki dan perempuan. Sungguhpun begitu, di 
dalamnya juga diselipkan masalah dakwah, pendidikan dan 
kemanusiaan. 
Pemimpin dan Akhlaknya3. , diterbitkan oleh Majlis Ulama 
Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh 1973. Buku ini pada 
mulanya merupakan kumpulan bahan pelajaran yang per-
nah disampaikan dalam pelbagai kegiatan pendidikan juru 
dakwah dan kepimpinan. Buku ini membahas akhlak pe-
mimpin secara komperhensif di mana pun kepimpinan itu 
dijalankan dan  apapun namanya.
Dustur Dakwah Menurut Al-Qur’an, 4. diterbitkan oleh Bulan 
Bintang, Jakarta 1974 dan 1994. Secara umum dalam buku 
ini dibincangkan mengenai pengertian dan tujuan dakwah, 
hajat hidup manusia kepada dakwah, dakwah dan sabilillah, 
garis-garis kebijaksanaan dakwah, dakwah Islamiyah suatu 
amanah Allah, hukum dan pesan dakwah (meskipun tidak di-
jelaskan dalam sebuah tajuk khusus), gaya bahasa al-Qur’an 
sebagai media dakwah, juru dakwah beserta sifat-sifat dan 
sikap lakunya, nada dan irama dakwah, amar makruf dan 
nahi munkar,  media dakwah serta sejarah dakwah. Buku ini 
ditulis dengan harapan dapat bermanfaat bagi usaha pembi-
naan dan pengembangan dakwah. 
Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia5. , diterbitkan oleh Bulan 
Bintang, Jakarta, 1975, 1990 dan 1993. Buku ini sudah 
dicetak ulang untuk ketiga kalinya. Isinya mengungkapkan 
bukti-bukti sejarah kejayaan tamadun (peradaban) Islam 
masa lampau, sama ada segi politik, ekonomi, sosial mahu-
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pun seni budaya. Kajiannya dimulai dari kebudayaan dunia 
Islam hingga sampai ke revolusi Islam dan kemajuan perada-
bannya. Kemajuan Islam dilihat dari aspek sejarahnya tidak 
terlepas dari kecintaan umat Islam kepada ilmu pengeta-
huan. Oleh itu, tidak hairan kalau umat Islam pernah men-
guasai supremasi ilmu pngetahuan dunia selama beberapa 
abad. Seluruh rangkaian aktiviti dan kreativiti yang dikem-
bangkan umat Islam berorientasikan pada kebangkitan dan 
kejayaan yang kemudian melahirkan kebudayaan. Inilah 
yang kemudian dinamakan kebudayaan Islam, iaitu; penjel-
maan akal dan rasa manusia muslim dan bersumber pada 
manusia muslim.  
Risalah Akhlak Surat Ayah kepada Anaknya6. ,  diterbitkan oleh 
Bulan Bintang, Jakarta 1975. Buku ini merupakan kumpu-
lan enam belas surat yang pernah dikirim A. Hasjmy kepada 
anaknya dalam tahun 1975 yang sedang berada di Jakarta, 
Yogyakarta, Merauke, Pontianak dan Medan. Ketika  A. 
Hasjmy berada di luar Aceh atau jauh dari keluarga di Aceh, 
iapun mengirim surat kepada anaknya yang berada di Ban-
da Aceh. Isi surat-surat itu yang kemudian dijadikan buku 
ini berkenaan dengan “wasiat Lukman kepada anaknya”, 
“makhluk yang paling mulia”, “Doa dalam Islam”, “Men-
syukuri Nikmat”, “Hari-hari Bersejarah dalam Bulan Mai”, 
“Anak Angkat”, “Peringatan Harijadi”, “Harijadi Pancasila”, 
“Kepemimpinan dalam Islam”, “Nakhoda Khalifah”, “Pembi-
naan Keluarga”, “Wanita Aceh dalam Sejarah”, “Armada Aceh 
ke Nias”, “Tugas dan Kedudukan Ulama”, “Peristiwa Isra 
Mi’raj” dan “Harijadi RI ke 30”. Semua surat ini berisi nasihat,  
pendidikan dan dakwah sang ayah (A. Hasjmy) kepada anak-
anaknya dan generasi muda pada umumnya. Membaca buku 
ini akan mengingatkan pembaca pada  salah satu karya Imam  
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al-Ghazālī, dengan tajuk Aiyuha al- Walad  (Wahai Anak).
Surat-surat dari Penjara (surat-surat Ayah kepada Puterinya)7. , 
diterbitkan oleh Bulan Bintang, Jakarta 1976. Buku ini me-
rupakan kumpulan surat yang ditujukan kepada puterinya 
yang masih berumur empat bulan, di mana pada waktu itu  
A. Hasjmy sedang ditahan dalam penjara Medan oleh peme-
rintah Indonesia, kerana dituduh terbabit dalam pemberon-
takan DI/TII Aceh. Isinya mencakup pelbagai topik mengenai 
manusia, antaranya mutiara pusaka, manusia dan agama, 
manusia dan cinta kasih, manusia dan masyarakatnya, ma-
nusia dan lingkungannya, manusia dan penjara, manusia 
muslim dan manusia munafik, manusia antara kawan dan 
lawan, manusia sebagai makhluk sosial, manusia dan amal 
bakti, manusia dan golongannya, manusia dan pemecahan 
masalah, manusia dan keutamaan tauhid, manusia dan 
pembuktian tauhid, manusia dan dakwah tauhid, manusia 
dan penafsiran tauhid, manusia yang rindukan kebebasan; 
manusia dan cita-citanya. Selain itu juga ditambahkan dua 
topik lain mengenai surat-surat dari penjara dan Digul (Irian 
Jaya) yang saya dengar dan yang saya lihat. Buku ini mem-
perlihatkan pandangan A. Hasjmy mengenai kisah penan-
gkapannya selama dalam penjara, kesusahannya mengenai 
penyelesaian masalah DI/TII dan pandangannya mengenai 
manusia sama ada sebagai renungan dan pengalaman seba-
gai hasil bacaan dari ajaran Islam mahupun hasil interaksi-
nya dengan kumpulan manusia selama dalam penjara.
 Peranan Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerde-Peranan Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerde-8. 
kaan Indonesia, diterbitkan oleh Bulan Bintang, Jakarta 
1976. Buku ini pada mulanya merupakan kertas kerja yang 
dibentangkan dalam “Seminar Perjuangan Aceh sejak tahun 
1873 sampai Indonesia Merdeka, yang berlangsung pada 22 
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s/d 26 Mach 1976 di Medan. Setelah dilakukan perbaikan 
dan tambahan diterbitlah menjadi buku yang kandungan-
nya secara umum adalah; i Muqaddimah, huraiannya men-
cakup dakwahnya mengenai sejarah eksistensi kerajaan 
Aceh hingga terbentuknya Kerajaan Aceh Darussalam ; ii. 
Landasan berpijak Kerajaan Aceh Darussalam iaitu Qanun 
Meukuta Alam  yang bersumber pada al-Qur’an, al-Hadith, 
Ijma’ dan Qiyas; iii. Sikap Kerajaan Aceh Darussalam yang 
menentang  ancaman perang pihak Belanda di mana Sultan 
Aceh  mengambil prinsip “menang perang atau mati syahid” 
dengan membentuk kabinet perang dan dilanjutkan den-
gan Khutbah Kerajaan di hadapan Balai Majlis Mahkamah 
Rakyat yang diucapkan oleh Letenan Jenderal Said Abdullah 
di Mulek; iv. Aceh tidak pernah menyerahkan kedaulatannya 
kepada Belanda; v. Peranan ulama dalam perang Aceh; vi. 
Dengan pendidikan memperjuangkan kemerdekaan kem-
bali; vii. Peranan Agama Islam dalam revolusi 45 di tanah 
Aceh. Selain itu, dalam buku ini dilampirkan juga sejumlah 
salinan undang-undang Kerajaan Aceh Darussalam dan be-
berapa surat keputusan lainnya.
 Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun 9. 
Melawan Agresi Belanda, diterbitkan oleh Bulan Bintang, 
Jakarta 1977. Buku ini merupakan perubahan nama dari 
karya A. Hasjmy sebelumnya setelah dilakukan beberapa 
perubahan iaitu; Hikayat Perang Sabi Menjiwai Perang Aceh 
Lawan Belanda, diterbitkan oleh Pustaka Faraby, Banda 
Aceh 1971. Isi buku ini secara umum membahas masalah 
“hikayat perang sabi”, sebuah hikayat ditulis oleh ulama 
Aceh, Teungku Chik Pante Kulu dalam masa perang Aceh 
melawan kafir Belanda. Hikayat ini terdiri dari empat ba-
hagian iaitu; Kisah Ainul Mardhiyah, Kisah Pasukan Gajah, 
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Kisah Sa’id Salamy dan Kisah Muhammad Amin (Budak 
Mati Hidup Kembali). Pembahasan yang menarik di sini bu-
kan hanya setakat mendeskripsikan kembali kisah ini yang 
mampu membangkitkan semangat jihad rakyat Aceh, tetapi 
juga analisis A. Hasjmy terhadap hikayat ini di mana ia me-
nyimpulkan bahawa hikayat perang sabi mengandung seni 
bahasa yang tinggi, mengandungi nilai pendidikan dan pe-
san dakwah Islamiyah. 
59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu,10.  diter-
bitkan oleh Bulan Bntang, Jakarta 1977. Buku ini mengung-
kapkan sekaligus menunjukkan kepada dunia bahawa Aceh 
pernah dipimpin secara berturut turut oleh empat orang 
ratu iaitu; Ratu Safiatuddin (1641-1675 M), Ratu Nurul 
Alam Naqiatuddin (1675-1678 M), Ratu Zakiatuddin Inayat 
Syah (1678-1688) dan Ratu Kamalat Syah (1688-1699). Di 
sini diungkapkan bahawa Aceh sebagai sebuah negara yang 
merdeka dan berdaulat pernah dipimpin oleh para ratu se-
lama 59 tahun lamanya. Selama pemerintahan para ratu ini 
Kerajaan Aceh Darussalam masih cukup terkenal, hubungan 
luar negara terus berlangsung, pemerintahan masih teratur, 
ekonomi masih baik dan angkatan perang masih kuat. Se-
mua ini menunjukkan bahawa rakyat Aceh telah memberi-
kan hak memimpin kepada perempuan yang setara dengan 
lelaki. Buku ini boleh dipandang sebagai sejarah politik 
perempuan di Aceh dan barangkali inilah sejarah “gender” 
yang spektakuler dalam sejarah politik Islam.
Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh, 11. diterbitkan oleh Bu-
lan Bintang, Jakarta 1978. Buku ini merupakan  kumpulan 
aneka revolusi yang bergolak di Aceh seperti revolusi dalam 
dunia wanita, revolusi terhadap gagasan Negara Sumatra, 
revolusi Sultan yang sedang dalam tawanan, revolusi dalam 
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dunia pendidikan, revolusi pemikiran dalam dunia ulama, 
revolusi bawah tanah terhadap kekuasaan Hindia Belanda 
menjelang datangnya Jepun, revolusi pemuda terhadap 
kekuasaan Jepun dan lainya. Aneka revolusi yang mengisi 
buku ini berasal dari beberapa tulisan yang pernah diterbit-
kan dalam pelbagai  majalah dan surat kabar (“Sinar Darus-
salam”, “Santunan” dan “Waspada”). 
 Dakwah Islamiyah dan Kaitannya dengan Pembangunan Ma-12. 
nusia, diterbitkan oleh penerbit Mutiara, Jakarta  1978. 
Buku ini pada awalnya merupakan orasi ilmiah pada hari 
pengukuhannya sebagai profesor dalam bidang Ilmu 
Dakwah yang berlangsung pada 20 Mei 1976 di IAIN  Ar-Ra-
niry Banda Aceh. Dua tahun kemudian diterbitkan menjadi 
buku.  Kandungan buku ini secara umum adalah berkenaan 
dengan saling perang antara kebenaran dengan kejahatan, 
keadaan manusia dan masyarakat sebelum datangnya Is-
lam, langkah Islam untuk membangun manusia kembali 
sehingga menjadi manusia baru dan masyarakat manusia 
baru dan hanya dakwah Islamiyah yang sanggup membina 
manusia kembali.
 Mengapa umat Islam mempertahankan Pendidikan Agama da-13. 
lam Pendidikan Nasional? Diterbitkan oleh Bulan Bintang, 
Jakarta 1979. Buku ini membicarakan masalah sebab musa-
bab umat Islam mesti mempertahankan pendidikan agama 
dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, di sini juga di-
bahas sekilas mengenai peranan Departemen Agama dalam 
pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.
Sastra dan Agama14. , diterbitkan oleh Badan Harta Agama, 
Daerah Istimewa Aceh 1980. Buku kecil ini berasal dari kertas 
kerja yang disampaikan dalam pertemuan Sasterawan Nu-
santara II (Malaysia, Indonesia, Singapura dan Berunei) pada 
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28 Desember 1979 di  Jakarta. Isinya menguraikan masalah 
pandangan Islam mengenai kesenian, di mana ia berkesim-
pulan bahawa Islam memandang kesenian sebagai bahagian 
dari “fitrah” manusia sehingga Islam membolehkan dan 
tidak mengharamkan kesenian selama kesenian itu tidak 
bercanggah dengan hukum syarak dari segala seginya. 
Perang Gerilya dan Pergerakan Politik di Aceh untuk Merebut 15. 
Kemerdekaan Kembali, diterbitkan oleh Majlis Ulama Pro-
pinsi Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh 1980. Buku ini 
juga merupakan kumpulan beberapa tulisan yang pernah 
diterbitkan di majalah Sinar Darussalam, Banda Aceh. Isin-
ya  secara umum membincangkan mengenai perjuangan 
kemerdekaan rakyat Aceh melalui perang gerilya, penubu-
han kembali lembaga pendidikan sebagai alat perjuangan, 
organisasi, perang terhadap Belanda di Seulimum, peranan 
ulama Aceh dalam perjuangan kemerdekaan dan gerakan 
mempertahankan kemerdekaan di Aceh di mana  A. Hasjmy 
sendiri menjadi salah seorang pelaku sejarahnya.
Pokok-pokok Pemikiran sekitar Dakwah Islamiyah,16.  diterbitkan 
oleh  Majlis Ulama Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh 1982. 
Buku ini berasal dari sebuah makalah yang disampaikan da-
lam “Seminar Sejarah Dakwah Islamiyah se Sumatera Utara”  
yang berlangsung di Medan pada 29 s/d 31 Mach 1981. Di 
dalamnya dibahas mengenai sifat dakwah Islamiyah yang 
universal, pelaku dakwah (daci)  sasaran dakwah (madcu), 
matlamat dakwah, cara-cara pelaksanaan dakwah Islamiyah 
dan media dakwah. Menurut Teungku Abdullah Ujong Rim-
ba dalam sepatah kata mengatakan bahawa isi buku ini pen-
ting diketahui oleh masyarakat luas, terutama oleh mereka 
yang memilih medan dakwah sebagai lapangan jihadnya.
Kebudayaan Aceh dalam Sejarah,17.  diterbitkan oleh Beuna, Ja-
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karta 1983. Buku ini merupakan salah satu karya A. Hasjmy 
yang paling banyak mengungkap mengenai masalah kebu-
dayaan dan peradaban Aceh dalam banyak aspeknya, sejak 
berdirinya Kerajaan Islam Peureuk (225 H/850 M), Kera-
jaan Islam Samudra/Pase,  Kerajaan Islam Beunua, Kerajaan 
Islam Lingga, Kerajaan Islam Pidier, Kerajaan Islam Jaya, 
Kerajaan Islam Darussalam hingga terbentuknya Kerajaan 
Aceh Darussalam. Buku ini merupakan salah satu karya A. 
Hasjmy yang paling komperhensif mengenai sejarah dan 
kebudayaan Islam di Aceh. Dalam perspektif dakwah, buku 
ini boleh dipandang sebagai karya A. Hasjmy yang berupaya 
mendakwahkan kembali sejarah kebudayaan Islam yang 
pernah berjaya di tanah Aceh.
Apa Tugas Sastrawan sebagai Khalifah Allah18. , diterbitkan oleh 
Bina Ilmu, Surabaya, 1984. Buku ini merupakan kumpulan 
beberapa  kertas kerja dalam bidang sastera yang pernah 
disampaikan dalam beberapa seminar kesusasteraan. Tajuk  
“Sasterawan sebagai Khalifah Allah” berasal dari kertas ker-
ja yang pernah disampaikan dalam Majlis Perbincangan Sas-
tera Islam yang diadakan di Kuala Trengganu pada tarikh 8 
s/d 10 Desember 1981. Di dalamnya dibincangkan masalah 
tugas saterawan sebagai khalifah Allah untuk menegakkan 
amar macruf dan nahi munkar ; kriteria sasterawan muslim 
dan saterawan durjana. Tajuk “Pengaruh Islam dalam Kesu-
sasteraan Indonesia” berasal dari kertas kerja yang diben-
tangkan dalam Pertemuan Sastera yang dilaksanakan oleh 
Lembaga Pembina Seni Budaya Indonesia Daerah Istmewa 
Aceh pada 27 Februari 1968, di dalamnya dibincangkan 
mengenai adanya  pengaruh ajaran terhadap perkembangan 
kesusasteraan Indonesia, sama ada pengaruh langsung atau-
pun pengaruh tak langsung dengan menunjukkan pelbagai 
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jenis puisi karya sasterawan Indonesia. Tajuk “Nafas Islam 
dalam Bahasa dan Kesusasteraan Melayu di Aceh,” berasal 
dari kertas kerja yang disampaikan dalam Pertemuan Hari 
Sastera 80 Malaysia yang berlangsung di Ipoh pada 19 s/d 
22 April 1980, di dalamnya dibincangkan antaranya betapa 
bahasa dan sastera Melayu sudah digunakan secara luas da-
lam zaman Kerajaan Islam di Aceh, sebagai bahasa istana, 
bahasa undang-undang, bahasa ilmu pengetahuan, bahasa 
pengantar pengajaran, bahasa pengucapan perasaan,  ba-
hasa penghubung  antara wilayah kerajaan, bahasa media 
dakwah, bahasa surat menyurat dan bahasa diplomasi. Ta-
juk “Islam Menjiwai Alam Pemikiran Melayu Lama, Sebuah 
Studi Tentang Naskah Safinatul Hukkam”, berasal dari 
kertas kerja yang disampaikan  dalam Simposium Antara-
bangsa Kesusastraan Melayu Tradisional, yang berlangsung 
di Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia pada 4 s/d 6 
November 1982. Di sini dibincangkan  mengenai kitab 
Safinatul Hukkam karya ulama Aceh, Syekh Jalaluddin 
Tursany. Ulama ini pernah menjadi Qadhi Maliku Adil 
pada masa dua orang Sultan Aceh, iaitu ; Sultan Alaiddin 
Maharaja Lela Ahmad Syah (1139-1147 H atau 1727-
1735 M) dan Sultan Alaiddin Johan Syah Poteu Uk 
(1147-1174 H atau 1735-1760 M). Isi kitab ini antara-
nya mengenai hukum Islam, halal, haram, wajib, sunat, 
mubah, makruh, sahih, batil, syarat, tugas dan kewaji-
ban Sultan, Hulubalang, Panglima Perang dan Pegawai 
Kerajaan; kaedah dan petunjuk bagi Qadhi, hukum per-
dangangan, hukum keluarga, hukum jinayat,  kedudu-
kan hakim, rukun kerajaan, sifat raja, cara pengangka-
tan raja dan orang perempuan boleh menjadi raja.  
 Semangat Merdeka A. Hasjmy 70 tahun Menempuh Jalan 19. 
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Pergolakan & Perjuangan Kemerdekaan, diterbitkan oleh 
Bulan Bintang, Jakarta 1985. Buku ini berisi catatan 
peristiwa sejarah yang erat kaitannya dengan perjala-
nan hidup A. Hasjmy sejak  28 Mach 1914 hingga 28 
Mach 1984, saat ia mengakhiri penulisan mukaddimah 
buku ini dalam usianya yang ke 70 tahun. Buku ini yang 
mencapai 772 halaman (termasuk indeks) layak disebut 
sebagai karya yang mengandungi memori dan kisah hi-
dup A. Hasjmy atau yang disebut “autobiography”. Oleh 
itu, bagi siapa saja yang hendak mengkaji pemikiran A. 
Hasjmy, peranan dan aktiviti dakwahnya dalam sejarah  
Aceh baru dan Indonesia pada umumnya,  maka buku 
ini merupakan sumber data yang amat berguna. 
 Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pemban-20. 
gunan Tamadun Bangsa, diterbitkan oleh Bulan Bintang,  
Jakarta 1997. Buku ini merupakan karya  A. Hasjmy di 
mana naskahnya mulai dipersiapkan sejak tahun 1987 
dan pada tahun 1989 sudah dipersiapkan pengantarnya, 
namun baru diterbitkan pada tahun 1997. Isinya ber-
kenaan dengan kisah hidup dan perjuangan beberapa 
ulama Aceh seperti “Para ulama turunan Firusi  al-Ba-
ghdady”, Teungku Haji  Ismail bin Yakub, Tuanku Raja 
Keumala, Teungku Haji Ahmad Hasballah Inderapuri, 
Teungku Syeikh Ibrahim Ayanda, Teungku Haji Abdul 
Wahab Seulimum, Teungku Muhammad Daud Beu-
reueh, Teungku Amir Husein al-Mujahid, Teungku Haji 
Abdullah Ujong Rimba,  Teungku Syekh Abdul Hamid 
Samalanga, Teungku Muhammaa Hasbi Ash-Shiddiqiy, 
Teungku Haji Abubakar Aceh, Teungku Muhammad Ha-
san Krueng Kale, Teungku Syekh Haji Muhammad Wali 
al-Khalidy, Teungku Abdullah Husein, Teungku Haji 
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Amelz, Teungku Haji Ismuha. Khusus mengenai Teun-
gku Abdurrahman Meunasah Meucap bukan tulisan A. 
Hasjmy sepertimana diakui oleh  A. Hasjmy sendiri, te-
tapi karya Haji Ismuha ketika ia mengikuti sayembara 
karya tulis ilmiah yang dilaksanakan oleh Majlis Ulama 
Indonesia Pusat.

Adapun karya A. Hasjmy yang lain dan sudah diterbitkan 
dalam bentuk buku mengikut tahun penerbitannya adalah 
seperti berikut;
1.    Kisah seorang pengembara,  sajak, diterbitkan oleh Pus-

taka Islam, Medan 1936
2.   Sayap terkulai. Buku ini merupakan  kisah  roman per-Buku ini merupakan  kisah  roman per-

juangan yang selesai ditulis dalam tahun 1938, namun 
tidak sempat diterbitkan, kerana naskahnya hilang di 
Balai Pustaka, ketika pendudukan Jepun.

3.    Dewan sajak, Centrale Courant, Medan 1938. 
4.  Bermandi cahaya bulan, roman pergerakan, diterbitkan 

oleh Indiche Drukrij, Medan 1939  (Edisi Jakarta diter-
bitkan oleh Bulan Bintang, 1978)

5.   Melalui jalan raya dunia,  roman masyarakat, diterbitkan 
oleh Indiche Drukrij, Medan 1939 (Edisi Jakarta diter-
bitkan oleh Bulan Bintang, 1978). 

6.  Suara azan dan lonceng gereja,  roman antara agama, 
diterbitkan oleh Syarikat Tapanuli, 1940. Edisi Jakarta 
diterbitkan oleh Bulan Bintang, 1978 dan edisi Sin-
gapura diterbitkan oleh Pustaka Nasional, 1982.

 7.  Cinta mendaki,  roman filsafat/perjuangan, tidak terbit 
kerana naskahnya hilang pada Balai Pustaka Jakarta 
ketika pencerobohan Jepun.

8.  Dewi Fajar, diterbitkan oleh Aceh Simbun, Banda Aceh 
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1943. Buku ini merupakan roman politik.
9.  Tanah Merah, Bulan Bintang, Jakarta 1950. Buku ini 

merupakan salah satu buku roman perjuangan.
10.  Meurah Johan, Bulan Bintang, Jakarta 1950. Buku ini 

mengisahkan mengenai roman sejarah Islam di Aceh.
11.  Pahlawan-pahlawan Islam yang gugur, Bulan Bintang, 1956, 

1971, 1974 dan1981. Edisi Singapura diterbitkan oleh Pus-Edisi Singapura diterbitkan oleh Pus-
taka Nasional, 1971 dan 1982.  Buku ini merupakan saduran 
dari karya berbahasa Arab.

12. Kerajaan Saudi Arabia, Bulan Bintang, Jakarta 1957. Buku ini 
merupakan riwayat perjalanan A. Hasjmy ke Saudi Arabia.

13.  Rindu bahagia, Pustaka Putro Canden, Banda Aceh 1963. Buku 
ini merupakan kumpulan sajak dan cerpen (cerita pendek). 

 14.  Jalan kembali, Pustaka Putro Canden, Banda Aceh 1963. Buku 
ini merupakan kumpulan sajak yang bernafaskan Islam.  

15.  Semangat kemerdekaan dalam sajak Indonesia baru, Pustaka 
Putro Canden, Banda Aceh 1963.

16.   Sejarah kebudayaan dan tamadun Islam, Penerbit IAIN Ar-
Raniry, Banda Aceh 1969.

17.   Yahudi bangsa terkutuk, Pustaka Faraby, Banda Aceh 1970.
18.  Sejarah hukum Islam, Majlis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 

Banda Aceh 1970.
19.   Hikayat perang sabi menjiwai perang Aceh lawan Belanda, Pus-

taka Faraby.
20.  Islam dan ilmu pengetahuan modern, Pustaka Nasional, Sin-

gapura 1972. Buku ini merupakan  terjemahan dari Bahasa 
Arab.

21.   Rubaci Hamzah Fansury karya sastera sufi Abad XVII,  Dewan 
Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 1974.

22.  Sejarah kebudayaan Islam, Bulan Bintang, Jakarta 1975, 
1978 dan 1982.
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23.   Iskandar Muda Meukuta Alam, Bulan Bintang, Jakarta 1977. 
Buku ini membahas  sejarah hidup Sultan Iskandar Muda.

24.  Sumbangan kesusastraan Aceh dalam pembinaan kes-
usastraan Indonesia,  Bulan Bintang, Jakarta 1978. 

25. Langit dan para penghuninya, Bulan Bintang, Jakarta 
1978. Buku ini terjemahan dari Bahasa Arab.

26. Apa Sebab al-Qur’ān tidak bertentangan dengan akal, Bu-
lan Bintang, Jakarta, 1978. Buku ini merupakan terje-
mahan dari Bahasa Arab.

27. Nabi Muhammad sebagai panglima perang, Mutiara, Ja-
karta 1978.

28. Mengapa ibdah puasa diwajibkan, Bulan Bintang, Jakar-
ta 1979. Buku ini merupakan terjemahan dari Bahasa 
Arab.

 29. Cahaya kebenaran, Bulan Bintang, Jakarta 1979. Buku 
ini merupakan terjemahan   al-Qur’ān Juz Amma.

30.   Surat-surat dari tanah suci,  Bulan Bintang, Jakarta 
1979.

31.  Sejarah masuk dan kerkembangnya Islam di Indonesia, 
Al-Ma’arif, Bandung  1981.

32.  Mengenang kembali  perjuangan misi Haji RI ke II, Al-
Ma’arif, Bandung 1983

33.  Benarkah Dakwah Islamiyah bertugas membangun ma-
nusia, Al-Ma’arif, Bandung 1983. Buku ini merupak-
an perubahan nama dari buku Dakwah Islamiyah dan 
kaitannya dengan pembangunan manusia, Mutiara, Ja-
karta 1978.

34.  Kesusasteraan Indonesia dari zaman ke zaman, Beuna, 
Jakarta 1983.

35.  Sejarah kesusasteraan Islam/Arab, Beuna, Jakarta 1983.
36.  Hikayat Pocut Muhammad dalam analisa, Beuna, Jakar-
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ta 1983.
37.  Publisistik dalam Islam, Beuna, Jakarta 1983.
38.   Syiah dan ahlussunnah saling rebut pengaruh di Nusan-

tara, Bina Ilmu, Surabaya 1984.

Selain pelbagai buku tersebut  banyak pula kertas kerja 
A. Hasjmy dan beberapa kertas kerja orang lain yang 
kemudian diedit dan dikemas menjadi buku atau masih 
dalam bentuk dokumen, bahkan ada pula buku sebagai 
hasil karya bersama, antaranya seperti berikut; 
1.   Apa sebab Belanda sewaktu agresi pertama dan kedua tidak 

dapat memasuki Atjeh. Dlm. T. Alibasjah Talsya, Modal 
revolusi 45, Daerah Istimewa Aceh: Seksi Penerangan/
Dokumentasi Komite Musjawarah Angkatan 45 Daerah 
Istimewa Aceh, 1960.

2.   A. Hasjmy, Konsepsi Ideal Darussalam. Dlm. 10 Tahun 
Darussalam dan hari pendidikan propinsi Daerah Istimewa 
Aceh, Banda Aceh : Jajasan Pembina Darussalam, 1969.

3.   A. Hasjmy, Peranan Departemen Agama dalam pembinaan 
manusia pancasila. Dlm. Panitia Hari Jadi ke X Jami’ah ar-
Raniry,  10 Tahun IAIN Jami’ah Ar-Raniry, Banda Aceh: t.pt, 
1973. 

4.    A. Hasjmy, Nafas Islam dalam Kesusasteraan Aceh, dalam  
Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat 
Nasional (PPMTQTN) ke-12, Dari sini ia bersemi, Banda 
Aceh : Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, 1981. 

5.  A. Hasjmy, Perdjuangan rakjat Atjeh dari zaman ke zaman. 
Dlm. Panitia Penjambutan Pym. Presiden R.I dan Peresmian 
Universitas Sjiah Kuala Seksi Penerangan, Bung Karno dan 
Rakjat Atjeh, Univesitas Sjiah Kuala: Panitia Persiapan 
Pendirian Universitas Negeri Sjiah Kuala, 1961. 
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6.    A. Hasjmy, IAIN Jami’ah Ar-Raniry wujud sebuah cita-cita 
umat. Dlm. Ramly Maha et al.,  15 tahun IAIN Jami’ah Ar-
Raniry, Banda Aceh: Panitia Hari Jadi ke XV IAIN Jami’ah 
Ar-Raniry, 1978.

 7.     A. Hasjmy, Kapankah kalanya, O Maha Kuasa, dalam  
Widjaja, 17 Ogos 1948 yang disadurkan kembali oleh 
Badruzzaman Ismail at al., Delapan puluh tahun melalui jalan 
raya dunia  A. Hasjmy aset sejarah masa kini dan masa depan, 
Jakarta: Bulan Bintang, 1994.  

8.      A. Hasjmy, Dengan Trikarya-utama menudju masjarakat 
sosialis Indonesia. Dlm. T. Alibasjah Talsya (pnyt.) Dengan 
trikarya-utama menudju masjarakat sosialis Indonesia, Banda 
Atjeh: Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, 1963.

9.     A. Hasjmy, Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu 
dan Kebudayaan. Dlm. Ismail Suny at al., Bunga rampai 
tentang Aceh, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1980. 

10.   A. Hasjmy, Pidato Pembukaan Rapat-khusus / Ramah-
tamah oleh Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Atjeh.  
Dokumen hasil perkundjungan misi Pemerintah Pusat dbp. Wk. 
P.M. I Mr. Hardi,  Kutaradja: t.pt., tgl. 25 dan 26 Mei 1959. 

11.  A. Hasjmy, Pengaruh surah  al-cAlaq dalam kehidupan ilmiyah 
A. Hasjmy, Dokumen Perpustakaan dan Muzeum Yayasan 
Pendidikan Ali Hasjmy pada 15 Januari 1991. 

12.   A. Hasjmy et al., 50 tahun Aceh membangun, Banda Aceh: 
MUI Aceh, 1995.

13.    A. Hasjmy et al.   Ilmu Dakwah, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 
1985.

Sejak umur muda A. Hasjmy  hobbi menulis memang banyak 
menyumbang karya di pelbagai surat khabar, majalah,  kertas 
kerja yang dibentangkan dalam  seminar dan pelbagai karyanya 
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yang lain seperti khutbah, surat dan dokumen yang belum 
diterbitkan. Semua ini masih tersimpan di Perpustakaan dan 
Muzeum Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy Banda Aceh. 
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PEMIKIRAN PENDIDIKAN A. HASJMY

3. 1. Pengenalan
Sebagai tokoh pendidikan, A. Hasjmy bukan hanya menulis 
sejarah pendidikan, tetapi juga menulis tema-tema terten-
tu mengenai pendidikan. Bahkan, ia juga seorang pejuang 
dalam bidang gerakan pembaharuan pendidikan di Aceh. 
Berkenaan dengan pemikiran pendidikannya, antaranya 
mencakup pengertian dan tujuan pendidikan, perbezaan 
antara pengajaran dan pendidikan, kritiknya terhadap idea 
sekularisme pendidikan, konsepsi ilmu, pendidikan agama, 
lembaga-lembaga pendidikan, dan lain-lain. Semua gagasan 
ini tersebar dalam sejumlah karyanya, antaranya; 1)Men-
gapa Ummat Islam Mempertahankan Pendidikan Agama dalam 
Sistem Pendidikan Nasional?, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, 2) 
Risalah Akhlak (Surat-surat Ayah Kepada Anak), Jakarta : Bu-
lan Bintang, 1975. 3) Konsepsi Ideal Darussalam, T.tp: Jajasan 
Darussalam, 1969, dan 4) Bunga Rampai Revolusi dari Tanah 
Aceh, Jakarta : Bulan Bintang, 1978. Namun, amat dikesali 
pemikiran pendidikan A. Hasjmy sepertimana pemikiran 
dakwahnya bukan ditulis dalam satu karya khusus sehingga 
diperlukan suatu pengkajian mendalam. Memandang ter-
hadnya masa, maka pemikiran pendidikan A. Hasjmy yang 
akan dikaji di sini hanya berkenaan dengan makna dan 

BAB 
III
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matlamat pendidikan, perbezaan antara pengajaran dan 
pendidikan serta responnya terhadap isu sekularisme pen-
didikan di Indonesia.

3.2 Makna Pendidikan
Sebagai  orang yang paling berperanan dalam gerakan pembaha-
ruan pendidikan sama ada dalam pembangunan “Kopelma Dar-
ussalam” maupun “kampong pelajar” di Aceh,1 A. Hasjmy telah 
merumuskan definisi menarik mengenai makna “pendidikan” 
yang dibina  atas asas Islam sehingga disebut juga dengan “pen-
didikan Islam”.  Dalam karyanya,  Bunga rampai, dirumuskan ba-
hawa “pendidikan Islam” mempunyai erti sebagai berikut;

Pendidikan Islam berarti; penanaman rasa kesadaran 
beriman dan beramal salih yang berdasarkan ilmu 
pengetahuan, sehingga kerananya manusia menjadi 
makhluk sosial yang menghayati ajaran-ajaran Islam 
dalam segala kehidupannya, baik kehidupan peribadi 
ataupun kehidupan jama’ah, baik dalam  kehidupan 
politik, kehidupan ekonomi ataupun dalam kehidu-
pan sosial.2

Definisi pendidikan Islam tersebut  merupakan definisi 
yang dibina atas dasar pemahamannya terhadap beberapa 
ayat al-Qur’an, khususnya ayat 1-5 surah al-‘Alaq dan ayat 

1“Kopelma Darussalam” iaitu Kota Pelajar dan Mahasiswa Dar-
ussalam. Di sini ditubuhkan Universiti Syiah Kuala (Unsyiah), In-
stitut Agama Islam Negeri Ar-Raniry dan Dayah Manyang Teungku 
Chik Pantekulu.  Adapun “kampong  pelajar” iaitu pusat pendidikan 
di wilayah tertentu di mana ditubuhkan seklolah/madrasah daripada 
tingkat dasar hingga menengah.

2A. Hasjmy, 1978b, hlm. 52.
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122  surah al-Taubah. Ayat 1-5 pada amnya menceritakan 
mengenai perintah belajar (membaca) atas asas iman ke-
pada Tuhan yang telah menciptakan, memuliakan dan men-
gajarkan  manusia apa saja (ilmu pengetahuan) yang belum 
diketahuinya. Manakala ayat 122 surah al-Taubah pada am-
nya mengandungi himbauan Allah kepada orang-orang ber-
iman supaya sebahagian mereka ada yang mau menempuh 
pendidikan untuk mempelajari agama secara mendalam dan 
memberi peringatan kepada kaumnya. Atas asas inilah,  A. 
Hasjmy memandang bahawa makna pendidikan Islam yang 
pertama-tama mestilah dirumuskan  dalam erti “penana-
man kesadaran beriman” kepada Allah dalam hati sanubari 
anak didik. Selepas itu, barulah ditanamkan “kesedaran be-
ramal salih” yang berasaskan kepada “ilmu pengetahuan”. 

Jadi, secara ringkas definisi atau makna pendidikan Islam 
menurut A. Hasjmy mencakup “penanaman” kesedaran “beri-
man” dan “amal salih” berdasarkan kepada “ilmu pengetahuan”, 
bukan kepada amal salih tanpa ilmu pengetahuan. “Penana-
man” di sini  mirip dengan  proses “instilling something into hu-
man beings” sebagai makna am pendidikan yang dikemukakan 
Syed Naguib Al-Attas dalam karyanya, The concept of education in 
Islam”.3 Manakala berkenaan dengan kesedaran “beriman” dan 
“amal salih” juga mirip dengan definisi “adab” dalam pandangan 
al-Attas yang menganggap bahawa kata “adab” sebagai kata yang 
tepat dalam pemaknaan “pendidikan Islam”, kerana dalam kata 
“adab” mengandungi makna “spiritual”. “Spiritual tentu buah 
dari kesedaran  “beriman” dan bahagian dari “amal salih”.4   

Selanjutnya dalam definisi A. Hasjmy tersebut juga diterang-
3Syed Muhammad Naguib Al-Attas, The Concept of education in 

Islam, Makalah  yang disampaikan dalam Konferensi se-dunia men-
genai  Pendidikan Islam di Mekkah, 1977, hlm. 1

4Ibid. hlm. 15-17
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kan bahawa melalui penanaman kesedaran beriman dan bera-
mal salih atas asas ilmu pengetahuan dijangka akan terjadi pe-
rubahan dalam diri manusia. Perubahan yang dimaksudkan di 
sini, berorientasi kepada pewujudan manusia sebagai makhluk 
sosial yang mampu “membumikan” ajaran Islam dalam segala 
bidang kehidupannya, sama ada  kehidupan peribadi mahupun 
kehidupan berjama’ah, kehidupan politik, kehidupan ekonomi 
dan dalam kehidupan bermasyarakat.5 

3.3  Matlamat Pendidikan
Matlamat  (ahdaf) adalah sesuatu yang hendak dicapai mela-
lui ucapan, tulisan,  tindakan, perbuatan atau usaha tertentu.  
Matlamat di sini dimaksudkan sebagai  pemberi arah bagi gerak 
langkah kegiatan dakwah. Sebab, tanpa matlamat yang jelas, 
seluruh kegiatan dakwah akan sia-sia. Tambahan lagi bila dit-
injau secara sistem, maka matlamat pendidikan boleh dipan-
dang sebagai bahagian dari subsistem pendidikan sepertima-
na juga matlamat dakwah merupakan subsistem dari dakwah. 

Matlamat pendidikan dalam pandangan A. Hasjmy ter-
dapat keragaman rumusan dalam beberapa karyanya yang 
berbeza. Jika disemak definisi pendidikan Islam sepertimana 
dihuraikan sebelum ini, maka  di dalamnya mengandungi 
matlamat pendidikan Islam sebagai akibat  atau harapan dari 
penanaman “kesedaran beriman” dan “beramal salih” yang be-
rasaskan ilmu pengetahuan. Akibat atau harapan dalam defi-
nisi pendidikan Islam tersebut adalah terwujudnya manusia 
sebagai makhluk sosial yang menghayati ajaran-ajaran Islam 
dalam segala kehidupannya, baik kehidupan peribadi ataupun 

5Pewujudan manusia sebagai makhluk sosial ini akan dibahas 
lebih lanjut dalam pembahasan mengenai “matlamat pendidikan” 
A. Hasjmy.
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kehidupan jama’ah, baik dalam  kehidupan politik, kehidupan 
ekonomi ataupun dalam kehidupan sosial”.6 Jadi secara ring-
kas matlamat pendidikan Islam yang terkandung dalam 
definisi tersebut adalah terwujudnya makhluk sosial yang 
menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam menjalani 
dan menata hidup, sama ada kehidupan peribadi, kumpulan, 
politik, ekonomi mahupun dalam kehidupan bermasyarakat. 

Selanjutnya dalam Bunga Rampai, juga disebutkan be-
berapa matlamat pendidikan Islam dengan menganalisis 
beberapa ayat al-Qur’an. Antara matlamat pendidikan yang 
terpenting, iaitu;7

Membina a. manusia muslim yang beriman dan beramal 
salih, sehingga memenuhi syarat menjadi khalifah Allah 
di atas bumi, yang bertugas memakmurkan dunia-raya 
ini. Matlamat  ini dirumuskan berasaskan kepada pema-
haman A. Hasjmy terhadap  Q.S. an-Nur: 55-56.
Membina b. manusia mukmin  yang beramar makruf dan 
bernahi munkar sehingga mereka memiliki syarat-syarat 
untuk ditampilkan menjadi ummat pilihan di depan mata 
dunia. Matlamat ini dirumuskan berasaskan kepada pe-
mahaman A. Hasjmy terhadap  Q.S. Ali Imran: 110.
Membina c. jama’ah ansarullah, yang bertugas melak-
sanakan dakwah Islamiyyah dengan himah kebijaksanaan 
dan ajaran-ajaran indah, sebagai syarat mutlak bagi kaum 
muslimin untuk menjadi ummat yang beruntung dan 
mendapat kemenangan. Matlamat ini dirumuskan beras-
askan pemahaman A. Hasjmy terhadap  Q.S. Ali Imran: 
104 dan al-Nahl: 125.
Membina d. angkatan dakwah yang tugasnya berjihad 

6A. Hasjmy, 1978b, hlm. 52
7A. Hasjmy, 1978b, hlm. 53
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membela rakyat melarat yang tertindas dengan segala 
daya, dana dan jiwa, sebagai syarat mutlak untuk menda-
pat ampunan Allah dan kemenangan di dunia dan di 
akhirat. Matlamat ini dirumuskan berasaskan kepada 
pemahaman A. Hasjmy terhadap Q.S. anl-nisa’ 74-75 dan 
al-Shaff: 10-12.

Dalam tulisannya, Konsepsi Ideal  Darussalam, dirumuskan 
bahawa matlamat pendidikan adalah “membina manusia pan-
casila yang bertaqwa kepada Allah, berjiwa besar, berpengeta-
huan luas dan berbudi luhur.”8 Rumusan matlamat pendidikan 
ini, dilihat dari sudut tahun penerbitan tulisan tampaknya 
dirumuskan dalam tahun 1969. Padahal, rumusan ini sudah 
digagas sejak awal pembangunan Kopelma Darussalam ta-
hun 1958. Oleh itu, rumusan ini boleh dipandang sebagai ba-
hagian daripada matlamat pembangunan “Konsepsi Pendidi-
kan Darussalam” di mana pada hari ini Kopelma Darussalam 
menjadi komplek pendidikan kebanggaan masyarakat Aceh.

Jika disemak secara mendalam, rumusan matlamat pen-
didikan dalam “Konsepsi Ideal Darussalam” tersebut, sekurang-
kurangnya mengandungi  empat matlamat pendidikan; iaitu; 
1)   Membina manusia yang bertaqwa kepada Allah, yakni ma-
nusia yang menjalankan segala perintah Allah dan meninggal-
kan segala larangan-Nya; 2)    Berjiwa besar, yakni manusia 
yang berjiwa tauhid, hanya takut dan tunduk kepada Allah; 
3) Berpengetahuan luas, yakni mempunyai ilmu pengetahuan 
agama dan umum; 4) Berbudi luhur, yakni bukan hanya set-
akat megakui bahawa “kebenaran” sebagai sesuatu yang terpuji 

8A. Hasjmy, Konsepsi Ideal Darussalam, dalam Komisi Redaksi, 10 
Tahun Darussalam dan hari Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 
Banda Aceh: Jajasan Darussalam, 1969, hlm. 72 dan 73
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dan “kedustaan” sebagai sesuatu yang tercela, tetapi mendidik 
persaan halus dalam jiwa sebagai member arah kepada manu-
sia untuk mengghunakan fungsi pancaindera secara pantas 
dan meninggalkan segala perbuatan dan perkataan tercela.9

Dalam karyanya, Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang 
Puluhan Tahun Melawan Agressi Belanda, A. Hasjmy juga meru-
muskan matlamat pendidikan yang dibahagikan kepada em-
pat bidang, iaitu; 

Pertama, matlamat pendidikan akal, yakni berusaha 
menyedarkan akal dalam segala seginya, membangun 
daya kekuatan dan aneka perlengkapannya dan melatih 
berfikir secara sistematis dan sehat sehingga manusia 
sanggup menggapai kenyataan dan keadaan di ling-
kungannya dan sanggup bertindak menghadapi segala 
cabaran hidup dengan tabah. Kedua, matlamat pen-
didikan akhlak, yakni membina budi pekerti dan adab 
dengan menaburkan sifat-sifat terpuji semacam go-
tong-royong, pengorbanan, tunduk dan patuh kepada 
siapa yang mesti dipatuhi, keikhlasan, kecintaan kerja, 
kebersihan, keberanian mempertahankan kebenaran, 
percaya diri, berpegang teguh kepada kebenaran dan 
sebagainya. Ketiga, matlamat pendidikan rasa, yakni 
memperhalus rasa dari satu segi dan member pengara-
han dari segi yang lain sehingga sipunya rasa (murid) 
merasa bahawa dalam melaksanakan pekerjaan yang 
mesti dilakukan terdapat kelezatan dan kegembiraan. 
Manakala terhadap perbuatan yang mesti dijauhinya 
terdapat “rasa” kepedihan jiwa dan ketiaadaan tenter-
9Syabuddin Gade,Tujuan pendidikan dan dakwah menurut A. 

Hasjmy: Analisis siombiotik dan relevansi kekinian, dalam Jurnal Is-
lamuna Media Ilmu Keislaman, Vol. 1, No. 1, Banda Aceh: Syahara In-
stitute, 2009, hlm. 15
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am. Keempat, matlamat pendidikan keindahan, yakni 
membangkitkan rasa keindahan dalam jiwa manusia 
dan membentuk emosi mereka ke arah keindahan, 
melatih dan membiasakan mereka menghargai kein-
dahan sehingga manusia akan menghargai ketinggian 
nilai-nilai maknawi dalam kehidupan masyarakat. 10 

Keempat rumusan matlamat pendidikan tersebut bu-
kanlah murni pemikiran A. Hasjmy, tetapi kutipan dari 
karya  Amin Marsa Kandil, bertajuk Usul al-Tarbiyah wa Fann 
al-Tadris. Sungguhpun demikian, A. Hasjmy tentu setuju 
dengan sependapat Amin Marsa Kandil tersebut. Sebab, ke-
empat bidang matlamat pendidikan itu digunapakai oleh 
A. Hasjmy sebagai teori dalam menganalisis karya sastera 
“Hikayat Perang Sabil”,11 dimana karya sastera ini dianggap 
mengandungi nilai pendidikan yang mampu mempengaruhi 
(mendidik) akal manusia, khususnya rakyat Aceh, mendidik 
akhlak, mendidik rasa dan memberikan nilai-nilai keinda-
han dalam jiwa mereka, meskipun negara mereka (Kera-
jaan Aceh Darussalam) sedang dibakar api peperangan.12 

Jika disemak rumusan matlamat pendidikan dalam pelbagai 
karya A. Hasjmy tersebut, maka dapat dikatakan secara ringkas 
bahawa matlamat pendidikan mengikut pandangan A. Hasjmy 
ialah mendidik seluruh potensi manusia supaya menjadi manu-
sia yang bertaqwa kepada Allah, berjiwa besar, berpengetahuan 
luas dan berbudi luhur; manusia muslim yang beriman dan be-

10A. Hasjmy,  Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan 
Tahun Melawan Agressi Belanda, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 
63-65

11Hikayat ini ditulis oleh Teungku Chik Pante Kulu, seorang ulama 
Aceh yang kharismatik . 

12Syabuddin Gade, 2009, hlm. 16
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ramal salih; manusia mukmin  yang beramar makruf dan bernahi 
munkar; jama’ah ansarullah yang bertugas melaksanakan dak-
wah Islamiyyah dengan himah kebijaksanaan dan ajaran-ajaran 
indah; angkatan dakwah yang tugasnya berjihad membela rakyat 
melarat yang tertindas dengan segala daya, dana dan jiwa; 
makhluk sosial yang menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman 
dalam menjalani dan menata hidup, sama ada kehidupan perib-
adi, kumpulan, politik, ekonomi mahupun dalam kehidupan 
bermasyarakat; manusia yang sanggup menggapai kenyataan 
dan keadaan di lingkungannya dan sanggup bertindak mengh-
adapi segala cabaran hidup dengan tabah; manusia yang berani 
dan berpegang teguh kepada kebenaran; manusia yang memi-
liki rasa amar makruf dan nahi munkar; manusia  yang memiliki 
rasa keindahan dalam jiwa manusia dan menghargai ketinggian 
nilai-nilai maknawi dalam kehidupan masyarakat yang selaras 
dengan ajaran Allah.

3.4   Perbezaan Pengajaran Agama dengan Pendidikan 
Agama 

Dalam karyanya, Mengapa Umat Islam mempertahankan pen-
didikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional, A. Hasjmy se-
cara tegas mengatakan bahawa antara “pengajaran agama” dan 
“pendidikan agama” terdapat perbezaan yang sangat  mendasar. 
Menurut A. Hasjmy, “pengajaran agama” berorientasi kepada 
pengajaran agama sebagai ilmu pengetahuan setakat untuk 
diketahui bukan untuk diamalkan sepertimana yang dilakukan 
di negeri-negeri kapitalis yang sekuler. Termasuk dalam penga-
jaran agama, segala agama yang ada di dunia, sama ada “agama 
samawi” (Yahudi, Nasrani dan Islam) mahupun “agama manu-
siawi” (agama buatan manusia).13 

13A. Hasjmy,  Mengapa Umat Islam mempertahankan pendidikan 
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Sebagai akibat dari “pengajaran agama”, maka ramai 
orang non muslim yang “alim” tentang agama Islam, bah-
kan mereka mengambil gelar sarjana dalam bidang Islam 
sepertimana Prof. Dr. Snuck Hougrunye, Dr. Van der Plaas, 
Prof. Dr. Drewers, Lord Kromers dan sebagainya. Mereka 
ini mempelajari agama Islam hanya sebagai ilmu penge-
tahuan, bukan untuk diamalkan, setakat untuk diketahui 
manakala mereka tetap bukan muslim. Hal seperti ini dike-
nali pula dengan amalan ilmiah pihak yang mengikuti jejak 
dan langkah orang-orang “orientalisme”. Begitu pula seba-
liknya, banyak ulama Islam yang taat  kapada Allah namun 
‘alim’ tentang Nasrani sepertimana Yoesoef Syou’ib, Prof. 
Dr. A. Mukti Ali dan sebagainya.  Dalam konteks ini, fungsi 
“pengajaran agama” hanya untuk mengajarkan agama se-
bagai satu pelajaran yang setaraf dengan pelajaran-pelaja-
ran ilmu sosial ataupun ilmu fizikal. 14

“Pengajaran agama” seperti itu sudah berlaku bukan 
hanya di perguruan tinggi di Eropa dan Amerika yang 
menganut paham “sekularisme”, tetapi juga di perguruan 
tinggi Islam. “Pengajaran agama” ditetapkan dalam kuri-
kulum hanya setakat untuk diketahui, bukan diamalkan.  
Sebagai contoh, penetapan mata pelajaran “perbandingan 
agama” dalam kurikulum Fakulti Usuluddin di IAIN selu-
ruh Indonesia merupakan bukti nyata pemberlakuan “pen-
gajaran agama” di perguruan tinggi Islam. 

Adapun “pendidikan agama” menurut A. Hasjmy berorien-
tasi mengajarkan ilmu-ilmu agama (Islam) agar para pelajar 
menjadi manusia yang benar-benar beriman dan bertaqwa 

Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Bulan Bintang, 
1979, hlm. 10.

14Ibid., hlm. 9
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kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks Indonesia, 
hal ini tentu selaras dengan “pancasila”, rukun pertamanya 
“Ketuhanan Yang Maha Esa”; dan UUD 45 yang menyatakan 
bahawa “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.15 

Dengan merujuk kepada “pancasila” dan “UUD 45”, 
maka bangsa Indonesia mestilah dididik  dan dibina agar 
menjadi manusia yang benar-benar beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dengan demikian 
mereka menjadi orang yang bertaqwa, menjalankan ajaran-
ajaran agama dan melaksanakan ibadah sespertimana yang 
ditetapkan agama. Sebab, matlamat pendidikan nasional 
yang pertama-tama ialah meningkatkan ketaqwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempert-
inggi budi pekerti, memperkuat kepreribadian dan memperte-
bal semangat kebangsaan... Hal ini, menurut A. Hasjmy tidak 
akan terwujud dengan “pengajaran agama”, tetapi mestilah 
dengan menetapkan “pendidikan agama” dalam kurikulum 
sekolah sejak tadika sampai ke perguruan tinggi.16  Tambah-
an lagi, “pendidikan agama” merupakan bahagian daripada 
pendidikan nasional yang amat diperlukan oleh rakyat In-
donesia yang mayoriti muslim. 

3.5    Respon A. Hasjmy Terhadap Isu Sekularisme Pen-
didikan di Indonesia.

Kata “sekularisme”secara etimologis diambil dari kata “secu-
lar”. Kata “secular” berasal dari Bahasa Latin, “saeculum”, yang 
mengandungi makna; “dunia, abad, waktu”, “temporal”, “dun-
iawi”, “masa” atau “generasi” dalam erti waktu temporal, dan 
berkenaan dengan benda-benda yang tidak dianggap sakral, 

15Ibid., hlm. 10 
16Ibid.
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jauh dari muatan keagamaan, tidak rohani.17 Kata ini juga di-
maknai dengan “segala hal yang berhubungan dengan dunia 
ini” dan “dibezakan dengan hal-hal yang bernilai agama”.18 
Kata ini kemudian ditambah akhiran “isme” sehingga menjadi 
“sekularisme” yang bermakna “paham sekular”. 

Istilah “sekularisme” pertama kali diperkenalkan oleh 
Geroge Jacob Holyoake (1817-1906), seorang sarjana In-
ggris, sebagai sebuah gagasan alternatif untuk menga-
tasi ketegangan panjang antara otoriti agama dan otoriti 
negara di Eropa. Dengan sekularisme, agama dan negara 
memiliki otoritinya sendiri-sendiri: negara mengurusi poli-
tik manakala agama mengurusi gereja. 19 Di negeri Islam 
contoh yang nyata ialah apa yang berlaku  di Turki, di-
mana Kemal Attaturk setelah  berkuasa dia memberlaku-
kan sekularisme dengan melepaskan ajaran atau kebiasaan 
agama Islam jauh daripada semua kegiatan pemerintah.20

Seorang pemikir Eropah terkenal, Harvey Cox dalam bu-
kunya The Secular City: Secularization and Urbanization in 
Theological Perspective, menjelaskan bahawa dunia ini tidak 
lebih rendah dari dari dunia agamis dan “sekularisme” ada-
lah faham penduniawian hal-hal yang memang bersifat dun-

17Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
cet. II, 2000), hlm. 980 dan http://4ld1. wordpress.com /2010/03/02/ 
pengertian-sekularisme/ (5 November 2010).

18Abi Bakar, Pengertian Ilmaniyah atau Sekularisme, http:// abiba-
kar blog. com/kritik-liberal/pengertian-%E2%80%98ilmaniah atau 
sekularisme/(5  November 2010)

19Luthfi Assyaukanie, Islam Benar versus Islam Salah, (Depok: Kata 
Kita, cet. I, 2007), hlm. 241.

20Mochtar Effendy,  Ensiklopedi Agama dan Filsafat, (Diterbitkan 
oleh Penerbit Universitas Sriwijaya dan diedarkan khusus oleh PT. 
Widyadara, cet. I, 2001), 5: 264.
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iawi.21  Menurut Muhammad Qutb (1986) “sekularisme” di-
ertikan sebagai iqamatu al-hayati ‘ala ghayri asasin min al-dini, 
yakni dibangunnya struktur kehidupan di atas landasan se-
lain agama (Islam).22 Oleh itu, menurut Yusuf al-Qaradawi, 
sepatutnya “secularism” bukan diterjemahkan dalam Bahasa 
Arab dengan “’ilmaniyyah”, tetapi diterjemahkan dengan “laa 
diniyah” atau “dunyawiyah” yang maknanya tidak hanya la-
wan ukhrawi sahaja tetapi memiliki makna lebih spesifik lagi 
yakni: sesuatu yang tidak ada hubungkait dengan agama (al-
din), atau: sesuatu yang hubungannya dengan agama adalah 
hubungan lawan.23 

Faham sekular tersebut merambah ke semua aspek kehidu-
pan manusia, termasuk bidang pendidikan sehingga mun-
cullah “sekularisasi pendidikan” dengan “sistem pendidikan 
sekular” di mana perkara agama dipinggirkan dari dunia pen-
didikan.  Dalam konteks  Indonesia, faham sekular dan “sistem 
pendidikan sekular” sebenarnya bukanlah perkara baru. Sejak 
pencerobohan bangsa-bangsa Eropah (Portugis, Inggris, Be-

21Adnin Armas,  Pengaruh Kristen-Orientalis terhadap Islam Liberal: 
Dialog Interaktif dengan Aktivis Jaringan Islam Liberal, (Jakarta: Gema 
Insani Press, cet. II, 2004), hlm. 8-11

22Ismail Yusanto, Muhammad, dkk. Menggagas Pendidikan Islami. 
Bogor;  Al-Azhar Press. 2004.

23Kata “sekularisme” menurut Naguib al-Attas, sepatutnya diter-
jemahkan ke dalam Bahasa Arab dengan perkataan hunalaniyyah be-
rasal dari dua kata Arab; “huna” yang bermaksud di sini dan “al-an” 
yang bermaksud kini. Jadi al-hunalaniyyah adalah faham “kedisini-
kinian” yang tercermin dalam istilah secularism. Berdasarkan kajian 
etimologi, al-Attas menyimpulkan bahwa terjemahan sekularisme ke 
dalam bahasa Arab sebagai ‘almaniyyah sebenarnya tidak menjelaskan 
pengertian ide itu sendiri yang secara konseptualnya lebih mendekati 
idea waqi’iyyah yang berhubungkait dengan aliran positivisme. Ugi Su-
harto,   Istilah Sekularisme Menurut Al-Attas dan Al-Qardhawy, http://
www. inpasonline.  com/index.php?option (5 November 2010).



~  68  ~

landa) ke  seluruh nusantara, termasuk Indonesia, sejak itu 
pula “sekularisme” mulai menapakkan kakinya di sana. Sistem 
pendidikan sekularpun terus berkembang biak di mana-mana.

Selepas Indonesia merdeka, sistem pendidikan sekular 
warisan penceroboh  masih dipertahankan oleh pemerintah 
peribumi. Pelajaran agama (agama Islam) memang sudah di-
masukkan ke dalam kurikulum pendidikan secara nasional, 
namun masih terhad beberapa jam sahaja. Sungguhpun be-
gitu, usaha pihak-pihak tertentu, termasuk orang-orang yang 
berfaham sekular, untuk menghapus pelajaran agama dalam 
sistem pendidikan nasional masih ada. 

Pada awal tahun 1979 berkembang isu dalam masyarakat 
Indonesia, bahawa ada sejumlah “pakar pendidikan”  yang 
berkeinginan mengecilkan, bahkan kalau boleh mentiada-
kan “pendidikan agama” di dalam sistem pendidikan nasion-
al mulai daripada tadika, sekolah hingga perguruan tinggi 
umum. Konon kabarnya, idea yang hendak mengeluarkan 
“pendidikan agama” dari kurikulum pendidikan nasional di-
gerakkan oleh segelintir “pakar pendidikan” dari perguruan 
tinggi tertentu.  Mereka ini berkeinginan memberikan makna 
yang salah mengenai “pendidikan agama” di sekolah-sekolah 
umum, dengan gagasan mereka yang maksudnya kira-kira 
ialah “memberkan pengetahuan tentang agama-agama besar 
yang ada di Indonesia, sehingga pengetahuan anak didik tidak 
terbatas pada agamanya sendiri”. Khusus untuk perguruan 
tinggi, menurut keinginan mereka, pelajaran agama dicuku-
pkan satu semester sahaja; pelajaran agama akan  diberikan 
dengan matlamat memperkenalkan 5 agama besar yang di-
akui di Indonesia, namun tidak boleh dibanding-bandingkan;   
dan pensyarahnya hanya seorang pensyarah agama untuk ke-
lima agama besar tersebut. 
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Pada 30 Mei 1979, dalam berita Harian Kompas  dipapar-
kan tentang ceramah Sumitro Djojohadikusumo, Timbalan 
Pengetua Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional.  Ce-
ramah yang diucapkan di aula IKIP Rawamangun Jakarta, 
bertepatan dengan acara Pekan Dies Natalis IKIP Jakarta yang 
ke  15, antaranya dijelaskan seperti berikut:

“Untuk kurikulum pendidikan umum, ia menyatakan 
perlunya usaha menyerasikan pendidikan dengan ke-
butuhan masyarakat di masa depan. Maka isi kuri-
kulum hendaknya berkisar pada usaha memecahkan 
masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita. Hal ini 
berarti isi kurikulum harus meningkatkan keterampi-
lan untuk menunjang pembangunan pertanian, indus-
tri dan pertambangan. Dan isi kurikulum itu harus  
mampu meningkatkan kemampuan  nasional dalam 
pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, pe-
nelitian ilmiah dan teknologi.”24

Terhadap isu tersebut A. Hasjmy sangat  risau. Ia kha-
watir sekali,  jika isu-isu tersebut benar-benar diwujudkan 
oleh pemerintah. Sebab, pernyataan tersebut dinilai ber-
canggah dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang 
menetapkan  bahawa “pendidikan nasional berdasarkan 
atas pancasila dan bermatlamat untuk meningkatkan ket-
aqwaan Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan…” 
Menurut A. Hasjmy, senadainya Sumitro Djojohadikusu-
mo bermaksud supaya pernyataannya tidak bercanggah 
dengan GBHN, maka sepatutnya ia mengucapkan seperti  
berikut;

24A. Hasjmy, 1979, hlm. 14-15
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“isi kurikulum harus meningkatkan ketaqwaan terh-
adap Tuhan Yang Maha Esa dan keterampilan untuk 
menunjang pembangunan pertanian, industri  dan 
pertambangan…”25

Jika disemak respon  A. Hasjmy terhadap pernyataan 
Sumitro tersebut, memberi kesan bahawa  pernyataan Sum-
itro bersifat “sekuler”, kerana ia melupakan nilai agama (ket-
aqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) dalam kandungan 
kurikulum. Sebaliknya, respon A. Hasjmy terhadap pernyatan 
Sumitro yang bersifat sekuler itu menunjukkan bahawa A. 
Hasjmy menolak upaya “sekularisme” dalam kurikulum pen-
didikan nasional. 

 Penolakan  tersebut tampaknya  berhubungkait bukan hanya 
bercanggah dengan  “pancasila”, UUD 45 dan GBHN (Garis-garis 
Besar Haluan Negara), tetapi juga dengan penolakannya ter-
hadap “pengajaran agama” di sekolah-sekolah dan perguruan 
tinggi. A. Hasjmy, justeru mengisytiharkan pelaksanaan  “pen-
didikan agama” mulai daripada tadika, sekolah dasar  hingga 
perguruan tinggi. Jika Indonesia memberlakukan “pengajaran 
agama” dalam sistem pendidikan nasional, bukan melaksana-
kan “pendidikan agama”, maka  hal ini tidak ada bezanya dengan 
apa yang berlaku di Negara-negara sekular, alias hal itu juga ba-
hagian dari “sekularisme” pendidikan. Hal ini jelas bercanggah 
dengan kehendak rakyat Indonesia yang majoriti muslim. Seku-
larisme pendidikan pun semakin maharajalela. Bahkan, kata A. 
Hasjmy, seandainya “pendidikan agama” berjaya dihapuskan 
dalam sistem pendidikan nasional, maka mungkin sekali pada 
suatu masa nanti  “pancasila” akan terhapus di Indonesia dan 
tercapailah maksud “imperalis komunis” (penceroboh komunis) 

25Ibid., hlm. 15
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tanpa mengeluarkan pelor.26 
Kerisauan terhadap “sekularisme pendidikan” di Indonesia 

sebenarnya sudah berlangsung lama. Di Aceh misalnya, sejak 
sistem pendidikan sekular ditubuhkan oleh Belanda, majoriti 
rakyat Aceh menolaknya, murid-murid yang belajar di sekolah 
Belanda dikhawatirkan akan menjadi “kafir” sepertimana bang-
sa penceroboh.27 Antara sebabnya ialah kerana dalam kurikulum 
sokolah Belanda tidak diajarkan pendidikan agama. Kalaupun 
kemudian ada diajarkan, hanya sedikit sekali jam pelajaran-
nya. Itupun hanya sebagai langkah politik untuk menarik minat 
rakyat, kiranya rakyat mahu belajar di sekolah Belanda. 

Berkenaan dengan “pendidikan agama” dalam kurikulum 
pendidikan nasional setakat ini memang belum dihapuskan, 
meskipun jam pelajarannya sedikit sekali berbanding dengan 
pelajaran lainnya. Namun kerisauan sepertimana yang dikemu-
kakan A. Hasjmy tetap sahaja berlaku. Nasib “pndidikan agama” 
dalam sistem pendidikan nasional, hampi-hampir belum ada 
perubahan yang menggembirakan berbanding dengan apa yang 
berlaku dalam sistem pendidikan Belanda tempo dulu.  Justeru 
faham sekuler semakin mengakar dalam sistem pendidikan na-
sional. Sebagai contoh, dalam Udang-undang Sistem Pendidikan 
Nasional (Sisdiknas) yang diluncurkan pada tahun 2003   paham 
sekular terlihat dengan jelas. Dalam “Bab prinsip penyelengga-
raan pendidikan pasal 4” disebutkan bahawa: Pertama, pendidi-
kan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 
tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manu-
sia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. 
Kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang 

26Ibid., hlm. 8
27Ismail Yakub, Gambaran pendidikan di Aceh sesudah perang 

Aceh-Belanda sampai sekarang. Dlm Ismail Suny et al. 1980, hlm. 330, 
A. Hasjmy, 1985, hlm. 34-36.



~  72  ~

sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Ketiga, pen-
didikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 
Keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi ketela-
danan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas 
peserta didik dalam proses pembelajaran. Kelima, pendidikan 
diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, 
menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Kee-
nam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan se-
mua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penye-
lenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 

Jika disemak beberapa prinsip penyelenggaraan pendidi-
kan tersebut sungguh amat nyata bahawa undang-undang 
pendidikan nasional telah dirasuki paham sekular. Cuba lihat, 
hal utama yang harus dijunjung tinggi adalah hak asasi ses-
eorang sehingga hak asasi itu paling utama di atas dari prin-
sip agama, nilai-nilai agama tidak boleh berbenturan dengan 
nilai-nilai hak asasi manusia. 28

Selain itu, terlihat pula ketidakseimbangan dalam erti  
sistem pendidikan Indonesia lebih mengutamakan kepada 
perkembangan tingkat intelektual dan mengesampingkan 
keimanan. Ungkapan “nilai keagamaan” yang hanya mun-
cul dalam satu kata dari sekian ayat bagaikan “mangsa” dari 
sebuah kompromi politik. Nilai keimanan terkesan bukanlah 
suatu pendukung bagi peningkatan mutu pendidikan, biarkan 
semakin meluasnya pergaulan bebas, yang penting intelektu-
aliti tetap terjaga. Itulah kesannya. Fenomena ini, jika tidak 
diubahsuai dengan segera, dikhawatirkan sistem pendidikan 
nasional akan menjadi “pintu masuk” bagi proses pendangka-

28Rifqi Akbar, “Sekali Lagi, Sekularisme dalam Pendidikan Nasion-
al”, http://www. hidayatullah.com/kolom/opini (5 November 2010).
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lan  iman dan moraliti rakyat Indonesia. Gejala ini semakin 
nyata  di mana ramai pelajar dan anggota masyarakat lain-
nya terbabit dalam kes-kes yang tidak bermoral, semacam 
perkelahian antar  pelajar,  pergaulan bebas,  hisap dadah  dan 
sebagainya. Semua gejala ini antara “buah pahit” yang tumbuh 
daripada sistem pendidikan nasional yang terkesan   “sekular” 
dan  mengetepikan “pendidikan agama”. Oleh itu, penolakan  
A. Hasjmy terhadap penghapusan “pendidikan agama” dan isu 
sekularisme dalam sistem pendidikan nasional merupakan se-
suatu yang amat tepat dan penolakan itu sudah sepatutnya 
diperjuangkan sepanjang masa.
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RUANG LINGKUP DAKWAH DAN PEMIKIRAN 
A. HASJMY

4. 1   Pengenalan
Ruang lingkup dakwah yang akan dihuraikan dalam bab ini seba-
gai landasan teoretik  mencakup makna, hukum, sistem dan mod-
el dakwah. Pembahasan mengenai makna dakwah akan ditinjau 
bukan hanya dari sudut pandang etimologis, tetapi juga termi-
nologis.  Manakala pembahasan mengenaihukum dakwah akan 
dihuraikan pelbagai pandangan ulama mengenai hukum dakwah 
sama ada sebagai fardu cain, fardu kifāyah mahupun dua-duanya 
sekali (fardu cain sekaligus fardu kifāyah). Pembahasan mengenai 
sistem dakwah akan dihuraikan secara ringkas mengenai beberapa 
unsur dakwah, iaitu dāci, madcu, tujuan (matlamat), pesan, metode 
dan media dakwah. Manakala pembahasan mengenai  model dak-
wah akan dihuraikan secara ringkas beberapa model dakwah, iaitu 
model dakwah perseorangan (dacwah fardiyyah), dakwah kumpu-
lan (dacwah fi’awiyyah),  dakwah pendidikan (dacwah tarbawiyyah), 
dakwah perutusan (dacwah bacthiyyah), dakwah korespondensi 
(dacwah mukātabah), dakwah pendamaian (dacwah islāhiyyah), 
dakwah organisasi (dacwah mu’assasiyyah), dakwah umum (dacwah 
cāmmah)  dan dakwah bersepadu (dacwah muwahhadah).

Adapun pemikiran dakwah A. Hasjmy yang akan 
dihuraikan di sini  mencakup tiga perkara pent-

BAB 
IV
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ing, iaitu; Pertama, berkenaan dengan pandangan  
A. Hasjmy mengenai makna dakwah yang masih berse-
larak dalam pelbagai karyanya. Hal ini akan ditinjau dari 
dua segi sama ada dari segi etimologis mahupun ter-
minologis. Kedua, mengenai hukum dakwah di mana  
A. Hasjmy berupaya memberikan pemikiran  berkenaan den-
gan hukum dakwah sebagai perkara yang wajib. Ketiga, be-
rkenaan dengan pandangan A. Hasjmy yang masih bersela-
rak dalam pelbagai karyanya mengenai sistem dakwah yang 
mencakup beberapa unsur dakwah, yakni; pelaku dakwah 
(daci), sasaran dakwah (madcu), pesan dakwah (maudūc 
dacwah), matlamat dakwah (ahdāf dacwah), metode dakwah 
(manhaj dacwah) dan media dakwah (wasāil dacwah). Pemba-
hasan ketiga perkara penting tersebut dijangka akan dipe-
roleh jawaban yang komprehensif terhadap  permasalahan 
kajian khususnya berkenaan dengan makna, hukum (tang-
gungjawab) dan sistem dakwah dalam persepktif A. Hasjmy. 

4.2 Ruang Lingkup Dakwah
4.2.1   Makna Dakwah
Secara etimologis, kata dacwah  (“dakwah” dalam bahasa Melayu) 
berasal dari bahasa Arab derivasi   (masdar) dari kata;      xxxxxxx- 
XXXX- اااا -اااا  yang bermaksud; “ajakan, panggilan, seru-
an ataupun permohonan (doa)”.1  usni Muhammad Ibrahim 
Ghaytas menerangkan bahwa kata dacwah secara literal ada-
lah  kata bebas yang mengandung sejumlah makna, antara 
lain; suka kepada Allah, mohon bantuan, doa, seruan kebe-
naran dan permohonan untuk memperoleh makanan.2 cAbd  

1Muhammad ibn Mukarram Ibnu Manzūr, Lisān al-‘Arab,  Bayrūt: 
Dār al-Jīl, juz 2, 1988, hlm. 987; Tim Penyusun, 1996, hlm. 280.

2Husni Muhammad Ibrahim Ghaytas, Al-Dacwah al-Islāmiyyah fi 
cahd Amīr Al-Mu’minīn cUmar bin Al-Khattāb, Bayrūt: Al-Maktab Al-
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al-Nacīm mengatakan bahawa secara bahasa dacwah ber-
makna ajakan kepada semua manusia untuk mengamal-
kan suatu perkara, yang mencakup semua permintaan (ta-
lab) atau panggilan (nidā’).3 

Kata dacwah4 dalam al-Qur’ān mengandungi makna 
yang syumul mencakup semua ajakan yang digunakan 
dalam konteks yang berbeza-beza dan pada umumnya 
difahami sebagai ajakan kepada kebaikan.  Dalam surah 
al-Baqarah (2) ayat 221 umpamanya, kata dacwah diguna-
kan sebagai ajakan kepada hal-hal yang baik (positif) sep-
ertimana Allah mengajak manusia supaya melakukan hal-
hal yang menjadikan mereka sebagai penghuni syurga dan 
memperolehi ampunan-Nya; dan terkadang kata dacwah 
juga digunakan oleh orang-orang jahat yang berusaha 
menggesa orang lain kepada jalan yang sesat atau ke jalan 
neraka sepertimana juga kata dacwah digunakan oleh Zu-
laikha ketika mengajak Nabi Yūsuf  a.s  untuk melakukan 
perbuatan terlarang.5   

Dakwah kepada hal-hal yang positif sering juga di-
ungkapkan dengan istilah dacwah ilā al-khayr, amar 
macrūf dan nahy munkar sebagaimana disebutkan dalam   
al-Qur’ān surah Ali cImrān ayat 104.  Dacwah ilā al-khayr atau 
dalam bahasa al-Qur’ān disebut dengan yadcūna ilā al-khayr 
mengikut tafsir Departemen Agama R.I diertikan sebagai 

Islāmī, 1406/1985, hlm. 17.
3cAbd al-Nacim Muhammad Husnain, Al-Dacwah ilā’LLāh  cala 

basīrah,  Bayrūt: Dār al-Kutub, 1405/1984, hlm. 17-18.
4Kata dacwah disebutkan dalam al-Qur’ān dalam berbagai bentuk, 

seperti ficil mādi (daca), ficil mudāric (yadcu), ficil  amar (udcu), masdar (dac-

watan) dan sebagainya sebanyak 203 kali. Muhammad Fuad cAbd al-
Bāqī, , Mucjam mufahras li alfāz  Al-Qur’ān, Damaskus: Dār  al-Rashīd, 
1405 H/1984 M, hlm. 40.

5Al-Qur’ān, Yūsuf 12: 33.
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ajakan, seruan atau pangilan pada “kebajikan”6. Rashīd 
Ridā menerjemahkan al-khayr dalam ayat tersebut den-
gan al-Islām dalam makna generiknya yang universal, iaitu 
agama semua nabi dan rasul. Hal ini juga bermakna ba-
hawa “al-khayr” merupakan kebaikan universal, iaitu ke-
benaran agama Allah yang diturunkan untuk kepentingan 
umat manusia melalui wahyu-Nya. Rashid Rida juga ber-
pendapat bahawa menyeru pada al-khayr, amar macrūf  dan 
nahy munkar merupakan tingkatan dakwah di mana umat 
Islam mengajak semua umat yang lain pada al-khayr (al-
Islam) dan  menyertai umat ini dalam cahaya dan hidayah-
Nya.7 Dakwah ila al-khayr juga bermakna dakwah ilā  
al-Islām atau dakwah ilā sibīlillāh (jalan Allah) sebagaimana 
yang dimaksudkan dalam surah al-Nahl ayat 125. Adapun 
amar macrūf dan nahy munkar bermakna memerintahkan 
segala yang macrūf dan mencegah segala yang munkar. 
Ungkapan amar macrūf menurut al-Baidawi sering didefi-
nisikan dengan “perintah pada apa yang dinyatakan dan 
disetujui oleh hukum-hukum Allah”.8 Manaka menurut 
Quraish Shihab dan jumhur ulama nahy munkar mengand-
ungi makna mencegah, melarang atau perintah untuk 
meninggalkan segala sesuatu sama ada ucapan mahupun 
perbuatan yang bercanggah dengan ketentuan agama, akal 
dan adat istiadat yang benar.9 Oleh itu, dalam penger-

6Al-Qur’ān dan terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama R.I, 
1990, hlm. 93.

7Muhammad Rashīd Ridā, Tafsīr al-manār, juz 4, Qāhirah: Al-
Hay’ah Al-Misriyyah Al-cAmmah   Al-Kitāb, 1975, hlm. 27.

8Nazir al-Dīn Abi Sacid cAbd’Llāh Ibnu cUmar bin Muhammad Al-
Baydāwī, Anwār al-tanzīl wa asrār al-ta’wīl, jil. 1, Bayrūt: Dār al-Fikr,  
t.th,  hlm. 244-246.

9Quraish Shihab, Tafsir al-mishbah, Jilid 3, Jakarta: Lentera Hati, 
2001, hlm. 162.
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tian yang luas amar macrūf dan nahy munkar merupakan 
bahagian dari makna dan aktiviti dakwah.10 

Selain itu, mengikut Asep Muhiddin, al-Qur’ān juga 
mengungkapkan pelbagai istilah lain yang mengandungi 
makna dakwah kepada hal-hal yang positif, antaranya; ta-
bligh (penyampaian),11 taclīm (pengajaran) dan tarbiyah 
(pendidikan),12 tadhkīr (peringatan),13 tabshīr (memberi 
khabar gembira) dan tandhīr (memberi khabar takut).14 
Oleh itu, dakwah secara etimologi diungkapkan dengan 
pelbagai terma dan mengandungi makna yang sangat luas 
mencakup semua ajakan (perkataan dan perbuatan) yang 
berupaya mempengaruhi siapa sahaja (langsung atau tidak 
langsung) menuju kebajikan dalam erti semua ajaran Is-
lam diterima dan diamalkan secara kāffah (universal) da-
lam segala aspek kehidupannya.  

Adapun secara terminologis, para pakar (ulama) juga 
mempunyai rumusan atau definisi beragam mengenai 
dacwah.15 Ibnu Taimiyah, cAli Mahfūz, Raūf Shalabī dan  
Al-Bāhī al-Khūli umpamanya, masing-masing mereka mempu-
nyai rumusan (terminologi) dacwah. Ibnu Taimiyah  memahami 

10Muhammad Husain Fadlu’Llāh, Uslūb al-dacwah fī al-Qur’ān, 
Bayrūt: Dār al-Zuhadā’ al-Tibācah wa al-Nashr  wa al-Tawzīc, 1982, hlm. 
19-20.

11Al-Qur’ān, cAli Imrān 3: 20;  Al-Mā’idah 5: 67, 92 dan 99;  Al-Racd 
13: 40; Al-Nahl 16: 35 dan 82;  Al-Nūr 24: 54;  Al-Ankabūt 29: 18 dan 
Al-Shūrā 42: 48.

12Al-Qur’ān, Al-Baqarah 2: 31-33;  Ali cImrān 3: 48;  Al-Rahmān 
(55): 1-4.

13Al-Qur’ān, Tāhā 20: 3; Al-Zāriyāt 51: 55; Al-Wāqicah 56: 73; Al-
Haqqah 69: 12 dan 48;          Al-Muzammil 73: 19; Al-Mudaththir 74: 
29, 49 dan 54; cAbasa 80: 11; dan  Al-Ghāshiyah 88: 21-22.

14Al-Qur’ān, al-Saba’ 34: 28 dan Asep Muhiddin, Dakwah dalam 
perspektif Al-Qur’an, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 39-88.

15Muhammad Husayn Fadlu‘Llāh, 1982, hlm. 17.



~  80  ~

dakwah sebagai suatu proses berkelanjutan yang ditujukan 
kepada madcu supaya mahu beriman, memahami dan menja-
lankan perintah Allah dan Rasul-Nya, terutamanya berkenaan 
dengan akidah dan ibadah wajib sekaligus mengajak madcu un-
tuk beribadah kepada Allah dengan ihsān. Hal ini dapat dilihat 
dari ungkapannya bahawa “dakwah merupakan suatu proses 
usaha untuk mengajak manusia agar  beriman kepada Allah, 
percaya dan taat terhadap apa yang telah diberitakan dan di-
perintahkan yang meliputi dua kalimah syahadat, menegakkan 
shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ; beriman kepada 
malaikat-Nya, hari kebangkitan, qada dan qadar serta menga-
jak agar hamba menyembah Allah seakan-akan melihatnya”.16 

cĀli Mahfūz mengatakan bahawa dacwah adalah “me-
motivasi umat manusia melaksanakan kebaikan dan men-
gikuti petunjuk serta memerintah mereka berbuat makruf 
dan mencegahnya dari perbuatan munkar agar mereka 
memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat”.17 Dari pen-
gertian ini dakwah condong diertikan sebagai aktiviti 
untuk memotivasi madcu dalam melaksanakan kebaikan 
dan petunjuk, amar macrūf dan nahy munkar supaya madcu 
memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Raūf Shalabī mengatakan bahawa dakwah adalah “gerakan 
untuk merealisasikan undang-undang (ihya al-nidham) Al-
lah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w”.18 
Rumusan Raūf Shalabī, meskipun ringkas namun makna 
yang terkandung di dalamnya cukup lengkap. Ia memahami 
dakwah sebagai perjuangan menegakkan agama tauhid, amar 

16Taqi al-Dīn Ibn cAbd al-Salīm Ibnu Taimiyah, Majmūc al-fatāwā, 
juz 15, Riyād: Matābic Al-Riyād, 1985, hlm. 185.

17ccĀli Mahfūz, Hidāyah al-murshidīn, Mesir: Dār Al-Misr, 1975, hlm. 7.
18Raūf Shalabī Al-Dacwah Al-Islāmiyyah fi cahdihā Al-Makki, Qāhirah: 

Al-Fajr Al-Jadīd, 1985, hlm. 34.
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macrūf dan nahy munkar dan menjalankan syari’at Islam secara 
keseluruhan. 

Al-Bāhi al-Khūli mengatakan bahawa “dakwah adalah usaha 
mengubah situasi kepada yang lebih baik dan sempurna, sama 
ada terhadap individu mahupun masyarakat”.19 Pengertian ini 
menunjukkan bahawa esensi dakwah bukan hanya    terletak 
pada usaha mengajak kepada keimanan dan ibadah sahaja, 
lebih daripada itu dakwah adalah usaha penyadaran manusia 
atas keberadaan dan keadaan hidup mereka. Barangkali inilah 
yang dimaksud oleh Munir Mulkhan, bahawa dakwah merupa-
kan “usaha pemecahan suatu masalah dan pemenuhan keper-
luan manusia”.20 

Pengertian dakwah di atas, meskipun rumusannya berbe-
za-beza, namun secara umum mempunyai titik temu bahawa 
dakwah merupakan usaha pelaku dakwah untuk mencipta-
kan perubahan pada madcu  (peribadi, jamaah atau masya-
rakat) sehingga pihak madcu  menjadi lebih baik, sejahtera 
dan bahagia dari kondisi sebelumnya sesuai dengan ajaran 
Islam yang kāffah  sekaligus menjadikan ajaran Islam  yang 
kāffah sebagai pandangan hidup (way of life) dalam kehidu-
pan umat manusia. Oleh itu,  dakwah mencakup semua ak-
tiviti yang berorientasi pada penyelesaian pelbagai masalah 
umat dan pengembangan masyarakat ke arah pencapaian 
kemajuan dan kesejahteraan sosial. Amin Rais mengatakan 
bahawa segala macam proses rekonstruksi sosial (social re-
construction) yang multidimensi adalah sama dengan dak-
wah.21 Semua ini, pada asasnya bukanlah idea lain yang 

19Al-Bāhī al-Khūlī, Tadhkirāt al-ducāh, Qāhirah: Maktabah Dār al-
Turāth, 1408/1987, hlm. 35.

20Abdul Munir Mulkhan, Ideaologisasi gerakan dakwah, Yogyakar-
ta: SI Press, 1996, hlm. 205.

21Amin Rais, Cakrawala Islam: antara cita dan fakta, Bandung: Mi-
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dimaksukkan begitu sahaja dalam cakupan makna dakwah 
sepertimana dianggap oleh Dale F. Eickleman dan James 
Piscatori,22 tetapi merupakan pemunculan kembali apa yang 
sepatutnya dikandungi oleh makna dakwah Islamiyah yang 
syumul. Inilah makna dakwah yang lebih  komprehensif.

4.2.2.    Hukum Dakwah
Para ulama sependapat bahawa hukum dakwah atau hukum 
berdakwah untuk menyampaikan Islam kepada seluruh umat 
manusia adalah wajib bagi umat Islam. Namun, mereka ber-
beza pendapat antara apakah hukum dakwah tergolong fardu 
cain atau fardu kifāyah.23 Perbezaan ini terjadi kerena mereka 
berbeza pandangan dalam menafsirkan ayat al-Qur’ān seba-
gai asas hukum kewajiban dakwah antaranya seperti berikut:

 24ا

Maksudnya:
Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru 
(berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan 
menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang 
daripada segala yang salah (buruk dan keji) dan mereka 

zan, 1991, hlm.  109-112.
22Mereka memandang bahawa idea kesejahteraan sosial masuk 

dalam cakupan dakwah adalah penambahan idea lain ke dalam makna 
dakwah  (Dale F. Eickelman dan James Piscatori, Ekspresi politik mus-
lim, trj, Bandung : Mizan, 1998, hlm. 48-49).

23Husni Muhammad Ibrāhīm Ghaytas, 1406/1985, hlm. 18-20.  
24Al-Qur’ān, Ali cImrān 3: 104.
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yang bersifat demikian ialah  orang-orang yang berjaya.25 

Menurut keterangan al-Qurtūbī ada ulama yang menaf-
sirkan “min” dalam kata “minkum”  sebagai  penjelasan bagi 
menunjukkan jenis (li bayān al-jinsi).26 Oleh itu, kewajiban 
berdakwah dianggap sebagai fardu cain, iaitu kewajiban bagi 
tiap-tiap peribadi muslim, laki-laki ataupun perempuan, seh-
ingga siapa sahaja yang tidak melakukan dakwah ia akan ber-
dosa. Pandangan semacam ini, menurut Ibnu Kathīr,27 juga 
disandarkan pada hadith Nabi s.a.w seperti berikut;

28.ا

Maksudnya:
Sesiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah 
merubahnya dengan tangan (kekuasaan). Jika tidak mam-
pu merubah dengan tangan (kekuasaan) rubahlah dengan 
lisan. Jika tidak kuasa merubahnya dengan lisan rubahlah 
dengan hati dan itu adalah selemah-lemah iman. 

25Semua terjemahan ayat al-Qur’ān dalam tesis ini diambil dari 
Qur’ān  in Word Ver 1.2.0.

26Abu cAbd’Llāh Muhammad bin Ahmad al-Qurtūbī, Al-Jamic li 
ahkām  Al-Qur’ān Al-Karīm, juz 2, Qāhirah: Dār al-Shacb, t.th, hlm. 
1407.

27Abu al-Fidā’ Ismācīl bin cUmar bin Kathīr Ibnu Kathīr, Tafsīr Al-
Qur’ān Al-cAzīm, juz 2, Bayrūt: Dār al-Jail, 1410 H/1990 M, hlm. 
391. 

28Imām Muslim al-Husayn ibn al-Hajjāj Qushayri al-Nisapūri, 
Sahīh Muslim, CD.  Hadith Kutub al-Sittah (Hadith ke-80, Kitab Iman) 
dan Ahmad bin Hambal,  Musnad Ahmad bin Hambal, juz 2,  Bayrūt: 
Dār al-Fikr, 1978, hlm. 20.
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 Kata “man” dalam hadith tersebut adalah kata yang 
bermakna umum yang mencakup setiap individu muslim 
ataupun muslimah supaya mencegah  kemungkaran den-
gan tangan (kekuasaan), lisan ataupun hati. Oleh itu, mer-
ubah kemungkaran adalah perintah yang diwajib bagi set-
iap peribadi umat Islam  menurut kadar kemampuan. Jika 
tidak mampu dilaksanakan dengan satu antara cara tersebut, 
maka dosa baginya dan dia keluar dari predikat iman yang 
hakiki. Hal ini sesuai dengan maksud sabda Rasulullah s.a.w;
;                                             (Sampaikanlah dariku walaupun satu 
ayat).29 Amaran ini disampaikan Rasulullah s.a.w kepada um-
atnya supaya mereka menyampaikan dakwah meskipun hanya 
satu ayat (perkataan). Ringkasnya, hadith ini juga menunjukkan  
bahawa setiap individu wajib (fardu cain) menyampaikan dakwah 
menurut kadar kemampuannya.30 

Sunggupun begitu jumhur ulama berpendapat bahawa hukum 
berdakwah adalah fardu  kifayāh. Jika dakwah sudah dilakukan 
oleh sekumpulan orang maka gugurlah segala kewajiban dakwah 
atas seluruh kaum muslimin, sebab sudah ada yang melaksana-
kan walaupun oleh sebilangan orang. Pandangan ini didasarkan 
pada penafsiran kata “min” dalam “minkum” yang diertikan den-
gan li al-tabcid (sebahagian/bilangan) orang.31 Oleh itu, mengikut 
Zamakhshari perintah itu dianggap sebagai perintah wajib bagi 

29Abu cIsā Muhammad bin cIsā bin Sūrah, Jamīc al-sahīh: sunan al-
Tirmīdhī, juz 4, Bayrūt: Dār  al-Kutub al-cImiyyah,  1987 M/1408 H, hlm. 615.

30cAbd’Llāh Nāsih cUlwān, Wujūd tablīgh al-dacwah: fadlu al-dacwah 
wa al-dāciyah, Qahirah; Dār al-Salām,  1406 H/1986 M, hlm. 7-12.

31Husni Muhammad Ibrāhīm Ghaytas, 1406/1985, hlm. 20-21 Yāsir 
bin Husain Barhāmī Al-Amru bi al-macrūf, t.tp: Al-Dacwah Al-Salafiyyah, 
t.th, hlm.7http://www.saaid.net /book/7/1134.doc, (24 April 2007); 
Khālid bin cUsmān al-Sabti, Al-Amru bi al-macrūf wa al-nahyu can al-
munkar  usūluhū wa dawābituhū wa adābuhū,  Saudi Arabia:  Al-Muntadī 
Al-Islāmī, 1995, hlm. 101.
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sebilangan orang Islam yang mengetahui adanya hal yang munkar 
dan sekaligus mengetahui cara melaksanakan amar macrūf dan 
nahy munkar. Manakala terhadap orang-orang yang jahil, kewa-
jiban berdakwah tidak dibebankan kepadanya. Sebab, kejahilan-
nya itu disyaki  akan mengajak orang (madcu) kepada hal yang 
munkar dan melarang kebaikan.32  Rashīd Ridā mengatakan bah-
wa surah  al-Tawbah ayat 122 menjelaskan kewajiban berdakwah 
bagi orang yang sempurna ilmu dan faqih (alim) di bidang agama 
sehingga mesti ia menyampaikan atau mengajarkannya kepada 
orang lain.33 

Berdasarkan huraian tersebut tampaknya hukum dak-
wah antara  fardu cain dan fardu kifāyah tidaklah bersifat 
kaku, tetapi bersifat terbuka bergantung pada kemampuan 
dāci, situasi dan kondisi yang mengitari madcu. Jika seorang 
muslim ialah orang yang jahil dan tidak ada kemampuan 
berdakwah padanya, maka sepatutnya  kewajiban dan tang-
gungjawab berdakwah tidak diserahkan kepadanya, kerana 
ditakutkan ia akan mengajak orang pada kesalahan.34 Jika di 
suatu tempat atau daerah tertentu tidak ada satupun orang 
yang melaksanakan dakwah, maka dosa akan ditanggung oleh 
seluruh umat. Dalam kondisi semacam ini, setiap peribadi 
umat Islam diwajibkan (fardu cain) berdakwah menurut kadar 
kemampuannya. Begitu juga, ketika jumlah daci masih sedikit 
di mana  kemungkaran yang dilakukan oleh madcu sangat 
tinggi dan kejahilan maharajalela, maka hukum  berdakwah 
menjadi fardu cain bagi setiap individu menurut kadar kemam-
puannya. Akan tetapi, jika di suatu tempat (daerah) memer-
lukan dakwah secara terus-menerus dan perlu melibatkan 

32Abū al-Qāsim Mahmūd bin cUmar al-Zamakhsharī, Tafsīr al-
kashaf, juz 1, Qāhirah: Mustafā al-Halabi, 1392 H/1972 M, hlm. 452.

33Muhammad Rashīd Ridā, 1975, juz 11, hlm. 62-65.
34Al-Zamakhsharī, 1392 H/1972 M, juz I, hlm. 452.
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jamaah tertentu, maka dalam keadaan seperti ini hukum ber-
dakwah menjadi fardu kifāyah. Ertinya apabila dakwah telah 
dilakukan oleh orang atau jamaah (organisasi) yang memiliki 
kemampuan dan keahlian, maka beban kewajiban itu akan 
gugur bagi yang lain dan dakwah bagi yang lain dalam kon-
disi seperti itu menjadi sunnah muakkadah sebagai amal sal-
ih.35 Menurut Yasir bin Husain Barhāmī bahawa hukum fardu 
kifayāh dalam konteks amar macrūf  dan nahy munkar sebagai 
bahagian dari dakwah akan berubah menjadi fardu cain dengan 
dua sebab iaitu; i. Orang itu (dāci) mempunyai kemampuan di 
mana orang lain tidak ada yang menegakkan amar macrūf dan 
nahy munkar  kerana mempunyai kelemahan atau kekurangan; 
ii. Orang  (dāci) yang sudah ditetapkan oleh negara untuk me-
negakkan amar macrūf dan nahy munkar.36

Selain itu, ada juga ulama yang berpendapat bahawa hu-
kum dakwah adalah fardu cain sekaligus fardu kifayāh. Ulama 
yang berpendapat semacam ini antaranya adalah Abu Zahrah 
dan Husni Muhammad Ibrāhīm Ghaytas. Menurut  Abu Zah-
rah, huruf min dari  minkum dalam surah Ali cImran ayat 104 
mempunyai dua makna; bayāniyah (penjelasan) dan li al-tabcīd 
(sebahagian/sebilangan). Maksud “bayāniyah” di sini ada-
lah semua umat Islam (setiap peribadi umat Islam) mestilah 
menjadi umat yang berdakwah kepada kebajikan dalam erti 
menegakkan amar macrūf dan nahy munkar. Hal ini sesuai den-
gan makna ayat 110 surah Ali cImrān. Ketika disebut “semua 
umat Islam” (pentaklifan yang bersifat umum), maka dengan 
sendirinya setiap peribadi  muslim berkewajiban menjalankan 
tugas dakwah menurut kemampuannya. Namun, pentaklifan 

35Awaluddin Pimay, Paradigma dakwah humanis strategi dan metode 
dakwah Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Semarang: RaSAIL, 2005, hlm. 33-34.

36Yasir bin Husain Barhāmī, t.th., hlm. 8. http://www.saaid.net/
book/7/1134.doc, (24 April 2007). 
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umum ini bukan bermaksud  makna li al-tabcīd (sebahagian 
/sebilangan) menjadi terhapus di mana umat Islam perlu 
membentuk jamaah khusus untuk menjalankan dakwah. Se-
bab, dalam surah al-Tawbah ayat 122 dikehendaki ada jamaah 
khusus (tāifah) yang mendalami agama dan memberi perin-
gatan (dakwah) kepada kaum mereka. Hal ini bermakna juga 
bahawa dalam konteks hukum dakwah umat Islam mempu-
nyai dua kewajiban iaitu; i. Kewajiban setiap peribadi untuk 
menjalankan dakwah menurut kemampuannya; ii. Kewajiban 
membentuk, berpartisipasi atau menolong jamaah (organisa-
si) tertentu sehingga berkemampuan menjalankan dakwah.37 
Alasan yang hampir sama juga dikemukakan  oleh  Husni Mu-
hammad Ibrāhīm Ghaytas. Ia dengan tegas mengatakan baha-
wa hukum dakwah fardu cain atas setiap peribadi umat Islam 
sesuai kemampuannya sekaligus fardu kifayāh atas umat Islam 
untuk membentuk jamaah atau organisasi dakwah.38 

Jika disemak pelbagai pandangan di atas, tampaknya pan-
dangan Abū Zahrah dan Husni Muhammad Ibrāhīm Ghaytas 
merupakan pandangan yang lebih lengkap (complementary) 
dalam melihat hukum dakwah. Dikatakan demikian, kerana 
keduanya berupaya mensintesiskan hukum dakwah sebagai 
fardu cain sekaligus fardu kifāyah.  Paduan semacam ini akan 
memberikan implikasi yang lebih bermakna  terhadap pelaku 
dakwah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam 
menjalankan dakwah di mana dakwah bukan hanya dianggap se-
bagai kewajiban setiap peribadi muslim sahaja, tetapi juga setiap 
peribadi muslim dikehendaki mengambil peranan secara aktif 
dalam perjuangan dakwah secara berjamaah atau berorganisasi. 

37Muhammad Abū Zahrah, Al-Dacwah ilā Al-Islām, t.tp: Dār Al-Fikr 
Al-cArabi, 1973, hlm. 41-44.

38Husni Muhammad Ibrāhīm Ghaytas, 1406/1985, hlm. 21-22.
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Tambahan lagi, jika hukum dakwah semata-mata dianggap seba-
gai fardu kifāyah, maka seolah-olah tanggungjawab menjalankan 
dakwah hanya khusus kepada jamaah, fi’ah, tāifah, organisasi 
tertentu saja atau ada satu orang sahaja yang menjalankan dak-
wah dalam satu komunitas masyarakat sudah dipandang cukup 
manakala kaum muslimin lainnya merasa diri mereka sudah ter-
bebas dari tanggung jawab dakwah. Jika kesan  seperti ini benar-
benar terjadi, maka kekuatan dakwah  akan  menjadi lemah. Pa-
dahal kekuatan dakwah akan semakin kukuh jika ada sokongan  
kaum muslim sama ada peribadi, jamaah (organisasi) mahupun 
pemimpin negara dengan segenap pengurusinya.  

4.2.3   Sistem Dakwah
Perbincangan mengenai sistem dakwah merupakan se-
suatu yang sangat substansial dalam ilmu dakwah, ker-
ana di dalamnya melibatkan beberapa unsur  yang sal-
ing berkaitan sebagai objek formal ilmu dakwah39 iaitu 
pelaku dakwah (dāci), sasaran dakwah (madcu), pesan 
(mawdūc al-dacwah), matlamat (ahdāf al-dacwah), metode 
(manhaj aw tarīqah dacwah) dan media dakwah (wasāil  
al-dacwah). Asep Muhiddin mengatakan bahawa secara 
ringkas unsur dakwah mencakup; “apa” (pesan dakwah), 

39Secara terperinci objek formal ilmu dakwah, mengikut penjela-
san Muhammad Sulthon, terdiri dari realiti dakwah berupa proses 
interaksi sistem dakwah (Muhammad Sulthon, Menjawab tantangan 
zaman desain ilmu dakwah kajian ontologis, epistemologis dan aksiolo-
gis, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 60). Sistem dakwah yang 
dimaksudkan di sini adalah unsur-unsur dakwah; daci, madcu, pesan, 
tujuan, metode dan media dakwah. Semua unsur dakwah ini menurut 
penjelasan Cik Hasan Basri, dianggap sebagai objek material ilmu dak-
wah (Cik Hasan Basri, Pemetaan unsur Ppnelitian: upaya pengemban-
gan Ilmu Agama Islam”. Dlm. Mimbar Studi, Jurnal Ilmu-ilmu Agama 
Islam, No. 2 Tahun 22, Januari-April 1999, hlm. 20-21).  
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“siapa yang pertama” (pelaku dakwah, juru dakwah, pe-
nyelenggara dakwah atau pengelola dakwah), “siapa yang  
kedua” (madcu atau sasaran dakwah), “cara” (metode dak-
wah), “saluran” (media dakwah) dan “untuk apa” (matlamat 
dakwah).40 Setiap unsur ini mendapat perhatian serius 
dari pakar dakwah sehingga melahirkan pelbagai konsep 
ataupun teori yang dalam konteks ini akan dihuraikan se-
cara ringkas.        
 .  
a.  Pelaku Dakwah
Pelaku dakwah disebut juga dengan dāci. Kata dāci  berasal dari 
bahasa Arab yang dalam bahasa Melayu (Indonesia) diterjemah-
kan dengan orang yang melaksanakan dakwah, pelaku dakwah, 
juru dakwah, penyelenggara dakwah atau pengelola dakwah.41 
Jika dilihat dari segi luasnya makna yang terkandung dalam 
dakwah, maka pelaku dakwah bukan hanya terhad dalam isti-
lah daci, tetapi juga terdapat dalam sejumlah ungkapan lain yang 
mengandungi makna dan peranan sebagai daci antaranya;  ibu 
bapa, penyampai pesan (muballigh), pendidik (murabbi), pen-
gajar, guru (mucallim, mudarris), penyampai khutbah (khaātib), 
pembimbing (murshid), pemberi khabar gembira (mubashshir), 
pemberi peringatan atau khabar takut (mundhir), juru damai 
(muslih), pembaharu (mujaddid), pelaku jihad (mujāhid), jamaah 
(organisasi) dakwah, ulama, pentadbir negara (umarā) dan se-
bagainya. Oleh itu, secara ringkas dāci adalah semua umat Islam 
sama ada sebagai peribadi mahupun jamaah (organisasi), bah-
kan pentadbir negara dengan segala unsurnya. Sebab, semua 
mereka diwajibkan mengambil peranan sebagai pelaku peruba-

40Asep Muhiddin, 2002, hlm. 24.
41M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen dakwah, Jakarta: Pre-

nada Media, 2006, hlm. 21-22; Asep Muhiddin, 2002, hlm. 24.
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han bagi kemajuan  madcu sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. 
 Sebagai pelaku perubahan, pelaku dakwah  merupakan pihak 

yang paling berperanan dan bertanggungjawab dalam sistem dak-
wah. Sebab, pelaku dakwah ialah pihak yang membuat plan, men-
gatur, mengelola dan menjalankan sistem dakwah dalam upaya 
merubah kondisi madcu ke arah yang lebih baik. Pelaku dakwah, 
dalam konteks ilmu kesihatan sering diibaratkan sebagai dokter 
yang berupaya mendiagnos penyakit, memberi ubat sekaligus 
memberi semangat secara tepat bagi kesembuhan pasien dari pe-
nyakit yang dideritanya. Oleh itu, para pakar dakwah merumus-
kan pelbagai persyaratan, sifat ataupun kualiti yang mesti dimiliki 
oleh pelaku dakwah. Ahmad Ahmad Ghalwash, misalnya menga-
takan bahawa antara kualiti yang mesti ada pada pada pelaku dak-
wah (dāci) adalah iman yang kukuh (al-imān al-camīq), ilmu yang 
dalam  (al-cilmu al-daqīq), akhlak yang kukuh (al-khuluq al-matīn).42 
Wālid Kamāl Shukr mengatakan bahawa antara sifat yang mesti 
dimiliki pelaku dakwah adalah keikhlasan  (al-ikhlās), kete-
ladanan teladan sebelum menjalankan dakwah (al-qudwah 
qabl al-dacwah), kesabaran (al-sabr) dan ilmu pengetahuan 
(al-cilm).43 Dalam konteks pendamaian pelaku dakwah yang 
berupaya mendamaikan antara dua pihak yang bertikai, 
selain memiliki sifat-sifat tersebut juga diperlukan sifat 
neutral (muhāyid), adil (al-cadl), mengerti betul mengenai 
masalah yang dipertikaikan (khabīran fī majāl al-nizāc) dan 
menjaga rahsia kedua pihak yang bertikai (al-muhāfazah calā 
asrār al-mutakhāsimain).44 

42Ahmad Ahmad Ghalwash, Kayfiyah icdād al-dāciyah. http://www.
imanway.com/vb (29 April 2008).

43Wālīd Kamāl Shukr, Al-Dacwah al-fardiyyah manhajun salafī 
wa darūrah wāqiciyyah, hlm. 4.  http://www.saaid.net/book/open.
php?cat=5&book=2756 (20 September 2007). 

44Fahd bin Farīj al-Mucla al-Balwi. 1428 H. Fann al-islāh baina al-
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Para pakar dakwah memang mempunyai rumusan yang 
beragama mengenai kualiti yang mesti dimiliki pelaku dak-
wah. Sebab, ruang gerak pelaku dakwah sangat luas sehing-
ga memerlukan pelbagai persyaratan dan kualiti yang baik 
mengikut kondisi madcu dan permasalahan yang dihadapi. 
Dengan kata lain, semakin besar tanggungjawab dan caba-
ran dakwah yang dihadapi semakin tinggi pula kualiti yang 
diperlukan oleh pelaku dakwah. Sungguhpun begitu, secara 
umum pelaku dakwah mesti memiliki kualiti iman yang 
kukuh, akhlak mulia, ilmu pengetahuan yang luas dan ke-
cekapan dalam menjalankan dakwah. Sekurang-kurangnya, 
pelaku dakwah mesti memahami kondisi madcu dan per-
masalahan yang dihadapi, pesan yang disampaikan, matla-
mat (tujuan) yang hendak dicapai, metode dan media  yang 
sepatutnya digunakan dalam menjalankan dakwah.

 
b.  Sasaran Dakwah 
Sasaran dakwah atau yang disebut madcu ialah manusia 
yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dak-
wah sama ada sebagai sebagai individu, kumpulan (jamaah) 
ataupun masyarakat ; manusia yang beragama Islam mahu-
pun tidak; atau dalam erti yang lain manusia secara keselu-
ruhan.45 Para pakar dakwah sepakat bahawa pelaku dakwah 
dalam menjalin perhubungan  dengan pihak madcu perlu 
mempelajari terlebih dahulu kondisi, cara berpikir ataupun 
kondisi madcu sama ada yang bersifat peribadi mahupun 
komunitinya. Namun, mereka mempunyai pandangan yang 
berbeza-beza dalam melihat madcu. Beberapa pendapat pa-Beberapa pendapat pa-

nās, hlm. 19-20. http://albluwe.com/~uploaded/8596/1193772526.
doc (27 September 2007).

45M. Munir dan Wahyu Ilaihi, 2006,  hlm.  23.
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kar dakwah mengenai madcu yang dapat dihimpunkan di 
sini adalah seperti berikut;

Pada awal surah al-Baqarah, i. madcu boleh diklasifikasikan 
menjadi tiga rumpun, iaitu  mukmin, kafir dan munafik. 
Mujahid berkata ; “empat ayat di awal surah al-Baqarah 
mendeskripsikan tentang sifat orang mukmin, dua ayat 
mendeskripsikan sifat orang kafir, dan tiga ayat mendes-
kripsikan sifat orang munafik”.46 Mengikut Mohammad 
Natsir, kumpulan madcu iaitu “kawan setia sehidup se-
mati, dari awal sampai akhir ; lawan yang secara terang-
terangan memusuhinya dari awal sampai akhir ; lawan 
yang bermain pura-pura menjadi kawan sambil menung-
gu saat untuk menikam dari belakang”.47

Muhammad ii. cAbduh ―sebagaimana dikutip oleh M. Mu-
nir dan Wahyu Ilaihi― misalnya, membagi madcu menja-
di tiga golongan. Pertama, golongan cerdik cendekiawan 
yang cinta kebenaran, dapat berpikir secara kritikal dan 
mampu memahami permasalahan dengan cepat. Ke-
dua, golongan awam iaitu orang kebanyakan yang belum 
mampu berpikir secara kritikal dan mendalam serta be-
lum mampu menangkap pengertian yang tinggi. Ketiga, 
golongan yang berbeza dengan kedua golongan tersebut, 
mereka suka membahas sesuatu tetapi hanya dalam had 
tertentu sahaja dan tidak mampu membahasnya secara 
mendalam.48

Imām Habīb iii. cAbdu’Llāh Haddād secara umum mengurai-
kan bahawa madcu boleh diklasifikasikan kepada delapan 
rumpun iaitu para ulama,  ahli zuhud dan ahli ibadah, 
46Ibnu Kathīr, 1410 H/1990 M, hlm. 42.
47Mohammad Natsir. Fiqhud dakwah, Jakarta : Media Da’wah, 

1420/2000, hlm. 89.
48M. Munir dan Wahyu Ilaihi, 2006,  hlm.  23-24.
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penguasa dan pemerintah, ahli perniagaan, industri dan 
sebagainya; fakir miskin dan orang lemah, anak, isteri 
dan kaum hamba; orang awam yang taat dan berbuat 
maksiat;  orang yang tidak beriman kepada Allah.49 
civ. Abd al-Karīm Zaidān dalam Usūl al-dacwah mengklas-
ifikasikan madcu kepada empat rumpun iaitu al-ma-
la’ (penguasa), jumhūr al-nās (majoriti masyarakat), 
munāfiqūn (orang munafik) dan ahli maksiyat.50

Muhammad Abū al-Fath al-Bayānūnī mengklasifikasikan v. 
madcu kepada dua rumpun besar iaitu rumpun muslimūn 
(orang Islam), mu’minūn (orang beriman) atau ummah 
istijābah (umat yang sudah menerima dakwah); dan  
rumpun non-muslim atau ummah dacwah (umat yang 
perlu sampai kepada mereka dakwah). Ummah istijābah” 
dibahagi lagi kepada tiga kumpulan iaitu sābiqin bi al-
akhīrah (orang yang salih dan bertaqwa untuk kepentin-
gan akhiratnya), zālimun li nafsih (orang yang zalim ke-
pada dirinya sendiri, iaitu; fasik dan ahli maksiyat) dan 
muqtasid (orang yang tidak tetap pendirian). Adapun um-
mah dacwah dibahagi lagi kepada empat kumpulan iaitu 
atheis, mushrikūn, ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dan 
munāfiqūn (orang munafik).51

Savi. cid bin cАli bin Wahf al-Qattānī mengklasifikasikan “mad-
cu” hampir sama dengan al-Bayānūnī iaitu  madcu dibahagi-
kan kepada dua kategori; muslim dan non-muslim. Madcu 
dari rumpun muslim dibahagi lagi kepada dua iaitu mus-

49Imām Habīb cAbd’Llāh Haddād, Al-Dacwah al-tāmmah wa al-tadh-
kirah al-cāmmah, Singapura: Pustaka Nasional, 2000, hlm. 7.

50cAbd al-Karīm Zaidān, Usūl al-dacwah, Baghdād: Maktabah al-
Qudsi, 1413/1992, hlm. 379. 

51Muhammad Abū al-Fath al-Bayānūnī, Al-Madkhal ilā cilmi al-
dacwah, Madinah: Muassasah al-Risālah, t.th, hlm. 173-181.
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lim yang cerdas dan siap menerima kebenaran dan mus-
lim yang siap menerima kebenaran, tetapi mereka sering 
lalai dan kalah dengan hawa nafsu. Adapun “madcu” yang 
non-muslim sama dengan pembahagian al-Bayānūnī, tetapi  
al-Qattānī tidak menambahkan munafik dalam rumpun non-
muslim.52

M. Bahri Ghazali mengklasifikasikan “vii. madcu” berdasarkan 
tipologi  masyarakat dan pendekatan yang digunakan. Ber-
dasarkan tipologi, masyarakat sebagai madcu dibahagi kepada 
lima tipe, iaitu; 

Tipe innovatora.  yakni masyarakat yang memiliki keinginan 
keras pada setiap fenomena sosial yang sifatnya memban-
gun, bersifat agresif dan tergolong memiliki kemampuan 
antisipatif dalam setiap langkah; 
Tipe peloporb.  yakni masyarakat yang bersikap selektif dalam 
menerima pembaharuan dengan pertimbangan tidak se-
mua pembaharuan mengandungi nilai positif. Untuk men-
erima  atau menolak idea pembaharuan mereka mencari 
pelopor yang mewakili mereka dalam menggapai pemba-
haruan itu;
Tipe pengikut dinic.  yakni masyarakat sederhana yang terka-
dang kurang siap mengambil risiko dan lemah mentaliti. 
Kumpulan masyarakat tipe ini pada umumnya ialah kum-
pulan bertaraf menengah dalam masyarakat, mereka perlu 
seorang pelopor (tokoh pemuka) dalam menjalankan tugas 
kemasyarakatan;
 d. Tipe pengikut akhir yakni masyarakat yang terlalu berhati-
hati sehingga berdampak kepada anggota masyarakat yang 
ragu-ragu terhadap sikap pembaharuan. Faktor berhati-ha-

52Sacid bin cAli bin Wahf al-Qattānī, Al-Hikam fi al-dacwah ila’LLāh 
Tacāla, Riyād: Maktbah  al-Juraisi, 1412/1992, hlm. 480-511.
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ti yang berlebihan bukan hanya berdampak pada tempoh 
gerakan pembaharuan menjadi lambat, tetapi juga diperlu-
kan pendekatan yang sesuai bagi membolehkan pelaksan-
aan pembaharuan; 
Tipe kolote.  antara ciri-cirinya ialah masyarakat tidak mahu 
menerima pembaharuan sebelum mereka benar-benar ter-
desak oleh keadaan. Adapun berdasarkan pendekatan yang 
digunakan, masyarakat sebagai “madcu” dapat diklasifikasi-
kan juga kepada masyarakat kota dan desa. Hal ini ber-
dasarkan pendekatan kondisi sosial budaya. Manakala ber-
dasarkan pendekatan tingkat pemikiran masyarakat, madcu  
boleh dibahagikan kepada  masyarakat maju  dan 
masyarakat terbelakang.53

Berdasarkan penjelasan mengenai rumpun “madcu” di atas, 
Munzer Suparta dan Harjani Hefni dalam Metode dakwah, 
menjelaskan bahwa “madcu” boleh diklasifikasikan kepada be-
berapa sudut pandang seperti berikut;

Ditinjau pada sudut penerimaan dan penolakan ajaran i. 
Islam, “madcu” boleh dibahagikan kepada dua identiti 
iaitu; muslim dan non-muslim; 
Ditinjau pada sudut tingkat pengamalan ajaran agama, ii. 
“madcu” terbagi tiga corak, iaitu zālimun li nafsihi, muqta-
sid dan sābiqun bi al-akhirah;
itinjau pada sudut tingkat pengetahuan agama, “iii. madcu” 
boleh dibahagikan kepada tiga corak, iaitu ulama, pem-
belajar dan orang awam;
Ditinjau pada sudut struktur sosial “iv. madcu” boleh diba-
hagikan kepada tiga lapisan, yakni pemerintah (al-

53M. Bahri Ghazali, Dakwah komunikatif, Jakarta : Pedoman Ilmu 
Jaya, 1417/1997, hlm.  45-59.
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malā’), masyarakat maju (al-mutrafīn) dan terbelakang 
(al-mustadcafīn); 
Ditinjau pada sudut prioriti dakwah, v. madcu boleh diba-
hagikan kepada sejumlah pihak iaitu diri sendiri, kelu-
arga, masyarakat dan seterusnya.54

Selain tinjauan di atas, madcu masih boleh ditinjau pada 
pelbagai   sudut pandang lainnya. Ditinjau pada pemikiran 
ontologi, madcu dianggap sebagai makluk yang mempunyai 
jiwa dan badan. Manakala tinjaua  psikologi, madcu dipandang 
sebagai makhluk yang memiliki fitrah (al-fitrah), daya akal (al-
caql), jiwa  (al-nafs), hati (al-cqalb), emosi dan bakat. Jika dit-
injau pada aspek perilaku, madcu boleh dibahagi kepada madcu 
yang berakhlak mulia dan berakhlak buruk. Manakala ditinjau 
pada sudut masalah yang dihadapi, madcu boleh dibahagi ke-
pada madcu yang sedang menghadapi masalah teologis, moral, 
politik, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Jika ditinjau 
pada taraf usia, madcu boleh dibahagi kepada usia anak-anak, 
remaja dan orang dewasa. Jika ditinjau pada jenis kelamin, 
madcu boleh dibahagi kepada jenis lelaki dan perempuan.

Jika ditinjau pada aspek jumlah (kuantiti), maka mad-
cu boleh dibahagi kepada seorang madcu, kumpulan dan 
masyarakat. Jika ditinjau pada strata pendidikan, maka madcu 
boleh dibahagi kepada murid tandika, pelajar sekolah (ma-
drasah), akademi, perguruan tinggi dan pascasarjana. Jika 
ditinjau pada aspek ekonomi, maka madcu boleh dibahagi ke-
pada orang fakir, miskin dan orang kaya. Jika ditinjau pada 
kepimpinan dalam organisasi, maka madcu boleh dibahagi 
kepada pemimpin organisasi dan anggota organisasi. Jika 
ditinjau pada struktur kenegaraan, maka madcu boleh diba-

54Munzier Suparta dan Harjani Hefni, et al., 2003, hlm. 109.
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hagi kepada pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif atau kepala 
negara (raja, presiden, perdana menteri, menteri, gabenor, 
bupati sehingga ke lapisan struktur yang paling bawah), 
tentara, polis dan rakyat biasa. Oleh itu, pengklasifikasian 
madcu sama dengan pengklasifikasian manusia itu sendiri 
yang boleh ditinjau dari pelbagai sudut pandang, kondisi dan 
profesi mereka yang sentiasa berubah dan berkembang.55

c.   Pesan Dakwah 
Pesan dakwah (mauduc dakwah) adalah kandungan pesan 
atau materi yang disampaikan oleh pihak dāci kepada madcu. 
cAbd al-Karīm Zaidān mengatakan bahawa “inna maudūc   al-
dacwah huwa al-Islām” (pesan dakwah adalah agama Islam itu 
sendiri).56 Hal ini bermakna  bahawa yang menjadi pesan dak-
wah Islamiyah adalah keseluruhan ajaran Islam yang bersum-
ber dari kitab suci   Al-Qur’ān dan al-Sunnah, yang berisi se-
ruan dan ajakan bagi umat manusia sama ada secara individu 
mahupun jamaah untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran 
tersebut.  Sebab, Islam sebagai pandangan hidup (way of life) 
telah mengatur kehidupan manusia dengan lengkap.57 Hanya 
sahaja, pesan dakwah bagi non-muslim perlu diberi priorit 
pada aspek tauhid dengan mengajak mereka supaya mahu 
masuk Islam. Bagi madcu yang sudah muslim  pesan dakwah 

55Kondisi madcu akan sentiasa berubah dan berkembang sesuai 
dengan cabaran dan keperluan yang dihadapinya, serah dengan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih (Asep Muhiddin 
dan Ahmad Safei, Metode pengembangan dakwah, Bandung : Pustaka 
Setia, 2002, hlm. 71-72). 

56ccAbd al-Karīm Zaidān, 1413/1992, hlm. 7.
57Abdul Ghafar Hj. Don,  Perspektif politik Islam. Dlm. Zulkiple 

Abd Ghani dan Ahmad Redzuwan Mohd Yunus, Kepimpinan dakwah 
dan politik Islam, Bangi : Jabatan Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti 
Pengajian Islam, UKM, 1999, hlm. 27.
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bukan hanya ditekankan pada kefahaman mereka mengenai 
aspek keimanan, keislaman dan seluruh ajaran Islam, tetapi 
juga untuk diamalkan dan  disebarkan lagi kepada orang lain.

Pesan dakwah, mengikut cAbd al-Karīm Zaidān, adalah 
ajaran Islam itu sendiri. Pandangan ini memang sangat te-
pat. Setakat ini tidak ada khilaf di kalangan ulama dan pa-
kar dakwah. Hanya sahaja, mereka mempunyai cara yang 
berbeza-beza dalam  membuat pengklasifikasian ajaran Is-
lam sebagai pesan dakwah. cAbd al-Karīm Zaidān, misalnya, 
dalam konteks pembahasannya mengenai  pesan dakwah 
(mauduc dacwah), ia mengklasifikasikan ajaran  Islam seba-
gai pesan dakwah mencakup pengertian, rukun, ciri khusus, 
sistem dan matlamat (maqāsid) ajaran Islam.58 Manakala 
Syukriadi Sambas menulis bahawa pesan dakwah adalah apa 
yang terkandung dalam al-Qur’ān, sunnah, ijtihad serta se-
jarah peradaban Islam di sepanjang zaman.59 M. Munir dan 
Wahyu Ilaihi  mengklasifikasikan pesan (materi) dakwah ke-
pada empat bidang utama, iaitu aqidah, syariah, muamalah 
dan akhlak.60 Meoesa  A. Machfoeld, guru besar luar iasa 
UGM, membahagi pesan dakwah secara filosofis kepada tiga 
kumpulan besar, iaitu persoalan manusia, persoalan al-dīn  
al-Islām  dan persoalan ibadah. Khususnya mengenai persoalan 
al-dīn al-Islām dibahagi lagi kepada tujuh aspek yakni Islam 
dan  manusia, aspek batin, aspek zahir, iman, akhlaq, hubun-
gan dengan Pencipta (mucāmalah maca  al-khāliqi)  dan hubun-
gan dengan sesama makhluk (mucāmalah maca al-khalqi).61  

58ccAbd al-Karīm Zaidān, 1413/1992, hlm. 7.
59Syukriadi Sambas, Sembilan pasal pokok-pokok filsafat dakwah, 

Bandung: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Gunung Jati,  1999, hlm. 71.
60M. Munir dan Wahyu Ilaihi, 2006, hlm. 24-31. 
61Ki Meoesa A. Machfoeld, Filsafat dakwah ilmu dakwah dan pene-

rapannya, Jakarta: Bulan Bintang, 2004, hlm. 52 dan 73-78.
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Perbezaan cara pembahagian ajaran Islam sebagai pesan 
dakwah seperti itu tampaknya merupakan perbezaan pada 
tingkat perincian sahaja dan boleh dianggap  wajar sebagai 
dinamika dari latar belakang, kemampuan dan kecekapan 
seorang pakar  dalam melihat dan memahami ajaran Islam 
yang kāffah. Tambahan lagi, pengklasifikasian tersebut bu-
kanlah untuk menghadkan kesyumulan ajaran Islam, tetapi 
hanya setakat memberikan informasi bahawa Islam sebagai 
agama mengandungi pelbagai ajaran dan aturan  bagi ke-
hidupan umat manusia bukan hanya aspek akidah dan iba-
dah wajib, tetapi juga aspek syari’ah, akhlak, mu’amalah dan 
sebagainya yang bersumber pada al-Qur’ān dan al-Sunnah. 
Oleh itu, manusia diperintahkan untuk menjadikan ajaran 
Islam secara kāffah (universal) sebagai pedoman dalam men-
jalani kehidupan. Ringkasnya,  pesan dakwah adalah ajaran 
 Islam  itu sendiri yang perlu difahami, diamalkan dan disam-
paikan oleh pelaku dakwah kepada pihak madcu sesuai dengan  
kondisi dan masalah yang sedang dihadapi.  

d.    Matlamat Dakwah 
Matlamat dakwah (ahdaf dacwah) pada asasnya adalah ses-
uatu yang hendak dicapai melalui ucapan, tulisan,  tindakan, 
perbuatan atau usaha tertentu.  Matlamat di sini dimak-
sudkan sebagai  pemberi arah bagi gerak langkah kegiatan 
dakwah. Sebab, tanpa matlamat yang jelas, seluruh kegia-
tan dakwah akan sia-sia. Tambahan lagi bila ditinjau pada 
sistem, matlamat dakwah merupakan bahagian dari unsur 
dakwah. Oleh itu, pelaku dakwah perlu memahami, meru-
muskan dan menetapkan matlamat dakwah secara jelas. 

Perbincangan mengenai matlamat dakwah sering terjadi 
perbezaan rumusan di kalangan para ilmuan. Muhammad 
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Husein Fadl Allah menulis bahawa “matlamat (al-hadaf) 
dakwah bukan hanya setakat untuk meyakini agama, mem-
bimbing akal dan menancapkan iman ke dalam hati, tetapi 
juga berusaha agar apa (ajaran Islam) yang didakwahkan itu 
dapat diamalkan oleh orang lain”.62 Matlamat ini menghen-
daki supaya dakwah memberi pengaruh baik bagi manusia, 
bukan hanya dalam bidang keimanan, akal dan hati, tetapi 
juga pada pengamalan ajaran Islam sebagai pesan dakwah.  
Wan Hussein Azmi menulis bahawa matlamat dakwah ialah 
“menyebar dan memperkembangkan Islam dan menyuruh 
membuat baik (al-khayr) dan melarang membuat jahat (al-
munkar)”.63 Matlamat dakwah rumusan Wan Hussein, mes-
kipun berbeza dengan rumusan Fadlullah, namun kedua ru-
musan matlamat ini berorientasi pada usaha menyebarkan 
Islam dalam kehidupan manusia hingga ke tahap pengama-
lan ajaran Islam secara kāffah (keseluruhan).

Berbeza dengan Muhammad Husein dan Wan Hussein, 
cAbd al-Nacīm Muhammad Husnain  menulis  dua matlamat 
dakwah iaitu; i. Mendidik (tabsīr) kaum muslimin dengan 
kebenaran agama Islam, kerana kebanyakan mereka beraga-
ma Islam atas dasar keturunan bukan melalui kajian; ii. Me-Me-
nyampaikan Islam kepada orang-orang non-muslim. Kedua 
rumusan ini tampaknya berhubungkait dengan kondisi kei-
manan manusia di mana  mereka ada yang sudah muslim 
dan ada yang masih kafir. Jadi, dakwah mestilah disam-
paikan kepada kedua golongan manusia ini. Bagi golongan 
muslim, dakwah diperlukan supaya mereka memahami dan 
mengamalkan Islam dengan sebenarnya. Sebab kebanyakan 

62Muhammad Husain Fadlu’Llāh, 1982,  hlm. 25
63Wan Hussein Azmi, Organisasi  dan carta gerakan dakwah Is-

lamiyah kini. Dlm. Sidi Gazalba dan Zainab Islamil (pnyt.), Dakwah 
Islamiyah Malaysia masa kini, Bangi: UKM, 1993, hlm.  26
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mereka beragama Islam hanyalah melalui keturunan, bukan 
melalui jalan kajian (ilmu pengetahuan). Begitu juga bagi 
orang kafir, dakwah diperlukan dengan matlamat mereka 
akan memperoleh kebajikan, keadilan, persamaan dan sistem 
kehidupan bagi  kebahagian mereka di dunia dan akhirat.64

Asep Muhiddin, berdasarkan kajian terhadap beberapa 
ayat al-Qur’ān merumuskan secara ringkas beberapa mat-
lamat dakwah antaranya berupaya mengeluarkan manusia 
dari kegelapan hidup (al-zulumāt) menuju   al-nur, cahaya 
kehidupan yang terang,65  menegakkan sibghah Allah (ce-
lupan hidup dari Allah) dalam kehidupan makhluk Allah,66 
menegakkan fitrah insāniyah,67 menugaskan  manusia 
beribadah hanya kepada Allah,68 menyambung tugas kena-
bian dan kerasulan,69 menegakkan pemeliharaan agama, 
jiwa, akal, generasi dan sarana hidup; memenangkan taqwa 
atas  fujur dalam kehidupan individu, keluarga, jamaah dan 
komuniti manusia.70 

Abdul Rosyad Soleh dengan merujuk pada ayat 108 surah 
Yūsuf, membagi matlamat dakwah kepada dua, iaitu  matla-
mat utama dan matlamat perantara sepertimana penjelasan 
berikut;  

Tujuan utama dakwah adalah nilai atau hasil akhir 
yang ingin dicapai atau diperoleh keseluruhan tin-
dakan dakwah. Untuk tercapainya tujuan utama ini-

64cAbd al-Nacīm Muhammad Husnain, 1405/1984, hlm. 24
65Al-Qur’ān, Al-Baqarah 2: 527.
66Al-Qur’ān, Al-Baqarah 2: 30.
67Al-Qur’ān, Ar-Rūm 30: 30.
68Al-Qur’ān, Al-Baqarah 2: 21 dan 56; Al-Nisā’ 4: 36 dan  Al-Taw-

bah 9: 31.
69Al-Qur’ān, Al-Hashar 59: 7.
70Al-Qur’ān, Al-Shams 91: 8-10; Asep Muhiddin, 2002, hlm. 147-148.
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lah, penyusunan semua rencana dan tindakan dak-
wah harus (mesti) ditujukan dan diarahkan. Tujuan 
utama dakwah sebagaimana telah dirumuskan ketika 
memberi pengertian tentang dakwah adalah terwu-
judnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia 
dan di akhirat yang diridhai Allah SWT. Dilihat dari 
segi tujuan utama dakwah… tujuan perantara ber-
intikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan keba-
hagiaan dan kesejahteraan yang diridhai Allah SWT 
masing-masing sesuai dengan segi atau bidangnya”.71  

Berasaskan kutipan tersebut, matlamat utama dan matla-
mat perantara dakwah merupakan dua hal yang tidak boleh 
dipisahkan antara satu dengan lainnya. Matlamat utama 
merupakan muara akhir dari matlamat perantara. Manakala 
matlamat perantara merupakan matlamat yang berfungsi se-
bagai perantara bagi tercapainya matlamat utama tadi. Antara 
contoh  proses pencapaian matlamat perantara dakwah ada-
lah aspek pendidikan. Sebagai upaya pencapaian matlamat 
utamanya yakni kebahagiaan dan kesejahteraan, diperlukan 
suatu kondisi yang menyokong pelaksanaan sistem pendidi-
kan   yang baik, pemenuhan sarana pendidikan yang cukup 
serta pencapaian  objektif pendidikan dengan baik yakni 
membangun manusia yang bertaqwa,berakhlak dan berilmu 
pengetahuan yang tinggi. Begitulah halnya dalam aspek ke-
hidupan yang lain.

Matlamat dakwah boleh juga dirumuskan dalam istilah yang 
lain. Misalnya matlamat umum (general objective) dan matla-
mat khusus (minor objective), meskipun substansi kedua mat-

71Abdul Rasyad Soleh, Manajemen dakwah Islam, Jakarta: Bulan 
Bintang, 1993, hlm. 21-27.
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lamat ini tidaklah berbeza dengan apa yang sudah dihuraikan 
sebelum ini. Matlamat umum dakwah adalah terciptanya kon-
disi sejahtera lahir batin di dunia dan di akhirat kelak. Manaka-
la matlamat khusus dakwah  merupakan sejumlah perincian 
atau tahapan bagi pencapaian matlamat umum. Sehubungan 
dengan hal ini Jamaluddin Kafie menulis sebagai berikut;  

Akhlak seseorang akan membentuk akhlak masyarakat, 
negara dan umat manusia seluruhnya. Maka keranan-
ya bangunan akhlak inilah yang sangat diutamakan 
di dalam dakwah sebagai tujuan utamanya.  Dengan 
proses ini, maka dakwah bertujuan langsung untuk 
mengenal Tuhan dan mempercayai sekaligus mengi-
kuti jalan petunjuk-Nya. Dakwah juga bertujuan un-
tuk menyeru manusia untuk mengindahkan seruan 
Allah dan Rasul-Nya serta memenuhi panggilan-Nya, 
di dunia dan di akhirat kelak. Di samping itu, dakwah 
mengnginkan dan berusaha untuk membentuk satu 
tatanan masyarakat Islam yang utuh (fi al-silmi kaffah). 
Tidak ketinggalan pula dakwah bertujuan agar tingkah 
laku manusia yang berakhlak itu secara eksis dapat 
tercermin dalam fakta hidup dan lingkungannya serta 
dapat mempengaruhi jalan pikirannya. Banyak prob-
lema (maslah) hidup yang dihadapi manusia dan dak-
wah menghendaki untuk meringankan beban manusia 
dengan jalan memberikan pemecahan-pemecahan per-
masalahan yang terus berkembang atau memberikan 
jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh se-
tiap golongan manusia di segala ruang dan waktu. Tu-
juan-tujuan tersebut sebenarnya merupakan tahapan-
tahapan ideologis dari satu tujuan asasi dakwah, yaitu 
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membentuk manusia takwa. Jelaslah bahawa dakwah 
dengan tujuan-tujuan tersebut akan membentuk 
masyarakat manusia yang konstruktif menurut aja-
ran Islam, di samping mengadakan koreksi terhadap 
situasi dan segala kondisi atau seluruh bentuk peny-
impangan dan penyelewengan dari ajaran agama dan 
menjauhkan manusia dari segala macam kejahiliyahan 
dan kebekuan pikiran. Jadi, tujuan final dakwah ada-
lah amar macrūf dan nahy munkar.72

Jika disemak pelbagai rumusan matlamat dakwah di atas, 
maka secara umum boleh dikatakan bahawa matlamat dak-
wah adalah membina kesejahteraan dan kebahagian hidup 
madcu (peribadi, jamaah, masyarakat, negara dan seluruh 
manusia). Manakala  perumusan matlamat hanyalah seba-
gai arah bagi pelaku dakwah dalam menjalankan dakwah 
sekaligus untuk memudahkan dalam melakukan suatu pe-
nilaian sejauhmana sudah tercapai matlamat dalam setiap 
kegiatan dakwah. Oleh itu, meskipun para pakar  meru-
muskan pelbagai ragam matlamat dakwah dengan caranya 
masing-masing, namun semuanya bukan hanya untuk me-
mudah pihak dāci dalam menjalankan dakwah, tetapi lebih 
dari itu yakni semua berorientasi pada mewujudkan kes-
ejahteraan dan kebahagiaan madcu sama ada ketika men-
jalani hidup di dunia mahupun di akhirat kelak. Ringkas-
nya, matlamat dakwah adalah sama dengan matlamat 
diturunkannya agama Islam itu sendiri sebagai pedoman 
hidup bagi umat manusia dan rahmah bagi seluruh alam.  

72Jamaluddin Kafie, Psikologi dakwah, Surabaya: Indah, 1993, hlm. 
66-77



~  105  ~

e.   Metode Dakwah 
Metode dalam penyampaian pesan dakwah sangat penting per-
anannya, kerana suatu pesan meskipun baik, tetapi jika disam-
paikan dengan metode yang tidak betul, maka pesan dakwah 
boleh jadi ditolak oleh madcu.  Oleh itu, perbincangan mengenai 
metode dakwah adalah sesuatu yang penting dalam kajian dak-
wah. Dari segi bahasa “metode” berasal dari dua perkataan; meta  
(melalui) dan hodos (jalan, cara),73 yang dalam bahasa Yunani 
disebut methodos atau dalam bahasa Arab disebut “manhaj atau 
tarīq”.74 Dalam Kamus dewan diungkapkan bahawa “metode” ber-
makna “cara melakukan sesuatu”.75 M. Syafa’at Habib menjelas-
kan bahawa metode bermakna “suatu cara yang boleh ditempuh 
atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan me-
nyelesaikan suatu tujuan, plan dan sistem berfikir manusia”.76 
Mengikut Ahmad Tafsir, metode boleh diertikan sebagai cara 
yang paling cepat dan tepat dalam melakukan sesuatu.77 Ber-
dasarkan definisi ini, maka metode dakwah aadalah cara pe-
nyampaian dakwah yang paling cepat dan tepat kepada madcu.  

Apapun makna yang diambil mengenai metode dakwah da-
lam pelbagai literatur dakwah didapati bahawa pembahasan 
mengenai metode dakwah sering dihubungkait dengan  penaf-
siran dan kefahaman atas firman Allah S.W.T seperti berikut;

73M. Arifin, Ilmu pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, hlm. 61
74Hasanuddin, Hukum dakwah, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996, 

hlm. 35
75Teuku Iskandar, Kamus dewan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 

dan Pustaka, 1994, hlm. 887.
76M. Syafa’at Habib, Buku pedoman dakwah, Jakarta, Widjaya,  

1982, hlm. 160.
77Ahmad Tafsir, Metodologi pengajaran agama Islam, Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 1996, hlm. 3.



~  106  ~

 78. ا                                

Maksudnya:
Serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) den-
gan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang 
baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau se-
rukan itu) dengan cara yang lebih baik; Sesungguhnya 
Tuhanmu Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang 
yang sesat dari jalan-Nya, dan Dia lah jua Yang lebih 
mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah 
petunjuk.

Berpedoman kepada ayat tersebut didapati tiga metode dak-
wah yang sepatutnya difahami dan digunakan oleh pelaku dak-
wah iaitu metode hikmah, mawcizah hasanah dan mujādalah. Para 
pakar dakwah mempunyai rumusan dan pandangan yang be-
ragam mengenai ketiga-tiga metode ini. Oleh itu, pelaku dakwah 
sudah sepatutnya memahami secara mendalam mengenai ketiga-
tiga metode ini, bukan secara partial. Kefahaman yang mendalam 
mengenai ketiga-tiga metode ini bukan hanya akan berimplikasi 
terhadap kemampuan pelaku dakwah dalam pengembangan dan 
penggunaan secara tepat dan bervariasi dalam setiap kegiatan 
dakwah, tetapi juga akan berimplikasi pada kejayaan dakwah. 
Masing-masing metode tersebut akan dihuraikan sebagai berikut: 

1).  Metode hikmah
Metode hikmah merupakan cara dakwah yang masyhur dib-

78Al-Qur’ān, al-Nahl 16: 125.
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incangkan dalam kajian ilmu dakwah. Para pakar dakwah pun 
mempunyai pandangan yang beragam mengenai metode ini. Da-
lam Tafsīr al-Qur’ān karya al-Jālalain dijelaskan bahawa dakwah 
dengan  hikmah iaitu dengan  al-Qur’ān.79  Pendapat ini, mes-
kipun bebeza dari sudut rumusan teks, sama dengan pendapat 
al-Marāghī yang menjelaskan bahawa dakwah dengan hikmah 
bermakna berdakwah dengan “wahyu Allah yang telah diturun-
kan kepadamu”.80 Berdasarkan pandangan al-Jālalayn dan al-
Marāghī mengenai makna dakwah dengan hikmah, maka secara 
ringkas  dakwah dengan hikmah adalah dakwah dengan menjadi-
kan al-Qur’ān atau ajaran Islam sebagai pedoman dalam menja-
lankan seluruh sistem dakwah.

Berbeza dengan pendapat al-Jālalain dan al-Marāghī, al-
Shaukānī menyatakan bahawa hikmah mengandung erti ucapan 
yang benar dan munasabah yang mengandungi hujjah yang kukuh, 
bernas dan meyakinkan.81 Wahbah al-Zuhayli sependapat dengan  
al-Shawkānī. Ia menyatakan bahawa hikmah ” bermakna “perka-
taan yang jelas dengan dalil yang terang, yang dapat mengantar-
kan pada kebenaran dan menyingkap keraguan”.82 Berdasarkan 
pendapat al-Shawkānī dan Wahbah al-Zuhayli ini, maka dakwah 
dengan hikmah adalah dakwah yang mengandungi ucapan yang 
benar, munasabah (tepat), argumen yang kukuh, bernas, jelas dan 
meyakinkan pihak madcu terhadap hakikat kebenaran. 

 Berbeza lagi dengan al-Jalālayn,  al-Maraghi, al-Shawkānī 

79Muhammad bin Muhammad bin Ibrāhīm al-Mahallī dan Jalāl 
al-Dīn al-Suyūtī al-Jalālayn, Tafsīr Al-Qur’ān, Mesir: Maktabah al-Mis-
riyyah, 1987, hlm. 226.

80Ahmad Mustafā al-Marāghī, Tafsīr al-Marāghī, juz 5, Mesir: Al-
Halabi, 1946,  hlm. 161.

81Muhammad bin cAli al-Shawkānī, Fath al-qādir, juz 3, Bayrut: 
Dār al-Fikr, 1973, hlm. 2.

82Wahbah al-Zuhayli, Al-Tafsīr al-munīr, juz 13-14, Bayrut: Dār al-
Fikr,  1991, hlm. 267.
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dan al-Zuhayli. Menurut Muhammad Husain Fadlu’Llāh dalam 
bukunya Uslūb al-dacwah fi al-Qur’ān, bahwa makna  hikmah lebih 
dekat kepada “menempatkan sesuatu pada tempatnya” (wadcu 
al-shay’i  fi  mawadicihi).83 Sungguhpun begitu, ia tidaklah men-
dakwa bahawa “menempatkan sesuatu pada tempatnya” sebagai 
satu-satunya makna  dari hikmah Berdasarkan makna ini, maka 
dakwah dengan hikmah adalah dakwah dengan menempatkan 
sesuatu pada tempat yang sepatutnya. 

Berbeza lagi dengan pelbagai pendapat tersebut, Muhammad 
cAbduh sebagaimana dikutip Mohammad Natsir menjelaskan 
bahawa  hikmah merupakan ilmu yang sahih, yang menjadi sifat 
yang bijak di dalam jiwa dan yang menguasai kemahuan seka-
ligus mengarahkannya pada amal perbuatan sehingga apabila 
suatu perbuatan lahir dari ilmu yang benar, maka perbuatan itu 
merupakan perbuatan baik dan bermanfaat yang mendatangkan 
kebahagiaan.84 Berdasarkan makna ini, secara ringkas dakwah 
dengan hikmah adalah dakwah dengan ilmu pengetahuan yang 
benar. Berbeza dengan Muhammad cAbduh, Saiyyid Qutub ber-
pendapat bahawa dakwah dengan hikmah adalah dakwah den-
gan melihat situasi dan kondisi madcu serta tingkat kecerdasan-
nya; memperhatikan  kadar meteri dakwah yang  disampaikan 
kepada  madcu sehingga mereka tidak merasa terbeban terhadap 
perintah agama kerana belum siap mental untuk menerimanya; 
memperhatikan metode penyampian dakwah dengan berma-
cam-macam teknik yang boleh menggugah perasaan, tidak me-
mancing kemarahan, penolakan, kecemburuan atau sikap berle-
bih-lebihan sehingga tidak lagi mengandungi hikmah.85 

Dalam bahasa Melayu (Indonesia), kata hikmah lazim diterje-
83Muhammad Husain Fadu’Llāh, 1982, hlm. 47.
84Mohammad Natsir, 1420/2000,  hlm. 164.
85Sayyid Qutub, Tafsīr fi zilāl al-Qur’ān,  juz 14, Qāhirah: Dār Al-

Shurūq, 1408 H/1987 M,  hlm. 2202. 
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mahkan dengan   “kebijaksanaan”. Seorang yang bijaksana bukan 
hanya dilihat dari sudut pandang luasnya ilmu pengetahuan, ke-
mampuan bicara dan memilih inti pembicaraan yang sesuai den-
gan taraf kecerdasan lawan bicara, tetapi juga dilihat dari sudut 
pandang perilaku orang itu dalam hidup bermasyarakat. Jadi, 
kata hikmah mengandung pengertian lebih luas daripada sekedar 
ilmu pengetahuan sehingga dakwah dengan hikmah boleh diper-
gunakan kepada semua golongan atau lapisan masyarakat. Oleh 
itu, Mohammad Natsir menjelaskan bahawa pengertian hikmah 
secara luas meliputi cara atau taktik dakwah yang diperlukan da-
lam mengahadapi golongan cerdik pandai, golongan awam, go-
longan di antara kedua itu, dan lain-lain golongan yang mugkin 
sukar untuk dimasukkan dalam  ketiga golongan itu.86

Asep Muhiddin berupaya merangkumi pelbagai makna 
hikmah dari pelbagai pandapat iaitu  al-Qur’ān, al-nubuwwah 
(kenabian), al-cadl (keadilan), al-hilm (kesabaran dan ketaba-
han), al-cilm (ilmu pengetahuan), kebijakan, pemikiran atau 
pendapat yang baik, al-haq (kebenaran), meletakkan sesuatu 
pada tempatnya, kebenaran sesuatu, dan mengetahui ses-
uatu yang paling utama dengan ilmu yang paling utama.87 
Rangkuman ini hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh 
Wan Hussein Azmi yang merangkum lapan erti al-hikmah 
deri segi bahasa, iaitu; keadilan, tahan marah, kenabian (sidq, 
amānah, tablīgh dan fatānah), tidak memperlihatkan kejahi-
lan, perkataan yang tepat dan hak (kebenaran), meletakkan 
sesuatu pada tempatnya, sesuatu yang mencegah kerosakan 
dan pengetahuan yang terbaik  yang didapati dari ilmu yang 
terbaik.88 Selain itu, dalam buku Metode dakwah disebutkan 

86Mohammad Natsir, 1420/2000, hlm. 165.
87Asep Muhiddin, 2002, hlm. 163.
88Wan Hussein Azmi, Organisasi dan carta gerakan dakwah Isla-

miyah kini. Dlm. Sidi Gazalba dan Zainab Ismail (pnyt.), 1993, hlm. 18.
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bahawa  dalam konteks dakwah, hikmah mengandungi pelba-
gai erti bukan hanya “mengenal strata madcu, tetapi juga “bila 
mesti berbicara dan  bila mesti  diam”, “mencari titik temu”, 
“toleransi tanpa kehilangan sibghah” (celupan), “memilih kata 
yang tepat”,  uswah hasanah (keteladanan), lisān  al-hāl (dacwah  
bi  al-hāl) dan “cara berpisah” (hijrah).89 

Berdasarkan pelbagai pandangan para ulama dan pakar 
dakwah mengenai makna  hikmah, maka implementasi me-
tode dakwah dengan “hikmah” boleh dirumuskan beberapa 
ciri seperti berikut;   

Pelaku dakwah menjadikan al-Qur’ān dan al-Hadith i. 
(al-nubuwwah) sebagai pedoman dalam menjalankan 
sistem dakwah. 
Pelaku dakwah menjalankan aktiviti dakwah dengan ii. 
ilmu pengetahuan yang sahih, hujjah yang benar dan 
kukuh, bersikap adil, sabar, tabah, tidak marah, jujur, 
amanah,  cerdas,  bijak, memiliki pemikiran atau penda-
pat yang baik, meletakkan sesuatu pada tempatnya dan 
mengetahui sesuatu yang paling utama (awlawiyāt). 
Pelaku dakwah mengenal strataiii.  madcu”, iaitu kefaha-
man pelaku dakwah terhadap madcu sebelum atau ke-
tika hendak menjalankan dakwah.90 
Pelaku dakwah memahami “bila mesti bicara dan bila iv. 
mesti diam”, yakni memahami situasi yang tepat ke-
tika menyampaikan dakwah ataupun kondisi di mana 
pelaku dakwah lebih baik diam sahaja;91 
Pelaku dakwah berupaya “mencari titik temuv. ” atau ti-
tik tolak di mana pelbagai perbezaan dapat dipertemu-

89Munzier Suparta dan Harjani Hefni (pnyt.), 2003, hlm. 15.
90Sila lihat kembali pembahasan mengenai “madcu”. 
91Munzier Suparta dan Harjani Hefni (pnyt.), 2003, hlm. 112-123.
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kan dalam satu titik persamaan (kalimah sawā) dalam 
menyampaikan dakwah. Sebab, realiti menunjukkan 
bahawa pelaku dakwah sentiasa berhadapan dengan 
perlbagai  perbezaan latar belakang, paradigma dan 
cara pandang madcu.
Pelaku dakwah bersikap “toleransi tanpa kehilangan vi. 
sibghah”, maksudnya dalam menjalankan dakwah 
pelaku dakwah tidak memaksakan kehdendaknya ke-
pada madcu, tetapi saling menghargai dan tolong meno-
long sesuai dengan apa yang telah digariskan Islam.
Pelaku dakwah berupaya vii. “memilih kata yang tepat” da-
lam menjalin komunikasi dakwah dengan pihak madcu 
yang dalam istilah al-Qur’ān disebutkan antaranya; 
qawlan balīghā (perkataan yang membekas dalam 
jiwa),92 qawlan laiyinan (perkataan yang lembut),93 
qawlan macrūfan (perkataan yang baik),94 qawlan 
karimā (perkataan yang mulia)95 dan qawlan maisūrā 
(perkataan yang mudah).96 
Pelaku dakwah dalam pengertiannya yang luas menjadi viii. 
“uswah hasanah” (contoh teladan) bagi pihak madcu.97 
Pelaku dakwah berupaya menjalankan dakwah dengan ix. 
lisān al-hāl. Maksudnya  adalah memanggil, menyeru ke 
jalan Allah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat dengan 
menggunakan bahasa keadaan manusia (madcu) atau 
memanggil, menyeru ke jalan Allah untuk kebahagiaan  

92Al-Qur’ān, Al-Nisā’ 4: 63.
93Al-Qur’ān , Tāhā 20: 43-44.
94Al-Qur’ān , Al-Baqarah 2: 253 ;  An-Nisā’ 4: 5 dan 8 ; Al-Ahzāb 33: 32.
95Al-Qur’ān , Al-Isrā’ 17: 23.
96Al-Qur’ān , Al-Isrā’ 17: 28.
97Al-Qur’ān, Al-Ancām 6: 90 ; Al-Ahzāb 33: 21; Al-Mumtahanah 

60:  4 dan 6.
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dunia dan akhirat dengan perbuatan nyata sesuai den-
gan keadaan manusia (madcu). Dalam erti yang lain, 
dacwah bi lisān al-hāl sama dengan dacwah bi al-hāl.98 
Pelaku dakwah perlu melakukan dakwah dengan “cara ber-x. 
pisah” (hijrah)  jika semua jalan yang ditempuh menemui 
jalan buntu. Hal ini bukan bermakna pelaku dakwah lari 
dari tanggungjawab dakwah, tetapi untuk menghindari 
konfrontatif dengan pihak madcu, mempertahankan prin-
sip, menyelamatkan pengikut dan mengatur strategi atau 
kekuatan baru sehingga pada waktu yang dipandang te-
pat akan kembali lagi menjalankan dakwah kepada madcu 
yang sebelumnya menolak dakwah. Praktik dakwah dengan 
cara berpisah (hijrah) pernah dilakukan Rasullullah SAW 
ke Habshah dan ke Madinah dan kemudian beliau beserta 
pengikutnya kembali lagi ke Mekkah yang dalam sejarah 
dikenal dengan penaklukan Makkah (fath Makkah).99 

2).  Metode Mawcizah Hasanah
Metode dakwah yang kedua berdasarkan surah An-Nahl 

ayat 125 adalah metode mawcizah hasanah (pelajaran yang 
baik). Para mufassir mempunyai pendapat yang beragam 
mengenai makna mawcizah hasanah. Sayyid Qutub mene-Sayyid Qutub mene-
rangkan bahawa mawcizah hasanah mengandungi makna se-
suatu yang masuk ke dalam hati dengan kesejukan dan tidak 
secara paksa. Oleh itu, ia menambahkan bahawa dakwah 
dengan metode mawcizah hasanah adalah dakwah yang bo-
leh meresap ke dalam hati  madcu dengan halus dan mera-
suki ke dalam perasaan dengan cara yang lemah lembut, 

98E. Hasim, Kamus istilah Islam, Bandung: Pustaka, 1987, hlm. 24 ; 
Munzier Suparta dan Harjani Hefni (pnyt.), 2003, hlm. 219-220.  

99Munzier Suparta dan Harjani Hefni (pnyt.), 2003, hlm. 184-196.
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tidak bersikap menghardik, memarahi dan tidak membuka 
aib atau kesalahan pihak madcu. Sebab, sikap yang halus 
dalam penyampaian dakwah atau pengajaran kebanyakan 
akan mendatangkan petunjuk dan kebaikan bagi hati yang 
sesat dan menjinakkan hati yang sedang dirasuki rasa benci 
berbanding dengan hardikan ataupun kemarahan.100 

Menurut sesetengah ahli tafsir mawcizah hasanah ialah mem-
buatkan pendengar merasai bahawa ia diberi nasihat sehing-
ga boleh mendatangkan manfaat bagi kebaikan mereka.101 
Zamakhsharī mengertikan mawcizah hasanah dengan kemam-
puan memberikan nasihat yang bermanfat.102 Menurut an-Na-
safi yang dikutip oleh Hasanuddin, mawcizah hasanah adalah 
perkataan yang tidak tersembunyi bagi mereka (madcu) di mana 
pihak daci memberikan nasihat dengan maksud mendatangkan 
manfaat bagi mereka sesuai dengan maksud yang terkandung 
dalam al-Qur’ān.103 Mengikut rangkuman Asep Muhiddin, maw-
cizah hasanah mengandungi sejumlah makna seperti berikut;

Pelajaran yang baik, berpaling dari perbuatan jelek mela-i. 
lui tarhīb dan targhīb; penjelasan, keterangan, gaya bahasa, 
peringatan, petutur, teladan, pengarahan dan pencegahan 
dengan cara halus;
Dengan bahasa dan makna simbol, alamat, tanda, janji, ii. 
penuntun, penunjuk, dan dalil-dalil yang memuaskan me-
lalui al-qawl al-rafīq (ucapan lembut dengan penuh kasih 
sayang);
Melalui suatu nasihat, bimbingan dan arahan untuk ke-iii. 
maslahatan. Dilakukan dengan baik dan penuh tanggung-

100Sayyid Qutub, 1408 H/1987 M, juz 14, hlm. 2202.
101Wan Hussien Azmi, Ilmu dakwah,  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 

dan Pustaka, 1984, hlm. 37.
102Al-Zamakhsharī, 1392 H/1972 M,  juz 1, hlm. 435.
103Hasanuddin, 1996, hlm. 37.
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jawab, akrab, komunikatif, mudah dicerna dan terkesan di 
hati sanubari si madcu;
Dengan kelembutan hati menyentuh jiwa dan memperbaiki iv. 
peningkatan amal;
Bi al-mawv. cizah al-hasanah adalah melalui pelajaran, keteran-adalah melalui pelajaran, keteran-
gan, petuturan, peringatan, pengarahan dengan gaya baha-
sa yang mengesankan atau menyentuh dan terpatri dalam 
nurani;
Suatu ungkapan dengan penuh kasih sayang yang dapat ter-vi. 
patri dalam kalbu, penuh kelembutan sehingga terkesan da-
lam jiwa, tidak  mengejek, melecehkan, menyudutkan atau 
menyalahkan, namun dapat meluluhkan hati yang keras, 
menjinakkan kalbu yang liar;
Dengan tutur kata yang lemah lembut, pelan-pelan, berta-vii. 
hap, dan sikap kasih sayang sehingga madcu berasa dihargai 
rasa kemanusiaannya.104

Jika diperhatikan pelbagai makna mawcizah hasanah terse-terse-
but, maka pelaku dakwah bukan hanya perlu memilih pesan 
dakwah yang indah, tetapi juga perlu memilih gaya bahasa 
dan teknik penyampaian yang boleh menggugah jiwa madcu.  
Dalam konteks kemajuan dan perkembangan zaman hari ini,  
mawcizah hasanah perlu diperluas lagi cara pelaksanaannya di 
mana mawcizah hasanah bukan hanya dilakukan dengan lisan 
(bi al-lisān) seperti ceramah atau khutbah, tetapi juga boleh di-
lakukan dengan tulisan (bi al-kitābah) atau dengan pelbagai ak-
tiviti dakwah yang mengandungi pelajaran (pendidikan) yang 
baik. Sebab, dalam kehidupan masyarakat hari ini di antara 
mereka ada yang lebih siap menerima mawcizah hasanah, bah-
kan berupaya mendapatkan  mawcizah hasanah melalui pelbagai 

104Asep Muhiddin, 2002, hlm. 165-166.
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aktiviti dakwah yang mengandungi ilmu pengetahuan dan pe-
mupukan kesedaran beragama dan bermasyarakat. Selain itu, 
mawcizah hasanah di sini mestilah dilandasi oleh tingkah laku 
pihak daci sehingga menjadi tauladan (qudwah) bagi madcu.  

3). Metode Mujādalah 
Lafaz mujādalah (اااااا)  terambil dari kata jādala (xxاااا 

dan kata jādala ((اااا  berasal dari kata jadala (XXXXX) yang 
mengandungi erti memintal, melilit. Ketika ditambahkan “alif” 
pada huruf  “jim” sehingga menjadi  اااا  atas wazan facala, maka  
mujādalah mengandungi makna “perdebatan”.105 Hal ini juga 
menunjukkan bahawa pada asasnya orang yang berdebat bagai-
kan menarik lawan bicara dengan ucapan yang meyakinkan dan 
argumentasi kukuh. Kata “perdebatan” itu sendiri berasal dari ba-
hasa Inggris dabate yang mengandungi pengertian “to talk about 
reasons for and against (something) consider-discuss” atau “to argue 
about (quertion or topic) in public meeting”.106 

cAli al-Jarīthah dalam kitabnya  Adāb  al-hiwār wa al-
munāzarah menerangkan bahawa al-jidāl (اااااا)  secara 
bahasa juga bermakna  “datang untuk memilih kebenaran”  
dan apabila berbentuk isim al-jadlu (ااااا)  maka erti-
nya adalah “pertentangan atau perseteruan yang tajam”. 
Oleh itu, menurut cAli al-Jarīthah al-jidāl atau mujādalah  
dibahagi kepada dua kategori iaitu mujādalah mahmūdah 
(perdebatan terpuji) dan mujādalah mazmūmah (perdeba-
tan tercela).107 Mujādalah mahmūdah dibahagi lagi menjadi 

105Ahmad Warson al-Munawwir, Al-Munawwir, Jakarta: Pustaka 
Progresif, 1997,  hlm. 175; Adib Bisri dan Munawir AF, Kamus Al-Bisri, 
Jakarta: Pustaka Progresif, 2000, hlm. 67 dan 140.

106Clarence L Barnhart & Robert K Barnhart (pnyt.), The World book 
dictionary (Chicago: Doubleday & Company Inc., 1978, hlm. 534. 

107cAli al-Jarīthah,  Adāb  al-hiwar wa al-munazarah, Al-Munaw-
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dua macam, iaitu hiwār (dialog atau diskusi) dan  as’ilah wa 
ajwibah (tanya jawab). Manakala mujādalah mazmūmah tidak 
terbahagi lagi kerana hal tersebut merupakan bahagian dari 
perseteruan atau persengketaan tercela yang dilarang oleh 
syari’at Islam. 

Mujādalah mahmūdah (mujādalah terpuji) sama ada dalam 
bentuk hiwar ataupun tanya jawab itu mengandungi erti  ke-
mampuan kedua belah pihak untuk saling mengemukakan 
alasan rasional secara lemah lembut  mengenai suatu masalah 
sesuai dengan pengetahuan dan pandangan mereka masing-
masing. Hal ini sesuai dengan maksud mujādalah sebagaimana 
dalam pandangan al-Zamakhsharī bahawa dakwah dengan 
mujādalah adalah dakwah dengan cara berdialog atau berdiskusi 
dengan lemah lembut tanpa kekerasan.108 Sayyid Qutub, juga 
menjelaskan sedemikian bahawa dakwah dengan mujādalah ada-
lah dakwah yang tidak mengandungi pertikaian, kelicikan dan 
kejelekan sehingga mendatangkan ketenangan dan kelegaan. 
Oleh itu, matlamat mujādalah bukanlah untuk mencari keme-
nangan atau menghancurkan lawan bicara, tetapi supaya pihak 
madcu patuh dan tunduk terhadap kebenaran dan pengamalan 
ajaran agama yang sebenar.109 

warah: Dār al-Wifā, 1989, hlm. 9 dan 19. Dalam al-Qur’ān, mujādalah 
sebagai metode dakwah bukan hanya bertumpu pada istilah mujādalah 
atau hiwār, tetapi juga diungkapkan dengan menggunakan lafaz qāla 
(dia berkata), yaqulu (dia sedang/akan berkata), qul (katakanlah), 
qālu (mereka telah berkata), yaqūluna (mereka sedang/akan berkata) 
ataupun qūlu (katakanlah oleh kamu semua) yang diturunkan dari 
kata dasar (masdar) al-qawl (perkataan atau pendapat). Sebab, dalam 
mujādalah, dialog, diskusi ataupun tanya jawab kedua pihak saling 
mengemukakan perkataan atau pendapatnya sebagaimana dalam pel-
bagai kisah dakwah para Nabi.

108Al-Zamakhsharī, 1392 H/1972 M,  juz 1, hlm. 435. 
109Sayyid Qutub, 1408 H/1987 M, juz 14, hlm. 2202.
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Berdasarkan huraian tersebut, maka dakwah dengan 
mujādalah, sekurang-kurangnya perlu diperhatikan dua hal sep-
erti berikut; 

Berkenaan dengan pihak i. madcu yang tepat diajak dengan 
mujādalah, dimana mujadalah tampaknya tidak mungkin 
atau kurang tepat diaplikasikan terhadap madcu dari golon-
gan awam yang tidak berfikir kritis, tetapi lebih tepat diap-
likasikan terhadap madcu dari golongan yang terbiasa berfikir 
kritis dan rasional seperti cerdik pandai atau orang terpelajar.
Berkenaan dengan sikap pelaku dakwah yang sepatutnya di-ii. 
lakukan dalam berdebat. Di sini, sikap pelaku dakwah yang 
menjalankan metode mujādalah pada umumnya sama den-
gan sikap pelaku dakwah sebagaimana dihuraikan dalam 
pembahasan mengenai dāci dan sama pula dengan prinsip 
yang terkandung dalam pelaksanaan metode hikmah  seperti 
lemah lembut, ikhlas, tidak memaksa, memilih kata atau huj-
jah yang tepat dan sebagainya. Bahkan, mengikut pendapat 
Sālih bin cAbd’Llāh bin Hāmid, pengertian mawcizah hasa-zah hasa-ah hasa-hasa-asa-
nah dan mujādalah merupakan sebahagian dari keumuman 
makna hikmah. Sebab, makna hikmah lebih umum sehingga 
mawcizah hasanah dan mujādalah bi al-latī hiya ahsan (Q.S. An-
Nahl: 125) diatafkan kepada bi al-hikmah iaitu sebagai cataf 
al-khās cala al-cām (cataf khusus kepada yang umum).110  Hal 
ini bermakna juga bahawa pelaksanaan dakwah dengan maw-
cizah hasanah dan mujādalah tetap perlu diperhatikan cara 
pelaksanaan  metode hikmah.  

f.    Media Dakwah 
Media dalam bahasa Arab sering disebut dengan wasilah, 

110Sālih bin cAbd’Llāh bin Hāmid, Macālim fī manhaj al-dacwah, Jed-
dah: Dār  al-Andalus  al-Khadrā’, 1420 H, hlm. 22-23.
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jamaknya disebut wasāil. Kata wasīlah antara makna asasnya 
adalah; “suka, minta” (al-raghbah wa al-talab)111 dan “dekat” (al-
qurbah).112 Jadi, secara kebahasaan wasīlah bermakna sesuatu 
yang boleh mendekatkan pihak lain (mā yataqarrabu bihī  al-
ghayru). Oleh itu, media dakwah (wasīlah al-dacwah)  adalah ses-
uatu yang boleh mendekatkan orang (madcu)  kepada dakwah.113 
Dalam erti kata yang lain, media dakwah adalah semua  sarana  
yang digunapakai oleh pelaku dakwah dalam penyampaian pe-
san dakwah kepada madcu. 

Para pakar dakwah mempunyai pandangan yang beragam 
mengenai sarana dakwah. Ibrāhīm bin cAbd al-Rahīm cĀbid 
secara umum membagi media dakwah kepada dua macam, 
iaitu  media immaterial (al-macnawiyyah) dan media material                     
(al-maddiyyah). Media immaterial bermaksud segala sesuatu 
yang tidak boleh disentuh ataupun diraba oleh pancaindera 
sama ada berkenaan dengan perkara hati, pikiran, sifat terpuji, 
akhlak mulia, perancangan ataupun lainnya dalam menjalank-
an dakwah. Adapun media material bermaksud segala sesuatu 
yang boleh disentuh, diraba atau dirasakan oleh pancaindera  
dalam menjalankan dakwah, termasuk perkataan, gerakan, 
alat dan tindakan. Antara contoh konkritnya adalah tulisan 
(al-kitābah), siaran radio (al-idhācah), telvisyen, pemak-
muran masjid, perkemahan dan lainnya.114 Berbeza den-
gan Ibrāhīm bin cAbd al-Rahīm cAbid, menurut cAbd  
al-Nacim media dakwah dibahagi kepada empat macam, iaitu  

111Ahmad Ibn Fāris al-Qazwinī, Mucjam  maqāyis al-lughah, juz 6, 
Mesir: al-Khanji, 1402/1981, hlm. 110.

112Ibn Manzūr, 1988, Juz 6, hlm. 927.
113Ibrāhīm bin cAbd al-Rahīm cĀbid,  Wasāil al-dacwah ila Allāh Tacālā   

fi shubkat al-maclūmāt al-dawliyah (internit) wa  kayfiyāt  istikhdāmātuhā 
al-dacwiyyah,  t.tp: Jāmicah al-Tāif, 1427 H, hlm. 9.

114Ibrāhīm bin cAbd al-Rahīm cĀbid,  1427 H, hlm. 12.
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media lisan (al-tablīgh bi al-qawl), amal (al-tablīgh al-camali), 
suri teladan (al-tablīgh bi al-sīrah al-hasanah) dan media massa 
(wasāil al-iclām).115 

Hampir sama dengan pembahagian tersebut, Hamzah 
Ya’qub sebagaimana dikutip  M. Munir dan Wahyu Ilaihi, mem-
bahagi media dakwah kepada lima macam, iaitu media lisan, 
tulisan, lukisan, audiovisual, dan akhlak. Media lisan adalah 
media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah 
dan suara. Dakwah dengan media ini dapat berbentuk pidato, 
ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan dan sebagainya. Me-
dia tulisan adalah media dakwah melalui tulisan, buku, ma-
jalah, surat kabar, surat menyurat (korespodensi), sepanduk 
dan sebagainya. Media lukisan adalah media dakwah melalui 
gambar, karikatur dan sebagainya. Media audiovisual adalah 
media dakwah yang dapat merangsang indera pendengaran, 
penglihatan atau kedua-duanya, seperti televisyen, slide, film, 
internit dan sebagainya. Media akhlak  iaitu media dakwah 
melalui perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam yang 
secara langsung dapat dilihat dan didengarkan oleh madcu.116 

Perbezaan pembagian media semacam itu dipandang se-
bagai hal yang wajar, bukan hanya kerana  media dakwah 
banyak ragamnya, tetapi juga para pakar mempunyai sudut 
pandang tersendiri.117 Tambahan lagi,  perbezaan tersebut 
bukanlah perbezaan yang mengandungi sesuatu yang berla-
wanan, tetapi hanyalah perbezaan pada pembahagiannya sa-
haja. Oleh itu, walaupun berbeza dalam pembagian jenis me-
dia, namun boleh diambil suatu pandangan umum di mana 
pakar dakwah tampaknya bersepakat bahawa  media dakwah 

115cAbd al-Nacīm Muhammad Husnayn, 1405/1984, hlm. 91-118.
116M. Munir dan Wahyu Ilaihi, 2006, hlm. 124.
117Fakhri, Yusri Daud & Syukri Syama’un, Komunkasi Islam, Yogya-

karta: AK Group bekerjasama dengan ar-Raniry Press, 2006, hlm. 19. 
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merupakan sesuatu sarana yang dipandang penting dalam 
menjalankan dakwah. Dengan media dakwah, pelaku dakwah 
bukan   hanya akan lebih mudah dalam proses pelaksanaan 
dakwah, tetapi juga menjadi faktor penting bagi menarik 
minat dan perhatian pihak madcu dalam menerima dakwah.

4.2.4   Model Dakwah
Kata “model” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bererti 
“pola, contoh, acuan, ragam, macam, barang tiruan yang kecil 
dan tepat seperti yang ditiru”118  dari suatu yang akan dibuat 
atau dihasilkan. Dalam Kamus Dewan, “model” juga men-
gandungi erti “ragam, cara fesyen, barang tiruan yang sama 
seperti asal tetapi lebih kecil”.119 Makna seperti ini dengan 
sedikit penambahan juga didapati dalam Kamus Dwibahasa 
Bahasa Inggeris-Bahasa Melayu. Di sini dikatakan bahawa 
“model” bermakna “contoh, orang atau benda yang harus di-
contohi, ditauladan; orang atau benda yang betul-betul me-
nyerupai sesuatu yang lain; tiruan, peragawati, bentuk, fesy-
en dan mengambil sebagai contoh  atau tauladan”.120  Dalam 
Bahasa Arab “model” diungkapkan dengan namūdhaj mithāl 
camila calā al-rasm (contoh perumpamaan yang berlaku atas 
sebuah  bentuk)121 atau ma aw man yuqtadā bihī (sesuatu atau 
seseorang yang dicontohi).122 Berdasarkan pelbagai makna 

118W.J.S. Porwadarminta, Kamus umum Bahasa Indonesia, Jakarta : 
Balai Pustaka, 1961, hlm. 593. 

119Teuku Iskandar, 1994, hlm. 768.
120Khalid M. Hussain, Kamus dwibahasa Bahasa Inggris-Bahasa Me-

layu, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1979, hlm. 798.
121John Wortabet and Harvey Porter, English-Arabic and Arabic-

English dictionary, New York: Frederick Ungar Publishing Co., 1954, 
hlm. 248.

122N.S. Doniach, The concise Oxford English-Arabic dictionary, New 
York: Oxford University Press, 1982, hlm. 245. 



~  121  ~

ini, maka yang dimaksudkan dengan model dakwah di sini 
adalah pola interaksi dalam aktiviti dakwah yang diharapkan 
boleh menjadi acuan bagi pelaksanaan aktiviti dakwah  sse-
hingga pencapaian matlamat dari proses aktiviti dakwah itu 
akan semakin efektif dan efesien.123

Jika disemak sejarah dan pemikiran dakwah Islami-
yah, maka di dalamnya akan didapati pelbagai model dak-
wah atau pola interaksi dakwah yang boleh dijadikan con-
toh atau acuan bagi pelaksanaan dakwah masa kini dan 
masa hadapan, antaranya adalah model dakwah perse-
orangan (dacwah fardiyyah), dakwah kumpulan (dacwah 
fi’awiyyah), dakwah pendidikan (dacwah tarbawiyyah), dak-
wah perutusan (dacwah bacthiyyah), dakwah korespon-
den (dacwah mukātabah), dakwah pendamaian (dacwah 
islāhiyyah), dakwah organisasi (dacwah mu’assasiyyah),  
dakwah umum (dacwah cāmmah) dan  dakwah bersepadu 
(dacwah muwahhadah). Semua model dakwah ini mempu-
nyai maksud dan cirri khas sepertimana huraian berikut. 

Model Dakwah Perseorangan a. 
Para pakar dakwah memiliki rumusan yang beragam men-
genai dakwah perseorangan (dacwah fardiyyah). cUqail bin 
Muhammad bin Zaid al-Muqtarī mengatakan bahawa dacwah 
fardiyyah adalah mengajak manusia secara seorang-seorang 
(munfaridīn).124 cAbd al-Badīc Syaqr menjelaskan bahawa 
dacwah fardiyyah  adalah penyampaian ajaran Islam yang 
ditujukan kepada seseorang secara berhadapan dan hal ini 

123Zaenal Arifin, Syi’ar Deddy Mizwar,  Purwokerto: STAIN Purwok-
erto Press, 2007, hlm. 24.

124cUqail bin Muhammad Zaid al-Muqtarī, Al-Dacwah al-fardiyyah 
wa ahammiyatuhā  fi tarbiyat al-ajyāl, Yaman: t.pt., 1992,  hlm. 1. 
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boleh berlaku dengan tidak dibuat plan lebih dahulu.125 Wālid 
Kamāl Shukr menjelaskan bahawa dacwah fardiyyah adalah in-
teraksi  pihak dāci dengan madcu secara langsung dan peribadi 
untuk menyampaikan pesan tertentu yang boleh memperku-
kuhkan madcu dengan ajaran Islam dalam pelbagai aspek.126 
Berdasarkan dua definisi ini, maka  dacwah fardiyyah pada 
hakikatnya merupakan  interaksi  antara seorang dāci (pelaku 
dakwah) dengan seorang madcu yang berlaku dalam suasana 
tatap muka dan dialog sehingga sambutan madcu mengenai 
pesan dakwah boleh diketahui segera. Menurut cAbd al-Badīc 
Shaqar, dacwah fardiyyah mengandungi beberapa ciri iaitu;

Perhubungan peribadi merupakan peristiwa yang dialami sa-i. 
ban hari;
Perhubungan peribadi boleh dilakukan kapan sahaja dan mu-ii. 
dah dilakukan oleh sesiapa sahaja  tanpa dihad oleh aturan 
rasmi dan formal; Perhubungan peribadi boleh dilakukan se-
cara rahsia sehingga bebas dari  riya ataupun dalam  suasana 
yang terbuka;
Perhubungan peribadi tidak terlalu banyak ditentukan oleh iii. 
persyaratan sarana;  Percakapan peribadi dapat berlangung 
secara bebas dan terbuka sehingga persoalan peribadi pun 
boleh diungkapkan; 
Terjalinnya perhubungan psikologis akan lebih mudah ter-iv. 
jadi antara daci dan madcu; 
Perhubungan  peribadi  dalam dakwah merupakan salah v. 
satu contoh dakwah yang pernah dilakukan para Nabi. 127   

125cAbd al-Badīc Shaqr, Kaifa nadcu al-nās, Qāhirah: Maktabah Wah-
bah, 1976,  hlm. 25.

126Wālid Kamāl Shukr, t.th, hlm. 4. http://www.saaid.net/book/
open.php? cat=5&book=2756 (20 September 2007).

127cAbd al-Badic Shaqr, 1976, hlm. 25-26.
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Selain ciri tersebut, cAli cAbd  al-Halīm Mahmūd juga menge-
mukakan beberapa ciri khusus dacwah fardiyyah,  sikap dan pe-
rilaku dāci dalam menjalankan model dawah  seperti berikut;
i. Suatu proses dakwah yang melibatkan perilaku verbal 

dan non-verbal;
ii.  Melibatkan pernyataan atau ungkapan yang spontan;
iii.  Perhubungan antara peribadi akan terjadi secara dinamis;
iv. Melibatkan umpan balik peribadi, terjadi interaksi dan 

koherensi, yakni pernyataan yang satu kerana berkaitan 
dengan yang lain  sebelumnya;

v. Melibatkan panduan tata  aturan yang bersifat intrinsik 
dan ekstrinsik; 

vi.  Merupakan tindakan yang persuasif.128 
 

Adapun sikap dan perilaku dāci yang dimaksudkan adalah 
sebagai berikut;

Melakukan amal salih; melaksanakan seluruh kewajiban i. 
dan menjauhi dosa besar, sentiasa mendekatkan diri kepada 
Allah dengan pelbagai  ibadah sunnah dan menjauhi perbua-
tan dosa kecil dan  hina;
Menyatakan secara terus terang bahawa ia adalah seorang ii. 
muslim yang dinyatakan dengan perkataan, perbuatan dan 
kesiapannya melaksanakan amar macrūf dan nahy munkar 
serta jihad di jalan Allah; 
Mengetahui dengan jelas mana sikap lemah lembut dan iii. 
sikap keras ketika berinteraksi dengan madcu, perbezaan 
antara memaafkan, menginsafkan dan menolong; 
Bersikap sabar, penyantun dan tabah terhadap kejelekan iv. 
dan kekurangan madcu;

128cAli cAbd al-Halim Mahmūd, Fiqh dakwah fardiyah, trj., Jakarta: 
Gema Insani Press,  1995, hlm. 25-32.
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Berhati-hati terhadap godaan setan dan senantiasa memo-v. 
hon perlindungan Allah; 
Mempunyai keyakinan yang kukuh bahawa  Allah sentiasa vi. 
mendengar, melihat dan memberikan balasan terhadap apa 
yang dikerjakannya. 129

Pada tahapan aplikasi model dacwah fardiyyah, pelaku dakwah 
boleh menempuh pelbagai langkah operasional. Menurut Wālid  
Kamāl Shukr, dāci  yang menjalankan dacwah fardiyyah boleh me-
nempuh lima fese (al-marhalah), iaitu; 

Dāi. ci  melakukan perkenalan (al-tacāruf) dengan madcu seh-
ingga terwujudnya perhubungan yang akrab; 
Dāii. ci melakukan pemilihan (al-ikhtiyār) orang tertentu yang 
sudah dijalin perhubungan perkenalan (al-tacāruf) dan di-
anggap mampu untuk menyampaikan dakwah  kepada 
orang lain. Pemilihan ini dilakukan untuk menghindari 
kekurangan dacwah fardiyyah yang banyak menghabiskan 
masa dan pemikiran; 
Dāiii. ci membangun perhubungan kasih sayang (al-ta’āluf) 
dengan madcu supaya madcu mudah menerima dakwah 
yang disampaikan dāci;
Dāiv. ci melakukan perubahan  (al-taghyīr) terhadap madcu yak-
ni pembinaan  aqidah yang benar, kefahaman  Islam secara 
syumul,  melakukan amal  salih  secara benar dan ikhlas; 
Melakukan pengarahan  (v. al-mutābacah) atau pengawasan 
terhadap madcu, misalnya pengarahan supaya madcu konsis-
ten melakukan amal salih, menghindari fitnah, membantu 
penyelesaian masalah masyarakat, keluarga dan ekonomi 
mereka. Pengarahan dan pengawasan sangat diperlukan 

129Ibid. hlm. 25-32.
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sebab hati dan pikiran madcu sentiasa berubah.130

Hampir sama dengan pandangan tersebut, Abi cĀsim dan 
Hishām bin cAbd al-Qādir cAli cUqdah juga merumuskan lima  
langkah  yang boleh ditempuh oleh dāci ataupun guru dalam 
menjalankan dacwah fardiyyah yakni; melakukan  pendekatan  
(al-qurb minhu) atau perhubungan akrab dengan “madcu” (mu-
rid); pembinaan “madcu” (murid) secara sungguh-sungguh  (al-
ijtihād fi bināihi),  memberikan pengarahan dan pertolongan 
(al-tawjīh  wa al-icānah) kepada “madcu” (murid) dalam mengh-
adapi pelbagai persoalan, pelurusan dan pengawasan  (taqwīm 
wa murāqabah) terhadap “madcu” (murid),  introspeksi dan dis-
kusi (muhāsabah wa munāqashah) dengan “madcu” mengenai pe-
san dakwah. 131 Selain itu, menurut Mustafā Mashhūr dalam 
bukunya Fiqhud Dakwah sebagaimana dihuraikan oleh Hilman 
Rosyad dijelaskan bahawa  dacwah fardiyyah boleh dilakukan 
dengan beberapa  langkah seperti berikut;

Berupaya untuk menjlin perhubungan dan mengenal den-i. 
gan setiap orang yang hendak didakwahi dengan baik. Up-
aya ini dilakukan untuk menarik simpati madcu sehingga 
lebih terbuka dan siap menerima pesan dakwah. Pembi-
naan komunikasi perlu dilakukan secara intensif sehingga 
madcu mengenal dāci sebagai  orang yang mudah berteman 
dan berkomunikasi. 
Membangkitkan iman yang mengendap dalam jiwa. Pembi-ii. 
caraan hendaklah tidak diarahkan langsung pada masalah 
iman, namun madcu sepatutnya diajak bicara mengenai 

130Wālid Kamāl Shukr, t.th, hlm. 16-30. http://www.saaid.net/
book/open.php? (20 September 2007).

131Abi cĀsim dan Hishām bin cAbd al-Qādir cAli cUqdah, Dawru al-murab-
bi fī al-dacwah  al-fardiyyah, hlm. 7-53. http://www.t3abir.com/vb/
showthread.php?t=5764 (20 March 2007).
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masalah keimanan dengan memanfaatkan kondisi tertentu 
dan berlaku secara alamiah. Melalui pembicaraan yang ber-
laku secara alamiah masalah yang dipaparkan akan mudah 
mendapatkan sambutan pihak madcu. Dari sambutan itu ke-
mudian dilanjutkan dengan meningkatkan gairah keimanan 
madcu dengan harapan gairah keimanan ini akan memotivasi 
madcu untuk mencari jalan penyelesaian atas permasalahan 
yang dihadapi. 
Membantu memperbaiki keadaan iii. madcu dengan memperke-
nalkan  perkara-perkara yang mengandungi nilai ketaatan 
kepada Allah dan pelbagai bentuk ibadah yang diwajibkan. 
Pada tahap ini madcu perlu  dibekali dengan bahan bacaan 
yang sederhana dan persekitaran (masyarakat) yang baik agar 
nilai-nilai yang telah tertanam tidak rosak sambil meneladani 
kehidupan orang-orang salih. Mutabacah pada tahapan ini 
perlu dilakukan dengan penuh kesabaran sehingga  madcu da-
pat dibimbing ke jalan dakwah .
Menjelaskan kepada iv. madcu mengenai pengertian ibadah se-
cara  syumul agar memiliki kefahaman yang sahih mengenai 
ibadah dan niat yang benar berdasarkan syara’. Oleh itu, perlu 
dipaparkan bahawa ibadah bukan hanya dalam erti melak-
sanakan rukun Islam sahaja, tetapi mengandungi pengertian 
yang luas sehingga setiap ketundukan seorang hamba kepada 
Allah dengan mengikuti dan menjalankan segala aturan-Nya  
bernilai ibadah. 
Menjelaskan kepada v. madcu bahawa beragama tidak cukup 
hanya dengan keislaman diri sendiri,  menjalankan kewajiban 
ritual, berperilaku baik dan tidak menyakiti orang lain, me-
lainkan  mesti berusaha menghadapi dan mencari jalan penye-
lesaian terhadap pelbagai masalah yang sedang dihadapi orang 
lain. Pada tahapan ini perlu diberi kesedaran bahwa persoalan 
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Islam bukan hanya urusan persorangan melainkan urusan 
tanggung jawab setiap muslim terhadap agamanya. Perbin-
cangan ini dilakukan agar madcu  mahu berpikir secara serius 
tentang bagaimana cara menunaikan tanggung jawabnya.
Menjelaskan kepada  vi. madcu mengenai kewajiban mengem-
ban amanah umat dan permasalahannya. Kewajiban ini tidak 
mungkin ditunaikan secara individu sahaja. Masing-masing 
orang secara terpisah-terpisah tidak akan mampu mengem-
ban amanah itu. Oleh itu, perlu sebuah jamaah yang memadu-
kan potensi semua individu untuk memikul kewajiban berat 
tersebut. Pada tahapan ini  madcu  perlu disedarkan mengenai 
pentingnya amal jama’i dalam menyelesaikan tugas dakwah. 
Menyedarkan vii. madcu mengenai kepentingan sebuah jamaah. 
Pembicaraan mengenai hal ini memang bukanlah perkara 
mudah sehingga perlu disampaikan dengan hikmah dan ar-
gumentasi yang meyakinkan. Sebab, pada tahapan ini kepada 
madcu  perlu diberitahukan bahwa sebelum bergabung dengan 
sebuah jamaah perlu diselidiki perjalanan jamaah tersebut. 
Jangan terburu buru menentukan pilihan terhadap sebuah 
jamaah yang akan  mendakwahkan dasar-dasar Islam.132 

Model  Dakwah Kumpulanb. 
Model “dakwah kumpulan” atau  dacwah fi’awiyyah  dibina ber-
dasarkan makna fi’ah atau fi’awiyyah”  sebagai sifat bagi  kata 
dacwah.  Kata  fi’ah  dalam surah  al-Baqarah  ayat 249, mengi-
kut al-Razi boleh dimaknakan kepada fi’ah qalīlah dan fi’ah 
kathīrah Fi’ah dalam jumlah 20 orang dinamakan dengan  “fi’ah 
qalīlah” (kumpulan kecil). Manakala fi’ah  lebih dari 20 orang 

132Hilman Rosyad, Kiat Praktis dakwah fardiyah. http://kaderisasi.
pks.or.id/ (15 Januari 2008).
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disebut  fi’ah kathiīrah (kumpulan besar).133 Kumpulan orang 
sama ada dalam jumlah kecil mahupun besar akan dinamakan 
“kumpulan” jika di antara mereka ada suatu ikatan tertentu. 
David Krech menjelaskan bahawa yang dinamakan “kumpu-
lan” (group) bukanlah setakat kumpulan orang tanpa ikatan 
apapun, tetapi  memiliki beberapa ciri seperti  perhubungan 
psikologis antara individu, masing-masing individu merasa 
diri bahagian dari kumpulan dan ada aturan yang mesti ditaa-
ti dalam mencapai satu tujuan kumpulan sama ada kumpulan 
besar ataupun kecil.134

Istilah  dacwah fi’awiyyah menurut  cAbd al-Badīc Shaqr ada-
lah  proses dakwah yang ditujukan kepada madcu  sama ada 
kumpulan kecil mahupun besar seperti suatu pertemuan da-
lam majlis tertentu; pertemuan diskusi yang dilakukan oleh 
para tokoh masyarakat; pertemuan pengkajian ilmiah dan 
pertemuan lainnya. Ia juga menambahkan bahawa dacwah 
fi’awiyyah  ada beberapa ciri iaitu ;135 i.  Madcu  berupa kum-
pulan kecil atau  besar ;  ii. Jika madcu-nya kumpulan kecil, 
maka suasana dakwah berlaku secara tatap muka dan dialogis 
sehingga tanggapan madcu  dapat diketahui seketika itu juga; 
iii. Jika madcu sebagai kumpulan besar, maka suasana dakwah 
juga berlaku secara tatap muka,  tetapi bersifat monolog seh-
ingga tanggapan madcu  sukar diketahui seketika itu ; iv. Kum-
pulan madcu bermacam-macam sesuai dengan bentuk kegia-
tan yang diselenggarakan ; v. Media, metode  dan matlamat  
dakwah boleh ditentukan berdasarkan pertimbangan kondisi 
madcu dan bentuk  aktiviti dakwah yang akan dilakukan. 

133Muhammad Fakhr al-Dīn al-Rāzī, 1994, Mafātīh al-ghayb, juz 4, 
Bayrūt : Dār al-Fikr, hlm. 200.

134David Krech, et al., 1982, Individual in Society, Barkeley, Univer-
sity of California Press, hlm. 366-403.

135cAbd  al-Badic   Shaqr,  1976, hlm. 25.
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Berdasarkan pandangan tersebut, maka dacwah fi’awiyyah 
merupakan proses dakwah yang berlaku antara dāci dan madcu  
sama ada dalam kumpulan kecil mahupun dalam kumpulan 
besar. Jika madcunya dalam kumpulan kecil maka tanggapan  
madcu terhadap pesan yang disampikan pun dapat segera di-
ketahui. Sebaliknya, jika madcu dalam kumpulan besar maka 
tanggapan madcu menngenai pesan dakwah sukar diketahui 
seketika itu juga. Dacwah fi’awiyyah boleh berlangsung dengan 
madcu dalam kumpulan kecil (fi’ah qalīlah) dengan suasana dia-
logis atau dengan madcu dalam kumpulan besar (fi’ah kathīrah) 
dengan suasana monologis. Selain itu,  pemilihan pesan yang 
disampaikan dalam konteks dacwah fi’awiyyah didasarkan atas 
pertimbangan pemasalahan hidup madcu (fi’ah) dengan meli-
hat segi tingkatan kefahaman,  sikap, latar belakang, matla-
mat ataupun ciri khusus yang dimiliki oleh kumpulan madcu.  
Metode dan media    dacwah  fi’awiyyah  boleh digunakan media 
lisan, tulisan dan perbuatan; dengan nasihat, wasiat, bimb-
ingan, bantuan, keteladanan perilaku dan diskusi. Pemilihan 
dan penggunaan semua itu tentu perlu diselaraskan dengan 
pesan, matlamat dan  persmasalahan yang sedang dihadapi 
oleh  fi’ah   sebagai  madcu. 

c.   Model  Dakwah Pendidikan. 
Model dakwah pendidikan (dacwah tarbawiyyah) yang dimak-
sudkan di sini adalah suatu model pelaksanaan  dacwah yang 
tertakluk kepada pelaksanaan sistem pendidikan (tarbiyah) 
atau pengajaran (taclīm) sama ada berkenaan dengan proses 
belajar mengajar mahupun pembangunan dan pembinaan in-
stitusi pendidikan (pengajaran). Sebab, pelaksanaan  pendidi-
kan (tarbiyah) dan pengajaran (taclīm) merupakan bahagian 
dari usaha dacwah di mana peranan guru boleh dikata sama 
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dengan peranan daci sebagai agen perubahan sosial sehingga 
umat memperoleh pencerahan sesuai dengan ajaran Islam.136 
Oleh itu, dalam perspektif dakwah guru boleh dipandang se-
bagai daci, murid sebagai  madcu, matapalajaran sebagai  pesan 
dakwah, metode pendidikan dan pengajaran sebagai metode 
dakwah, media pendidikan sebagai media dakwah. Semua ini 
boleh juga disebut sebagai bahagian dari model dakwah pen-
didikan (dacwah tarbawiyyah). 

Model dakwah pendidikan atau pengajaran pada asasnya 
merupakan model dakwah yang dikembangkan dari sejarah 
dakwah Rasulullah s.a.w. Model dakwah melalui pendidikan 
(tarbiyah) dan pengajaran (taclīm) ini dilakukan Nabi s.a.w ber-
samaan dengan masuknya Islam di kalangan para sahabat.137  
Nabi s.a.w memilih rumah sahabat  Al-Arqam bin Abi Arqam 
sebagai  institusi pendidikan dan pengajaran untuk menyam-
paikan dakwah. Di rumah al-Arqam inilah cUmar bin Khattab 
berikrar masuk Islam pada tahun ke-6 dari masa kenabian. 
Masuknya cUmar menjadi penting bagi memperkukuh kekua-
tan dakwah Nabi s.a.w. Sebab, pada saat itu cUmar ialah orang 
yang sangat ditakuti dan disegani di Jazirah Arab. Sejak saat itu 
Nabi s.a.w memperoleh sokongan besar untuk berdakwah se-
cara terbuka. Selain rumah al-Arqam, ada beberapa tempat lain 
yang juga dijadikan sebagai sarana dakwah melalui pendidikan 
dan pengajaran. Antaranya adalah rumah Nabi sendiri, masjid 
dan di rumah para sahabat lainnya.138 Oleh itu, model dakwah 
pendidikan bukan hanya setakat aktiviti belajar mengajar atau 

136Ghazali Darussalam, Dinamika ilmu dakwah Islamiah, Kuala 
Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 1996, hlm. 
155-190.  

137Munzier Suparta dan Harjani Hefni (Ed.),  2003,  hlm. 22.
138Ali Mustafa Yaqub, Sejarah dan metode dakwah Nabi, Jakarta : 

Pustaka Firdaus, 2000, hlm. 131-137.
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interaksi antara guru (dāci) dan murid (madcu), tetapi pembangu-
nan dan pembinaan institusi sebagai tempat berlakunya belajar 
mengajar juga merupakan  sebahagian daripada model dakwah 
ini.139 Sebab, dengan adanya institusi akan memudahkan ber-Sebab, dengan adanya institusi akan memudahkan ber-
lakunya belajar mengajar secara selesa dan sistematis. Kini, dak-
wah model pendidikan semakin berkembang mulai dari tingkat 
tandika, dasar, menengah, perguruan tinggi hingga ke program 
pascasarjana. 

d.  Model  Dakwah Perutusan
Model dakwah perutusan disebut juga dacwah bacthiyyah. Kata 
bacthah atau bacthiyyah sebagai sifat  bagi kata dacwah sering diter-
jemahkan ke dalam bahasa Melayu (Indonesia) dengan “perutu-
san”. Jadi, model dacwah bacthiyyah adalah model dakwah yang 
dilakukan melalui perutusan orang tertentu untuk menyampai-
kan dakwah. Pelaku dakwah (dāci) dalam konteks dacwah bacthi-
yyah secara struktural adalah; pihak yang mengutus (al-bācith) 
dan orang yang diutus (al-mabcūth). Pihak yang mengutus tidak 
berjumpa langsung dengan madcu, manakala yang berjumpa 
langsung dengan madcu adalah pihak yang diutus (al-mabcūth). 
Model dakwah bacthah ini sesuai dengan diutusnya para Nabi di 
mana Allah bertindak sebagai al-bacith  dan para Nabi sebagai 
pihak yang diutus (al-mabcūth). Oleh itu, dalam dacwah bacthiyyah 
pihak yang diutus (al-mabcūth) berperanan sebagai daci sehingga 
ia (al-mabcūth) mestilah orang yang memenuhi syarat sebagai daci, 
sekurang-kurangnya benar-benar dapat mewakili dan membawa 
pesan dari pihak yang mengutus  (al-bācith) kepada madcu. Selain 
itu, dacwah bacthiyyah juga merupakan pengembangan dari seja-
rah dakwah Nabi s.a.w di mana dalam melakukan dakwah terka-

139cAli bin Nāyif Shahūd, Al-Mufassal fī fiqh al-dacwah ilā Allāh Tacālā 
(1), t.tp: t.p, 1428 H, hlm. 7.
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dang baginda tidak secara langsung berhadapan dengan madcu, 
melainkan dengan perutusan para sahabat  untuk menyebarkan 
misi Islam sekaligus memperbanyak jumlah pengikut di wilayah 
tertentu. 

Sebagai contoh adalah Nabi s.a.w mengutus Mush’ab bin Umar 
oleh Nabi s.a.w ke Yatsrib (Madinah),  cĀli bin Abi Tālib ke Khai-
bar dan Yaman, Abu cUbaid binAl-Jarrah ke Najrān, Mucadh bin 
Jabal ke Makkah untuk mengajar  al-Qur’ān dan agama Islam di 
sana; dan  ‘Attab bin Usayd yang diutus sebagai Gabenor Makkah 
selepas  penaklukan (Fath Makkah).  Nabi s.a.w juga menjalankan 
dacwah bacthiyyah ke Najd dengan mengutus jamaah dakwah di 
bawah pimpinan al- Munzir bin Amr. Jamaah dakwah ini diikuti 
oleh 70 orang  sahabat dan kebanyakan di antara mereka adalah 
ahli al-Qur’ān.140 Dalam konteks  masa kini, pengiriman “duta 
besar”, “konsul jenderal”,  diplomat dan sebagainya boleh di-
pandang sebagai bahagian dari praktik model dacwah bacthiyyah. 

e.  Model Dakwah Korespondensi
Dakwah korespondensi (dacwah mukātabah) merupakan model 
dakwah di mana pesan dakwah disampaikan kepada madcu den-
gan menggunakan surat-menyurat. Berkenaan dengan model 
dakwah korespondensi ini, Nabi s.a.w pernah  mengirimkan 
surat  kepada para raja di sekitar Jazirah Arab. Kandungan su-
rat Nabi s.a.w adalah ajakan kepada raja  untuk memeluk Islam 
sekaligus memerintahkan rakyatnya mengikuti ajaran Islam.  
Surat Nabi s.a.w pada waktu itu juga mengandungi chop den-
gan nama Muhammad Rasulullah.141 Dalam dakwah korespon-
densi ini, meskipun Nabi s.a.w juga mengutus seseorang sebagai 

140Ali Mustafa Yaqub, 2000,  hlm. 166-172.
141cAbd al-Wahhab cAbd al-Salām Tawīlah dan Muhammad Amin 

Shākir Hilwānī, cĀlamiyyah al-Islām wa rasāil an-Nabiy ilā al-mulūk wa 
al-umarā’, Dimasyq: Dār  al-Qalam,  t.th,  hlm. 89.
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pembawa surat, namun dakwah semacam ini tidak dipandang  
sebagai dacwah bacthiyyah,  kerana substansi  pesan dakwah 
sudah dicantumkan dengan jelas   di dalam surat. Manakala 
pembawa surat tugas utamanya hanyalah setakat menyampai-
kan surat, kecuali pihak madcu berupaya mencari informasi lain 
pada pihak pembawa surat. 

Pengamalan dakwah korespondensi ini adalah antara 
model dakwah yang mulai diterapkan Nabi s.a.w selepas per-
janjian Hudaibiyah. Sejumlah surat yang pernah dikirim-
kan oleh Rasulullah s.a.w adalah surat kepada Negus 
(Maharaja Habshah), Heraclius (Kaisar Romawi Timur), 
Abroes bin Harmaz bin Anusyirwān (Maharaja Persia),  
al-Muqauqis (Penguasa Qibti di Mesir), Al-Hāris bin Abi Shāmir al-
Ghisāni (Penguasa Damaskus), Hauzah bin Ali al-Hanafī (Pengua-
sa Yamamah), al-Munzir bin Sawi At-Tamīmī (Penguasa Bahrain) 
dan Jaifar dan cAbd (keduanya adalah putera Julandī, Penguasa 
Oman).142 Model dakwah korespondensi yang pernah dipraktik-
kan Rasulullah s.a.w ini merupakan sesuatu yang sangat penting 

142Pembawa surat Nabi s.a.w kepada Negus (Najashi), Raja Hab-
shah adalah cAmr bin Umayyah al-Kinānī al-Damarī (w.55 H/675 M). 
Pembawa surat Nabi s.a.w kepada Heraclius (Kaisar Romawi Timur) 
adalah Dihyah bin Khalīfah al-Kalbi al-Khazrājī (W. 45 H/665 M). Pem-
bawa surat Nabi s.a.w kepada Abroes bin Harmaz bin Anusyirwan 
(Maharaja Persia) adalah cAbd’Llāh bin Huzafah bin Qis al-Sahamī 
al-Qurshī (W.33 H/ 653 M). Pembawa surat Nabi s.a.w kepada al-
Muqauqis (Penguasa Qibti di Mesir) adalah Hatib bin Abi Baltacah al-
Lukhmī (W.30 H/650 M). Pembawa surat Nabi s.a.w kepada Al-Haris 
bin Abi Shāmir  al-Ghisānī (Penguasa Damaskus) adalah Syujac bin 
Wahab al-Asadi.  Pembawa surat Nabi s.a.w kepada Hauzah bin cAli 
al-Hanafī (Penguasa Yamamah) adalah Salīt  bin cAmru bin cAbd ash-
Shams al-cAmīrī. Pembawa surat Nabi s.a.w kepada al-Munzir bin Sāwi 
(Penguasa Bahrain) adalah al-cAla’ bin cAbd’Llāh bin cImād al-Haramī 
(W. 21 H). Pembawa surat Nabi s.a.w kepada Jaifar dan cAbd (keduan-
ya adalah putera Julandi, Penguasa Oman) adalah cAmru bin al-cAs 
(W. 43 H/664 M) (Hilwāni, t.th., hlm. 87-155).
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dalam penyampaian  dakwah sampai ke hari ini, tanpa mengambil 
kira apakah surat yang dikirim itu dibalas oleh madcu ataupun tidak. 
Kini model dakwah korespondensi bentuknya semakin berkem-
bang di mana pesan dakwah bukan hanya ditulis di atas selembar 
surat  yang dikirim melalui sipembawa surat, tetapi boleh juga dis-
ampaikan melalui  media   masa, surat khabar ataupun internit 
sehingga boleh juga dianggap sebahagian dari aktiviti dacwah bi 
al-kitābah (dakwah dengan tulisan) dengan menggunakan  media.

Model Dakwah Pendamaian f. 
Antara tugas dāci adalah berupaya menciptakan suasana damai di 
kalangan umat manusia. Sebab, dalam sejarah kehidupan manusia 
sentiasa berlaku perseteruan, pertikaian dan konflik sama ada 
yang berlaku antara individu dan keluarga mahupun antara 
kumpulan masyarakat, etnik, suku, kabilah bahkan antara negara 
sekalipun. Atas kenyataan inilah seorang dāci perlu menjalankan 
dakwah pendamaian (dacwah  islāhiyyah)143 Model dakwah 
pendamaian seperti ini sering dipraktikkan oleh Nabi s.a.w 
sendiri. Antara contohnya adalah usaha baginda mendamaikan 
antara dua orang yang berhutang (Kacab bin Mālik dengan Ibnu 
Abī Hadrad), mendamaikan kemarahan antara angota keluarga 
seperti meleraikan rasa marah cAli terhadap  Fatimah Zahrā, 
mendamaikan konflik antara kabilah Aus dan Kazraj yang sudah 
lama berlaku144 atau mendamaikan antara pelbagai suku sebelum 
baginda diangkat sebagai rasul di mana masing-masing suku 
mengakui dirinya lebih berhak untuk meletakkan hajar aswad 
pada tempatnya. 

Secara bahasa dacwah islāhiyyah adalah dakwah untuk 
143Al-Qur’ān, Al-Nisā’ 4: 114 dan  Al-Hujarāt (49): 9-10. 
144Al-Qur’ān, Ali cImrān : 103. Lihat juga Fahd bin Farīj al-Mu-

cla al-Balwī, 1428 H, hlm. 13-14. http://albluwe. com/~uploaded 
/8596/1193772526.doc (27 September 2007).
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mendamaikan dan menghapus perseteruan dan kerosakan 
antara kedua pihak yang bertikai. Sebab, ungkapan asla-
hahu (membaiki sesuatu atau mendamaikannya) mengikut 
Muhammad Farīd Wajdi adalah lawan dari afsadahū (mero-
saki sesuatu).145 Selain itu, terkadang dacwah islāhiyyah juga 
boleh dimaknakan dengan usaha pembaikan kondisi umat 
sama ada aqidahnya mahupun pola hidup mereka sehingga 
sesuai dengan tuntunan ajaran Allah seperti mana dalam 
kisah Nabi Shucib dengan kaumnya.146

  Secara istilah dakwah pendamaian (dacwah islāhiyyah) 
mengikut Fahd bin Farīj al-Mucla al-Balwi dalam kitabnya 
Fann al-islāh baina al-nās tertakluk kepada tiga pengertian  
al-islāh, iaitu;  i. Al-islāh adalah usaha mewujudkan keadi-
lan antara dua pihak yang bertikai sekaligus menghapus 
perseteruan dan perbezaan dengan sikap rela dan kepatu-
han yang dapat mengakhiri kemarahan, sakit hati dan rasa 
dendam; ii. Al-islāh adalah usaha antara sesama manusia 
untuk tujuan kedamaian sehingga menumbuhkan kebaji-
kan, bukan seperti tukang upat yang berusaha untuk men-
imbulkan kerosakan sesama manusia; iii. Dengan mengutip 
pendapat al-Qādi Iyas bin Mucāwiyah, Fahd bin Farīj meru-
muskan bahawa al-sulh adalah saling mengalah di antara 
kedua pihak (yang bertikai) mengenai hak masing-masing 
untuk mencapai al-islāh. Istilah al-islāh juga dianggap sama 
dengan al-tawassut atau  al-wasatah  iaitu peranan (pelaku 
dakwah) bagi memudahkan komunikasi antara individu un-
tuk mendamaikan pertikaian di antara mereka.147 

145Muhammad Farīd Wajdi, Dāirah macārif al-qarn wa al-cishrūn, 
jilid 5, Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th., hlm. 541.

146Al-Qur’ān, Hūd 11: 88.  
147Fahd bin Farīj al-Mucla al-Balwi, 1428 H, hlm. 7-8. http://alblu-

we.com/ (27 September 2007).
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Berkenaan dengan pelaksanaan dacwah islāhiyyah, pelaku 
dakwah perlu memperhatikan beberapa aturan sama ada 
sebelum  berlaku al-islah,  ketika proses         al-islāh sedang ber-
laku mahupun selepas berlaku al-islāh. Hal ini penting, sebab  
al-islāh dijangka akan berjaya apabila aturannya boleh diak-
tualkan oleh pelaku dakwah secara berpatutan. Sebaliknya 
al-islāh akan menjadi gagal apabila pelaku dakwah melang-
gar aturan itu.  Antara aturan pelaksanaan  al-islāh menurut 
Fahd bin Farīj adalah; 

Mengetahui dengan tepat sebab terjadi konflik, tuntutan, i. 
pelaku dan jaringan pihak yang berkonflik;
Cergas melihat celah campur tangan dan langkah penye-ii. 
lesaian;
Campur tangan  penyelesaian tidaklah dituntut mesti ber-iii. 
jaya;
Berdo’a kepada Allah supaya mudah menjalankan proses iv. 
al-islāh sehingga memperoleh kejayaan;  
Memilih waktu yang tepat, tidak terburu-buru, ber-v. 
tahapan, tidak putus asa, menjaga rahsia kedua pihak, 
jelas, jujur dan tegas;
Dibolehkan “berdusta” untuk kepentingan vi. al-islāh (pen-
damaian); 
Menjaga kekhuatiran dan ketenangan hati kedua pihak vii. 
yang bertikai;
Mengangkat harkat dan martabat pihak yang bertikai;viii. 
Menghindari hal-hal yang boleh menjejaskan perdamaian ix. 
di antara kedua pihak; 
Dalam setiap langkah sentiasa memberikan nasihat dan  x. 
mengingatkan akibat buruk pertikaian; 
Cergas mendengar, menemani, mengambil, memberi dan xi. 
mengolah informasi dari kedua pihak; 
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Waspada terhadap pelbagai cabaran dan menyiapkan per-xii. 
siapan yang diperlukan; 
Bersikap neutral dan adil;xiii. 
Waspada terhadap kemungkinan perbezaan pandangan xiv. 
yang datang dari pihak lain ketika berkomunikasi  dengan 
pihak yang bertikai;
Siap melakukan pengawalan sampai berakhirnya xv. 
pertikaian;
Memperkukuh perhubungan dengan orang-orang yang  xvi. 
mewakili kedua pihak yang bertikai; 
Menghindari pihak yang tidak patut diajak dalam xvii. al-islāh 
dan meminta bantuan kepada pihak lain yang diangap 
boleh membantu menyelesaikan pertikaian; 
Menghadapi pertikaian dengan tenang dan lembut sambil xviii. 
berusaha memperkecil kemarahan kedua pihak;
Mengetahui keperibadian pihak yang bertikai; xix. 
Menyusun langkah-langkah, tujuan dan proses penyelesa-xx. 
ian; 
Melakukan lobi individu  kedua pihak; xxi. 
Menyusun format mengenai yang disepakati dan yang xxii. 
tidak disepakati;
Membuatkan pertemuan yang dihadiri oleh kedua pihak xxiii. 
yang bertikai;
Ketika sudah ada kesepakatan pendamai (xxiv. dāci) perlu men-
gajak kedua pihak untuk menjaga kesepakatan; 
Kesepakatan perlu diikat dalam suatu perjanjian yang di-xxv. 
saksikan (ditandatangani) bersama;
Pelaku dakwah sebagai xxvi. muslih (juru damai) perlu memi-
liki kecekapan dalam berkomunikasi, menerima dan 
mempengaruhi orang lain, perhubungan dengan pelbagai 
pihak; kecekapan mendengar dan diam; kecekapan mem-
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beri nasihat dan musyuarat; kecakapan menyelesaikan 
masalah, menciptakan sesuatu yang baru sebagai alter-
natif penyelesaian dan kemampuan mengambil kesimpu-
lan.148   

Berdasarkan  huraian tersebut model dacwah islāhiyyah 
yang dikehendaki di sini  adalah model dakwah yang dilaku-
kan untuk mewujudkan perdamaian antara para pihak yang 
sedang bertikai, berseteru atau berkonflik sehingga boleh 
menghapus rasa marah dan dendam. Oleh itu, dalam konteks 
maskini dakwah pendamaian (dacwah islāhiyyah) serupa den-
gan  usaha penyelesaian konflik   (hillun al-nizāc)  sama ada 
konflik itu dalam skala kecil (individu dan keluarga) mahupun 
dalam skala besar (antara suku dengan suku, kabilah dengan 
kabilah ataupun antara  negara dengan negara).

 Model Dakwah Organisasi   g. 
Sebelum dibincangkan lebih dalam mengenai model dakwah 
organisasi (dacwah mu’assasiyyah), perlu dipahami lebih da-
hulu makna organisasi. Kata “organisasi” yang berasal dari 
kata organization (Bahasa Inggeris) secara literal sama dengan 
“pertubuhan” atau dalam Bahasa Arab sering disebut den-
gan mu’assasah. Menurut Kamus Dewan, organisasi adalah 
“kesatuan (susunan dsb) yang terdiri daripada bahagian-ba-
hagian (orang dll) di dalam suatu pertubuhan (perkumpulan, 
perbadanan dll) untuk tujuan-tujuan tertentu (kepentingan 
bersama)”.149

M. Syafa’at Habib berpandangan bahawa dalam organisasi 
diperlukan   keteraturan, kesatuan, kordinasi dan keselarasan 

148Ibid.
149Teuku Iskandar, 1994, hlm. 879.
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secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan”.150 Oleh itu, 
dakwah sebagai bahagian dari aktiviti umat Islam juga berhajat 
kepada organisasi, kerana perjuangan dakwah melalui organ-
isasi akan lebih terarah, teratur dan selaras shingga tujuan 
dan kepentingan bersama pun akan lebih  mudah diraih.151 

Ketika dakwah dijadikan sebagai plan organisasi tertentu, 
maka model pelaksanaan dakwah akan dibina sesuai dengan 
aturan dan kebijakan organisasi itu. Mengikut M. Syafa’at 
Habib, model dakwah melalui organisasi boleh dibina dengan 
mengikuti beberapa bentuk organisasi antaranya; i. Organisa-
si yang mempergunakan “garis organisasi”; ii. Organisasi yang 
mempergunakan “garis dan petugas organisasi”; iii. Organ-
isasi berdasarkan “tugas atau fungsi”; iv. Organisasi pimpinan 
kolektif; v. Organisasi berdasarkan projek.152 Semua bentuk 
organisasi ini boleh digunakan dalam menjalankan dakwah.

Pelbagai bentuk organisasi tersebut biasanya diberikan 
nama dan ciri khas tertentu sesuai keperluan, matlamat, 
kondisi madcu dan konteksnya. Di Mesir misalnya ditubuh-
kan organisasi  Ikhwān al-Muslimīn oleh Hasan al-Banna, di 
mana organisasi ini memberi pengaruh yang cukup besar 
terhadap kebangkitan dunia Islam. Di Indonesia  ditubuh-
kan beberapa organisasi yang mempunyai orientasi dakwah 
antaranya; PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), Muham-
madiyah, NU (Nahdhatul Ulama) dan PERSIS (Persatuan 
Islam), PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), MASYUMI 
(Majlis Syura Muslimin Indonesia),  HPII (Himpunan Pemu-
da Islam Indonesia), PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), 
Pemuda PUSA,  K.I (Kasyafatul Islam), SPIA (Serikat Pemuda 

150M. Syafa’at Habib, 1982,  hlm. 181.
151Zaenal Arifin, 2007, hlm. 64.
152M. Syafa’at Habib, 1982,  hlm. 182-188.



~  140  ~

Islam Aceh) yang dirubah menjadi PERAMIINDO (Pergera-
kan Angkatan Muda Islam Indonesia), API (Angkatan Pemu-
da Indonesia), IPI (Ikatan Pemuda Indonesia) yang kemudian 
berubah nama menjadi BPI (Barisan Pemuda Indonesia), PRI 
(Pemuda Republik Indonesia) dan PESINDO (Pemuda Sosia-
lis Indonesia),153 MUI (Majlis Ulama Indonesia), DDI (Dewan 
Dakwah Indonesia) dan lain-lain.154 Di Malaysia, juga banyak 
ditubuhkan organisasi (institusi) yang berorientasi dakwah 
sama ada organisasi kerajaan mahupun non-kerajaan.155 

153PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia) secara nasional adalah 
organisasi yang berasaskan pada faham sosialis-komunis yang ber-
canggah dengan ajaran Islam. Para tokoh muda Aceh waktu itu asas 
perjuangan mereka melalui organisasi adalah Islam manakala PESIN-
DO secara nasional berfaham sosialis-komunis. Hal ini jelas bercang-
gah dengan ajaran Islam. Namun, dengan segala pertimbangan mer-
eka mahu membentuk PESINDO di bawah pimpinan A. Hasjmy, tetapi 
asasnya bukan faham sosialis-komunis. Mereka membentuk PESIN-
DO dengan berasaskan pada ajaran Islam sesuai dengan agama dan 
adat istiadat masyarakat Aceh. Sebab, kalau mereka tidak membentuk 
PESINDO di Aceh, dikhawatirkan akan ada “golongan lain” yang akan 
membentuk PESINDO dengan faham sosialis-komunis (A. Hasjmy, 
Semangat merdeka 70 tahun menempuh jalan pergolakan & perjuangan 
kemerdekaan, Jakarta: Bulan Bintang,  1985, hlm. 232-236). 

154A. Hasjmy, Bunga rampai revolusi dari tanah Aceh, Jakarta: Bu-
lan Bintang, 1978b, hlm. 40;  A. Hasjmy, 1985, hlm. 76, 82, 161, 228 
dan 239; A. Hasjmy, Peranan Islam dalam perang Aceh dan perjuangan 
kemerdekaan Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1976a, hlm. 76-78;  
A. Hasjmy, Perang gerilya dan pergerakan politik di Aceh untuk merebut 
kemerdekaan kembali, Banda Aceh: Majlis Ulama Propinsi Daerah Is-
timewa Aceh, 1980a, hlm. 44-46; A. Hasjmy, 1974, hlm.  394-400.   

155Di Malaysia, organisasi kerajaan mempunyai peranan penting 
dalam bidang dakwah yang dibahagikan kepada dua peringkat, iaitu 
peringkat pusat (Jabatan Agama Negeri Persekutuan) dan peringkat 
negeri.  Di peringkat pusat terdapat JAKIM (Jabatan Kemajuan   Islam 
Malaysia), YADIM (Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia) dan IKIM (In-
stitut Kefahaman Islam Malaysia). Manakala di peringkat negeri  ditu-
buhkan  jabatan agama Islam contohnya;  JAHEAIK (Jabatan Hal Eh-
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Semua organisasi ini mempunyai plan aktiviti dan strategi 
dakwah sesuai kebijaksanaan oraganisasi masing-masing. 
Namun, secara umum semua organisasi ini mempunyai se-
mangat dan ruh yang sama dalam bidang dakwah, iaitu beru-
paya mewujudkan perubahan di tengah-tengah umat Islam 
dan umat manusia pada umumnya menuju kemajuan, keda-
maian dan kesejahteraan sesuai dengan ajaran Islam. 

h.  Model Dakwah Umum
Dakwah umum (dacwah cāmmah) adalah dakwah yang dilaku-
kan di mana pelaku dakwah (dāci) seorang diri dan madcu-
nya orang banyak. Hal ini boleh berlaku dengan tidak ber-
tatap muka dan monolog atau boleh berlaku dengan bertatap 
muka  dan monolog seperti ceramah umum.156  Praktik dak-
wah umum yang tidak bertatap muka dan monolog boleh di-
lakukan dalam pelbagai bentuk dengan menggunakan media 
masa seperti menulis di surat khabar, journal dan buku atau 
dengan menggunakan media elektronik seperti pita suara, ce-

wal Agama Islam Negeri Kedah), JAHEAIP (Jabatan Hal Ehwal Agama 
Islam Negeri Perlis), JAIPP (Jabatan Agama Islam Pulau Pinang), 
JAWI (Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan), JAIS (Jabatan 
Agama Islam Selangor), JAHEAINS (Jabatan Hal Ehwal Agama Islam 
Negeri Sembilan), JAIM (Jabatan Agama Islam Melaka), JAIJ (Jaba-
tan Agama Islam Johor), JAHEIK (Jabatan Hal Ehwal Agama Islam 
Kelantan), JAIP (Jabatan Agama Islam Pahang), JAHEAT (Jabatan 
Hal Ehwal Agama Terengganu) dan JAIPk (Jabatan Agama Islam Per-
ak). Selain itu, juga terdapat NGO (Non-Government Organization) 
antaranya; ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia), PKPIM (Persatuan 
Kebangsaan Pelajara Islam Malaysia), PUM (Persatuan Ulama Malay-
sia), JIM (Jamaah Islah Malaysia), PERKIM (Pertubuhan Kebajikan 
Islam Malaysia), PDFM (Persatuan Darul Fitrah Malaysia), KIMMA 
(Kongres India Muslim Malaysia) dan MACMA (Malaysian Chinese 
Muslim Association) (Ab Aziz Mohd Zin, et al., Dakwah Islam di Malay-
sia, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2006, hlm. 120-231). 

156Asep Muhiddin, 2002, hlm. 212.
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ramah monolog di radio, televisyen ataupun internit di mana 
melalui media ini orang banyak (madcu) boleh menerima pe-
san dakwah. Dakwah umum boleh pula dalam bentuk tatap 
muka dan bersifat monolog seperti ceramah umum “tabligh 
akbar”,157 khutbah Jum’at atau khutbah dua hari raya.

Khususnya ceramah umum atau di Indonesia sering disebut 
dengan “tabligh akbar” sering menuai kritikan. Asep Muhyid-
din dan Agus Ahmad Safei contohnya menganggap bahawa ce-
ramah umum, dakwah umum atau “tabligh akbar” lebih banyak 
menguntungkan pihak dāci terutama dari sudut status sosial, 
ekonomi dan politik sehingga para dāci menjadi kaum elite ber-
banding keuntungan yang didapati oleh masyarakat (madcu) 
yang tetap berada pada lapisan bawah, terpesong, ragu-ragu  
dan tidak bertanggungjawab atas masalah mereka sendiri. Se-
lain itu, penyampaian dakwah dengan model ini dianggap se-
bagai tindakan primitif dan proses pembodohan manusia.158 

Anggapan Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei terse-
but pada satu sudut  tampak rasional, kerana memang ban-
yak para dāci menjadi orang kaya, status sosial dan peranan 
politiknya meningkat ke taraf yang lebih tinggi. Tetapi, hal ini 
bukanlah akibat langsung dari paranan dāci dalam “tabligh ak-
bar”. Kerana, banyak  para dāci yang menjalankan model dak-
wah ini yang kekayaan, status sosial dan karir politik mereka 
biasa-biasa saja. Kalaupun kritikan itu dianggap ada nilai ke-
benaran, maka hal itu merupakan sesuatu boleh dipandang se-
bagai hal yang wajar diperoleh pihak dāci atas jasa dan peranan 
meraka  dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat 
umum. Manakala jika masyarakat (madcu) menjadi terpesong, 

157Tabligh akbar secara bahasa bermakna “penyampaian paling be-
sar”. Maksudnya adalah  ceramah yang dilakukan di hadapan kerumu-
nan massa. Istilah ini sangat masyhur di Indonesia.

158Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, 2002, hlm. 195-199.
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ragu-ragu dan tidak bertanggungjawab atas masalah-masalah 
mereka, maka hal itu bukanlah akibat langsung dari “tabligh 
akbar”, tetapi kemungkinan besar adalah sikap dan perilaku 
masyarakat sudah seperti itu. Tambahan lagi, masyarakat 
yang dijadikan sebagai sampel oleh Muhyiddin dan Agus ada-
lah masyarakat Jawa yang sudah ratusan tahun  hidup dalam 
alam pencerobohan dan memiliki pola hidup berkelas (santri, 
priyayi dan abangan). Bukankah dakwah umum atau “ta-
bligh akbar” yang dilakukan Nabi s.a.w ketika haji wadac se-
bagai model dakwah umum yang berbeza dengan apa yang 
dikritik oleh Muhyiddin dan Agus? Oleh itu, dakwah umum 
atau “tabligh akbar” bukanlah suatu pembodohan manusia, 
tetapi justru sebahagian dari proses pencerahan manusia 
dan simbol persatuan umat Islam yang perlu dipertah-
ankan. Kalaupun model dakwah umum dalam praktiknya 
didapati semacam kekurangan, maka kekurangan itu perlu 
disempurnakan dengan model dakwah yang lain. Sebab, 
jika dakwah umum dianggap sebagai proses pembodohan 
manusia, maka apakah khutbah Jum’at dan dua hari raya 
di mana model pelaksanaanya menyerupai model dakwah 
umum atau “tabligh akbar” akan dianggap juga sesuatu yang 
primitif dan sebagai proses pembodohan manusia juga?

Hal yang menarik untuk diperhatikan mengenai model 
dakwah umum adalah pandangan Wālid Kamāl Shukr. Ke-
tika ia menjelaskan model “dacwah fardiyyah” ia menga-
takan bahawa model dacwah cāmmah (dakwah umum) juga 
mempunyai peranan penting dalam dakwah sebagaimana 
dakwah fardiyyah. Kedua model dakwah ini justeru diang-
gap “bagaikan dua kaki bagi manusia”. Hanya sahaja,  patut 
diakui bahawa dalam  dacwah cāmmah lebih cenderung dibi-
carakan pelbagai persoalan masyarakat pada umumnya ber-
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banding model dacwah fardiyyah  yang boleh  menyentuh   
pelbagai persoalan peribadi madcu di mana antara dāci dan 
madcu sudah terjalin perhubungan yang lebih akrab.159 Pen-
jelasan Walid Shukr ini, tampaknya lebih rasional dan tepat 
berbanding kritikan Muhyiddin dan Agus. Sebab, dacwah 
cāmmah dan  dacwah fardiyyah juga berperanan  dalam penca-
paian matlamat dakwah sesuai sistem kerja masing-masing. 

i.   Model Dakwah Bersepadu
Beberapa pakar dakwah di nusantara sering menambahkan 
istilah “bersepadu”dalam penulisan mengenai dakwah yang 
kemudian dikenal dengan “dakwah bersepadu”.  Dalam Kamus 
Dewan, istilah “bersepadu” mengandungi makna “berkaitan 
erat (tidak terpisah-pisah), berjalin, bertahan erat (antara pel-
bagai unsurnya dsb)”.160 Hal ini menunjukkan bahawa dalam 
“dakwah bersepadu” mengandungi makna gabungan  (per-
gabungan/penggabungan), penjalinan, kerjasama  dan pe-
nyatuan pelbagai perkara atau unsur dakwah sesuai keperluan. 
Model dakwah semacam ini secara bahasa boleh juga disebut  
dacwah muwahhadah, yakni suatu proses pelaksanaan dakwah 
yang dilakukan dengan pergabungan atau penjalinan pelbagai 
unsur  sesuai keperluan  untuk mencapai matmat dakwah.

Antara pakar dakwah yang menyokong “dakwah berse-
padu” ialah Ali Ya’cub Matondang, Ideris Endot, Abdullah 
Muhammad Zain, Dusuki Ahmad dan Iran Herman di mana 
masing-masing mereka mempunyai pandangan tersend-
iri mengenai “dakwah bersepadu”. Ali Ya’kub Matondang 

159Wālid Kamāl Shukr, t.th, hlm. 4-5. http://www.saaid.net/book/
open.php? (20 September 2007).

160Teuku Iskandar, 1994, hlm. 955. Lihat juga A. H. Johns dan D.J. 
Prentice (pnyt.),  Kamus Inggris Melayu Dewan, Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka, 2002, hlm. 779-780.
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menggambarkan bahawa “dakwah bersepadu” berpusat 
pada kesamaan prinsip yang dianut dalam pengelolaan 
dakwah bukan hanya pada tahapan penyususnan konsep-
tualnya, tetapi juga pada tahapan praktiknya secara aktual. 
Hal ini dapat dilihat dari saranannya ―dengan mengutip 
pandangan Ali Mahfūz mengenai empat prinsip dakwah;  
al-hujjah al-balīghah, al-asālib al-hakīmah, al-adāb   al-samiyyah 
dan al-siyāsah al-hakīmah― bahawa keempat prinsip ini mes-
tilah disepadukan dalam setiap gerakan dakwah sehingga da-
pat meningkatkan kualiti, efektifiti dan kejayaan dakwah.161

Agak berbeza dengan pandangan tersebut, Ideris En-
dot tampaknya memandang bahawa dalam “dakwah ber-
sepadu” diharapkan adanya kesepaduan tanggungjawab 
pelaku dakwah, terutamanya pihak ulama dan pemerintah, 
dalam menjalankan tugas dakwah dengan tidak menolak 
peranan (kekuatan) daripada pelbagai pihak lainnya.162 
Pandangan ini diungkapkan sebagai jalan penyelesaian ter-
hadap persoalan rohani yang melanda umat Islam, khusus-
nya di Malaysia. Hal yang hampir sama juga dikemukakan 
oleh Abdullah Muhammad Zain yang menganggap bahawa 
dalam “dakwah bersepadu” bukan hanya seluruh lapisan 
masyarakat perlu disepadukan, tetapi juga pelaku dak-
wah mesti  berkualiti ulu al-albāb dan media yang digu-
nakan pun perlu disepadukan.163 Adapun menurut Dusuki 

161Ali Ya’kub Matondang, Ummatan Wahidah. Dlm. Zulkiple Abd. 
Ghani, Anuar Puteh dan Yaakob Matondang (pnyt.), Dakwah dalam 
perspektif sosio-budaya Malaysia-Indonesia, Bangi: Jabatan Pengajian 
Dakwah & Kepimpinan, UKM, 2003,  hlm. 6-7.  

162Ideris Endot, Kehausan dan Cabaran Rohani Generasi Kini. Dlm. 
Fariza Md. Sham, Sulaiman Ibrahim dan Ideris Endot (pnyt.), Dakwah 
dan perubahan sosial, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distribu-
tors Sdn Bhd, 2000, hlm. 140.

163Abdullah Muhammad Zain,  Dakwah dan Perubahan Sosial. 
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Ahmad, “dakwah bersepadu” diarahkan pada adanya perpad-
uan matlamat (meramaikan bilangan  khayr ummah  yang 
memiliki kualiti hidup dunia dan akhirat), metode (hikmah 
dan nasihat) dan tugas pelaku dakwah sebagai tugas bersa-
ma sesuai dengan ilmu dan bidang tugas masing-masing.164

Iran Herman mengatakan bahawa dalam konteks “dakwah 
bersepadu”, metode pengajaran ilmu Islam juga perlu  dis-
epadukan dengan ilmu kemahiran hidup yang lain, di samp-
ing perlu dibentuk modul dakwah bersepadu.165 Pandangan 
Iran Herman mengenai dakwah bersepadu tampaknya lebih 
menekankan pada unsur metodologi dakwah, khususnya  me-
tode pengajaran ilmu agama Islam dan adanya perancangan 
modul dakwah sebagai panduan dalam menjalankan dakwah,  
berbanding unsur lainnya Selain itu, ulama terpandang Yūsuf 
al-Qarādawī juga menganggap penting  “dakwah bersepadu”. 
Hal ini boleh dilihat pada pendapatnya yang menghendaki per-
lunya kesepaduan kualiti pelaku dakwah, iaitu pelaku dakwah 
yang memiliki “iman yang kukuh”, “akhlak mulia” dan “ilmu 
pengetahuan agama yang luas”. Hanya dakwah yang dilakukan 
oleh pelaku dakwah berkualiti yang boleh diharapkan memper-
oleh kejayaan. Oleh itu, menurut al-Qarādawī, dalam konteks 
dakwah, pembentukan kualiti pelaku dakwah  merupakan plan 
yang perlu diberikan perhatian serius sekaligus sebagai projek 
yang maha penting.166 Pandangan al-Qarādawī ini sama dengan 

Dlm. Fariza Md. Sham, Sulaiman Ibrahim dan Ideris Endot (pnyt.), 
2000,  hlm. 8-10.

164Dasuki Ahmad, Cabaran Dakwah. Dlm. Fariza Md. Sham, Sulai-
man Ibrahim dan Ideris Endot (pnyt.), 2000, hlm. 96.

165Iran Herman, Psikologi Remaja dan Pendekatan Dakwah. Dlm. 
Fariza Md. Sham, Sulaiman Ibrahim dan Ideris Endot (pnyt.), 2000, 
hlm. 91-93.

166Zakaria Stapa, Cabaran Era Globalisasi. Dlm. Zulkiple Abd. 
Ghani, Anuar Puteh dan Yaakob Matondang (pnyt.),  2003, hlm. 37-45.
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pandangan  “ikhwan al-muslimin” yang menaruh harapan yang 
begitu besar pada kualiti ikhwan sebagai ducāh di mana mengi-
kut analisis Sulaiman Ibrahim, pihak “ikhwān al-muslim” tidak 
menggunakan borang terbuka untuk diisi oleh sesiapa sahaja 
untuk menyertai ikhwan.167 

Berdasarkan  pandangan beberapa pakar  tersebut, maka 
“dakwah bersepadu” adalah dakwah sama ada konsep mahu-
pun praktiknya dibina dan dikelola dengan memperhatikan 
prinsip kerjasama, kombinasi ataupun penggabungan antara 
pelbagai unsur dakwah (pelaku dakwah, madcu, tujuan, pesan, 
metode dan media dakwah) di mana setiap unsur itu mestilah 
difahami, dipersiapkan dan dijalankan secara bersepadu  seh-
ingga menjadi suatu model dakwah dalam upaya pencapaian 
matlamat dakwah sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran 
Islam dalam maknanya yang universal. Oleh itu, berdasarkan 
kefahaman ini, maka model “dakwah bersepadu” dapat di-
jabarkan antaranya;168 Pertama, pihak pelaku dakwah  mestilah 
memiliki kualiti bersepadu, sekurang-kurangnya mempunyai 
“iman yang kukuh, berakhlak mulia” dan “berilmu pengetahuan 
agama yang luas”. Kedua, pelaku dakwah mestilah bekerjasama 
(tacāwun) dalam menjalankan dakwah, bukan hanya  antara 
dua orang pelaku dakwah atau lebih dengan membentuk ja-
maah (organisasi), tetapi juga antara organisasi, institusi, bah-
kan jika perlu antara negara sekalipun perlu dijalin kerjasama. 
Kerjasama ini perlu dibina atas dasar iman, ukhwah Islāmiyyah 

167Sulaiman Ibrahim, Tarbiah Dacawiyah. Dlm. Fariza Md. Sham, 
Sulaiman Ibrahim dan Ideris Endot (pnyt.), 2000, hlm. 71.

168Syabuddin Gade, Abdul Ghafar Hj Don, Sulaiman Ibrahim dan 
Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus, Dakwah bersepadu: model dak-
wah alternatif menghadapi budaya hedonisme. Dlm. Abdul Rahman 
Mahmud et.al, Dinamika pemikiran & budaya Islam Malaysia-Indonesia, 
Bangi: Jabatan Usuluddin & Falsafah, 2008, hlm. 376-377.
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dan kesedaran bahawa tugas dakwah merupakan tanggung-
jawab bersama. Ketiga, pelaku dakwah perlu memahami  pihak 
madcu secara bersepadu, bukan hanya kondisi psikologis, sosi-
ologis, latar belakang kehidupan (keluarga dan ekonomi) mad-
cu, tetapi juga persoalan yang sedang dihadapi madcu. Keempat, 
pelaku dakwah perlu merumuskan matlamat (tujuan) dakwah 
secara jelas. Kelima, pelaku dakwah perlu memahami secara 
mendalam dan bersepadu berkenaan dengan pesan dakwah. 
Pesan dakwah (pemikiran, nilai, keutamaan ataupun problema 
yang hendak diselesaikan dalam kegiatan dakwah) mestilah  
berkenaan dengan kondisi dan kejadian yang sedang dihadapi 
madcu. Keenam, pelaku dakwah bukan hanya perlu memahami 
metode dakwah (misalnya metode hikmah, mawcizah hasanah 
dan mujādalah bi al-latī hiya ahsan) secara mendalam dan pel-
bagai media dakwah, tetapi juga mampu menggunakan me-
tode dan media dakwah secara bersepadu selari dengan kondisi 
dan masalah yang sedang dihadapi “madcu” sehingga mampu 
mengetuk dan membuka pintu hati dan jiwa pihak madcu untuk 
menerima, mengakui dan mengamalkan pesan dakwah.

4.3   Pemikiran Dakwah A. Hasjmy
4.3.1    Makna Dakwah dalam Perspektif A. Hasjmy
Para ulama dan pakar dakwah memang mempunyai pan-
dangan yang beragam mengenai dacwah sama ada secara 
etimologis mahupun terminologis. Secara etimologis mak-
na dacwah antaranya bermakna ajakan, panggilan, seruan, 
propaganda,  permohonan yang penuh harap (doa), suka 
kepada Allah, mohon bantuan, seruan kebenaran, permo-
honan untuk memperoleh makanan, ajakan kepada semua 
manusia untuk mengamalkan suatu perkara, semua per-
mintaan (talab) atau panggilan (nidā’) di mana ajakan itu 
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boleh jadi ke jalan yang benar ataupun ke jalan yang sesat. 
Begitu juga, makna dakwah secara terminologis hampir se-
mua ulama dan pakar dakwah mempunyai rumusan atau 
definisi dakwah dalam perspektif masing-masing. 

A. Hasjmy sebagai ulama dan tokoh dakwah abad ke 
XX juga mempunyai kontribusi pemikiran tersendiri men-
genai  makana dacwah sama ada secara etimologis mahu-
pun terminologis. Secara etimologis (literal), kata dacwah 
dijadikan sebagai mawsūf (sesuatu yang disifati) dari kata 
Islāmiyyah, Qur’āniyyah atau Nabawiyyah”  di mana ketiga 
kata ini berfungsi sebagai sifah sehingga disebut dengan 
dacwah Islāmiyyah, dacwah Qur’āniyyah atau dacwah Nabawi-
yyah.169 Hal semacam ini yang dalam struktur Bahasa Arab 
sering dikenal dengan susunan sifah dan mawsūf atau nacat 
dan mancūt  menunjukkan bahawa  dakwah yang dikendaki 
oleh A. Hasjmy adalah  dakwah yang bersifatkan, berciri-
kan dan bersumber pada ajaran Islam,  al-Qur’ān dan Nabi 
s.a.w, bukan pada ajaran lain (ajaran Iblis, syetan atau dari 
mana-mana pihak) yang bercanggah dengan ajaran Islam, 
al-Qur’ān atau hadīth Nabi s.a.w. Sebab, iblis,  syetan atau 
manusia yang sudah dibisik iblis juga menggunakan kata 
dacwah untuk mengajak manusia kepada kejahatan.   

Secara etimologis, dacwah Islāmiyyah disamakan juga den-
gan  dua istilah lain, iaitu suara nubuwwah (suara kenabian) 
dan sabīli’Llāh. Dalam karyanya Dustur dakwah disebutkan 
sebagai berikut;

Dacwah Islāmiyyah dapat pula diartikan den-
gan istilah yang lain, iaitu suara nubuwwah, su-
ara kenabian yang berkumandang menyadarkan 

169A. Hasjmy, 1974, hlm. 28 dan 108-109.
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umat manusia dari kelalaian dan kesalahannya, men-
gajak mereka ke jalan Allah; suara kenabian yang te-
lah berkumandang sejak awal sejarah manusia, dan 
harus tetap berkumandang sampai akhir sejarah ma-
nusia.170

Pandangan A. Hasjmy yang  menyamakan dacwah Islāmiyyah 
dengan suara nubuwwah tampaknya dipengaruhi oleh pemikiran 
Muhammad al-Ghazālī dalam karyanya Maca Allāh dirāsah fi dacwah 
wa  al-ducāh di mana dacwah Islamiyyah  mengandungi maksud 
yang sama dengan sawtun nubuwwah (suara kenabian) iaitu su-
ara kebenaran yang bersih dan suci, yang menjamin kebahagiaan 
masa kini (dunia) dan keselamatan masa hadapan (akhirat).171  
Sebab, inti daripada dacwah Islāmiyyah atau suara  nubuwwah  ada-
lah ajaran Islam yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad 
s.a.w. sebagai petunjuk (hūdan) dan (rahmah) bagi seluruh umat 
manusia. Bahkan nubuwwah  itu sendiri ialah pemberian Allah 
kepada manusia pilihan yang di dalamnya mengandungi tugas 
risalah berupa bimbingan kepada manusia dalam meraih hakikat 
insaniahnya sebagai makhluk Allah.172  

Dalam karya yang sama Dustur dakwah, dacwah 
Islāmiyyah disamakan juga dengan sabīli’Llāh. Menu-
rut A. Hasjmy, sabīli’Llāh adalah segala ajaran Allah dan  
Rasul-Nya yang dengan ibarat lain disebut dacwah Islāmiyyah.173 
Hal ini bermakna bahawa dacwah Islāmiyyah dan sabīli’Llāh  men-

170Ibid. hlm. 30.
171Muhammad al-Ghazālī, Maca Allāh dirāsah fi al-dacwah wa al-

ducāh, Mesir: Dār Al-Kutub Al-Hadīthah, 1385/1965, hlm. 15-16.
172Anon. Nubuwwah dan Kesempurnaan Manusia. ttp://makkawaru. 

wordpress.com /2007/10/28 nubuwwah  (2 Januari 2008).
173A. Hasjmy, 1974, hlm. 57; A. Hasjmy, Dimana letaknya negara Is-

lam, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hlm. 277.
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gandungi pesan yang sama, iaitu pesan seluruh ajaran Islam sama 
ada pesan itu dalam bentuk perintah kepada yang makruf mahu-
pun larangan dari  perbuatan mungkar. Hal ini sesuai dengan pen-
jelasan  A. Hasjmy seperti berikut: 

Dacwah Islāmiyyah atau sabīli’Llāh berarti melaksanakan 
tauhid, tidak tunduk kepada bukan Allah, tidak mensekutu-
kan Allah dengan siapapun. Dacwah Islāmiyyah atau sabīli’Llāh 
mengamalkan amalan salih, kebenaran, keadilan, kebaikan, 
kebajikan, kebaktian, menyuruh ma’ruf, saling berwasiat da-
lam hal kebenaran dan kesabaran, saling membantu dalam 
hal taqwa dan keutamaan akhlak. Dacwah Islāmiyyah atau 
sabīli’Llāh bererti melarang kemesuman (perbuatan mak-
siat), kemungkaran, kekejian, baik yang nyata atau tersem-
bunyi, melarang mengikuti hawa nafsu yang biasa men-
imbulkan perpecahan dalam agama dan dunia; melarang 
keduataan, keriyaan, kebakhilan, keborosan dan segala 
macam kebejatan akhlak. Dacwah Islāmiyyah atau sabīli’Llāh 
bererti mempekuat persaudaraan Islam, persamaan leng-
kap, jaminan sosial yang berjalinkan gotong royong, sal-
ing mencintai, saling mengasihi dan toleransi, tidak ada 
perbezaan umat manusia dan tidak ada kasta-kasta”.174  

Penyamaan  dacwah Islāmiyyah dengan  sabīli’Llāh sepertimana 
dalam kutipan tersebut menunjukkan bahawa dacwah Islāmiyyah 
dan sabīli’Llāh mengandungi makna yang luas (muwassac), sel-
uas ajaran Islam itu sendiri.  Khusus kepahaman sabīli’Llāh yang 
luas ini membezakan pandangan A. Hasjmy dengan pandangan 
jumhur ulama klasik di mana sabīli’Llāh cenderung dipahami se-
cara sempit (mudayyaq), yakni terhad pada orang-orang yang  ber-

174A. Hasjmy, 1970, hlm. 277-278.
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peperang membela agama Allah secara fizik175 manakala menurut               
A. Hasjmy, sabīli’Llāh mestilah difahami dalam pengertian yang 
luas berupa segala ajaran Allah yang mengatur kehidupan ma-
nusia dalam segala aspek, iman dan amal salih (ibadah, politik, 
ekonomi, sosial, akhlak dan sebagainya).176 Kepahaman sabīli’Llāh 
dalam erti yang luas inilah sesungguhnya yang men-
jadi titik persamaan antara dacwah Islāmiyyah den-
gan sabīli’Llāh.177 Pandangan A. Hasjmy ini tampaknya  
bukanlah pandangannya seorang diri, tetapi dipengaruhi oleh 
pemikiran Muhammad cIzzah Durūzah, yang mensepadankan 
makna sabīli’Llāh dengan dacwah Islāmiyyah.178

Adapun pengertian dakwah secara terminologis, A. Hasjmy 
juga mempunyai rumusan tersendiri. Dalam Dustur dakwah diru-
muskan bahawa dakwah adalah “mengajak orang untuk meyakini 
dan mengamalkan aqidah dan shari’ah Islam yang terlebih dahulu 
telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri.”179 Definisi 
ini meskipun ringkas, namun di dalamnya mengandungi bebera-
pa unsur dakwah yakni usaha dakwah (mengajak); pesan dakwah 
(aqidah dan shari’ah Islam); sasaran dakwah (orang: madcu);  matla-

175Ahmad Sarwat, Perluasan makna fi sabilillah sebagai mustahiq za-
kat. http:// www. eramuslim.com/ustadz/zkt/  (28 Ogos 2008).

176A. Hasjmy, 1974, hlm. 57-58. Pengertian “sabīli’Llāh” dalam erti 
yang luas, bukan hanya  dalam pandangan A. Hasjmy sahaja, tetapi 
beberapa ulama lainnya memahami “sabīli’Llāh” bukan hanya setakat 
orang-orang yang terlibat dalam perang membela agama Allah secara 
fizik, tetapi juga mencakup segala kemaslahatan umat Islam. Lihat 
Mahmud Shaltūt, Al-Islām caqīdah wa sharicah, Bayrūt: Dār al Qalam, 
1966, hlm. 111; M. Quraish Shihab, Tafsir al-misbah, jilid 5, Jakarta: 
Lentera Hati, 2002, hlm. 599.

177A. Hasjmy, 1974, hlm. 56-58.
178Muhammad cIzzah Durūzah, Al-Dustūr Al-Qur’ānī wa Al-Sunnah  

Al-Nabawiyyah wa shuūn al-hayah, juz 1,  Qāhirah: cIsa al-Bābī al-Halabī, 
1966, hlm. 492.

179A. Hasjmy, 1974, hlm. 28.
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mat dakwah (meyakini dan mengamalkan pesan dakwah);  pelaku     
dakwah (dāci) yang  lebih dahulu telah menyakini dan mengamal-
kan pesan dakwah. Kelima unsur dakwah ini dikenal juga dengan  
“sistem dakwah” di mana antara satu unsur dengan lainnya sal-
ing berhubungkait sepertimana yang akan dihuraikan kemudian. 

Selain itu, definisi dakwah A. Hasjmy tersebut jika 
dibandingkan dengan pelbagai definisi dakwah yang dike-
mukakan oleh Ibnu Taimiyah, cАli Mahfūz, Raūf Shalabī,  
Al-Bāhi al-Khūlī, Munir Mulkhan dan Amin Rais sebagaimana 
dikemukakan dalam bab dua, tampak memiliki sesuatu yang ber-
beza, meskipun tidak dinafikan banyaknya persamaan dari segi 
pesan dan matlamat dakwah yang terkandung dalam definisi itu. 
Sesuatu yang berbeza  dengan pelbagai definisi dakwah para pakar 
tersebut tampaknya adalah rumusan definisi dakwah A. Hasjmy 
yang “mensyaratkan” pelaku dakwah (dāci) supaya terlebih dahulu 
meyakini dan mengamalkan pesan dakwah sebelum disampaikan 
kepada madcu. Definisi dakwah semacam ini tampaknya menjadi 
suatu ciri khusus definisidakwah    A. Hasjmy yang berbeza dengan 
pelbagai definisi dakwah  lainnya yang telah disebutkan di sini.  

4.3.2    Hukum Dakwah dalam Perspektif A. Hasjmy
Para ulama memang bersepakat bahawa hukum dakwah atau hu-
kum menyampaikan seluruh ajaran Islam  kepada umat manusia 
adalah wajib bagi seluruh umat Islam. Namun, mereka berbeza 
pendapat antara fardu cain dan fardu kifāyah.180 Perbezaan ini terja-
di, kerana para ulama berebaza pendapat dalam memahami  ayat-
ayat al-Qur’ān yang berkenaan dengan hukum dakwah sehingga 
sebilangan mereka berpendapat bahawa hukum dakwah adalah 
fardu  cain dan sebilangan lagi  berpendapat fardu kifāyah. Selain itu, 
ada juga ulama yang berpendapat bahawa hukum dakwah adalah 

180Husni Muhammad Ibrāhīm Ghaytas, 1406/1985, hlm. 18-20.  
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fardu  cain sekaligus fardu kifāyah. Namun  apa yang hendak dikaji 
disini bukanlah ingin mengulangi apa yang sudah dibahas menge-
nai  hukum dakwah, tetapi hendak dikaji secara khusus  pandangan 
A. Hasjmy dalam memahami  hukum dakwah antara fardu  cain 
dan fardu kifāyah. Sebab, A. Hasjmy tampaknya juga mempunyai 
pemikiran tersendiri mengenai masalah hukum dakwah.

Secara umum A. Hasjmy memang berpendapat ba-
hawa hukum dakwah adalah wajib. Dalam Dustur dakwah 
disebutkan bahawa “tugas pelaksanan dakwah Islmaiyah 
adalah tugas wajib yang berat, yang harus dikerjakan oleh 
kaum muslimin”.181 Pada halaman yang lain juga dikatakan 
bahawa “berdakwah kepada kebenaran adalah wajib setiap 
waktu”.182 Dua ungkapan ini menunjukkan bahawa secara 
umum hukum dakwah dalam pandangan A. Hasjmy adalah 
wajib, sama sepertimna pandangan para ulama pada um-
umnya. Sungguhpun begitu, dalam hal apakah hukum dak-
wah sebagai fardu cain atau fardu kifāyah sahaja atau mung-
kin kedua-duanya sekali, tampaknya A. Hasjmy cenderung 
berpendapat bahawa hukum dakwah adalah fardu cain seka-
ligus fardu kifāyah bagi umat Islam. Untuk membuktikan 
kebenaran ini, dapat dilihat dari penjelasan A. Hasjmy ter-
hadap beberapa ayat al-Qur’ān  yang dijadikan sebagai lan-
dasan pemikirannya. Antara ayat al-Qur’ān yang dijadikan 
sebagai sumber rujukan oleh A.Hasjmy untuk menjelaskan 
kewajiban dan tanggungjawab berdakwah adalah seperti 
berikut: 

181A. Hasjmy, 1974, hlm. 71.
182Ibid. hlm. 39.
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                         183  

Maksudnya:
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 
setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang 
lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang 
daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan 
sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah 
dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

Ketika menjelaskan ayat tersebut A. Hasjmy menulis 
sebagai berikut:

Ayat 71 dari surah al-Tawbah di atas secara umum me-
nyatakan bahawa menjadi kewajiban seluruh kaum 
muslimin, baik pria ataupun wanita, bergotong royong 
bersama-sama menyuruh makruf, melarang munkar, 
mendirikan salat, membayar zakat dan beriman kepada 
Allah dan rasul-Nya. Dengan demikian berarti, tiap-tiap 

peribadi orang Islam harus menjadi pelaku dakwah bagi 
dakwah Islamiyah.184

Penjelasan A. Hasjmy tersebut menunjukkan  bahawa hu-
kum berdakwah adalah  fardu   cain  bagi setiap peribadi mus-

183Al-Qur’ān, al-Tawbah  9: 71.
184A. Hasjmy, 1974, hlm. 159.
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lim sama ada  laki-laki ataupun perempuan. Hukum fardu  cain 
di sini tampaknya dipahami dari ungkapan amar macrūf dan 
nahy munkar yang terkandung dalam ayat itu yang disetaraf-
kan  dengan kewajiban mendirikan salat, membayar zakat, 
beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Logiknya, jika mendirikan  
salat, membayar zakat dan beriman kepada Allah 
dan rasul-Nya dihukum sebagai fardu cain, maka amar 
macrūf dan nahy munkar sebagai bahagian dari dakwah  
mestilah juga dihukum fardu  cain.   Hal ini juga diperkuat  dengan 
penjelasannya seperti berikut:

Berdasarkan ayat 71 surah al-Tawbah di atas ada orang yang 
berpendapat bahawa dakwah dalam Islam adalah suatu ke-
wajiban menyeluruh, seperti kewajiban-kewajiban lain yang 
diletakkan di atas pundak tiap-tiap peribadi muslim. Sesung-
guhnya ia bukanlah kelompok khusus, dimana orang lain ter-
bebas dari tanggungjawab. Seperti halnya tiap-tiap  muslim 
dibebankan dengan tugas mendirikan salat, membayar zakat, 
bersikap benar dan jujur, demikian pula dibebankan dengan 
tugas memindahkan keimanan ke dalam hati yang kosong, 
menuntun orang yang bingung dan berpulang ke jalan Allah 
yang lurus. Karena itu, bahawa dakwah ke jalan Allah sama 
dengan sejumlah keutamaan jiwa dan tugas-tugas syari’at 
yang tidak khusus dengan seorang muslim saja, tetapi men-
cakup semua muslim.185

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jelaslah bahawa 
pada satu segi hukum dakwah dalam pandangan A. Hasjmy 
adalah fardu  cain. Sungguhpun begitu, pada segi yang lain A. 
Hasjmy juga mempunyai pandangan yang menunjukkan  ba-

185Ibid.  hlm. 161.
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hawa dakwah hukumnya fardu kifāyah. Hal ini dapat dipaha-
mkan berdasarkan penjelasan umumnya  terhadap surah cAli 
cImrān ayat 102-105, iaitu; 

Ayat-ayat dari surah Ali cImrān ini mewajibkan umat Is-
lam agar mendirikan jamaah khusus, suatu organisasi 
yang bertugas di bidang dakwah (ayat 104), dan organ-
isasi itu haruslah berdiri di atas dua asas pokok (utama); 
keimanan dan persaudaraan (ayat 102-103) sehingga 
dengan dua asas ini jamaah muslimah (kaum muslimin) 
akan sanggup menunaikan tugas beratnya dalam ke-
hidupan manusia dan dalam sejarah kemanusiaan; tugas 
menyuruh makruf dan mencegah munkar; menegakkan 
kehidupan di atas dasar makruf dan membersihkannya  
dari kotoran munkar. Kemudian kepada kaum muslimin yang  
berkumpul dalam jamaah itu diperingatkan agar mereka 
jangan bercerai-berai dan berselang sengketa sesamanya 
(ayat 105), supaya mereka tetap kuat.186

Jika dilihat sekilas penjelasan A. Hasjmy terse-
but memang tidak secara tegas dikatakan bahawa hu-
kum dakwah adalah fardu kifāyah. Namun, ungkapan  
A. Hasjmy mengenai kewajiban umat Islam mendirikan ja-
maah khusus atau organisasi dakwah di mana organisai 
ini menjadi pioner dalam menjalankan misi dakwah secara 
sistematis dan terprogram menunjukkan kecondongannya 
bahawa hukum dakwah adalah fardu kifāyah. Sebab, kewa-
jiban mendirikan jamaah khusus atau organisasi dakwah pada 
hakikatnya  merupakan fardu kifāyah sebagai hasil  penafsir-
an ayat 104 yang mengandungi maksud  li al-tabcīd  di mana  

186Ibid. hlm. 71-72.
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dalam bahasa Melayu (Indonesia) sering diterjemahkan den-
gan ungkapan “sebahagian”, “sebilangan”  “di antara” atau “di 
kalangan” umat Islam untuk menjalankan dakwah.

Berdasakan huraian tersebut, secara umum pandangan A. 
Hasjmy mengenai hukum dakwah lebih condong kepada fardu  
cain  sekaligus fardu kifāyah. Hal ini semakin kukuh, ketika dilihat 
penjelasannya terhadap maksud ayat 104 surah Ali cImrān dalam 
dua karyanya yang lain. Dalam karyanya Pokok-pokok pikiran  dise-
butkan bahawa antara maksud dari ayat 104 ialah “di samping ke-
wajiban  tiap-tiap peribadi muslim, untuk melaksanakan dakwah 
Islamiyah perlu juga dibina   satu kelompok ducāh yang khusus”.187 
Hal yang hampir sama juga dijelaskan oleh A. Hasjmy dalam  kary-
anya Dimana letaknya negara Islam di mana ia mengatakan baha-
wa “tiap-tiap peribadi umat berkewajiban menjalankan dacwah 
Islāmiyyah menurut kadar kemampuannya. Sedangkan (mana-Sedangkan (mana-
kala) untuk menjalankan tugas tersebut dengan cara berencana 
diharuskan ada dalam kalangan umat satu jamaah khusus”.188 

Kecondongan  pandangan A. Hasjmy bahawa hukum dakwah 
adalah fardu  cain sekaligus fardu kifāyah   sama dengan pendapat 
Abu Zahrah yang disokong oleh Husni Muhammad Ghaitas. Abu 
Zahrah menganggap bahawa hukum berdakwah fardu  cain  seka-
ligus fardu  kifāyah sebagaimana penjelasannya bahawa kewajiban 
berdakwah haruslah djalankan oleh setiap peribadi dan kelompok 
khusus (jamaah atau organisasi) yang memahami kitab Allah. Ba-
gitu juga pandangan Husni Muhammad, bahawa hukum dacwah 
Islāmiyyah adalalah fardu cain  atas setiap peribadi umat Islam  menu-
rut apa yang diketahuinya mengenai urusan agama dan sekaligus 
fardu kifāyah  bagi bagi jamaah yang mendalami urusan agama.189 

187A. Hasjmy, 1982,  hlm. 21. 
188A. Hasjmy, 1970, hlm. 277.
189Husni Muhammad Ibrāhīm Ghaytas, 1406/1985, hlm. 22.
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4.3.3    Sistem Dakwah dalam Perspektif A. Hasjmy
Pandangan A. Hasjmy  mengenai sistem dakwah dapat dilihat 
dalam pelbagai penjelasannya mengenai unsur dakwah yang 
mencakup; pelaku dakwah (dāci) sasaran dakwah (madcu), pe-
san dakwah, matlamat dakwah, metode dakwah dan   media 
dakwah. Meskipun semua unsur ini tidak dijelaskan dalam 
sebuah karya khusus, namun A. Hasjmy mempunyai pe-
mikiran yang jelas mengenai semua  unsur ini.  Oleh itu, un-
tuk memberikan kejelasan pandangan A. Hasjmy mengenai 
semua unsur ini akan dihuraikan di sini satu persatu.

a.   Pelaku Dakwah  
Pelaku dakwah (dāci) dalam kajian ilmu dakwah bukan 
hanya dipandang sebagai salah satu unsur utama, tetapi 
juga mempunyai peranan strategis dalam pelaksanaan dan 
pencapaian matlamat dakwah. Pelaku dakwah  ibarat pen-
didik (guru) dalam kajian ilmu pendidikan, kerana guru 
juga menyeru manusia ke arah kebenaran dan pengamalan 
ajaran Islam.190 Oleh itu, para ilmuan yang bergelut dalam 
bidang  ilmu dakwah termasuk A. Hasjmy sama ada ianya 
sebagai dāci, pendidik ataupun pemimpin berupaya mem-
berikan kontribusi pemikiran mengenai pelaku dakwah.  

Sebagai konsekuensi dari kecondongan A. Hasjmy baha-
wa hukum dakwah adalah fardu cain  sekaligus fardu kifāyah  
ini, maka kewajiban berdakwah bukan hanya berlaku kepa-
da peribadi dan jamaah, tetapi pemimpin negara dan  se-
luruh pengurusinya juga diwajibkan menjalankan dakwah 
sesuai penjelasan berikut;

Dengan memperhatikan bahawa urusan itu (uru-
san dakwah atau menegakkan amar macrūf dan nahy 

190Ghazali Darussalam, 1996, hlm. 156-162.
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munkar) memerlukan kekuatan dan organisasi mili-
tan191 dalam pelaksanaannya, yang kalau tidak dilak-
sanakan dengan baik akan menimbulkan kekacauan 
dan kerusakan di atas bumi; yang kalau dikerjakan 
dengan sempurna akan menghasilkan kemaslaha-
tan umum, maka dengan memperhatikan hal-hal itu 
jelaslah bahwa ia menjadi kewajiban negara. Dengan 
memperhatikan bahwa urusan itu erat hubungan-
nya dengan akhlak dan kekhususan nyata yang tidak 
tersembunyi wajah kebenaran, kemanfaatan, kebai-
kan, kesilapan, kebatalan, kemelaratan dan kejaha-
tan di dalamnya; yang kalau tidak dilaksanakan oleh 
peribadi-peribadi akan mengakibatkan kekacauan; 
maka denganmemperhatikan itu semua, jelaslah 
bahwa urusan itu juga menjadi kewajiban tiap-tiap 
peribadi, disamping kewajiban jamaah dan Negara”.192 

Pandangan A. Hasjmy tersebut pada satu segi 
menunjukkan bahawa  dakwah bukan hanya ditak-
lifkan kepada setiap peribadi dan jamaah muslimin, 
tetapi juga kepada kepala negara muslim (uli al-amri) 
sebagai penanggungjawab tertinggi bagi mencapai ke-
maslahatan umat Islam. Dalam hal ini, pandangan  
A. Hasjmy sama dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang men-
gatakan bahawa “diwajibkan kepada ulil amri yakni ulama, 
umara dan para pakar bagi setiap kumpulan untuk me-
nyeru kepada yang makruf dan mencegah dari pada yang 

191Militan bermakna siap sedia untuk berjuang dan secara aktif 
terlibat dalam perjuangan.  Teuku Iskandar, 1994,  hlm. 769.  Jadi, 
organisasi militan adalah organisasi yang siap sedia untuk berjuang 
dan secara aktif terlibat dalam perjuangan dakwah Islamiyah.

192A. Hasjmy, 1974, hlm. 264.
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mungkar”.193 Pada segi yang lain, penjelasan A. Hasjmy da-
lam kutipan di atas juga menunjukkan bahawa sekurang-
kurangnya yang bertanggungjawab sebagai pelaku dak-
wah dapat dibahagikan kepada tiga komponen yang saling 
berkaitan dalam pencapai matlamat dakwah. Ketiga kom-
ponen yang dimaksudkan di sini masing-masing akan di-
jelaskan sebagai berikut;

1).  Setiap Peribadi Muslim adalah Pelaku dakwah
A.Hasjmy mengakui bahawa kaum muslim wajib men-

jalankan dakwah menurut kadar kemampuannya. Hal 
ini bermakna pula semua orang Islam boleh dinamakan 
“pelaku dakwah” (dāci) menurut kadar kemampuannya. 
Pandangan umumnya memang begitu, namun pelaku dak-
wah mempunyai tanggungjawab yang besar dalam men-
jalankan dakwah sehingga pengakuan sebagai seorang 
muslim sahaja dipandang belum cukup untuk mengambil 
peranan sebagai seorang dāci profesional.  Peranan dāci bu-
kan hanya berdakwah kepada dirinya sendiri, tetapi juga 
kepada manusia lain dengan berbagai macam latar bela-
kang, situasi dan kondisi yang mencabar. Tambahan lagi, 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain 
membawa manfaat kepada manusia, juga semakin mem-
perkukuh tumbuhnya multi krisis sebagai cabaran yang 
mesti dihadapi oleh pelaku dakwah. Oleh itu, persoalan 
yang mendasar dalam perbincangan A. Hasjmy mengenai 
dāci adalah siapakah yang dinamakan pelaku dakwah?194  

Berdasarkan hukum kewajiban berdakwah, maka secara 

193Yāsir bin Husain Barhāmī, t.th, hlm.10. http://www.saaid.net/
book/7/1134.doc, (24 April 2007). 

194A. Hasjmy, 1974, hlm. 159.
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ringka jawapan terhadap persoalan tersebut yakni setiap 
peribadi muslim mestilah menjadikan dirinya sebagai pelaku 
dakwah dan perlunya jamaah (organisasi) dakwah. Jawapan 
ini selaras dengan penafsiran  A. Hasjmy terhadap ayat 102-
105 surah Ali cImrān dan ayat 71 surah al-Tawbah.195 Sungguh-
pun begitu, jawapan ringkas ini dipandang belum  memadai, 
kerana realiti menunjukkan bahawa sebahagian orang men-
gaku dirinya muslim, tetapi mengikut Muhammad cAbduh 
mereka tidak memahami Islam,  sikap dan perilaku mereka 
menyimpang dari agama dan tidak mempunyai komitmen da-
lam dacwah Islāmiyyah.196 

Realiti yang hampir serupa, juga disedari oleh  A. Hasjmy, 
bahwa ada orang (pendakwah) bersifat  “fanatik buta” yang 
ditimbulkan oleh iman yang lemah dan ilmu yang dangkal 
sehingga dia bekerja tanpa  asas dan tanggungjawab tanpa 
nilai.197 Begitu juga, betapa banyak organisasi atau lembaga 
yang bergerak dalam bidang dakwah, tetapi usahanya tidak 
berkesan apa-apa, dakwah yang diberikan hilang lenyap ba-
gaikan angin lalu, bagai air dicurahkan ke pasir, kejahatan 
dan kemungkaran semakin tumbuh dan berkembang, orang-
orang jahat dan manusia durjana semakin ramai.198 Oleh 
itu, A. Hasjmy berpendapat bahawa pelaku dakwah (sebagai 
peribadi, jamaah, ataupun negara), bahkan seluruh sistem 
dacwah Islāmiyyah dalam konteks apapun, perlu dibina di 
atas asas ilmu pengetahuan, iman, amal salih dan ukhuwah 
Islāmiyyah.199 Jika dakwah benar-benar dibina di atas asas-

195Ibid. hlm. 71-72, 159-162; A. Hasjmy,  1982, hlm. 21. 
196Muhammad cAbduh, Memperbaharui Komitmen dakwah, trj. Uril 

Baharuddin, Jakarta: Robbani Press, 2005, hlm. 1-5.
197A. Hasjmy, 1974, hlm. 25.
198Ibid. hlm. 24.
199Ibid. hlm. 13, 17, 24-25, 132-134; A. Hasjmy, 1978a, hlm. 55.
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asas ini, maka apapun profesi seseorang dan dalam konteks 
apapun keberadaannya, bahkan pemberontak atas kezaliman 
dan pembangkang terhadap kedurjanaan, sepatutnya layak 
disebut sebagai pelaku dacwah Islāmiyyah.200

Pelaku dakwah bagi A. Hasjmy bukan hanya setakat me-
lepaskan kewajiban, tetapi juga profesional. Dalam konteks 
ini A. Hasjmy merumuskan beberapa persyaratan dan sifat-
sifat yang mesti ada pada pelaku dakwah. A. Hasjmy mengi-
kut pandangan Muhammad al-Ghazālī merumuskan dua 
persyaratan utama bagi seorang pelaku dakwah iaitu mem-
punyai ilmu pengetahuan (usūl dan furūc) yang mendalam 
tentang Islam dan pelaku dakwah sendiri menjadi jiwa ke-
benaran sebagai teladan hidup.201 Kedua persyaratan utama 
ini saling berhubungkait dalam erti pelaku dakwah bukan 
hanya dituntut memahami Islam secara mendalam sekaligus 
mengamalkannya supaya menjadi tauladan hidup (qudwah) 
bagi madcu, tetapi juga memahami proses internalisasi dan 
transformasi ajaran Islam yang melibatkan unsur dāci, madcu, 
pesan, tujuan,  metode dan media bahkan ruang dan waktu  
sehingga mudah menjalankan tugasnya.

Selain itu A. Hasjmy juga merumuskan sifat-sifat yang 
sepatutnya dimiliki oleh pelaku dakwah. Dalam karyanya 
Dustur dakwah, dirumuskan beberapa sifat pelaku dakwah, 
antaranya; mestilah sentiasa berhubungan dengan Allah, 
mengislahkan diri, mempunyai harga diri, berjiwa besar 
(mengaku kesalahannya, pemaaf, tidak putus asa, tabah 
dan sanggup menahan marah),  berbudi luhur (sopan-san-
tun, hati bangsawan, lemah lembut dan ikhlas) dan berani 

200A. Hasjmy, 1974,  hlm. 163.
201Ibid. hlm. 166-167 dan 208.
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(bukan penakut dan pengecut).202 Sifat-sifat pelaku dakwah 
juga disebutkan dalam karyanya, Surat surat dari Penjara, 
antaranya; mestilah mencintai Allah dan Rasul- Nya lebih 
dari segala-galanya, menyayangi orang-orang berdosa sep-
erti halnya tabib menyayangi orang sakit, meyakini bah-
wa kemenangan akan datang dari Allah, rindu akan mati   
syahid sehingga sakit tidak boleh menjadi alasan untuk tidak 
menerima panggilan jihad.203

 Pelaku dakwah dalam pandangan A. Hasjmy juga diang-
gap sebagai pemimpin204 sama ada pemimpin atas diri sendi-
ri, keluarga, jamaah, masyarakat ataupun pemimpin negara. 
Oleh itu, dalam karyanya Pemimpin dan akhlaknya dirumus-
kan beberapa  sifat pelaku dakwah sebagai pemimpin beserta 
ciri-cirinya iaitu; i  Tanggungjawab, antara cirinya adalah 
berilmu pengetahuan, menegakkan  al-haq (kebenaran), 
membina al-islāh (pendamaian), menuntun, adil, menepati 
janji, suka bermusyuarat, memberi pendapat dan menerima 
pendapat orang lain  serta kerja sama; ii  Harga diri, antara 
cirinya adalah sesuai kata dengan kerja, menyerahkan tugas 
kepada ahlinya dan memulai sendiri apa yang hendak dia-
markan kepada orang lain; iii. Jiwa besar,  antara cirinya ada-
lah berani kerana benar, berani mengakui salah, tinggi cita-
cita dan  tidak putus asa; iv. Hati tabah, antara cirinya adalah 
tahan uji dan jiwanya  tenang; v. Budi mulia, antara cirinya 
adalah sopan-santun, bijaksana, jujur, benar, hati mulia dan 
lemah-lembut.205    

202Ibid. hlm. 171-206.  
203A. Hasjmy,  1976b,  hlm. 80-84.
204A. Hasjmy, 1974, hlm. 136. 
205A. Hasjmy, Pemimpin dan akhlaknya, Banda Aceh: Majlis Ulama 

Indonesia Daerah Istimewa Aceh, 1973a, hlm. 1-48.
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Jika disemak makna dakwah secara terminologis yang 
dirumuskan A. Hasjmy, maka di sini dikendaki bahawa 
pelaku dakwah dalam konteks apapun mestilah orang 
yang sudah mengamalkan ajaran Islam. Sangat aneh men-
gajak orang lain ke jalan dacwah Islāmiyyah apabila pelaku 
dakwah sendiri berada di luar garis dakwah. Pelaku dak-
wah yang berada di luar garis dakwah diumpamakan  
seperti “pita bicara” atau “piring bicara” di mana pita 
atau  piring itu sendiri  tidak tahu apa-apa.  Pelaku dak-
wah semacam ini akan dianggap akan merosaki kehidu-
pan manusia.206 Oleh itu, dalam pandangan A. Hasjmy 
pelaku dakwah bukan hanya dikehendaki memiliki be-
berapa persyaratan dan sifat mulia, tetapi mestilah orang 
yang mengamalkan pesan dakwah itu sendiri. Inilah  
yang dimaksudkkan dalam ungkapannya bahawa “juru 
dakwah adalah dakwah”.207

2).   Jamaah sebagai Pelaku Dakwah
Selain setiap peribadi muslim dengan segala persyaratan dan si-

fat-sifat mulianya yang berkewajiban menjalankan dakwah, menu-
rut A. Hasjmy, juga diperlukan jamaah khusus (organisasi) yang 
menjalankan dakwah secara sistematis dan terprogram.208  Dalam 
karyanya, Pokok-pokok pikiran dijelaskan bahawa pelaksanaan dak-
wah Islamiyah selain menjadi kewajiban setiap peribadi muslim, 
diperlukan suatu kelompok ducāh  (para pendakwah) yang terdidik 
dan terlatih, sama ada kumpulan ducāh yang dididik dan dibina un-
tuk menghadapi kelompok manusia kafir dengan segala jenisnya 
ataupun kumpulan ducāh yang dididik dan dilatih untuk menghada-

206A. Hasjmy, 1974, hlm. 174.
207Ibid. hlm. 170-171.
208A. Hasjmy, 1970, hlm. 277; Muhammad cIzzah Durūzah, 1966, 

hlm. 370-376.
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pi manusia muslim dalam segala jenisnya.209 Jamaah khusus yang 
dimaksudkan di sini adalah perkumpulan yang bergerak di bidang 
dakwah. Perkumpulan ini boleh jadi dalam bentuk organisasi ter-
tentu yang secara intensif dan berterusan menjalankan dakwah 
secara sistematis dan boleh jadi pula perkumpulan yang dibina 
secara tiba-tiba kerana ada perkara dakwah yang mesti dihadapi. 

A.Hasjmy mengakui bahawa banyak jamaah (pelaku dakwah) 
yang  sudah membentuk  organisasi dakwah sama ada di Aceh 
mahupun di Indonesia pada umumnya. Namun menurut pan-
dangannya hampir-hampir tidak ada organisasi dakwah yang 
rapih, militan dan disiplin dalam menjalankan tugasnya  untuk 
kepentingan dakwah. Padahal, organisasi yang kuat dan teratur 
sangat diperlukan, kerana tanpa organisasi yang sedemikian dak-
wah Islamiyah akan menjadi tidak berdaya. Oleh itu, penubuhan 
organisasi dakwah yang kukuh dianggap oleh A. Hasjmy sebagai 
sesuatu yang sangat penting diwujudkan, meskipun  hal ini ser-
ing dikeluhkan orang dengan alasan kekurangan bajet. Keluhan 
semacam  ini  bagi A. Hasjmy bukanlah cabaran serius. Sebab, 
kekayaan harta benda bukanlah syarat utama penubuhan suatu 
organisasi, tetapi yang dianggap syarat  utamanya adalah kedi-
siplinan dan  peribadi berjiwa militan210 yang berhimpun dalam 
organisasi itu.211  

Organisasi yang disiplin dan militan, mengikut pandangan 
Sayyid Qutub sebagaimana dikutip A. Hasjmy mestilah dibina 
di atas dua asas utama, iaitu keimanan (tauhid) dan ukhuwah 
Islāmiyyah.212 Asas keimanan akan membezakan perkumpulan 

209A. Hasjmy, 1982, hlm. 21. 
210Peribadi militan dalam konteks ini adalah orang-orang yang se-

dia berjuang bahkan berperang untuk menegakkan dan membela dak-
wah Islamiyyah.  

211A. Hasjmy, 1974, hlm. 25.
212Sayyid Qutub, 1408 H/1987 M, hlm.  2-28. 
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Islam dengan perkumpulan lain.  A. Hasjmy mengatakan bahwa 
tanpa asas keimanan semua perkumpulan akan menjadi organ-
isasi jahiliyah, semua jalan akan menjadi jalan jahiliyah dan semua 
pemimpin akan menjadi pimpinan   jahiliyah. Begitu juga dengan 
asas ukhuwah Islāmiyyah, asas ini akan membentuk persaudaraan 
yang terpancar dari iman dan taqwa, bukan persaudaraan dan 
persatuan   jahiliyah. 213 

3).   Negara sebagai  Pelaku dakwah
Pembahasan A. Hasjmy mengenai negara bermula dari suatu 

pertanyaan yang diajukan sendiri mengenai eksisitensi negara, 
iaitu “perlukah adanya negara menurut hukum Islam? Pertan-
yaan ini dijawap sendiri oleh A. Hasjmy bahwa adanya negara 
menurut hukum Islam adalah wajib. Untuk memperkukuh jawa-
pannya  A. Hasjmy berpijak pada tiga dalil iaitu;214 Pertama,  dalīl 
caqlī iaitu dalil akal.215 A. Hasjmy dengan mengutip pandangan 
Ibnu Khaldun dan Majid Khadduri, berpendapat bahawa manu-
sia adalah makhluk sosial di mana ia hanya boleh hidup sebagai 
anggota masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlu-Sebagai makhluk sosial, manusia memerlu-
kan kepada manusia yang lain, sebab ia tidak mampu memenuhi 
keperluan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Dengan mengutip 
pendapat al-Fārabī, A. Hasjmy mempertegas pandangannya ba-
hawa manusia tidak diberi kuasa untuk mencapai semua keper-
luan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Jika sesorang pernah 
mencapai kesempurnaan hidup pastilah ia telah mengambil baha-
gian dalam masyarakat dengan sikap saling tolong-menolong.216 
Oleh itu, manusia perlu mengumpulkan kekuatan bersama bagi 

213A. Hasjmy, 1974, hlm. 72.
214A. Hasjmy, 1970, hlm. 2. 
215A. Hasjmy, Sastera dan agama, Banda Aceh: BHA Majlis Ulama 

Daerah Istimewa Aceh,   1980b, hlm. 8.
216A. Hasjmy, 1970, hlm. 2-7.
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memperoleh keperluan hidup bersama dan bermasyarakat. Hal  
ini tentu  diperlukan peranan negara sebagai suatu kekuatan un-
tuk mengurusi  keperluan masyarakat.  

Kedua, dalīl sharcī atau dalīl naqlī  iaitu dalil yang dinu-
kil dari  al-Qur’ān ataupun al-sunnah mengenai perlu te-
gaknya negara. Ketika menafsirkan ayat  55 surah  al-Nūr,  
A. Hasjmy menulis sebagai berikut ;

Kalau dalam ayat ini tertera janji Allah kepada mu’min yang 
berbakti akan diangkat menjadi pemimpin dunia (kha-
lifah), agamanya (Islam) akan  kekal ababdi, kehidupan 
chemas akan diganti dengan kehidupan damai bahagia; ini 
semua tidak akan dapat berlaku tanpa ada negara dan pe-
merintahan.217

Ayat  159 surah Ali cImrān dan ayat 105 surah al-Nisā’, juga  bo-
leh dijadikan sebagai dalīl sharcī mengenai perlu tegaknya negara. 
Berkenaan dengan ayat-ayat ini, A. Hasjmy mengatakan seperti  
berikut;

Kalau ayat-ayat yang ditujukan kepada Muhammad ini, 
membawa berita ajakan Muhammad membiasakan diri 
dengan berbagai urusan; peradilan, peperangan, admin-
istrasi pemerintahan, musyawarah dan sebagainya, maka 
semua itu baru dapat dilaksanakan dengan adanya negara 
dan pemerintahan.218

A. Hasjmy juga menunjukkan beberapa ayat lainnya sebagai 
dalil perlu tegaknya negara. Antaranya adalah surah  al-Baqarah 

217Ibid. hlm. 8. 
218Ibid. 
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ayat 178 dan 90, surah   al-Nisā’ ayat 58 dan 59, surah  al-Māidah 
ayat 38,  surah  al-Tawbah ayat 4 dan surah al-Anfāl ayat 60. Berke-
naan dengan ayat-ayat ini Hasjmy mengambil suatu kesimpulan 
umum seperti berikut: 

Apabila ayat-ayat tersebut mengandung ketentuan-ke-
tentuan hukum yang berkenaan dengan qisas, kewajiban 
berjihad, keta’atan kepada Allah, Rasul dan kepala pemer-
intahan, memotong tangan pencuri, memperlengkapi diri 
menghadapi musuh dan menunaikan janji dengan pihak 
lawan, maka semua urusan itu adalah urusan negara dan 
pemerintahan. 219

Beberapa ayat al-Qur’ān tersebut dipandang cukup sebagai 
dalīl sharcī, bahawa tegaknya negara bagi kaum muslimin adalah 
wajib hukumnya. Bagi memperkukuh pendapatnya, A. Hasjmy 
juga merujuk pada pandangan al-Mawardi dan Rashīd Ridā. 
Menurut al-Mawardi kepimpinan negara bertujuan menjaga 
agama dan mengatur dunia dan mengangkat orang yang 
akan mentadbir negara adalah wajib hukumnya. Manakala 
Rashīd Ridā menganggap bahawa  para ulama  ahl al-sun-
nah dan golongan-golongan lain telah bersepakat bahawa 
pengangkatan imam (pemberian mandat kepadanya untuk 
mentadbir umat) hukumnya   wajib atas kaum muslimin. 
Bedasarkan beberapa pandangan ini A. Hasjmy berkesim-
pulan bahawa menurut syarak hukum tegaknya negara bagi 
kaum muslimin juga wajib.220   

Ketiga, dalīl tārikhī iaitu paparan al-Qur’ān mengenai 
sejarah adanya “negara” dan “pemerintahan” pada zaman 

219Ibid. hlm. 9.
220Ibid. hlm. 12.
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sebelum Islam, seperti yang terdapat dalam kisah Nabi Ibra-
him dengan raja Namruz, kisah Nabi Yūsuf sebagai perdana 
mentri di Mesir, kisah Musa dengan raja Fir’aun dan kisah 
nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Kisah-kisah ini bukan 
sahaja menceritakan adanya negara sebelum Islam, bukan 
pula setakat kisah untuk dibaca sahaja, tetapi untuk dijadi-
kan   sebagai pedoman oleh Nabi Muhammad dan kaum 
muslimin dalam mendirikan “negara” dan “pemerintahan”. 
Selain itu, tegaknya negara Madinah yang  dibangun  oleh 
Rasulullah s.a.w sendiri adalah fakta yang kukuh mengenai 
keperluan bernegara.

Persoalannya kini adalah apakah negara sebagai institusi 
berkewajban menjalankan dakwah? A. Hasjmy berpendapat 
bahawa negara sebagai institusi  berkewajiban menjalankan 
tugas dakwah Islamiyah dalam erti yang luas.  Dalam Dustur 
dakwah, A. Hasjmy menulis seperti berikut: 

 Amar macrūf dan nahy munkar mutlak ditugaskan ke-
pada kaum muslimin untuk melaksanakannya seperti 
ditegaskan oleh ayat-ayat  al-Qur’ān. Seperti halnya 
ia menjadi kewajiban tiap-tiap peribadi muslim, maka 
demikian pula dibebankan kepada jamaah muslimin, 
bahkan kepada negara, karena adanya nas yang pasti. 
Ayat 104 dari surah Ali cImrān umpamanya mendal-
ilkan pengwajiban atas jamaah, sementara ayat 41 
surah al-Haj mewajibkan kewajiban kepada negara.221

A. Hasjmy juga berpendapat bahawa sejarah dakwah Ra-
sulullah s.a.w  bermula dari pembentukan peribadi, keluarga, 
jamaah hingga pembentukan masyarakat muslim dalam satu 

221A. Hasjmy, 1974, hlm. 263.
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kekuatan dawlah Islāmiyyah yang diistiharkan pada 16 Rabiul 
awal 1 H (20 September 622 M). 222 Kenyataan ini menunjuk-
kan bahawa “kekhilafatan” (negara) atau “kepemimpinan dunia” 
bermula dari usaha dakwah, bahkan negara akan stagnan tanpa 
sokongan dakwah.223 Namun, apabila umat Islam sudah mampu 
membentuk suatu kekuatan yang dinamakan  dawlah Islāmiyyah 
bukan bermakna dakwah sudah selesai. Justeru, negara dengan 
segala unsurnya mestilah dijadikan sebagai kekuatan bagi men-
egakkan amar macrūf dan nahy munkar, melindungi, memperku-
kuh dan menyebarkan dakwah bukan hanya kepada masyarakat 
dalam negara itu, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas lagi. 
Hal ini sudah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w sebagai kepala neg-
ara Madinah di mana selain baginda berdakwah bagi umatnya 
dan menyusun undang-undang (piagam Madinah) bagi kepent-
ingan  masyarakat dalam negara Madinah, juga menyampaikan 
dakwah Islamiyah kepada bangsa lain di luar negara Madinah.224 

Pandangan A. Hasjmy yang menempatkan amar macrūf dan 
nahy munkar  sebagai bagian dari tugas negara bukan hanya 
mirip dengan pendangan cAli bin Nāyif Shahūd yang dengan te-
gas mengatakan bahawa pihak kerajaan mestilah menegakkan 
amar macrūf  dan nahy munkar (dakwah),225 tetapi juga sejalan 
dengan pandangan  Shah Waly’Llāh  al-Dahlawī, sepertimana 
dikutip oleh Abdul Ghafar Don.226 Menurut al-Dahlawī, negara 
Islam mesti bertanggungjawab dalam hal  menjamin   kebajikan 

222Ibid. hlm. 266.
223Ibid. 1974, hlm. 133.
224A. Hasjmy, 1974, hlm. 318. 
225cAli bin Nāyif Shahūd, al-Mufassal fī fiqh al-dacwah (1), t.tp: t.p, 

1428/2007, hlm. 7-8.
226Abdul Ghafar Hj. Don, Perspektif politik Islam. Dlm.  Zulki-Don, Perspektif politik Islam. Dlm.  Zulki-

ple Abd. Gani & Ahmad Redzuwan Mohd Yunus (pnyt.), Kepimpinan 
dakwah dan politik Islam, Bangi; Jabatan Dakwah dan Kepimpinan, 
UKM, 1999, hlm. 37-38.
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rakyat dari beban atau tekanan riba, menghalang rompakan den-
gan wujudnya polis dan sebagainya. Tanggungjawab seperti ini 
boleh dipandang sebagai dakwah dalam hal siyāsah al-madīnah 
(pengaturan negara). Selain itu, negara juga bertanggungjawab 
bagi memastikan agama Islam berada pada kedudukan tertinggi 
mengatasi lain-lain agama dan menghalang masyarakat   Islam 
daripada murtad. Ini dapat dilakukan melalui beberapa mekan-
isme penting antaranya institusi kehakiman, hudud dan jihad. 
Tanggungjawab seperti ini adalah  antara contoh praktik dak-
wah  dalam hal  siyāsah al-millah (pengaturan agama).  

Berdasarkan huraian tersebut, maka  dapatlah dikatakan baha-
wa tegaknya dawlah Islāmiyyah menurut A. Hasjmy mestilah dis-
okong dengan kekuatan dakwah yang bermula dari pembentukan 
peribadi muslim, keluarga, jamaah dan masyarakat (umat) Islam 
hingga mampu membentuk suatu negara. Kemudian, negara den-
gan segala unsur  pimpinannya mestilah menjalankan fungsi dan 
tugas amar macrūf nahy munkar bagi kesejahteraan dan kebahagian 
warga negara dan umat manusia. Pandangan semacam ini pada 
satu sudut menunjukkan bahawa A. Hasjmy  tidak memisahkan 
antara negara dan dakwah Islamiyah sepertimana ia tidak memis-
ahkan antara negara dan agama atau antara politik dan agama.227 
Manaka pada sudut yang lain juga menunjukkan bahawa dalam 
menjalankan dakwah diperlukan kerjasama semua pihak sama 
ada peribadi, jamaah, masyarakat mahupun pimpinan negara se-
hingga dakwah benar-benar mencapai matlamat yang diharapkan 
bagi kesejahteraan umat manusia.

b.    Sasaran Dakwah  
Setiap dāci mestilah memahami sasaran dakwah (madcu) iaitu ma-
nusia.  Secara ontologis,  menurut  A. Hasjmy, manusia terbahagi 

227A. Hasjmy, 1970, hlm. 44.
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kepada dua unsur yakni jasmani (maddī) dan ruhani (rūhī)). Hal ini 
sesuai dengan ungkapannya sendiri bahawa  “manusia yang ter-
diri dari ruhani dan  jasmani diciptakan dalam keadaan yang amat 
sempurna; sempurna akal dan budi, sempurna bentum tubuh jasad 
dan sempurna kemampuan cipta”. 228 Ungkapan ini mengandungi 
makna pula bahawa manusia sebagai madcu sentiasa berhajat pada 
keperluan jasmani dan ruhani. Dalam konteks dakwah Islamiyah 
kedua unsur ini perlu diberikan perhatian bagi memperoleh kema-
juan (kemajuan fizikal dan kemajuan jiwa) untuk membuat manu-
sia sebagai madcu menjadi insān kāmil.229 Sungguhpun begitu,  
A. Hasjmy juga berpendapat bahwa hakikat manusia ada 
pada unsur ruhani.230 Hal ini sejalan dengan pandangan 
Imam al-Ghazālī, bahawa hakikat manusia bukanlah unsur 
fizikal (jasmani), tetapi unsur jiwa (ruhani).231 

A. Hasjmy mengakui bahawa dalam diri manusia terda-
pat unsur  fitrah.232 Istilah fitrah berasal dari kata fatara–
yuftiru– fitrah” yang secara bahasa bermakna “kejadian”, 
iaitu kejadian yang dibawa sejak manusia lahir.233  Pendapat  

228Ibid. hlm. 51.
229A. Hasjmy, 1974, hlm. 66; A. Hasjmy, 1978a.; A. Hasjmy, 1980b, 

hlm.7. 
230A. Hasjmy, 1980b, hlm. 4; A. Hasjmy, Apa tugas sasterawan seba-

gai khalifah Allah, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hlm. 64.
231Al-Ghazāli, Macārij al-qudsi fi madārij mac rifat al-naf-

si, Bayrūt: Dār al-Kutub al-cIlmiyyah, 1988, hlm. 61; Syabud-
din Gade, Mekanisme psikologis proses belajar menurut Imam 
al-Ghazālī. Dlm. Agusni Yahnya et al., Doktrin Islam dan studi 
kawasan:potret keberagamaan masyarakat Aceh, Banda Aceh: Ar-Raniry 
Press, 2005, hlm. 345-348.

232A. Hasjmy, 1980b, hlm. 6-7.
233Fitrah atau fitrat  bermakna sifat semula jadi, bakat, pembawaan 

atau perasaan keagamaan. Kata fitrah sering juga dihubungkait den-
gan Allah (fitrah Allāh) yang bermakna kejadian yang termeterai da-
lam ketetapan Allah (Teuku Iskandar, 1994, hlm. 353).
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A. Hasjmy selaras dengan pendapat Muhammad Rāwī yang 
mengatakan bahawa yang dimaksud dengan fitrah adalah 
fitrah asli yang sempurna yang daripadanya menjelma amal 
ruhani.234 Sebagaimana kebanyakan psikolog muslim, A. 
Hasjmy mengakui bahawa fitrah agama (fitrahal-dīniyyah) 
adalah fitrah yang paling tinggi diberikan Allah kepada ma-
nusia sehingga dengan fitrah ini batin manusia mengakui 
dan sentiasa mencari Tuhan serta berhajat pada agama,235 
meskipun ada manusia yang tidak percaya (atheis) kepada Tu-
han dan ajaran-Nya.236 Sungguhpun begitu, dalam kenyataan-
nya kualiti “fitrah agama” manusia berbeza-beza bergantung 
pada faktor eksternal yang mempengaruhinya sehingga 
manusia ada yang menjadi muslim, kafir ataupun munafik. 

Selain fitrah agama, A. Hasjmy juga mengakui ba-
hawa dalam diri manusia terdapat akal, qalbu, bakat, 
nafsu, emosi dan fitrah sosial. Setakat penyelidikan ini    
A. Hasjmy tidak memberi suatu penjelasan terperinci menge-
nai hakikat semua unsur-unsur psikologis ini. Khasnya ten-
tang akal, ia hanya mengakui dan membincangkan akal dari 
segi epsistemologis dan aksiologis. Secara epistemologis, pan-
caindera, akal dan qalb (hati) adalah unsur-unsur perlengka-
pan manusia yang dengannya manusia berfikir, menerima, 
mengolah pesan-pesan ekternal, mengolah bumi untuk diam-
bil manfaatnya serta mengenal rahmat Allah dan bersyukur 
kepada-Nya.237 Pandangan ini, hampir sama  dengan pandan-
gan al-Rāzī yang mengatakan bahawa akal adalah alat untuk 

234A. Hasjmy, 1980b, hlm. 7; Muhammad Rāwī, al-Dacwah al-Islāmiyyah 
dacwah calamiyyah, Qāhirah: al-Dār al-Qawmiyyah li al-Tabcah wa al-Nashr, 
1962, hlm. 56-57.

235A. Hasjmy, 1976b, hlm. 14-16 ; A. Hasjmy,  1980b, hlm. 6.
236A. Hasjmy, 1982, hlm. 14.
237A. Hasjmy, 1970, hlm. 13-14.
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memahami manfaat yang terkandung dalam substansi ma-
nusia; alat untuk memahami semua hal yang ada dalam alam 
raya dan alat untuk mencapai makrifat Allah.238 Secara aksi-
ologis, menurut A. Hasjmy, akal juga berfungsi  sebagai tim-
bangan bagi membezakan mana yang baik dan mana yang  ja-
hat  dalam kehidupan ini. Oleh itu, Islam menyuruh manusia 
memelihara akal dan melarang segala apa yang dapat merosak 
akal.239 Jika hal ini mampu  dilakukan, mengikut pandangan  
al-Rāzī, maka akal akan menjadi sangat jernih dan manusia 
akan bahagia kerana memperoleh anugerah dan nikmat Allah 
melalui akal.240 Sungguhpun begitu, kemampuan akal mempu-
nyai hadnya. Sebab, betapapun tingginya kekuatan akal fikiran 
manusia tetap sahaja ada lobang kelemahan sehingga manu-
sia  sentiasa memerlukan petunjuk dari  Allah dan rasul-Nya.

Berkenaan dengan qalb (hati), sering diungkapkan ketika 
A. Hasjmy  membahas mengenai manusia dalam beberapa 
karyanya. Dalam karyanya Dimana letaknya negara Islam, A. 
Hasjmy menulis bahawa “Allah yang telah menciptakan ma-
nusia dari tanah, membentuk dalam keadaan yang amat sem-
purna, menjadikan pria dan wanita, memperlengkapi mereka 
dengan mata, telinga, hati, otak dan fikiran, semoga mereka 
sadar dan mengenal rahmat Allah serta bersyukur atas kar-
unia Yang Maha Besar itu”. 241 Ungkapan ini memberi mak-
sud bahawa “hati” disepadankan dengan “akal” sebagai daya 
berfikir, pengolah maklumat dan alam raya dan sebagai alat 

238Abu Bakr Muhammad Zakariyā al-Rāzī, al-Tib al-rūhanī, Qāhirah: 
Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1987, hlm. 30-31.

239A. Hasjmy, 1978a, hlm. 63.
240Al-Rāzī, 1987, hlm. 31; Muhammad Utsman Najati, Jiwa dalam 

pandangan para filosof muslim, terj. Gazi Saloom, Bandung: Pustaka Hi-
dayah, 1993, hlm. 47. 

241A. Hasjmy, 1970, hlm. 13-14.
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untuk bersyukur kepada Allah. Selain itu, dalam karyanya Sas-
tera dan agama, juga dijelaskan bahawa “Allah menciptakan 
hati manusia dan mencurahkan ke dalam hati itu agama ini, 
agar hati itu menjadi baik, sehat, tenteram dan damai”.242 Ung-
kapan ini memberi maksud bahawa “hati” merupakan tempat 
bersemayamnya fitrah agama. Manakala dalam Risalah akhlak, 
“hati” juga dianggap sebagai tempat melakatnya ilmu.243 

Pandangan A. Hasjmy tersebut tampaknya dipengaruhi 
oleh pandangan  al-Ghazali mengenai qalb iaitu; esensi manu-
sia yang dapat menalar dan mengetahui iformasi atau pengeta-
huan, bahkan qalb juga tempat ilmu (inna mahalla al-cilmi huwa  
al-qalb)”.244 Al-Ghazālī juga mengatakan bahawa qalb adalah 
latīfah rabbāniyah (sesuatu yang sangat halus yang bersifat 
ketuhanan). Ini bermakna bahawa qalb merupakan potensi 
rabbāniyah dalam diri manusia yang   dengannya manusia da-
pat menerima ilmu mukāshafah (ilmu yang diperoleh dari Allah 
melalui latihan jiwa) dan ilmu mucāmalah (ilmu yang diperoleh 
melalui belajar). 245

A. Hasjmy juga mengakui bahawa dalam diri manusia ada 
“bakat”. Dalam Kamus Dewan “bakat” mengandung beberapa 
pengertian, namun “bakat” yang dimaksudkan di sini ialah ke-
bolehan semula jadi yang masih terpendam.246 Agar “bakat” 
menjadi kebolehan yang nyata tentu sahaja diperlukan pen-
didikan atau pelatihan. Tetapi, masalah “bakat” tidak dibahas 
oleh A. Hasjmy secara detail sepertimana yang dilakukan oleh 
kebanyakan psikolog. Dalam karyanya Dimana letaknya negara 

242A. Hasjmy, 1980b, hlm. 5.
243A. Hasjmy, 1975,  hlm. 13.
244Imām al-Ghazālī, Ihyā’ culūm al-dīn, juz 3, Surabaya: Maktabah 

wa Matba’ah Mahkota, t.th,  hlm. 3 dan 12.
245Imām al-Ghazālī, t.th, hlm. 12-13.
246Teuku Iskandar, 1994,   hlm. 92.
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Islam, A. Hasjmy hanya menulis bahawa “Allah telah memba-
gi-bagi bakat dan kecakapan kepada peribadi-peribadi umat, 
sehingga tergolonglah mereka dalam kelumpuk yang mas-
ing-masingnya menguasai secabang atau lebih bidang ilmu 
dan keahlian khusus.”247 Ungkapan ini menunjukkan bahawa 
“bakat” manusia sebagai anugerah Allah berbeza-beza antara 
satu dengan lainnya. Perbezaan “bakat” ini berimplikasi pada 
perbezaan taraf kemampuan dalam penguasaan ilmu dan 
keahlian tertentu di kalangan manusia.  

A. Hasjmy juga mengakui bahawa dalam diri manu-
sia ada nafsu. Kata “nafsu” yang berasal dari bahasa Arab, 
mengikut Kamus dewan, mengandung beberapa maksud, 
iaitu keinginan yang keras, kehendak hati yang kuat, kema-
huan yang kuat,  dorongan hati untuk melakukan sesuatu 
yang kurang baik, kepanasan hati, kemarahan, kemahuan 
semula jadi, naluri dan melakukan sesuatu dengan sesuka 
hati.248 Pengertian nafsu hampir sama dengan  “motivasi”, 
iaitu “keinginan yang keras pada diri seseorang yang men-
dorongnya untuk berusaha melakukan sesuatu dengan tu-
juan untuk mencapai kejayaan”.249  

Dalam pandangan A. Hasjmy, “nafsu” atau “hawa nafsu” 
difahami sebagai keinginan kuat dalam diri manusia untuk 
melakukan hal-hal yang kurang atau tidak baik. Sebab, “nafsu” 
khususnya nafsu ammārah condong mendorong manusia ke-
pada kejahatan atau hal-hal yang melampaui batas.250 Oleh itu, 
A. Hasjmy  menggambarkan “hawa nafsu”, terutamanya naf-
su ammārah bagaikan penjara yang hakiki. Dalam karyanya 
Surat-surat dari penjara yang ditujukan kepada anaknya, A. 

247A. Hasjmy, 1970, hlm. 254.
248Teuku Iskandar, 1994,  hlm. 916.
249Ibid. hlm 898.
250A. Hasjmy,  1978a, hlm. 22. 
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Hasjmy menulis  bahawa “penjara yang sebenarnya yaitu ha-
wa-nafsu manusia sendiri, sehingga orang yang mengenalnya 
lebih senang memilih apa yang dinamakan penjara daripada 
tunduk kepada hawa nafsu sebagai penjara yang hakiki.”251

Manusia yang tunduk kepada hawa nafsunya dalam pandan-
gan A. Hasjmy adalah manusia yang terpesong jiwanya, bukan 
berjiwa merdeka.252 Oleh itu, jiwa manusia perlu dibebaskan dari 
pesongan hawa nafsu. Untuk membebaskan jiwa manusia dari 
pesongan hawa nafsu,  A. Hasjmy memberikan resep khusus. 
Antara resep khusus dimaksud, iaitu manusia perlu melatih diri 
utuk tidak menggantungkan nasib kepada makhluk manapun;  
tidak menghambakan diri kepada manusia manapun dan yakin 
bahawa hanya Allah-lah yang sanggup membantu dan mengabul-
kan permohonan manusia.253

Hawa nafsu yang terdapat dalam diri orang-orang yang menda-
pat rahmat atau kasih sayang Allah, tidaklah mampu mendorong 
manusia itu kepada kejahatan.254 Antara orang yang mendapat 
rahmat Allah adalah orang-orang yang mahu mempergunakan 
akal secara benar di bawah payung ajaran Allah sehingga akal 
mampu memimpin nafsu ke arah yang diridai Allah. Nafsu yang 
dipimpin oleh akal dan selari dengan ajaran Islam akan menjadi 
satu kekuatan yang mencerahkan kehidupan manusia. Seba-
liknya, jika nafsu yang berkuasa   di luar batas ajaran agama di 
mana seluruh potensi manusia lainnya dijadikan sebagai rakyat 
jelata, maka itulah awal kejatuhan manusia ke dalam lobang ke-
hancuran, meskipun manusia itu mengisytiharkan dirinya seba-
gai  muslim (mukmin).

A.Hasjmy juga menjelaskan bahawa manusia mempunyai 
251A. Hasjmy, 1976b, hlm. 39.
252A. Hasjmy, 1970, hlm. 58.
253A. Hasjmy, 1976b, hlm. 41-42.
254A. Hasjmy, 1978a, hlm. 22.
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emosi. Dalam kajian psikologi emosi adalah perasaan jiwa yang 
kuat,255 atau rasa batin seseorang yang boleh memberi kesan 
kepada anggota dan alat-alat dalam badan manusia,256 seper-
ti rasa cinta, benci, gembira, sedih, malu, berani, takut, cem-
buru, hasad, sombong, marah, dan sebagainya.257 Ia memang 
tidak memberi definisi khusus mengenai maksud emosi, tetapi 
dalam pembahasannya mengenai manusia  seringkali dise-
but-sebut “emosi” manusia antaranya rasa cinta-kasih,258 
berani,259 takut,260 gelisah (keluh-kesah),261 gembira  
(suka-cita),262 dengki (iri),263 sombong (angkuh)264 dan 
marah.265 Semua emosi ini menurut A. Hasjmy mestilah 
ditadbir dengan ajaran agama sehingga tidak berdampak 
buruk bagi kehidupan manusia.

Secara sosiologis, A. Hasjmy sebagaimana al-Fārabī, 
Ibnu Khaldūn dan Majid Khadduri berpendapat bahawa 
manusia menurut fitrahnya adalah makhluk sosial.266  Ia 
mengatakan bahawa fitrah manusia yang masih murni 

255Teuku Iskandar, 1994, hlm. 335.
256Fariza Md. Sham, Perkembangan moral sosial remaja dan 

pendekatan psikologi dakwah. Dlm. Fariza Md. Sham, Siti Rugayah Hj. 
Tibek & Othman Hj Talib (pnyt.), Dakwah dan Kaunseling di Malaysia, 
Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006, hlm. 69.

257Muhammad ‘Utsman Najati, Psikologi dalam perspektif  Hadis, 
(terj), Jakarta: Pustaka   al-Husna, 2004, hlm. 71.

258A. Hasjmy, 1976b, hlm. 21-26 .
259A. Hasjmy, 1973, hlm. 26-27.
260A. Hasjmy, 1970,   hlm. 54-55.
261A. Hasjmy, 1973, hlm. 34-35; A. Hasjmy, 1978a, hlm. 22.
262A. Hasjmy, 1976b, hlm. 66 dan 90.
263A. Hasjmy, 1973, hlm. 46.
264A. Hasjmy, 1978a, hlm. 27.
265A. Hasjmy, 1973, hlm. 36-37.
266A. Hasjmy, 1970, hlm. 6-7; Majid Khadduri, War and peace in the 

law of Islam, Baltimore and London: The Johns Hopkins Press, 1969, 
hlm. 3-5.
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adalah fitrah sosial iaitu “manusia ingin berhubungan 
satu sama lain dalam ikatan persaudaraan tanpa ada den-
dam, tanpa ada permusuhan”.267 Pendapat ini menurut 
A. Hasjmy mempunyai dasar nas yang tegas dan jelas,268 
antaranya seperti berikut: 

                                     269

Maksudnya:
Wahai umat manusia� Sesungguhnya Kami telah mencip-
takan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah 
menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, 
supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra 
antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-
mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwan-
ya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau 
bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi 
Maha mendalam pengetahuannya (akan keadaan dan 
amalan kamu).

267Selain itu, ia juga mengatakan bahawa “makhluk sosial” ada-
lah makhluk yang beramal bakti; makhluk yang suka berbuat kebajikan; 
makhluk yang hobbinya membantu sesama manusia; makhluk yang 
merasa sepi kalau tidak berjuang untuk menegakkan kebenaran dan 
keadilan; makhluk yang ingin memberi tanpa mengharap balasan; 
makhluk yang hidup matinya dan amal baktinya kerana Tuhan. A. 
Hasjmy, 1976,  hlm. 53 dan 57. 

268A. Hasjmy, 1976b, hlm. 54.
269Al-Qur’ān, al-Hujurāt 49: 13. 
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Berkenaan dengan ayat tersebut A. Hasjmy memberi-
kan pandangan bahawa antara hikmah penciptaan manusia 
yang terdiri dari pada kaum lelaki dan perempuan dengan 
berbagai suku dan bangsa, bermacam bahasa dan warna ku-
lit, adalah supaya mereka saling berkenalan, mengadakan 
perhubungan dan ikatan, saling membantu dan mencintai; 
bukan saling bermusuhan dan membenci.270 Pandangan 
semacam ini merupakan bahagian dari keperluan sosial. 
Sebab, dengan tacāruf (perkenalan) akan membuka peluang 
yang besar dalam menjalin hubungan sosial antara sesama 
manusia dalam segala aspeknya. Dalam konteks hari ini, 
hubungan tacāruf ini tentu akan semakin mudah dilakukan 
oleh manusia kerana disokong oleh kemajuan ilmu pengeta-
huan dan  teknologi yang semakin mengglobal. 

Manusia sebagai makhluk sosial juga dibuktikan sendiri 
oleh A. Hasjmy melalui pengalaman yang diperoleh selama 
mendekam dalam penjara di mana ia mengamati bahawa ma-
nusia yang berada dalam penjara merasakan adanya keakra-
ban dan hubungan sosial yang kuat antara sesama. Padahal 
sebelumnya ketika di luar penjara  antara mereka belum 
pernah berkenalan atau sebaliknya pernah bermusuhan.  
Berkenaan dengan hal ini A. Hasjmy menulis seperti berikut;  

Kaedah ilmu sosiologi ini akan kita temui kebenaran-
nya dalam penjara. Para penghuni penjara merasa di-
rinya sangat terikat satu sama lain, sekalipun waktu di 
luar mereka tidak pernah berkenalan atau bermusu-
han. Tiap ada orang baru yang masuk dalam waktu 
yang cepat dia telah berhubungan dan berkenalan 
dengan para penghuni lama, sekalipun waktu di luar 

270A. Hasjmy, 1976b, hlm. 54.
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dunianya berbeda. Selain kami orang-orang tawanan 
peristiwa Aceh yang semuanya ditempat dalam blok 
A, juga banyak orang-orang hukuman yang dihukum 
karena melakukan berbagai kejahatan, besar dan ke-
cil. Dalam waktu yang cepat antara kami dan mereka 
terjalin hubungan yang akrab.271 

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kehidu-
pan bermasyarakat (ijtimāci).272 Kehidupan bermasyarakat  
adalah keperluan fitrah manusia sama ada dalam konteks 
keluarga, masyarakat mahupun bernegara. Sebab, manusia 
tidak mampu memenuhi semua hajat hidupnya tanpa ban-
tuan orang lain sama ada bantuan keluarga, masyarakat 
mahupun bantuan negara. Oleh itu, manusia yang kehidu-
pan sosialnya terus terganggu akan  mudah sekali disulut 
emosi dan jika hal ini berlangsung dalam jangka  waktu 
yang lama maka manusia itu mengalami pelbagai tekanan 
psikologis sehingga akan memunculkan pelbagai sikap dan 
perilaku di luar perkiraan manusia.    

Selain itu, pelaku dakwah mesti pula memahami manu-
sia sebagai sasaran  dakwah (madcu) dari sudut teologisnya. 
A. Hasjmy membagi manusia berdasarkan latar belakang te-
ologis kepada tiga kumpulan, iaitu “manusia muslim, manu-
sia kafir, manusia munafik”.273  Manusia muslim menurut A. 
Hasjmy dibahagi lagi kepada empat macam, iaitu manusia 
muslim yang berimbang iman dan amal salihnya; manusia 
muslim yang tidak berimbang antara iman dan amal salih-
nya; manusia muslim yang taat dan taqwa; manusia muslim 

271Ibid. hlm. 53.
272A. Hasjmy, 1980b, hlm. 8.
273A. Hasjmy, 1976b, hlm. 60; A. Hasjmy, 1982, hlm. 13. 
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yang maksiat dan durhaka.
Manusia kafir dibahagi kepada tiga macam, iaitu manusia 

kāfir kitābīsamawi, iaitu Nasrani (Khatolik, Protestan dan 
sebagainya) dan Yahudi; manusia kāfir kitābi bukan samawī 
iaitu Hindu, Budha, Zoroaster dan lain-lain; manusia kāfir 
ilhadi iaitu atheisme, komunisme dan lain-lain yang benar-
benar tidak percaya adanya Tuhan; sekularisme dan sosial-
isme maddī (sosialisme materialisme) yang dalam kenyataan 
dan perbuatan melawan Tuhan; aliran-aliran kepercayaan 
(kebatinan) yang memperkatakan bahawa makhluk lebih 
dulu wujud   dari pada Allah dan sebangsanya.  Adapun ma-
nusia munafik dibahagi kepada dua macam iaitu munafik 
paripurna (munafik tām) yakni munafik benar-benar dan 
pada hakikatnya dia kafir); munafik perbuatan  iaitu orang 
yang  perkataannya adalah perkataan orang beriman, tetapi 
perbuatannya adalah perbuatan kafir.274 

Pembahagian manusia secara teologis seperti itu ber-
implikasi terhadap pembagian manusia secara sosiologis 
sebagai madcu, khususnya dalam pandangan A. Hasjmy di 
mana  masyarakat sebagai sasaran dakwah dibahagikan ke-
pada empat macam, iaitu; masyarakat manusia mukmin, 
masyarakat manusia bukan mukmin, masyarakat manusia 
munafik dan masyarakat manusia campuran.275 

Berdasarkan huraian di atas, pandangan A. Hasjmy 
mengenai madcu  boleh dikatakan suatu pandangan yang 
bersepadu. Ertinya, madcu bukan hanya  dilihat  secara 
ontologis dan psikologis sahaja, tetapi juga secara teolo-
gis dan sosiologis. Bahkan, A. Hasjmy juga berpandangan 

274A. Hasjmy, 1982, hlm. 14; A. Hasjmy, 1976b,  hlm. 43-45 dan  
60-62.

275A. Hasjmy, 1982, hlm. 14.
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bahawa madcu bukan hanya orang lain atau masyarakat di 
luar diri pelaku dakwah, tetapi juga pelaku dakwah sendiri 
perlu menjadikan diri sendiri sebagai madcu,276 selain ber-
tindak sebagai juru bicara agama.277 

c.   Pesan Dakwah 
Pesan dakwah (maudūc al-dacwah) adalah isi, pesan atau 
materi yang disampaikan dāci kepada madcu. Dalam hal ini, 
para ulama bersepakat  bahawa yang menjadi pesan dacwah 
Islāmiyyah adalah keseluruhan ajaran Islam. Sebab, Islam 
sebagai pandangan hidup (way of life) telah mengatur ke-
hidupan manusia dengan lengkap.278 Sungguhpun begitu, 
para ilmuan muslim mempunyai rumusan yang berbeza-
beza mengenai  pesan dakwah. Perbezaan rumusan boleh 
dipandang sebagai hal yang wajar sahaja, kerana Islam ada-
lah agama universal, bukan hanya dari segi kemanfaatan-
nya sebagai rahmat bagi seluruh manusia dan alam, tetapi 
juga dari segi isi ajarannya yang mencakupi seluruh aspek 
kehidupan manusia (dunia dan akhirat). Hal ini tentu sa-
haja membuat para ulama dan cendikiawan muslim, ter-
masuk A. Hasjmy, mengkaji dan mengeksplorasi isi ajaran 
Islam sebagai pesan dakwah mengikut kadar kefahaman, 
keilmuan dan konteks perbincangannya. 

Pesan dakwah dalam pandangan A. Hasjmy tidaklah 
dirumuskan dalam satu karya khas, tetapi berserak dalam 
pelbagai karyanya. Jika disemak penjelasannya dalam Dustur 

276Menjadikan diri sendiri sebagai al-mad’u sering disebut dacwah 
nafsiyyah melalui wiqayat al-nafs (pencerahan jiwa) dan muhasabah bi 
al-nafs (introspeksi diri) (Asep Muhiddin,  2002,  hlm. 213).

277A. Hasjmy, 1974, hlm. 76-77.
278Abdul Ghafar Hj. Don, Perspektif politik Islam Dlm.  Zulkiple 

Abd. Gani & Ahmad Redzuwan Mohd Yunus (pnyt.),  1999, hlm. 27.
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dakwah mengenai intisari surah al-Fātihah, di dalamnya ter-
kandung dua aspek pesan dakwah, iaitu ; aqidah dan shari’ah 
atau disebut juga dengan iman dan amal salih.279 Jika disemak 
rumusannya mengenai definisi dakwah, di dalamnya terda-
pat pembagian   pesan dakwah, iaitu; meyakini (keimanan),  
mengamalkan aqidah  dan shari’ah.280 Jika disemak makna 
dacwah Islāmiyyah yang disamakan dengan suara nubuwwah dan 
sabīli’Llāh, maka pesan dakwah adalah seluruh ajaran Allah dan  
rasul-Nya yang mengatur kehidupan manusia dalam segala bi-
dang; iman dan amal salih (politik, ekonomi, sosial, akhlak, 
ibadah dan sebagainya).281 Jika disemak penjelasannya baha-
wa alam ini berhajat untuk memahami sejumlah hakikat yang 
dibawa Islam, maka sejumlah hakikat itu sebagai pesan dakwah 
mencakup aspek  aqidah, ibadah, akhlak dan mucāmalah.282  Se-
lain itu, jika disemak penafsirannya mengenai  ayat  106 surah   
al-Anbiyā’  bahawa “orang-orang yang benar  beribadah kepada 
Allah, al-Qur’ān telah cukup sebagai pedoman dalam hidupnya, 
kerana di dalamnya telah dicantumkan prinsip-prinsip dari ber-
bagai persoalan; aqidah dan mucāmalah (politik, ekonomi, sosial 
dan lain-lain), maka alam ungkapan ini jelas terkandung dua as-
pek pesan dakwah, iaitu aqidah dan mucāmalah.283 Begitu juga 
ketika  menafsirkan  ayat  177 surah al-Baqarah, ia menjelaskan 
iman dan amal salih  yang  tersimpul dalam kata al-bir (kebaji-
kan) merupakan intisari (pesan) dacwah Islāmiyyah.284

Dalam karyanya Dakwah Islamiyah, A. Hasjmy  juga 
menghuraikan pelbagai pesan dakwah yang mencakup; 

279A. Hasjmy, 1974, hlm. 13.
280Ibid.  hlm. 28.
281Ibid. hlm. 57-58. 
282Ibid. hlm. 42.
283Ibid. hlm. 44.
284Ibid. hlm. 60-65.
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aqidah ibadah dan ilmu pengetahuan; mencari, menjaga 
dan mendistribusikan harta kekayaan sebagai amal sa-
lih; memelihara kehormatan, kesehatan, akal, jasmani 
dan rohani; membina kekuatan negara; membangun per-
samaan, perundang-undangan; membangun masyarakat; 
akhlak, asas hukum dan sumber syarak.285  Begitu juga 
dalam karyanya  Apa tugas sasterawan sebagai khalifah Al-
lah, A. Hasjmy menghuraikan pesan dakwah mencakup 
aqidah dan shari’ah mengikut pendapat Mahmūd Shaltūt. 
Manakala mengikut cAbd al-Qādir cAudah pesan dakwah 
mencakup aqidah dan organisasi.286 

Jika disemak pelbagai huraian tersebut, maka dapat-
lah ditarik satu kesimpulan umum bahawa pesan dakwah 
dalam pandangan A. Hasjmy adalah bukan hanya aqidah 
semata-mata, tetapi mencakup shari’ah dan akhlak dalam 
pengertian yang luas.  Sebab, keseluruhan isi ajaran Islam 
atau disebut Islam universal (kāffah) adalah pesan dakwah 
yang berfungsi sebagai petunjuk dan undang-undang bagi 
kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Jadi, pesan 
dacwah Islāmiyyah pada hakikatnya adalah pesan Allah da-
lam al-Qur’ān dan pesan Rasul dalam sunnahnya yang di 
dalamnya menjanjikan kesejahteraan manusia di dunia dan 
akhirat kelak. Hal ini menunjukkan pula bahawa A. Hasjmy 
memandang pesan dakwah sangatlah syumul sesuai den-
gan karakteristik ajaran Islam yang memang syumul. Ke-
syumulan pandangannya seperti ini tentu memberi imp-
likasi luas dalam pelaksanaan dakwah di mana cakupan, 
wilayah kerja dan tanggungjawab dakwah sangat luas, bu-
kan hanya berkenaan dengan masalah iman semata-mata, 

285A. Hasjmy, 1978a, hlm. 57-76.
286A. Hasjmy, 1984, hlm.77. 
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tetapi juga mencakup segala aspek kehidupan  yang mem-
bawa kepada kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. 

d.   Matlamat Dakwah
Mengenai matlamat dakwah (ahdāf al-dacwah) memang 
terdapat perbezaan rumusan dikalangan para ilmuan, ter-
masuk A. Hasjmy. Dakwah sebagai rangkaian kegiatan tentu 
mempunyai matlamat (tujuan) yang hendak dicapai. Se-
bab, tanpa matlamat yang jelas seluruh kegiatan dakwah 
akan sia-sia. Dalam konteks ini, A. Hasjmy sebagaimana 
para ilmuan Islam lainnya,  memandang matlamat dakwah 
sebagai suatu unsur terpenting dalam kajian dakwah, bah-
kan  ketika membincangkan sesuatu sedapatnya dihubung-
kait dengan matlamat dakwah sehingga sedar atau tidak 
A. Hasjmy telah merumuskan beberapa matlamat dakwah 
dengan rumusan yang beragam dalam beberapa karyanya. 
Keragaman rumusan matlamat dakwah, bukan hanya terjadi 
antara ilmuan yang satu dengan lainnya, tetapi boleh jadi se-
orang ilmuan mempunyai keragaman rumusan dalam satu 
atau antarakaryanya sebagaimana yang terdapat dalam karya 
A. Hasjmy dan HAMKA.

A. Hasjmy dengan tegas  menyatakan  bahawa banyak ayat 
al-Qur’ān yang memberi petunjuk ke arah mana manusia dan 
masyarakatnya didakwahkah.287 Oleh itu, keragaman rumu-
san matlamat dakwah dalam pelbagai karya A. Hasjmy adalah 
sesuatu yang tak dapat dihindarkan. Pertanyaan yang segera 
muncul adalah apakah perbezaan rumusan matlamat dakwah 
dalam beberapa karya A. Hasjmy menimbulkan percanggahan 
antara satu dengan lainnya?  

Sebelum pertanyaan tersebut dijawab, perlu dikaji lebih 

287A. Hasjmy, 1982, hlm. 16.
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dahulu pelbagai rumusan A. Hasjmy mengenai matlamat dak-
wah dalam beberapa karyanya. Dalam Dustur dakwah, terda-
pat dua ungkapan yang boleh dianggap sebagai matlamat dak-
wah A. Hasjmy, iaitu; Pertama disebutkan bahawa matlamat 
dakwah iaitu “mengajak manusia berjalan di atas jalan Allah, 
mengambil ajaran Allah menjadi jalan hidupnya”.288 Matlamat 
ini dirumuskan dalam konteks penafsirannya mengenai surah 
Yūsuf ayat 108 sebagai pedoman dalam perumusan definisi 
dan matlamat dakwah. Penafsiran ayat ini, dalam perspektif 
A. Hasjmy berhubungkait dengan sikap dan pendirian  Nabi 
Muhammad dalam berdakwah, iaitu jalan Allah, bukan jalan 
musyrik yang kemudian dirumuskan sebagai tujuan dak-
wah. Kedua, selepas dirumuskan definisi dakwah, diperte-
gas lagi dengan ungkapan ”tujuan dakwah Islamiyyah iaitu 
membentangkan jalan Allah di atas bumi agar dilalui umat 
manusia”.289  Kedua rumusan matlamat dakwah ini mengand-
ung makna yang sama, meskipun kedua rumusan itu tampak 
berbeza cara pengungkapannya. 

 Rumusan matlamat dakwah dalam Dustur dakwah berbeza 
lagi dengan apa yang dirumuskan dalam Pokok-pokok pikiran. 
Dalam karya ini  diungkapkan bahawa matlamat dacwah 
Islāmiyyah adalah “membawa manusia dan masyarakat ke 
arah al-haq, kepada kebenaran Allah; sedikitpun tidak boleh 
menyimpang dari padanya, kerana kalau telah menyimpang 
dari  al-haq itu sudah bukan dacwah Islāmiyyah lagi”. Ung-
kapan ini memperlihatkan bahawa matlamat dakwah beru-
paya  mengarahkan manusia pada kebenaran Allah dengan 
sikap yang istiqamah dan tidak menyekutukan-Nya.  Hal ini 
selaras dengan maksud ayat 213 surah al-Shucarā’ di mana 

288A. Hasjmy, 1974, hlm. 28.
289Ibid. hlm. 28.
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dalam melakukan dakwah dilarang mempersekutukan Allah 
dengan tuhan yang lain.290 Selanjutnya, berpedoman kepada 
ayat 153 surah al-Ancām, A. Hasjmy merumuskan bahawa 
dacwah Islāmiyyah iaitu “membawa manusia dan masyarakat-
nya ke jalan Allah yang lurus, bukan ke jalan-jalan lain”.291  
Oleh itu, agar manusia dapat selalu berjalan di atas jalan 
lurus (al-sirāt al-mustaqīm), Allah mewajibkan manusia 
agar berdoa sekurang-kurangnya 17 kali tiap-tiap 24 jam, 
iaitu waktu membaca  surah  al-Fātihah dalam salat wajib. 

Rumusan matlamat dakwah dalam Pokok-pokok 
pikiran berhubungkait dengan konteks pebincangan 
A. Hasjmy mengenai hakikat manusia dan tugas 
(misi) dakwah sebagai bahagian yang tak terpisahkan 
dari matlamat dakwah. Hal ini dapat dibuktikan dari 
rumusan  A. Hasjmy mengenai misi dakwah iaitu;  
a. Tugas dacwah Islāmiyyah yang mendasar, yaitu berusaha 
untuk menjadikan manusia pandai memanfaatkan hati, mata 
dan telinga untuk memahami ayat-ayat Allah yang tersurah dan 
yang tersirat;292 b. Dacwah Islāmiyyah bertugas mengarahkan 
manusia peribadi agar berjalan di atas jalan lurus (sirāt  
al-mustaqīm)dan manusia mesti diajak untuk membangun 
masyarakat adil makmur yang aman dan damai yang disebut 
darussalam.293 

290A. Hasjmy, 1982, hlm. 15.
291Ibid.  hlm. 16-17.
292Tugas  ini, bagi A. Hasjmy, selari dengan maksud  surat al-Acrāf ayat 

129;   “sungguh banyak jin dan manusia yang telah kami lemparkan ke da-
lam jahannam kerana mereka tidak pandai memahami dengan hatinya, 
tidak cakap melihat dengan matanya, tidak arif mendengar dengan telin-
ganya; mereka itu sama dengan binatang, bahkan lebih sesat lagi, mereka 
termasuk dalam kelompok orang yang alpa” ( Ibid. hlm. 22).

293Tugas  ini juga dirumuskan dalam rumusan yang berbunyi;  dak-
wah Islamiyah yang bertugas menuntun manusia di atas garis jalan Al-
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Rumusan matlamat dakwah tersebut juga berbeza den-
gan rumusan  dalam karya-karya A. Hasjmy yang bukan 
memperbincangkan mengenai konsep dakwah.  Dalam 
karyanya  Apa sebab rakyat Aceh sanggup berperang puluhan 
tahun melawan agresi Belanda, A. Hasjmy menulis beberapa 
matlamat dacwah Islāmiyyah sebagai berikut:

Menegakkan kebenaran dan membasmi kejahatan,  
mengajak manusia berbuat kebajikan, menyuruh 
makruf dan melarang munkar, menyampaikan berita 
pahala dan berita siksa,  mengajak manusia membi-
na masyarakat aman-damai, menyatakan kerasulan 
Muhammad meliputi segala umat manusia, menya-
takan bahwa agama kebenaran yang dibawa Muham-
mad untuk mengganti segala agama sebelumnya. 294 

Matlamat dakwah tersebut dirumuskan dengan berpedo-
man kepada beberapa ayat al-Qur’ān dalam konteks perbin-
cangan dan analisis A. Hasjmy tentang isi “hikayat prang 
sabi”295. Menurut A. Hasjmy “hikayat prang sabi” mengand-

lah menuju masyarakat adil makmur dan aman-damai yang dalam istilah 
al-Qur’ān disebut darussalam atau baldatun taiyibatun wa rabbun ghafūr 
harus dilaksanakan dengan cara bijaksana. Bagi A. Hasjmy, tugas dakwah 
ini selaras dengan surat Yunus ayat 25 yang bermaksud; “Allah mengajak, 
menuju darussalam, dan orng yang dikehendaki-Nya dituntun ke jalan 
lurus” (Ibid. hlm. 17-19). 

294A. Hasjmy, Apa sebab rakyat Aceh sanggup berperang puluhan tahun 
melawan agressi Belanda, Jakarta: Bulan Bintang: 1977a, hlm. 66-67.

295Hikayat prang sabi (hikayat perang sabil) adalah karya sastera dalam 
bentuk puisi yang ditulis oleh ulama besar Aceh, Teungku Chik Haji Mu-
hammad Pante Kulu (1836) yang dipopulerkan oleh Teungku Muham-
mad Saman (Teungku Chik di Tiro). Karya sastera ini ditulis untuk mem-
bangkitkan semangat jihad rakyat Aceh, sehingga mereka bersedia syahid 
dalam perang melawan kolonial Belanda. Penulis Belanda, Zentgraaf, 
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ung fungsi dakwah. Sebagai karya sastera “hikayat prang 
sabi”  telah memenuhi syarat sebagai karya yang berhasil 
mencapai sasarannya, kerana hikayat ini menjadi salah satu 
pendokong yang membangkitkan semangat jihad rakyat Aceh 
melawan imperialis Belanda.296 Hal ini tentu sahaja selaras 
dengan tujuan dacwah Islāmiyyah.

Dalam karyanya Dimana letaknya negara Islam, A. Hasjmy 
juga merumuskan matlamat dakwah. Ia menulis bahawa “tu-
juan dakwah Islamiyah adalah membebaskan umat manusia 
dari perbudakan hawa nafsu dan ikatan kedurjanaan, mem-
bentuk kesatuan dan persaudaraan umat dibawah al-Qur’ān 
dan tauhid dengan jalan membangun kesatuan asas, kewa-
jiban, dasar ajaran dan kaedah-kaedah yang berdasarkan atau 
berjiwakan iman, politik, sosial, moral, keperibadian dan ke-
manusiaan.297 Di sini matlamat dakwah dirumuskan dalam 
konteks perbincangan sultah murāqabah dan taqwīm (kekua-
saan pengawasan dan pembetulan) sebagai salah satu unsur 
kekuasaan dalam negara Islam.298 Kekuasaan pengawasan dan 
pembetulan negara berada dalam kekuasaan sekaligus menja-
di kewajiban masyarakat, umat atau warga negara untuk men-
jalankannya menurut kemampuan yang ada. Oleh itu, setiap 
warga negara sebagai umat terbaik berkewajiban mengawasi, 

menganggap hikayat ini  sebagai karya sastera yang sangat berbahaya  
(Ibid. hlm. 47-55). 

296Antony Reid, The Contest for North Sumatra, Acheh, the Neth-
erlands and Britain,  Kuala Lumpur: The University of Malaya Press, 
1969, hlm. 204.

297A. Hasjmy, 1970, hlm. 278.
298cAbd al-Qādir cAwdah dalam karyanya al-Islam wa awdacuna 

al-siyasiyah, sebagaimana dikutip oleh A. Hasjmy membagi kekua-
saan dalam negara Islam menjadi lima, iaitu; 1. Sultah tanfiziyyah, 2. 
Sultah tashriciyyah,  3. Sultah qadaiyyah, 4. Sultah māliyyah, 5. Sultah 
murāqabah wa taqwim  (Ibid. hlm.  247-283).   
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mengoreksi dan mengontrol pemerintah dan pembantunya 
sebagai bahagian dari  dacwah Islāmiyyah.

Rumusan matlamat dakwah dalam perspektif A. Hasjmy 
memang tampak berbeza-beza dalam pelbagai kayanya. Ker-
agaman rumusan semacam ini juga terdapat dalam karya 
HAMKA,  Prinsip dan kebijaksanaan dakwah Islam. Dalam 
karyanya ini HAMKA menulis dua rumusan yang boleh 
dipandang sebagai matlamat dakwah. Pada satu tempat 
ia menulis bahawa maksud (matlamat) dakwah ialah me-
nyadarkan manusia akan erti yang sebenarnya dari hidup. 
HAMKA menerangkan bahawa hidup ini bukan hanya un-
tuk makan, tetapi menghayati segala amal perbuatan, iba-
dah dan muamalah hal mana semuanya dikerjakan dengan 
sedar sehingga matlamat dakwah akan membawa kepada 
hidup yang bererti. Rumusan ini berpedoman kepada surah  
al-Anfāl ayat 24 yang bermaksud; “Wahai orang-orang yang 
beriman, perkenankanlah seruan dari Allah dan seruan dari 
Rasul, apabila Dia mendakwahi kamu kepada apa yang akan 
menghidupkan kamu…” Pada tempat yang lain HAMKA 
menulis bahawa matlamat dakwah ialah “mengeluarkan dari 
gelap kepada terang benderang”.299 Rumusan ini berpedoman 
kepada surah Ibrahim ayat 1 yang bermaksud; “Alif-Lām-Rā; 
(Inilah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) 
agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada 
cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan, iaitu menuju 
jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji”.  Kedua 
rumusan tersebut mempunyai semangat yang sama di mana 
dakwah berusaha membawa manusia kepada hidup yang 
penuh erti sehingga segala aspek kehidupan manusia berada 

299HAMKA, Prinsip dan kebijaksanaan da’wah Islam, Kuala Lumpur: 
Pustaka Melayu,  1981, hlm. 54-55.
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dalam cahaya kebenaran berasaskan ajaran Allah. 
Beberapa rumusan matlamat dakwah A. Hasjmy terse-

but antara satu dengan lainnya meskipun berbeza-beza gaya 
rumusannya, namun tidaklah terjadi perbezaan substansi. 
Justeru substansi matlamat dakwah A.Hasjmy tampak  ber-
sepadu dan saling melengkapi  antara rumusan yang satu 
dengan lainnya di mana dakwah Islamiyah  adalah mengajak 
manusia  (muslim, kafir dan munafik) untuk meyakini dan 
mengamalkan ajaran Islam yang universal (kāffah) dalam 
segala aspek kehidupan dengan sebenar-benarnya, bukan 
hanya dalam konteks kehidupan peribadi, tetapi juga dalam 
keluarga, masyarakat, negara bahkan seluruh umat manu-
sia sehingga tercapai kehidupan yang aman-damai.300 Hanya 
sahaja rumusan matlamat dakwah A. Hasjmy tampak lebih 
bervariasi berbanding rumusan Muhammad Husain, Wan 
Hussein, Husnain ataupun HAMKA. Perbezaan rumusan  
menunjukkan kefahaman dan kepakaran A. Hasjmy dalam 
bidang dakwah sehingga ia mampu mengkomunikasikannya 
dalam berbagai konteks perbincangan keilmuan. Hal ini ten-
tu berhubungkait juga dengan latar belakang keilmuannya 
yang memahami ---untuk tidak mengatakan menguasai--- 
banyak disiplin ilmu. 

300Kehidupan aman damai mencakup kehidupan di dunia dan akhi-
rat. Hal ini berpedoman pada penafsiran kata dar al-salam dalam ayat 
25 surat Yunus, yang bermaksud :  “Allah mengajak menuju dar al-
salam, dan orang-orang yang dikehendaki-Nya dituntun ke jalan lu-
rus“. A. Hasjmy menjelaskan bahawa makna dar al-salam  mengikut 
pendapat ahli tafsir klasik adalah sorga jannatun nacim di kampung 
akhirat, manakala beberapa ahli tafsir abad XX menerangkan bahawa 
sebelum sampai ke dar al-salam  di kampung akhirat manusia harus 
membangun dar al-salam  di atas dunia ini, kerana kampung dunia 
jalan menuju ke kampung akhirat. Hal ini telah dilaksanakan oleh 
Nabi Sulaiman (A. Hasjmy,1982, hlm. 17-18). 
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Jika disemak pelbagai rumusan matlamat dakwah di 
atas, maka secara umum dapatlah dikatakan bahawa mat-
lamat dakwah A. Hasjmy meskipun berselarak dalam pel-
bagai karyanya, namun substansinya sama, iaitu membina 
kesejahteraan dan kebahagian hidup madcu (peribadi, ja-
maah, masyarakat, negara dan seluruh manusia) manakala 
perincian rumusan matlamat hanyalah sebagai arah pe-
nentu bagi pelaku dakwah dalam menjalankan dakwah 
sekaligus untuk memudahkannya dalam memberikan suatu 
penilaian sejauhmana sudah tercapai matlamat dari set-
iap kegiatan dakwah. Oleh itu, meskipun para pakar dak-
wah merumuskan pelbagai bentuk matlamat dakwah den-
gan caranya masing-masing, namun semuanya bermuara 
pada kesejahteraan dan kebahagiaan madcu sama ada ketika 
menjalani hidup di dunia mahupun di akhirat kelak. Ring-
kasnya, matlamat dakwah adalah sama dengan matlamat 
diturunkannya agama Islam itu sendiri sebagai pedoman 
hidup bagi umat manusia dan rahmah bagi seluruh alam.  

Beberapa rumusan matlamat dakwah A. Hasjmy tersebut 
secara umum dapat dibahagikan kepada tiga bentuk mat-
lamat, iaitu; “matlamat praktis”, “matlamat realistis” dan 
“matlamat idealistis”. Matlamat praktis dalam berdakwah 
merupakan matlamat tahap permulaan untuk menyelamat-
kan umat manusia dari lembah kegelapan dan membawan-
ya ke tempat yang terang-benderang, dari jalan yang sesat 
kepada jalan yang lurus, dari lembah kemusyrikan dengan 
segala bentuk kesengsaraan menuju kepada “tauhid” yang 
menjanjikan kebahagiaan.  Matlamat realistis adalah matla-
mat antara iaitu terlaksananya ajaran Islam secara keseluru-
han dengan cara yang benar berdasarkan keimanan sehingga 
terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi kehidupan 



~  195  ~

beragama dengan mengamalkan ajaran Islam secara kāffah. 
Adapun matlamat idealistis adalah matlamat akhir pelaksa-
naan dakwah yakni terwujudnya masyarakat muslim yang 
adil, makmur, damai dan sejahtera di bawah limpahan rah-
mat, karunia, ampunan dan rida Allah sama ada di dunia ma-
hupun di akhirat kelak. 

Selain itu, berdasarkan rumusan A. Hasjmy matlamat 
dakwah dapat pula diklasifikasi dengan melihat aspek 
sasaran (madcu) dan pesan dakwah. Dilihat dari sisi sasara-
nnya, matlamat dakwah antaranya matlamat perorangan, 
yakni terbentuknya peribadi muslim yang memiliki iman 
yang kuat dan menjalankan hukum-hukum Allah serta 
berakhlak mulia; matlamat keluarga, yakni terbentuknya 
keluarga sakīnah, mawaddah wa rahmah (bahagia dan cinta 
kasih);  matlamat untuk masyarakat, yakni terbentuknya 
masyarakat sejahtera  selaras dengan  ajaran yang digaris-
kan Allah dan;  matlamat untuk seluruh umat manusia, 
yakni terbentuknya dawlah Islāmiyyah (negara Islam) dan 
masyarakat dunia yang penuh dengan kedamaian, ketenan-
gan, ketentraman dan kebahagiaan berasaskan ajaran Is-
lam.  Adapun matlamat dakwah  dilihat dari segi pesan 
antaranya matlamat bidang aqidah, yakni tertanamnya 
aqidah tauhid yang mantap di dalam hati setiap manusia, 
sehingga keyakinannya terhadap ajaran-ajaran Islam tidak 
diikuti dengan keragu-raguan; matlamat bidang sharicah 
atau mucāmalah  yakni kepatuhan  dan pengamalan setiap 
manusia terhadap segala aspek ajaran Islam yang berke-
naan dengan sharīcah dan mucāmalah yang telah ditetapkan 
Allah dalam segala konteks kehidupan; matlamat bidang 
akhlaq, yakni terbentuknya peribadi muslim vang berbudi 
luhur dan dihiasi dengan sifat-sifat terpuji serta bersih dari 
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sifat-sifat yang tercela, dalam konteks apapun ia berada.

e. Metode Dakwah.
Metode dakwah (manhaj al-dacwah) sangat penting per-
anannya dalam penyampaian pesan dakwah, kerana suatu 
pesan meskipun baik, tetapi jika disampaikan dengan me-
tode yang tidak benar, maka pesan dakwah boleh jadi dito-
lak oleh madcu.  Oleh itu, perbincangan mengenai metode 
dakwah adalah sesuatu yang niscaya dalam kajian dakwah. 
Dari segi bahasa “metode“ berasal dari dua perkataan; 
meta (melalui) dan hodos (jalan, cara),301 yang dalam  
bahasa Yunani disebut methodos atau dalam bahasa Arab 
disebut manhaj atau tarīq.302 Dalam Kamus dewan, “me-
tode” bermakna “cara melakukan sesuatu”.303 M. Syafa’at 
Habib menjelaskan bahawa metode bermakna “suatu cara 
yang boleh ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas 
untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana 
sistem, tata fikir manusia“.304 Mengikut Ahmad Tafsir, “me-
tode” dapat diertikan sebagai cara yang paling cepat dan te-
pat dalam melakukan sesuatu.305 Berdasarkan definisi ini, 
maka metode dakwah bermakna cara penyampaian pesan 
dakwah atau cara yang paling cepat dan tepat dalam pe-
nyampaian dakwah Islamiyah kepada madcu.

 Pembahasan mengenai metode  dalam berbagai literatur 

301M. Arifin, Ilmu pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, 
hlm. 61.

302Hasanuddin, Hukum dakwah, Jakarta; Pedoman Ilmu Jaya, 1996, 
hlm. 35.

303Teuku Iskandar, 1994, hlm. 887.
304M.Syafa’at Habib, 1992, hlm. 160.
305Ahmad Tafsir,  Metodologi pengajaran agama Islam, Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 1996, hlm. 3.
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dakwah pada umumnya disandarkan atas kajian terhadap 
ayat 125 surah al-Nahl yang bermaksud ; “serulah manu-
sia ke jalan Tuhanmu, dengan cara hikmah, pelajaran yang 
baik dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang 
lebih baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih 
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk.306 A. Hasjmy juga berpedoman kepada ayat ini 
dalam pembahasan mengenai metode dakwah iaitu metode 
hikmah, mawcizah hasanah dan mujādalah. Untuk memper-
jelas pandangan A. Hasjmy mengenai ketiga-tiga metode ini 
akan dihuraikan sebagai berikut;

1).  Metode Hikmah          
Para ahli memberikan pengertian yang bervariasi mengenai 

makna bi al-hikmah, antaranya; “dengan al-Qur’ān”;307 “wahyu 
Allah yang telah diturunkan kepadamu”;308 “ucapan-ucapan 
yang benar dan munasabah yang mengandungi hujah yang ku-
kuh, bernas dan meyakinkan”;309  “perkataan yang jelas dengan 
dalil yang terang, yang dapat mengantarkan pada kebenaran 
dan menyingkap keraguan”;310 wadcu al-shai’i fī maudicihi (men-
empatkan sesuatu perkara pada tempatnya).311 Mengikut rang-
kuman Asep Muhidin, hikmah mengandung sejumlah makna 
iaitu cadl (keadilan), hilm (kesabaran dan ketabahan), nubuwwah  
(kenabian), cilm (ilmu pengetahuan), al-Qur’ān, kebijakan, pe-
mikiran atau pendapat yang baik, haq (kebenaran), meletakkan 

306A. Hasjmy, 1974, hlm. 66; A. Hasjmy, 1982, hlm. 19. 
307Al-Jalālayn, 1987, hlm. 226.
308A-Marāghī, 1946,  hlm. 161.
309Al-Shawkānī,1973,  hlm. 2.
310Al-Zuhaylī, 1991, hlm. 267.
311Muhammad Husain Fadlu’Llāh, 1982,  hlm. 47.
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sesuatu pada tempatnya, kebenaran sesuatu, dan mengetahui 
sesuatu yang paling utama dengan ilmu yang paling utama.312 

Tanpa menafikan pelbagai makna hikmah tersebut, A. 
Hasjmy lebih condong mengertikan  makna hikmah dalam dua 
pengertian yakni; Pertama, menurut  A. Hasjmy dari segi bahasa  
hikmah adalah “kebijaksanaan”,313 atau “bijaksana”.314 Pendapat 
ini sama dengan pendapat HAMKA, bahawa erti hikmah yang 
terpakai dalam bahasa Indonesia ialah bijaksana.315 “Bijaksana” 
atau “kebijaksanaan” mempunyai akar kata yang sama iaitu; 
“bijak” (pandai, cerdik, pintar), yang berkaitan dengan peribadi 
orang dan perihalnya  yang berakal budi,  arif, pandai, cerdik 
dan berhati-hati, penuh perasaan tanggungjawab dan kebera-
nian.316 Jika “bijaksana” atau “kebijaksanaan” dilekatkan pada 
pelaku dakwah, bermakna pelaku dakwah mestilah berakal 
budi, arif, pandai, cerdik, penuh perasaan tanggungjawab dan 
mempunyai keberanian dalam menyampaikan dakwah.

Pemaknaan hikmah dengan “bijaksana” atau “kebijaksanaan” 
boleh dipandang sesuatu pantas, meskipun hikmah dalam bahasa 
Arab mengandung erti yang lebih luas berbanding erti “bijaksana” 
atau “kebijaksanaan” dalam bahasa Indonesia (Melayu). Sebab, 
“kebijaksanaan” (pandai, cerdik, pintar,  berakal budi,  arif,  tang-
gungjawab  dan keberanian) merupakan salah satu modal asas 
bagi pelaku dakwah dalam menjalankan misi  dakwahnya. Bah-
kan dengan adanya sikap bijaksana pelaku dakwah akan lebih arif, 
bertanggungjawab, berani dan mampu menempatkan sesuatu 
pada tempatnya,  bersikap adil dan lemah lembut. Namun semua 
ini, mestilah disokong dengan ilmu peengetahuan  ilmu  yang sa-

312Asep Muhiddin, 2002, hlm. 163.
313A. Hasjmy, 1982,  hlm. 20.
314A. Hasjmy, 1973, hlm. 41.
315HAMKA, 1981, hlm. 63.
316Teuku Iskandar, 1994, hlm. 156.
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hih sesuai dengan satu di antara  makna yang terkandung dalam  
hikmah itu sendiri. 

Kedua, A. Hasjmy  sebagaimana Mohammad Natsir men-
gakui pendapat ulama yang mengatakan bahawa makna 
hikmah adalah “ilmu pengetahuan”317 Pendapat ini tampak-
nya dipengaruhi oleh pandangan Muhammad cAbduh yang 
mengatakan bahawa hikmah adalah “ilmu yang sahih yang 
menggerakkan kemahuan untuk melakukan suatu perbua-
tan yang bermanfaat”.318 Bagi  A. Hasjmy “ilmu pengetahuan”  
merupakan asas bagi pelaksanaan dakwah.319 Sebab tidaklah 
mungkin seseorang mampu menyampaikan dakwah tanpa  
ilmu pengetahuan, bahkan setiap madcu mestilah dihadapi 
dengan ilmu pengetahuan. 

Selanjutnya, mengikut pendapat Sayyid Qutub, A. 
Hasjmy menjelaskan beberapa kaedah operasional metode 
dakwah dengan hikmah sebagai berikut;

Berdakwah haruslah dengan hikmah, dengan mem-
perhatikan keadaan orang-orang yang didakwahi 
(madcu) dan lingkungannya, dengan menggariskan 
tingkat pelajaran yang akan dijelaskan kepada mer-
eka, sehingga tidak memberatkan dengan tugas-
tugas yang banyak sebelum cukup persiapan mental 
mereka untuk itu, dengan memperhatikan sistem 
dakwah yang dipergunakannya serta menyesuaikan-
nya dengan keperluan sehingga jangan sampai ter-
lalu menonjol semangat, pembelaan dan gairah yang 
melampaui hikmah.320

317A. Hasjmy, 1982,  hlm. 20.  
318Mohammad Natsir, 1420/200, hlm. hlm. 164.
319A. Hasjmy, 1982, hlm. 20.  
320A. Hasjmy, 1974, hlm. 67.
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Berdasarkan penjelasan tersebut, pelaku dakwah yang 
ingin berdakwah dengan hikmah mestilah memperhatikan 
beberapa kaedah secara bersepadu antaranya; Pertama, 
pelaku dakwah mestilah memperhatikan persekitaran so-
sial dan taraf kemasyarakatan orang atau masyarakat yang 
menjadi sasaran dakwah (madcu). Sebab, madcu bukanlah 
makhluk mati, tetapi makhluk hidup yang memiliki pel-
bagai potensi dan terus berubah sesuai dengan perkem-
bangan kehidupan yang mengitarinya. Tanpa memahami 
kondisi madcu dan kehidupan persekitarannya maka hal ini 
bukan hanya akan menyusahkan pelaku dakwah sendiri, 
tetapi juga berujung pada “kegagalan” dakwah.  Kedua,  ka-
dar dan material dakwah yang akan disampaikan kepada 
sasaran dakwah agar bersesuaian dengan tahap kefahaman 
dan intelektual pihak madcu. Ketiga, penyampaian dakwah 
perlu digunapakai kaedah yang bervariasi, seseuai keper-
luan dan dapat membangkitkan semangat  pihak madcu 
sehingga pesan dakwah dapat diterima dengan hati dan 
fikiran yang terbuka.321 

Keragaman makna hikmah di atas sama ada dalam 
pandangan A. Hasjmy ataupun beberapa pakar yang 
lain, sebetulnya merupakan watak asas daripada bahasa 
Arab di mana satu lafaz boleh jadi mengandung banyak 
erti megikut konteks penggunaanya. Hal ini bukan ber-
makna bahawa dalam hikmah  terkandung percangga-
han makna asas sehingga antara erti yang satu dengan 
lainnya terpisah, tetapi saling berkaitan, bahkan ker-
agaman erti hikmah menunjukkan betapa luasnya peng-
gunaan metode hikmah yang pada tahap aplikasi akan 
memberikan ruang gerak bagi pelaku dakwah untuk  

321Sayyid Qutub, 1408 H/1987, jilid 7, hlm. 122.
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menyesuaikan kaedah dan taktik penyampaian dakwahnya 
sesuai dengan kondisi  madcu.

2). Metode  Mawcizah Hasanah 
Perkataan mawcizah berasal dari pada waczu iaitu “nasihat”. 

Al-Qur’ān mengemukakan konsep mawcizah dalam konteks pen-
didikan dan pembangunan manusia322 sebagai bahagian dari-
pada pelaksanaan dakwah.  Para mufassir, termasuk A. Hasjmy, 
memang memiliki pandangan dan rumusan masing-masing men-
genai makna mawcizah hasanah. Khusus pandangan A. Hasjmy 
mengenai makna “mawcizah hasanah” terdapat dalam karyanya 
Pokok-pokok pikiran dan Dustur dakwah. Dalam karyanya Pokok-
pokok pikiran dijelaskan bahawa mawcizah hasanah bermakna 
“pelajaran yang indah, yang senang (suka) orang mendengarnya, 
yang memasuki   sel-sel otak dan relung-relung hati”.323 Ber-
dasarkan pengertian ini, maka dakwah dengan mawcizah hasa-
nah mestilah dilakukan dengan memperhatikan  beberapa hal 
iaitu; i. Pesan dakwah mestilah disampaikan dalam bentuk yang 
indah sehingga menarik minat madcu. Keindahan di sini bukan 
hanya dari segi bentuk luarannya sahaja, misalnya gaya bahasa, 
intonasi dan susunannya, tetapi juga keindahan dalaman da-
lam erti kandungan maknanya. ii. Pesan dakwah perlu disusun 
sedemikian rupa sehingga mampu membangkitkan perasaan 
suka dan gembira pihak madcu. Perasaan suka dan gembira ini 
dijangka akan memudahkan daci untuk melakukan perubahan 
terhadap madcu menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya;   iii. 
Pesan dakwah mestilah disampaikan secara rasional dan meya-
kinkan pikiran madcu, sekurang-kurangnya pesan yang disam-
paikan bukanlah bualan dan tidak merosakkan akal dan jiwanya. 

322Al-Qur’ān, Al-Nahl : 125; Hūd : 32-34; Luqmān : 12-19. 
323A. Hasjmy,1982, hlm. 19.
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Kedua, pandangan A. hasjmy mengenai mawcizah hasanah 
juga dipaparkan dalam karya Dustur dakwah.  Dalam karyanya 
ini disebutkan seperti berikut;

Berdakwah haruslah dengan mawcizah hasanah, pelaja-
ran yang indah, yang akan masuk dalam hati dengan li-
cin; menyelami perasaan dengan lembut, bukan dengan 
bentakan dan hardikan yang tidak perlu dan bukan pula 
dengan menghamburkan kesalahan yang kadang-kadang 
biasa terjadi kerana jahil atau niat baik. Sesungguhnya 
lemah lembut dalam memberi pelajaran seringkali dapat 
membuka hati kesat dan dapat melembutkan hati batu 
dan mendatangkan hasil  lebih baik daripada dengan ger-
tak, ancaman dan penghinaan.324  

Pandangan A. Hasjmy dalam Dustur dakwah tersebut 
menunjukkan bahawa pelaksanaan  dakwah dengan maw-
cizah hasanah perlu diperhatikan beberapa  perkara penting 
sama ada berkenaan dengan pesan dakwah  mahupun den-
gan pihak daci    iaitu; Pertama, pesan dakwah mestilah dis-
usun secara indah  sehingga boleh menggugah jiwa madcu 
untuk menerima pesan dakwahnya. Kedua,  pesan dakwah 
mestilah disampaikan secara lemah lembut; Ketiga, pelaku 
dakwah mestilah menghindari sikap kasar dan kata-kata 
sindiran yang boleh menodai harga diri dan kehormatan 
pihak madcu, walaupun perbuatan itu jelas berlaku, misal-
nya tidak menghardik dan tidak menghamburkan kesalahan 
yang pernah dilakukan madcu.  Keempat, pelaku dakwah per-
lu sedar bahawa berdakwah dengan lemah lembut akan lebih 
berkesan berbading dengan sikap dan kata-kata yang kasar.

324A. Hasjmy, 1974, hlm. 67-68. 
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 Jika diperhatikan pandangan A. Hasjmy mengenai  me-
tode mawcizah hasanah tersebut sama ada yang dihuraikan 
dalam karyanya Pokok-pokok pikiran mahupun dalam Dustur 
dakwah tampaknya mempunyai kesamaan dan saling me-
lengkapi. Bahkan, pandangan A. Hasjmy mengenai metode 
mawcizah hasanah secara umum boleh dipandang sama den-
gan pelbagai pandangan yang pernah dirangkum oleh Asep 
Muhidin mengenai makna dan aturan pelaksanaan metode 
mawcizah hasanah sebagaimana dihuraikan dalam bab dua. 
Sungguhpun begitu, dalam konteks perkembangan zaman 
hari ini, pelaksanaan metode mawcizah hasanah bukan han-
ya setakat memilih pesan dakwah yang indah dan memilih 
gaya bahasa ataupun teknik penyampaian yang dapat meng-
gugah jiwa pihak madcu,  tetapi juga perlu diperluas kefa-
hamannya. Sebab mawcizah hasanah bukan hanya dilakukan 
dengan lisan (dacwah bi al-lisān) seperti ceramah atau khut-
bah, tetapi juga boleh dilakukan dengan tulisan (dacwah bi 
al-kitābah) dan dengan pelbagai kegiatan dakwah lain yang 
di dalamnya mengandung pelajaran (pendidikan) yang baik. 
Tambahan lagi, dalam kehidupan masyarakat hari ini  di 
antara madcu terkadang ada yang lebih siap menerima maw-
cizah hasanah, bahkan berupaya mencari dan mendapatkan 
mawcizah hasanah melalui pelbagai kegiatan dakwah yang 
di dalamnya dapat diperolehi ilmu pengetahuan dan rasa 
kesedaran mereka terhadap kehidupan beragama dan ber-
masyarakat. 

3).  Metode  Mujādalah. 
 Metode dakwah yang ketiga  dalam surah al-Nahl 

ayat 125 adalah mujādalah. Kata mujādalah lazimnya 
diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan “perban-
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tahan” atau “perdebatan”. Kata debat itu sendiri berasal 
dari bahasa Inggris debate yang mempunyai penger-
tian “to talk about reasons for and againnst (something)  
consider-discuss” atau “to argue about (aquestion or topic) 
in a public meeting”.325 Pengertian manapun yang di-
pakai, mujādalah sentiasa mengandung erti kemampuan 
kedua pihak (dāci dan madcu) untuk saling mengemuka-
kan alasan rasional tentang suatu masalah menurut 
pengetahuan dan pandangan mereka masing -masing.

Dalam perspektif A. Hasjmy, mujadalah sebagai metode 
dakwah bukanlah perdebatan untuk  menegakkan benang 
basah, tetapi perdebatan di sini mempunyai aturan pelak-
sanaannya. Dalam Pokok-pokok pikiran, dijelaskan bahawa 
“perdebatan mestilah dilakukan dengan akal sehat; hati 
boleh panas, tetapi otak harus tetap dingin”.326 Kemudian, 
dengan berpandukan pada ayat 108 surah Yūsuf, A. Hasjmy 
berpendapat bahawa berdakwah dengan metode mujādalah 
mesti diaplikasikan dengan  alasan, dalil yang kukuh dan 
logik, yang dalam al-Qur’ān disebut dengan istilah dacwah 
calā  basīrah.327 Istilah ini di sini bukan hanya bermaksud 
mengajukan hujah yang kukuh dan logis sebagaimana pan-
dangan A. Hasjmy atau mendakwahkan ajaran Islam yang 
mencakup aspek iman, Islam dan ihsan sebagaimana dalam 
pandagan Ibnu Taimiyah,328 tetapi juga bermakna bahawa 
pelaku dakwah mestilah menyampaikan Islam kepada ma-
nusia sepanjang zaman dan dimana-mana tempat dengan 

325Clarence L. Barhart & Robert K. Barnhart (ed), The world book 
dictionary (Chicago: Doubleday & Compay Inc., 1978), hlm. 534.

326A. Hasjmy, 1982, hlm. 20.
327Ibid.
328Taqī al-Dīn Ibn cAbd al-Halīm Ibnu Taimiyah, Majmūcah al-

fatāwā, juz 5, hlm. 157-158.
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uslub dan media yang selari dengan kondisi madcu.329  
Pada tahapan aplikasi, metode mujadalah selain dilaku-

kan dengan alasan, dalil yang kukuh dan logik, A. Hasjmy 
juga berpendapat bahawa pelaku dakwah mestilah  men-
gaplikasikan metode mujādalah dengan cara yang terbaik. 
Apa yang dimaksud dengan cara terbaik? Dalam karyanya 
Dustur Dakwah A. Hasjmy menjelaskan sebagai berikut; 

Berdakwah haruslah dengan melakukan perdebatan 
dengan cara yang  terbaik, dengan tidak menekan 
orang yang berbeza pendapat, dan tidak merendah-
kkannya; pelaku dakwah harus mengerti bahawa 
tujuannya bukan menang dalam perdebatan, tetapi 
dapat memuaskan lawan dan membawanya ke jalan 
kebenaran. Pada ghalibnya manusia berjiwa som-
bong  dan berwatak keras kepala; dia tidak mau 
mundur dari pendapat yang dipertahankannya kec-
uali dengan lemah lembut sehingga dia tidak berasa 
kalah. Jika manusia berasa bahawa pendapatnya 
bernilai, maka dianggap mundur dari pendapatnya 
itu satu kejatuhan dari kehebatan, kehormatan dan 
kedudukannya. Berdebat dengan cara yang baik iaitu 
menghindari  kesombongan sehingga orang diajak 
berdebat merasa bahawa zatnya terpelihara, nilainya 
mulia dan pendaci (juru dakwah) tidak bermaksud 
kecuali membuka zat hakikat dan menunjukinya ke 
jalan Allah, bukan ke jalan dirinya sendiri, bukan un-
tuk kemenangan pendapatnya dan kekalahan penda-
pat lawan.330

329cAbd al-Nacīm Muhammad Husnayn, 1405/1984, hlm. 23.
330A. Hasjmy, 1974, hlm. 68.
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Berdasarkan kutipan tersebut, aplikasi metode mu-
jadalah dengan cara terbaik sekurang-kurangnya pihak 
dāci perlu melaksanakannya dengan berpijak pada aturan 
asas secara bersepadu yakni ;  dāci tidak menekan dan me-
rendahkan madcu yang berbeza pendapat; dāci mestilah 
bersikap lemah lembut terhadap madcu dan dāci  perlu me-
mahami bahawa tujuan perdebatan bukan untuk menang 
atau mengalahkan madcu, tetapi untuk dapat memuaskan 
madcu dan mengajaknya kepada kebenaran (jalan Allah). 
Ketiga aturan mujādalah ini sama dengan pandangan al-
Zamakhsharī dan al-Baidawī.331

Jika disemak  aturan-aturan mujadalah tersebut, maka 
aplikasi metode mujādalah dalam pandangan A. Hasjmy, 
bukanlah dalam menghadapi madcu dari golongan yang 
tidak berilmu, sebab orang-orang yang tidak berilmu jelas 
tidaklah layak diajak bermujadalah. Aktiviti bermujada-
lah hanya layak dilakukan apabila dāci berhadapan dengan 
madcu dari golongan cerdik pandai,  terpelajar dan memi-
liki cakerawala luas, kerana dalam kehidupan sehari-hari 
mereka telah terbiasa dengan berfikir kritis dan logik. 
Oleh itu, aplikasi metode mujādalah lebih condong diguna-
kan  dalam menghadapi madcu yang masih membangkang 
atau mencabar ajaran Islam yang sebenar, seperti dalam 
kisah Nabi Nuh, Ibrahim dan Nabi Muhammad s.a.w.332 

331Abu al-Qāsim Mahmūd bin cUmar Al-Zamakhsharī, 1392 
H/1972, juz 1, hlm. 435; Nazir al-Dīn Abi Sacid cAbdu’Llāh Ibnu cUmar 
bin Muhammad al-Baidawī, Tafsīr al-Baidawī, juz 1, Bayrūt:  Dār al-
Kutub al-cilmiyyah, 1408 H/1988 M, hlm. 561.

332Lihat Sulaiman Ibrahim, Metodologi dakwah terhadap 
non-muslim dalam al-Qur’ān al-karim: sorotan terhadap man-
haj diskusi dakwah para nabi. Dlm. Abdul Ghafar Haji Don, 
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Tambahan lagi, pada era kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, pihak da’i dalam menjalankan dakwahnya tentu 
semakin mencabar dalam menghadapi madcu yang bersikap  
kritis terhadap segala sesuatu yang dianggap tidak logik 
atau tidak dapat dibuktikan dengan hujah yang kukuh.

Selain itu, dalam Dustur dakwah, A. Hasjmy juga menge-
mukakan beberapa uslub dakwah yang dibina berdasarkan 
al-Qur’an antaranya; taclīm  dan tarbiyah ((pengajaran dan 
pendidikan), tadhkīr  dan tanbīh (peringatan dan penye-
garan kembali), targhīb dan tabshīr (penggemaran dan 
kabar gembira), “tarhīb“ dan indhar (penakutan dan ber-
ita siksaan)  qasas  dan riwāyat, (ceritera dan kisah masa 
lampau),  amar dan nahy  (perintah dan larangan).333  A. 
Hasjmy memang tidak memberi definisi khas mengenai 
makna uslub dakwah, namun jika disemak dari beberapa 
uslub tadi, tampaknya  makna uslub adalah kaedah,  lang-
kah atau metode yang dikembangkan dari ketiga metode 
asas; hikmah, mawcizah hasanah dan mujādalah.

Media Dakwahf. 
Media dakwah (wasāil al-dacwah)  adalah sarana yang digu-
napakai  untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada 
madcu. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada mad-
cu, pelaku dakwah boleh memanfaatkan berbagai sarana.  
A. Hasjmy menganggap bahawa media sangat diperlukan da-
lam penyampaian pesan dakwah kepada umat manusia.334  Para 

Burhanuddin Abdullah dan Zulkiple Abd. Gani (pnyt.), Dakwah 
kepada non-muslim di Malaysia: konsep metode dan pengalaman, 
Bangi: Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pen-
gajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, 1998, hlm. 2-13.

333A. Hasjmy, 1982, hlm. 24-28; A. Hasjmy, 1974, hlm. 230-265.
334A. Hasjmy, 1974, hlm. 
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pakar dakwah mempunyai pandangan  yang beragam men-
genai sarana dakwah., Hamzah Ya’qub, misalnya,  membagi 
media dakwah kepada lima macam, iaitu media lisan, tulisan, 
lukisan, audiovisual, dan akhlak.335 Pembagian ini berbeza den-
gan cAbd al-Nacim, yang menglaksifikasi media penyampaian 
dakwah (wasāil al-dacwah) kepada empat ketegori;  media lisan   
(al-tablīgh bi al-qawl), amal (al-tablīgh al-camali), suri teladan 
(al-tablīgh bi al-sīrah al-hasanah) dan media massa (wasāilal-
iclām).336 Perbezaan semacam ini dipandang sebagai hal yang 
wajar, bukan hanya kerana  media dakwah banyak ragamnya,337 
tetapi juga para pakar mempunyai sudut pandang tersendi-
ri.338

Sebagaimana Hamzah Yakob dan cAbd al-Na’im, A. Hasjmy 
juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai media dak-
wah. Meskipun tidak dirumuskan suatu definisi mengenai 
hakikat media, namun dalam karyanya Dustur dakwah, di-
jelaskan beberapa media dakwah, antaranya mimbar dan khi-
tabah (pidato); qalam (pena) dan kitabah (tulisan);  “masrah” 
(pementasan) dan “malhamah” (drama); seni bahasa dan seni 
suara.339  Beberapa media dakwah ini meskipun masih terke-
san sederhana, namun semua itu  secara umum mencakup 
media lisan (mimbar, pidato),  tulisan (pena, kitabah) dan 
pengambilan peranan (masrah dan malhamah) yang dalam 
konteks masa kini mungkin mirip dengan dunia acting sep-
erti iklan, senetron ataupun filem. Khusus berkenaan dengan 
seni bahasa dan seni  suara boleh dipandang sebagai bahagian 

335M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen dakwah, Jakarta: Pre-
nada Media, 2006, hlm. 124.

336cAbd al-Nacīm, 1405/1984, hlm. 91-118.
337cAbd al-Nacīm, 1405/1984, hlm. 109.
338Fakhri, Yusri Daud & Syukri Syama’un, 2006, hlm. 19. 
339A. Hasjmy, 1974, hlm. 269-270; A. Hasjmy, 1982, hlm. 29.
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dari media lisan atau pun tulisan sekaligus. Agar lebih jelasnya 
masing-masing media ini akan dihuraikan sebagai berikut:

1).   Mimbar dan Khitabah
Kata mimbar yang berasal dari bahasa Arab bermakna pen-

tas atau panggung yang biasanya dipakai sebagai tempat ber-
pidato, manakala khitābah  adalah pidato itu sendiri. Pelaku dak-
wah boleh menyampaikan  pesan dakwah kepada madcu melalui 
media ini, meskipun media ini dianggap sebagai media tradis-
ional atau bukan hasil reka bentuk teknologi modern. Pelaku 
dakwah yang memanfaatkan media ini mestilah benar-benar 
menjadi “orang mimbar” yang ahli, memiliki pengetahuan luas 
dalam bidang  retorika, menguasai teknik khitabah dan mengua-
sai  norma-normanya.340 Media khitābah ini dalam pandangan 

cAbd al-Nacim  termasuk  unsur media dakwah melalui lisan.341

Menurut A. Hasjmy mimbar dan khitābah sebagai media dak-
wah mempunyai dasar panduan yang jelas iaitu kandungan surah 
al-Jumcah ayat 11. Antara kandungannya ialah perintah wajib 
salat jum’at yang didalamnya juga diwajibkan khutbah.342 Dalam 
konteks ini, khutbah bukan hanya dipandang sebagai sesuatu yang 
wajib dalakukan pada waktu menunaikan salat Jum’at, tetapi  juga 
dipandang sebagai asas penggunaan media khitābah di luar salat 
Jum’at untuk memberikan pencerahan kepada umat. Khitābah 
sebagai media pencerahan umat memang tidak selamanya boleh 
berlaku efektif sepertimana yang diharapkan, apalagi madcu yang 
dihadapi adalah madcu yang jiwanya masih mengutamakan keun-
tungan duniawi.  Oleh itu, menurut A. Hasjmy, pelaku dakwah 
yang memanfaatkan khitābah sebagai media dakwah mestilah ber-

340A. Hasjmy, 1974, hlm. 272.
341cAbd al-Nacīm, 1405/1984, hlm. 97.
342A. Hasjmy, 1974, hlm. 270.
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sabar terhadap kemungkinan munculnya perilaku kurang baik di 
kalangan madcu. Hal ini selari dengan sikap Rasulullah s.a.w  sep-
ertimana diisyaratkan dalam surah Jum’at ayat 11 di mana ketika 
baginda sedang berkhutbah para jamaah meninggalkan baginda 
dan mereka  berpaling ke arah rombongan perdagangan dan per-
mainan (kesenian), tetapi Rasullah s.a.w tidak memerahi mereka. 
Justeru baginda mengatakan “apa yang ada pada Allah, lebih baik 
dari perdagangan dan kesenian, Allah Maha Pemberi rizqi”. 343 

 
2). Qalam dan Kitābah
Secara bahasa qalam dan kitābah adalah dua kalimah yang ber-

beza, namun keduanya tidak dapat dipisahkan, kerana qalam ada-
lah alat tulis manakala kitābah adalah penulisan. Logiknya, qalam 
tidaklah bermakna jika tidak digunakan dalam sebagai alat dalam 
penulisan, manakala penulisan tidaklah menghasilkan apa-apa  
jika qalam (alat tulis) tidak digunakan atau tidak  berfungsi.  Oleh 
itu,  A. Hasjmy berpendapat bahawa qalam dan kitābah sebagai 
salah satu media dakwah.

Pandangan tersebut berpandukan kepada kefahamannya 
mengenai kandungan surah al-Qalam  ayat 1 di mana bersumpah 
Allah dengan huruf  nūn,  qalam dan “penulisan”. Sumpah Allah 
dalam ayat ini  dianggap sebagai isyarat bahawa peranan huruf, 
pena dan penulisan dalam pelaksanaan dacwah Islāmiyyah maha 
penting,     sama pentingnya dengan dakwah itu sendiri.344 Oleh 
itu, pelaku dakwah  perlu memahami dan mendalami  ilmu atau 
keahlian dalam bidang “publisiti” atau “publikasi” yang mencakup 
“perhurufan”, “perpenaan”, “pengarangan” (penulisan), “pemberi-
taan”, “percetakan”, “perfileman”, “penyiaran” sebagai media per-

343Ibid. hlm. 271-272.
344Ibid.  hlm. 275.
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hubungan antara manusia (antara dāci dan madcu).345 Ringkasnya, 
qalam dan kitābah adalah  media yang boleh digunapakai para dāci 
dalam  penyampaian dakwah.

3).   Masrah dan Malhamah
A. Hasjmy juga berpandangan bahawa “masrah” (pe-

mentasan) dan “malhamah” (drama) boleh digunapakai se-
bagai media dakwah. Sebab  al-Qur’ān sendiri, menurut A. 
Hasjmy banyak menyampaikan pesan dalam bentuk pendra-
maan, umpamanya surah  Al-Naba’, Al-Takwīr, Al-Inshiqāq, 
Al-Burūj, Al-Fajr, Al-Balad, Al-Zalzalah, Al-Qāricah dan se-
bagainya. Allah menyampaikan pelbagai pesan  dalam be-
berapa surah ini dalam bentuk drama supaya lebih meresap 
dalam jiwa  hamba-Nya. Oleh itu, pesan dakwah terkadang 
sengaja ditampilkan secara dramatis sehingga mengejut-
kan, menegerikan,  menakutkan, memilukan dan akhirnya 
diharapkan dapat menginsafkan “madcu”. Sebagai ilustrasi 
dikutip salah satu contoh drama lima babak  dalam surah  
al-Naba’ ayat 1-40 yang diterjemahkan oleh A. Hasjmy sep-
erti berikut; 

Babak pertama; Tentang apa gerangan mereka saling ber-
tanya? Tentang berita agung. Yang mereka pertengkar-
kannya. Tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Sekali 
lagi tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Bukankah 
bumi Kami jadikan terbentang luas? Gunung-gemunung 
tegak memasak. Kamu Kami jadikan berjodoh-jodoh. Ti-
durmu nyenyak nyaman. Malam Kami jadikan kelam me-
meram. Siang lapangan kehidupan. Di atasmu Kami ban-
gun tujuh langit kukuh, dengan lentera yang menyinar 

345Ibid.  hlm. 276.
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cahaya. Dari awan-gemawan Kami curahkan hujan, Yang 
menumbuhkan tanaman-tanaman, Dan kebun meranum.
Babak kedua; Hari pengadilan itu sudah pasti. Hari ber-
bunyi sangkakala. Lantas kamu muncul berbondong-
bondong. Pintu-pintu langit dibuka lebar. Gunung ge-
munung beterbangan penaka (menjadi) fatamorgana. 
Babak ketiga; Neraka yang mempunyai menara pengin-
tai. Tersedia bagi para durjana. Tetap abadi di dalam-
nya. Tidak mengenyam minuman sejuk nyaman. Kecuali 
cairan kotor yang mendidih. Pembalasan yang setimpal. 
Mereka tidak mengharap hari hisab. Ayat-ayat Kami di-
dustakannya. Semua itu telah Kami catat. Kini rasailah 
azab berganda.
Babak keempat; Kemenangan untuk orang-orang yang 
berbakti. Kebun-kebun anggur meranum. Gadis-gadis 
jelita sebaya. Gelas yang penuh berisi. Tiada suara-ra-
hasia dusta yang terdengar. Balasan jasa dan pemberian 
Tuhan. Tuhan langit, Tuhan bumi dan Tuhan isi keduan-
ya. Yang Maha pemurah. Dia yang hanya bicara.
Babak kelima; Hari itu, Ruh dan Malaikat berbaris rapi, 
tiada berkata kecuali seizin Mahakuasa, perkataannya 
fakta nyata. Itulah hari Kebenaran, Dia  suka kembali 
kepada Tuhannya. Kami telah memberi peringatan, 
azab siksaan yang dekat akan tiba, Hari itu nanti, manu-
sia menyaksikan buah  tangannya sendiri, manusia kafir 
berkata; “alangkah baiknya aku menjadi tanah. 346

 A. Hasjmy sebagai seorang sasterawan yang berjiwa seni, 
menjadikan gaya al-Qur’ān sebagai sandaran perlunya peng-
gunaan media drama dalam menyampaikan dacwah Islāmiyyah. 
Dalam konteks maskini, dengan kemajuan ilmu pengetahuan 

346Ibid. hlm. 277.
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dan teknologi, pementasan dan pendramaan tentu boleh dita-
mpilkan dengan bermacam-macam bentuk dan nama seperti 
“iklan”, “senetron” ataupun “filem”, sudah menjadi bahagian 
dari kehidupan manusia, sehingga media ini perlu dimanfaat-
kan sebagai media dacwah Islāmiyyah. Oleh itu, pelaku dakwah 
yang memanfaatkan media ini selain memenuhi syarat dan 
sifat-sifat sebagai dāci, mestilah juga “orang pentas”, “orang 
drama”, “insan senetron” atau “insan filem” yang mampu da-
lam bidang ini. 

4).   Seni Bahasa dan Seni Suara.
Seni bahasa dan seni suara merupakan dua kalimah yang 

dapat dibezakan, seni bahasa berkenaan dengan susunan, 
struktur dan makna dalam suatu bahasa (lisan ataupun tuli-
san) manakala seni suara adalah intonasi atau irama ucapan 
(berpandukan  kepada teks ataupun tidak). Sungguhpun be-
gitu, keduanya tidak dapat dipisahkan, kerana sama-sama 
berkenaan dengan seni dalam konteks bahasa sebagai alat ko-
munikasi.

A.Hasjmy sebagai ulama dakwah dan sasterawan muslim 
memberikan perhatian yang lebih luas dalam bidang ini, ke-
rana seni bahasa dan seni suara adalah bahagian dari sastra, 
salah satu cabang ilmu yang  digemarinya. Perhatiannya da-
lam bidang ini bukan hanya setakat menulis bait-bait puisi 
atau karya novel dalam bermacam bentuk dan nilai yang te-
kandung di dalamnya, tetapi juga menulis karya ilmiah yang 
berkaitan dengan sastera, antaranya; i. Sastera dan Agama ; ii. 
Apa tugas sasterawan sebagai khalifah Allah. Dalam kedua ka-
ryanya ini A. Hasjmy menjelaskan antaranya; Islam tidak me-
larang seni sastra, Islam membolehkan umatnya mempelajari 
dan mengamalkan seni sastra, Islam membolehkan umatnya 
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memanfaatkan seni sastera sebagai media dakwah. Islam men-
gecam “sasterawan jahiliyah”347 dan “sasterawan muslim”348 

347Antara ciri-ciri sasterawan jahiliyah, iaitu; i. Pendiriannya tidak 
tetap, bertualng dari lembah ke lembah, berpindah-pindah tempat 
tegak, lintat-plintut (tidak konsisten); ii. Pengikut dan para pen-
gagumnya terdiri dari orang-orang bajingan (tidak bermoral) dan 
bandit-bandit; iii. Pembicaraan mereka tidak sesuai dengan perbua-
tannya, bohong dan mesum (melakukan perbuatan tak bermoral). 
Adapun ciri-ciri  karya sastera mereka, antaranya; i. Karya sastera 
tersebut mendorong pembacanya untuk mela kukan kejahatan dan 
kemungkaran; minuet arak, judi, zi na, merampok dan sebagainya; 
ii. Karya sastera tersebut bertenden antiagama dan anti-Tu han, 
kerana tokoh-tokoh utama di dalamnya terdiri dari orang-orang 
yang menganut ajaran atheisme, baik komunis me maupun sosialisme 
ekstrim. Tokoh-tokoh utama terse but dikesankan sebagai orang 
yang benar dan baik; iii. Karya sastera tersebut membenarkan yang 
haram dan meng haramkan yang benar, kerana tokoh-tokoh utama di 
dalam nya berzina, minum arak, main judi dan sebagainya, se-
mentara mereka mengejek orang yang beribadat dan mere ka tidak per-
nah beribadat, seakan-akan ibadat itu haram. Sasterawan penciptanya 
mengesankan kepada para pembaca bahawa tokoh-tokoh utamanya itu 
adalah orang baik-baik; iv. Karya sastera tersebut mendorong lahirnya 
masyarakat dur jana, dengan menampilkan lingkungan hidup yang ja-
hat, di mana orang-orangnya bergelimang dosa, dan penciptanya tidak 
berusaha untuk mengesankan bahawa ling kungan hidup yang demikian 
bertentangan dengan ajaran agama, bahkan sebaliknya dia memuja-
muja tokoh-tokoh utamanya sebagai pahlawan, pembela manusia dan 
pejuang kebebasan hidup perseorangan; v. Karya sastera tersebut mem-
beri hak kepada seorang isteri atau kepada seorang suami untuk berzi-
na dengan laki-laki atau perempuan lain: memberi hak kepada laki-laki 
dan  pe rempuan yang tidak bernikah untuk hidup sebagai suami isteri. 
Orang-orang yang demikian dilukiskan sebagai penegak kebenaran, 
kerana berani melawan hukum yang membatasi kebebasan 
hewannya (A. Hasjmy, 1980b, hlm. 10; A. Hasjmy, 1984, hlm. 23).

348Antara ciri-ciri “sasterawan muslim” iaitu; i. Hati dan jiwanya 
penuh dengan keimanan; ii. Faal kerjanya sentiasa beramal salih, ber-
buat bakti; iii. Pancaran iman menjelma dalam amal perbuatannya; 
iv. Mereka selalu mengenang Allah, sehingga berwujud dalam karya-
karyanya. Adapun ciri-ciri karya sastera dari pada sastera wan muslim 
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diberikan apresiasi.  Pandangan ini berpandukan kepada ayat 
221-227 surah al-Shucarā’ dengan mengikut pendapat  Muham-
mad Jamāl al-Dīn al-Qāsimī (1866-1914 M),349 Tantawi Jauhari,350 
Sayyid Qutub351 dan fatwa Majlis Ulama Aceh yang memberikan  
sokongan terhadap seni sebagai media dakwah.352 Pandangan ini 
juga disandarkan kepada pendapat bahawa Rasullah s.a.w tidak 
melarang sasterawan muslim353 yang memanfaatkan syairnya se-
bagai media dakwah. 

Ringkasnya, dalam pandangan A. Hasjmy, seni bahasa 

antaranya iaitu; i. Karya sastera tersebut mendorong pembacanya untuk 
mela kukan amar makruf dan nahi mungkar; ii. Karya sastera terse-
but bertujuan menegakkan ajaran Allah, kerana tokoh-tokoh utama 
di dalamnya terdiri dari orang- orang yang beriman dan beramal sha-
lih. Di samping tokoh- tokoh utama yang baik itu, ditampilkan pula 
tokoh-tokoh lain yang jahat sebagai lawan dari tokoh-tokoh uta-
manya, dan tokoh-tokoh lain itu dikesankan sebagai orang durjana 
sampah masyarakat; iii. Karya sastera tersebut bertenden membenarkan 
yang benar dan mengharamkan yang haram, kerana tokoh-tokoh utama 
di dalamnya digambarkan sebagai orang shaleh yang kei manannya 
tangguh; sentiasa melaksanakan shalat, puasa, membayar zakat, 
membantu orang-orang melarat, tidak pernah menipu dan tidak 
pernah berbuat mungkar dalam bentuk apapun; iv. Karya sastera 
tersebut mendorong lahirnya masyarakat yang adil dan makmur, yang 
di dalamnya digambarkan sebagai pahlawan kemanusiaan, pahlawan 
kebenaran, pahlawan keimanan, pahlawan demokrasi; v. Karya sas-
tera tersebut mengesankan bahawa tidak ada hak hi dup bagi orang-
orang jahat (A. Hasjmy, 1980b, hlm. 10; A. Hasjmy, 1984, hlm. 24).

349Muhammad Jamāl al-Din al-Qāsimi, Mahasin al-ta’wīl, juz 13, 
Qāhirah: Mustafā al-Bābī  al-Halabīi, 1959, hlm. 4649-4653.

350Tantāwī Jauhari, Tafsīr al-jawāhir, juz 13, Qāhirah: Mustafā al-
Bābī al-Halabī,  hlm. 117-123. 

351Sayyid Qutub, 1408 H/1987 M, juz 19, hlm.120-122.
352A. Hasjmy, 1980b, hlm. 20.
353Antara sasterawan muslim yang syair-syair mereka mendapat 

apresiasi dari Rasulullah s.a.w adalah Hassan bin Thābit, Kacab bin 
Mālik dan cAbd’Llāh bin Rawāhah, Umaiyah bin Sal  (Ibid. hlm.  11-
12). 
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dan seni suara mempunyai peranan penting sebagai media 
dakwah Islamiyah sejak permulaan sejarahnya. Allah menam-
pilkan firman-Nya dengan gaya bahasa yang maha menakjub-
kan; uslub dan makna kandungannya benar-benar  tidak ada 
yang mampu mengatasinya sepanjang masa. Hal ini meru-
pakan isyarat bahawa dakwah Islamiyyah sepatutnya disam-
paikan dengan bahasa yang teratur dan indah. Pesan dakwah 
yang disampaikan dāci dengan bahasa teratur dan indah atau 
pidato yang diucapkan dengan bahasa balāghah, suara yang 
jelas dan merdu akan lebih berkesan dalam lubuk hati  madcu  
berbanding tulisan atau ucapan dengan bahasa yang kacau-
balau (mudhabdhabah).354 Oleh itu, dalam pandangan A. Has-
jmy sepatutnya para sasterawan berperan aktif sebagai pelaku 
dakwah Islamiyah dan memanfaatkan sastra (seni bahasa 
dan seni suara) sebagai salah satu medianya. Para sasterawan 
yang berperan sebagai pelaku dakwah mestilah memenuhu 
syarat “sasterawan muslim”, bukan “sasterawan jahiliyah”. 

Beberapa media dakwah yang diungkapkan tersebut sebe-
narnya masih bersifat  tradisional. Sungguhpun begitu, hal ini 
bukanlah bermakna  A. Hasjmy menutup diri terhadap ber-
bagai media yang terus berkembang dengan berbagai macam 
bentuk dan namanya sebagai hasil dari perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Justru, menurut A. Hasjmy pihak 
dāci perlu sentiasa memanfaatkan perbagai media masa secara 
bersepadu dalam menyampaikan dacwah Islāmiyyah, seperti 
menulis di berbagai majalah ilmiah dan akhbar harian, bahkan 
dalam kondisi tertentu  pihak dāci mestilah siap menggunakan 
media jihad (perang) dalam perjuangan dan pembelaan terh-
adap  eksistensi dacwah Islāmiyyah. 

354Ibid.
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4.4    Simbiotika Pemikiran A. Hasjmy Mengenai  Pen-
didikan dan Dakwah 

Sepeertimana dipermaklumkan A. Hasjmy adalah figur  yang 
cukup dikenal bukan sahaja sabagai sastrawan, politikus, ula-
ma dan sejarawan, tetapi juga sebagai tokoh pendidikan dan 
dakwah. Kepakaran “ensiklopedik”  A. Hasjmy dalam bebera-
pa bidang keilmuan bukanlah “isapan jempol belaka”, tetapi  
dibuktikan dengan karya tulisnya dalam pelbagai bidang ilmu 
yang masih dapat dibaca, dilihat dan dikaji oleh genarasi masa 
kini dan masa yang akan datang. Sebagai tokoh pendidikan 
dan dakwah, pemikiran A. Hasjmy sudah dipaparkan dengan 
jelas. Perkara lain yang menarik dicermati di sini, meskipun 
ringkas,   ialah simbiotika pemikiran pendidikan dan dakwah 
A. Hasjmy?  Simbiotika atau hubungan simbiotik yang dimak-
sudkan di sini ialah hubungan erat dan saling bergantung satu 
sama lain antara pendidikan dan dakwah.

Secara umum, jika difahami secara mendalam hakikat pen-
didikan dan dakwah, maka simbiotika antara keduanya antara 
lain: pertama, hubungan kesejarahan.  Dalam sejarah perjuan-
gan Rasullah saw dikenali “rumah al-Arqam bin Abi Arqam”. 
Rumah ini dalam sejarah pendidikan Islam layak disebut seba-
gai institusi pendidikan. Manakala dalam sejarah dakwah Is-
lamiah, “rumah al-Arqam” ini juga layak disebut sebagai insti-
tusi dakwah. Hal ini menunjukkan bahawa antara pendidikan 
dan dakwah terdapat hubungan kesejarahan. Hanya sahaja 
berbeza penamaannya dan pada asasnya rumah al-Arqam itu 
layak disebut sebagai institusi pendidikan sekaligus institusi 
dakwah. Kedua, hubungan falsafah. Hubungan ini berpunca 
pada kesamaan dimensi falsafah, sama ada ontologis, epis-
temologis mahupun aksiologis. Ketiga, hubungan sistemik. 
Hubungan ini berpunca pada kesamaan  unsur-unsur sama 
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ada dalam sistem pendidikan mahupun dakwah, meskipun 
masing-masing unsur dalam pendidikan dan dakwah terka-
dang berbeza istilah. Unsur “matlamat pendidikan” misalnya 
sama taraf dengan “matlamat dakwah” dalam sistem dakwah.  
Unsur “guru” dalam pendidikan setaraf dengan  “da’i” dalam 
dakwah. Unsur “murid” (pelajar, siswa atau mahasiswa) dalam 
pendidikan sama taraf dengan “mad’u” dalam dakwah. Unsur  
“materi pelajaran” (“kurikulum” dalam pengertian sempit) 
sama taraf dengan “pesan dakwah”. Unsur “metode pembela-
jaran” dalam pendidikan sama taraf dengan “metode dakwah”.  
Unsur “media pembelajaran” dalam pendidikan sama taraf 
dengan “media dakwah”.   

Dalam konteks pemikiran A. Hasjmy, simbiotika pendidi-
kan dan dakwah, antaranya ialah simbiotika matlamat.355 
Simbiotika matlamat ialah  hubungan erat dari dimensi tu-
juan yang handak diperolehi. Tujuan pendidikan dan tujuan 
dakwah dalam pandangan A. Hasjmy tampaknya mengand-
ungi sisi-sisi kesamaannya, meskipun istilah ataupun redaksi 
ayat berbeza-beza sepertimana dalam jadual berikut:356 357

No Matlamat pendidikan Matlamat Dakwah

1.
Membina manusia pancasila 
yang bertaqwa kepada Allah, 
berjiwa besar, berpengetahuan 
luas dan berbudi luhur. 356

Mengajak manusia berjalan di 
atas jalan Allah, mengambil aja-
ran Allah menjadi jalan hidup-
nya.35752

355Syabuddin Gade, Tujuan pendidikan dan dakwah: kajian pemikiran 
A. Hasjmy (Banda Aceh: Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry, 2009/2010), 
hlm. 26-37

356A. Hasjmy, dalam Komisi Redaksi, 1969, hlm. 72-73
357A. Hasjmy, 1974, hlm. 28
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2

Tujuan pendidikan mencakup 
empat bidang; tujuan pendidi-
kan akal, tujuan pendidikan 
akhlak, tujuan pendidikan 
rasa, tujuan pendidikan kein-
dahan.

Membawa manusia dan 
masyarakat kea rah al-Haq, ke-
pada kebenaran Allah, sedikit-
pun tidak boleh menyimpang 
daripadanya, karena kalau telah 
menyimpang dari al-Haq itu su-
dah bukan dakwah Islamiyah 
lagi; membawa manusia dan 
masyarakatnya ke jalan Allah 
yang lurus bukan ke jalan-jalan 
lain;

3. 

Membina manusia muslim 
yang beriman dan beramal 
shalih, sehingga memenuhi 
syarat menjadi khalifah Allah 
di atas bumi yang bertugas 
memakmurkan dunia raya ini 
(Q.S. al-Nur: 55-56); membina 
manusia mukmin (Q.S. Ali Im-
ran: 110); membina jama’ah 
ansharullah (Q.S. Ali Imran: 
104 dan al-Nahl: 125); mem-
bina angkatan dakwah (Q.S. 
an-Nisa’: 74-75 dan al-Shaff: 
10-12).

Menegakkan kebenaran dan 
membasmi kejahatan, menga-
jak manusia berbuat kebajikan, 
menyuruh makruf dan melarang 
munkar, menyampaikan ber-
ita pahala dan berita siksa, 
mengajak manusia membina 
masyarakat aman-damai, me-
nyatakan kerasulan Muhammad 
meliputi segala umat manusia, 
menyatakan bahawa agama ke-
benaran yang dibawa Muham-
mad untuk mengganti segala 
agama sebelumnya;

4

Tujuan pengajaran agama 
berbeza dengan tujuan pen-
didikan agama. Tujuan pen-
gajaran agama adalah men-
gajar agama sebagai ilmu 
pengetahuan  sekedar untuk 
diketahui, bukan untuk diamal-
kan seperti yang dilakukan di 
negeri-negeri kapitalis sekuler. 
Manakala tujuan pendidikan 
agama adalah mengajar ilmu-
ilmu agama agar mahasiswa 
menjadi manusia yang benar-
benar beriman dan bertaqwa 
kepada Allah, agama bukan 
sekedar untuk diketahui, tetapi 
untuk diamalkan.

Membebaskan umat manusia 
dari perbudakan hawa nafsu dan 
ikatan kedurjanaan, memben-
tuk kesatuan dan persaudaraan 
umat di bawah al-Qur’an dan 
tauhid dengan jalan membangun 
kesatuan asas, kewajiban, dasar 
ajaran dan kaedah-kaedah yang 
berdasarkan atau berjiwakan 
iman; politik, sosial, moral, kep-
eribadian dan kemanusiaan.
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Jika disemak keseluruhan matlamat (tujuan) pendidi-
kan dan dakwah dalam pandangan A. Hasjmy tersebut, 
maka secara umum dapatlah dikatakan bahawa antara tu-
juan pendidikan dan dakwah mempunyai hubungan sim-
biotika antara satu dengan lainnya dalam pembentukan 
dan pembinaan syakhsiah manusia, antaranya; aspek kei-
manan, ilmu pengetahuan, akhlak mulia, amal salih, amar 
makruf nahi munkar dan sebagainya sehingga mampu men-
jalankan kehidupannya di atas ajaran Islam sama ada se-
cara peribadi, keluarga, masyarakat dan bernegara demi 
memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.

Secara ringkas, matlamat pendidikan yang dirumuskan oleh 
A. Hasjmy merupakan bahagian dari usaha dakwah. Begitu pula 
sebaliknya, pencapaian matlamat dakwah merupakan bahagian 
dari usaha pendidikan. Oleh itu, tidak salah jika dikatakan baha-
wa antara matlamat pendidikan dan dakwah yang dirumuskan  
A. Hasjmy mengandungi substansi yang sama, yakni sama-
sama berusaha membawa manusia (murid atau mad’u) supaya 
menjadikan ajaran Islam dalam pengertian yang luas sebagai 
pedoman dalam segala aspek kehidupannya. Bahkan A. Hasjmy 
menganggap “pendidikan” dan “pengajaran” merupakan ba-
hagian dari kegiatan dakwah. Anggapan semacam ini mun-
cul, mungkin kerana “dakwah” dianggap lebih luas maknanya 
daripada “pendidikan” dan “pengajaran”, meskipun tidak din-
afikan bahawa dalam praktik pendidikan dan pengajaran itu 
mengandungi makna “dakwah” sepertimana “dakwah” juga 
mengandungi makna “pendidikan” dan “pengajaran”.
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PENGALAMAN DAKWAH A. HASJMY 
MENGHADAPI KRISIS POLITIK, KEPENDIDIKAN 

DAN KEBUDAYAAN DI ACEH

5.1   Pengenalan
Sebagai ulama dakwah, A. Hasjmy bukan hanya menyum-
bang konsep dakwah sebagaimana dihuraikan dalam bab 
empat, tetapi ia juga mempunyai pengalaman dakwah da-
lam menghadapi pelbagai masalah umat Islam di Aceh, teru-
tamanya masalah politik, pendidikan dan kebudayaan Aceh. 
Masalah politik yang dihadapi A.Hasjmy mencakup masalah 
pencerobohan (pencerobohan), pemberontakan Darul Is-
lam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII) Aceh, pemberontakan 
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Politik Golongan Karya 
(GOLKAR). Masalah pendidikan yang dihadapi A. Hasjmy  
secara umum adalah  kondisi pendidikan Aceh yang rosak 
sehingga perlu segera dilakukan perbaikan ke arah yang 
lebih baik. Adapun masalah kebudayaan Aceh berkenaan 
dengan kemunduran kebudayaan Aceh sebagai bahagian 
dari kebudayaan Islam sehingga perlu dikembangkan dan 
dihidupkan kembali. Sebagai respon terhadap masing-mas-
ing masalah ini, pelbagai kegiatan dakwah pun dilakukan 
oleh A. Hasjmy sehingga ia bukan hanya kaya  pengalaman, 
tetapi juga memiliki model dakwah tersendiri. Oleh itu,  da-

BAB 
V
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lam bab ini bukan hanya direkonstruski pengalaman dakwah  
A. Hasjmy, tetapi akan diungkapkan juga model dakwah-
nya dalam menghadapi masing-masing masalah tersebut.
   

Pengalaman Dakwah A. Hasjmy Menghadapi Kri-1.2 
sis Politik

Sebelum ini  sudah dijelaskan bahawa antara masalah dak-
wah dalam bidang politik yang dihhadapi A. Hasjmy di Aceh 
ialah masalah pencerobohan (pencerobohan), pemberonta-
kan Darul Islam Aceh (DI/TII Aceh), pemberontakan Gerakan 
Aceh Merdeka (GAM) dan politik Golongan Karya (GOLKAR). 
Semua masalah dakwah dalam bidang ini mempunyai bentuk 
yang berbeza antara satu dengan lainnya. Oleh itu, huraian 
mengenai pengalaman dakwah A. Hasjmy dalam menghadapi 
masalah politik di Aceh dibahagi kepada empat sub pemba-
hasan sebagai berikut.  

5.2.1   Pengalaman Dakwah A. Hasjmy Menghadapi  Pen-
cerobohan

a.  Masalah Pencerobohan di Aceh 
Sebelum dihuraikan pengalaman dan model dakwah A. Hasjmy 
dalam menghadapi masalah pencerobohan  (penjajahan) per-
lu dipaparkan secara ringkas masalah pencerobohan  yang di-
hadapi oleh masyarakat Aceh. Masalah pencerobohan di Aceh 
merupakan masalah politik yang mempunyai kisah tersendiri 
dan berbeza dengan daerah-daerah lainnya di nusantara. Se-
bab, sejak permulaan abad ke-16 Aceh merupakan salah satu  
Kerajaan Islam terbesar di dunia dengan nama Kerajaan Aceh 
Darussalam.1 Hampir empat abad sebelum pencerobohan 

1Kerajaan Aceh Darussalam di Asia Tenggara yang berpusat di 
Banda Aceh  merupakan salah satu dari lima Kerajaan Islam terbesar 
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Belanda, Kerajaan Aceh Darussalam dengan segala kedaula-
tan (sovereignty) yang dimilikinya menjadi pusat kebudayaan 
Islam di Asia Tenggara dan telah mencapai kemajuan dalam 
berbagai bidang menurut kadar pada waktu itu. Tetapi, pada 
26 March 1873 Belanda secara rasmi menabuh beduk perang 
dengan Kerajaan Aceh Darussalam.2 Sejak saat itu “kedaula-
tan” Kerajaan Aceh Darussalam mulai terganggu menuju ke 
suatu titik yang memilukan. Kondisi masyarakat Aceh pun ba-
gaikan bara api, peperangan tidak dapat dihindari. Bagi rakyat 
Aceh perang ini adalah “perang sabil” (jihad). Manakala bagi 
Belanda perang ini adalah perang yang didasarkan atas nafsu 
“imperialisme-Kristen” yang penuh dengan misi busuk untuk 
menghancurkan seluruh kerajaan Islam, termasuk Kerajaan 
Aceh Darussalam sebagai kelanjutan dari “perang Salib”.3 

Perang antara Aceh dengan Belanda memang tidak per-
nah dinyatakan berhenti. Sebabnya ialah kerana Sultan Aceh 

sejak permulaan abad ke XVI. Empat kerajaan Islam lainnya adalah 
Kerajaan Turki Usmaniyah di Asia Kecil yang berpusat di Istambul, 
Kerajaan Marokko di Afrika Utara yang berpusat di Rabat, Kerajaan 
Isfahan di Timur Tengah yang berpusat di Persia dan Kerajaan Islam 
Mughol di anak benua India yang berpusat di Acra (Wilfred Cantwell 
Smith, Islam in modern history, New York: The New American Library 
of World Literatur, inc., 1959, hlm. 45). Kerajaan Aceh Darussalam 
itu sendiri merupakan hasil persekutuan beberapa Kerajaan Islam 
lainnya di Aceh yang sudah ada sejak pertengahan abad ke 9 M, iaitu 
Kerajaan Islam Perlak (225 H/840 M), Kerajaan Islam Samudera Pase 
(1042-1078 M), Kerajaan Islam Benua (1353-1398), Kerajaan Islam 
Lingga, Kerajaan Islam Darussalam dan Kerajaan Islam Indera Jaya 
(A. Hasjmy, 1978b,  hlm. 56).  

2Paul  Van’t Veer, Perang Belanda di Aceh, Banda Aceh; Dinas Pen-
didikan dan Kebudayaan, 1977, hlm. 8; A. Hasjmy, 1977a, hlm. 31-33; 
Ismail Yakub, Gambaran pendidikan di Aceh sesudah perang Aceh-Be-
landa sampai sekarang. Dlm.  Ismail Suny et al., 1980,  hlm. 327.

3A. Hasjmy, 59 tahun Aceh merdeka di bawah pemerintahan ratu, 
Jakarta: Bulan Bintang, 1977b, hlm. 141-144
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tidak pernah menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Belan-
da.4 Kondisi ini masih terus berlanjut pada era pencerobo-

4A. Hasjmy, 1978b, hlm. 10-18; A. Hasjmy, 1976a, hlm. 43-50. Dalam 
salah satu dokumen mengenai penawanan Sultan Muhammad Daudsyah, 
Putera Mahkota Kerajaan Aceh Darussalam Tuanku Raja Ibrahim, antaran-
ya menerangkan bahawa “dengan siasat dan taktik keji kolonialis Belanda 
maka tanggal (tarikh) 23 Desember 1902  saya bersama Ibunda dapat 
dikepung dan ditawan/dijadikan sandra [pancungan/perkosaan (gerogol 
)] terhadap kami sebagai ancaman terhadap pribadi Ayahanda Sulthan 
yang sedang gigih berjuang. Karena (kerana) itu (oleh itu) Ayahanda Sul-
than tertekan dan terpaksa melihat Ibunda dan saya sendiri terjebak (ter-
perangkap) dan langsung ditawan di Sigli oleh tentara (askar) Belanda pada 
tanggal (tarikh) 10 Januari 1903. Inilah perjuangan yang sangat pahit bagi 
perjuangan kita. Pada tanggal (tarikh) 20 Januari 1903 dengan tergesa-gesa 
Ayahanda Sultan dan saya sendiri dihadapkan di hadapan pembesar-pemb-
esar pihak Belanda di Banda Aceh. Kami dihadapkan dalam satu sandiwara 
politik kolonial (imperialis) Belanda dengan acara (akta) empat pasal yang 
dibuatnya sendiri, tanpa ditandatangani oleh Ayanda Sulthan dan saya 
sendiri ditonjolkan (diajukan) untuk menjatuhkan martabat perjuangan 
Aceh, seolah-olah mereka telah berhasil (berjaya). Pernyataan yang dibuat-
buat oleh pihak musuh itu bertentangan (bercanggah) dengan prinsip Aya-
handa Sulthan dan saya sendiri sebagai Puteranya, sedangkan (manakala) 
perjuangan rakyat terus bergolak tidak ada hentinya melawan Belanda.”  Hal 
ini sudah diistiharkan pula oleh puteri Sultan sendiri, Teungku Puteri Lila 
Kesuma, dalam pidatonya di hadapan para pengikut “Seminar Perjuangan 
Aceh” yang berlangsung di Medan pada 22 sampai 26 Mach 1976. Antara 
isi pidatonya itu adalah “Ayahanda saya ditangkap di Ie Leubeu oleh ten-
tara (askar) Belanda dan dibawa ke Sigli langsung ke Banda Aceh, dan sam-
pai di Banda Aceh dihadapkan dengan Gubernur Militer (Gabenor Askar) 
dengan cara kebesaran Kerajaan Aceh untuk menandatangani pernyataan 
penyerahan kepada Belanda. Tetapi, oleh al-marhum Ayahanda menolak 
mentah-mentah”  (A. Hasjmy, 1978b, hlm. 13-14). Oleh itu, sangat diragu-
kan pendapat yang mengatakan bahawa Sultan Muhammad Daud Syah 
menyerahkan “kedaulatan” Kerajaraan Aceh Darussalam kepada Belanda. 
Tidak benar pula sumber tulisan dari Belanda sebagaimana dikutip oleh 
Ibrahim Alfian dan muridnya Munawiyah yang dalam sumber itu dinyata-
kan bahawa  pada 8 Januari 1903 Sultan mengirim surat kepada Gabenor 
Militer Belanda yang salah satu isinya; “pengakuan Sultan mengenai daerah 
tanah Aceh serta takluk jajahannya adalah bagian daripada Hindia Neder-



~  225  ~

han Jepun (1942-1945 M.). Meskipun pihak ulama Aceh yang 
pada mulanya bersikap kooperatif terhadap Jepun untuk men-
gusir Belanda dengan harapan “kedaulatan” Kerajaan Aceh 
Darussalam masih dapat dipertahankan, namun ternyata 
Jepun juga penceroboh sehingga pihak ulama dan masyarakat 
Aceh kembali mendakwahkan “perang sabil”  untuk mengusir 
penceroboh Jepun. 

Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia diistiharkan 
pada hari Jum’at 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mu-
hammad Hatta, yang ditandai dengan menyerahnya Jepun 
terhadap tentara sekutu, sikap politik masyarakat Aceh masih 
belum menentu, antara yang yakin dan yang ragu.  Pihak Hu-
lubalang, ulama, pemuda dan pegawai kerajaan mempunyai 
sikap politik yang beragam. Sikap politik pihak Hulubalang 
menjadi terbelah iaitu sebilangan besar Hulubalang, terutama 
mereka yang selama era pencerobohan menjadi kaki tangan 
bangsa penceroboh, meragukan bahawa proklamasi kemerde-
kaan akan bertahan lama dan mereka masih mengharapkan 

land” (Munawiyah, Birokrasi kolonial di Aceh 1903-1942, Yogyakarta: AK 
Group bekerjasama dengan  Ar-Raniry Press, 2007, hlm. 35). Kalaupun 
surat itu ada, maka surat itu merupakan hasil rekayasa dan akal licik Be-
landa, bukan dari Sultan.  Sebab, surat itu bercanggah dengan kenyataan ; 
i.  Sultan masih mengirim surat meminta bantuan Jepun ; ii. Ulama masih 
memimpin perang gerila ; iii. Rakyat pun masih berjuang bersama ulama 
dan mencari celah untuk membunuh kafir  Belanda ; iv. Keluarga Sultan 
sendiri mengakui bahawa Sultan tidak pernah menyerahkan kedaulatan 
Aceh kepada Belanda, kerana Sultan menolak menandatangani APKA; v. 
Kerana Sultan tidak mahu menandatangani APKA, maka setiap kali terjadi 
penyerangan terhadap Belanda, Sultan didakwa sebagai pelaku di belakang 
layar dan  akhirnya Sultan dibuang ke Ambon  sesuai ketetapan No. 2 pada 
24 Desember 1907; vi. Masih banyak Hulubalang ulama dan rakyat  yang 
mengakui bahawa Sultan adalah raja dan pahlawan mereka sehingga perlu 
dibantu dan disokong, kecuali sedikit Hulubalang Aceh Besar yang pernah 
menandatangani Vorte Klaring  (perjanjian) dengan Belanda.
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Belanda dapat menguasai Aceh kembali sehingga mereka pun 
akan diangkat lagi sebagai kaki tangan Belanda. Manaka-
la sebilangan kecil pihak Hulubalang menyambut gembira 
proklamasi kemerdekaan itu, terutamanya mereka yang tidak 
bersetuju terhadap pencerobohan sama ada secara rahsia ma-
hupun terang-terangan.  

Sikap politik Hulubalang hampir menyerupai sikap pe-
gawai kerajaan. Menurut A. Hasjmy, berita proklamasi masih 
diragukan oleh banyak pegawai kerajaan bahkan proklamasi 
kemerdekaan dianggap tidak akan menjadi kenyataan, ker-
ana Belanda dianggap akan kembali menguasai Indonesia, 
termasuk Aceh. Hanya sedikit pegawai kerajaan yang ber-
pendapat bahawa Indonesia akan menang dalam mempertah-
ankan proklamasi kemerdekaan, iaitu mereka yang dalam era 
pencerobohan mempunyai rasa kebangsaan. Adapun berita 
proklamasi kemerdekaan itu disambut baik oleh ulama sama 
ada mereka yang mempunyai kesedaran politik ataupun tidak, 
ulama PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) ataupun bukan. 
Bahkan proklamasi kemerdekaan itu akan dipertahankan 
dengan jihad. Begitu juga berita proklamasi kemerdekaan dis-
ambut gembira oleh kaum muda Aceh sambil mempersiapkan 
diri untuk mempertahankan kemerdekaan meskipun nyawa 
jadi  taruhannya.5 

Selain itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 
Ogos 1945 juga tidak diakui oleh pihak Belanda sehingga da-
lam tahun 1947-1948 Indonesia masih diserang oleh Belanda 
dan pada waktu itu seluruh Indonesia memang sudah dikua-
sai kembali oleh Belanda, kecuali Aceh. Hanya Aceh-lah yang 
masih merdeka6 sehingga Aceh dijadikan sebagai ibukota 

5A. Hasjmy, 1985,  hlm. 154-159
6Paul Van’t Veer menulis bahawa setelah tahun 1945 pemerintah 
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Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Sejak itu 
pula, isu “kedaulatan” Kerajaan Aceh Darussalam dengan 
segala kemajuannya hanya tinggal kenangan dan kondisi 
masyarakat Aceh pun berada dalam “kemunduran”.

b.  Pengalaman Dakwah  A. Hasjmy 
A. Hasjmy  sebagai  salah seorang putera Aceh yang berdarah 
pahlawan dan sedar akan nasib rakyat dan bangsanya tidak-
lah berpangku tangan, tetapi ia   melakukan pelbagai aktiviti 
dakwah melawan pencerobohan sejak ia masih muda belia. 
Tujuannya adalah untuk meraih kemerdekaan. Keaktifannya 
menjalankan dakwah melawan pencerobohan menjadikan 
dirinya sebagai pendakwah yang kaya pengalaman dalam 
menghadapi bangsa penceroboh. Persoalannya kini adalah 
bagaimanakah pengalaman A. Hasjmy menjalankan dak-
wah untuk melawan pencerobohan itu? Untuk memperoleh 
jawaban terhadap persoalan ini  perlu didedahkan  usaha 
A. Hasjmy dan  peranannya dalam perjuangan kemerdeka-
an sama ada melalui organisasi, media masa ataupun jihad. 

Belanda tidak lagi kembali ke Aceh. Sewaktu daerah Sumatera didudu-
ki dan diadakan akasi militer pada tahun-tahun 1946 dan 1947, Be-
landa tidak lagi melakukan sesuatu usaha untuk menembus sampai 
ke Aceh (Paul Van’t Veer, 1977, hlm. 379).  Tulisan Van’t Veer ini seba-
hagian benar sebahagian lagi tidak benar, yang benar adalah Belanda 
masih mencuba masuk ke Aceh dalam tahun 1948 dengan melakukan 
penyerangan dari laut di sepanjang pantai Aceh seperti yang terjadi 
di Pidie (Hasbi Wahidy, Mengenang kembali semangat dan tekad 17 
Agustus 1945. Dlm. T. Alibasjah Talsya, Modal revolusi 45, Daerah Is-
timewa Aceh: Seksi Penerangan/Dokumentasi Komite Muasjawarah 
Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, 1960, hlm. 76). Hanya sahaja 
pihak Belanda sentiasa gagal, sehingga Aceh benar-benar merdeka 
antara tahun 1945 dan 1950. Oleh itulah, Aceh mampu mengirimkan 
pasukan askar untuk berperang melawan Belanda ke  Medan Area 
(1947-1948).  
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Dakwah melawan pencerobohan melalui organisasi di-
lakukan oleh A. Hasjmy pertama kali ketika ia masih bela-
jar di Padang Panjang. Melalui organisasi HPII (Himpunan 
Pemuda Islam Indonesia) cawangan Padang Panjang di-
lakukan pembinaan terhadap para anggota sebagai calon-
calon pejuang. Meskipun aktiviti seperti itu dilarang oleh 
Belanda namun larangan itu tidaklah diambil kira oleh A. 
Hasjmy sehingga ia pun  dimasukkan ke dalam penjara. 
Sungguhpun begitu, penjara tidaklah dianggap sebagai pen-
ghalang untuk melakukan perjuangan melawan pencerobo-
han, malah penjara dianggap sebagai “sorga pergerakan”.7 

Dakwah melawan pencerobohan melalui organisasi kemba-
li dilanjutkan  A. Hasjmy ketika ia pulang ke Aceh. Dalam ta-
hun 1935 A. Hasjmy dan beberapa kawan seperjuangan (Said 
Abubakar, Muhammad Ali Piyeung dan Abdul Jalil Amin) 
mulai membicarakan idea pembentukan organisasi pemuda 
di Aceh. Untuk keperluan ini diadakanlah mesyuarat besar di 
Madrasah Diniyah Lamjampok Montasik yang dihadiri oleh 
50 orang pemuda. Hasil mesyuarat ini, kemudian ditubuhkan-
lah organisasi SPIA (Serikat Pemuda Islam Aceh) di mana A. 
Hasjmy dipilih sebagai ketuanya. Tujuan organisasi ini adalah 
mempersatukan kaum muda untuk merebut kemerdekaan, 
kerana  pada waktu itu belum ada organasasi pemuda yang 
bersifat “daerah Aceh”,  kecuali organisasi pemuda Muham-
madiyah. Setelah SPIA berubah nama menjadi PERAMIINDO 
(Pergerakan Angkatan Muda Islam Indonesia) organisasi ini 
semakin  radikal dan bersama organisasi lain berusaha mem-
perjuangkan kemerdekaan pada awal tahun 1942.8 

Setelah tamat  belajar di al-Jāmicah  al-Islāmiyyah 

7A. Hasjmy, 1985, hlm. 63-68.
8A. Hasjmy, 1978b, hlm. 40. 
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pada tahun 1939, A. Hasjmy bergabung dalam or-
ganisasi PUSA, Pemuda PUSA dan KI (Kashshāfat 
al-Islām) wilayah Aceh Besar. Semangat melawan pencerobo-
han pun dikobarkan kepada para pemuda  yang terhimpun 
dalam  beberapa organisasi ini dan institusi PIS (Perguruan 
Islam Seulimum) di mana A. Hasjmy mengajar sehingga pada 
satu waktu nanti menjadi tenaga pemberontak terhadap 
pencerobohan Belanda dan pelopor semangat Revolusi 45.9 

Ketika perang dunia ke-2 meletus, pada mulanya ulama 
PUSA mengambil sikap kooperatif (kerjasama) terhadap 
Jepun. Namun, sikap kooperatif ulama PUSA terhadap Jepun 
hanya setakat untuk mengusir Belanda. Setelah itu ulama 
PUSA pun melawan Jepun, kerana bagaimanapun  juga Jepun 
adalah penceroboh, sama dengan Belanda. Sebagai wujud koop-
eratif dengan Jepun ditubuhkanlah pusat-pusat pergerakan per-
lawanan terhadap Belanda di seluruh Aceh dengan nama barisan 
“Fujiwarakikan”.10 Dalam konteks ini, sebelum pusat-pusat “Gera-
kan Fujiwarakikan” (GF) ditubuhkan oleh ulama PUSA di seluruh 
Aceh, khusus di wilayah Aceh Besar sudah ditubuhkan sebuah or-
ganisasi gerakan bawah tanah yang dinamakan “Gerakan Fajar” 
(GFa) oleh  A. Hasjmy dan Abdullah Ahmad. GFa ini ditubuhkan 
sebagai bahagian dari  perlawanan terhadap pencerobohan Belan-

9A. Hasjmy, 1985, hlm. 82.
10Gerakan Fujiwarakikan adalah gerakan yang terorganisir yang 

dibentuk oleh para tokoh Aceh untuk melawan Belanda atas sokongan 
Jepun, Jenderal Fujiwara, Pemimpin Kolone Kelima (Vijfde Kolone) da-
lam Perang Asia Timur Raya, yang dikenal Fujiwarakikan. Gerakan ini 
di Aceh kemudian disingkat dengan gerakan “F” (GF) yang dibentuk  
untuk melawan Belanda beberapa bulan sebelum masuknya Jepun 
ke Aceh pada 12 Mach 1942 ketika perang dunia kedua (M. Joenoes 
Djamil, Riwayat barisan Fujiwarakikan, Atjeh: Koleksi Perpustakaan 
Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, t.th., hlm. 7-12;  A. Hasjmy, 1985, hlm. 
91-103)
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da dan  GFa ini kemudian bekerjasama dengan barisan “GF” serta 
organisasi-organisasi lain (PUSA, Pemuda PUSA, PERAMIINDO 
dan KI)  dalam melakukan berbagai sabotaj dan ancaman yang 
berujung pada  “dakwah bersenjata” (penyerangan bersenjata) 
melawan Belanda.11 

Dakwah melawan pencerobohan juga dilakukan A. Hasjmy 
melalui organisasi IPI (Ikatan Pemuda Indonesia) yang secara ras-
mi dibentuk oleh A. Hasjmy dan beberapa kawannya yang bekerja 
di Atjeh Sinbun pada 21 Ogos 1945 di mana A. Hasjmy sebagai ket-
uanya. Melalui organisasi ini dilaksanakan juga dakwah dengan 
cara berdialog untuk memperoleh keputusan bersama berkenaan 
dengan usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Antara 
keputusan yang dicapai dalam mesyuarat ini adalah sebagai 
berikut;
i.  Mempertahankan kemerdekaan yang telah dipoklamirkan 

dan menggerakkan  kekuatan rakyat untuk berperang mela-
wan Belanda kalau mereka kembali menjajah Indonesia.

ii.   Membentuk pasukan bersenjata yang terdiri dari pemuda-
pemuda,

iii.    Mengeluarkan surah kabar dan majalah-majalah 
iv   Merebut kantor  (pejabat)  dan  percetakan Atjeh Sinbun, yang 

akan dijadikan  kantor (pejabat) dan percetakan surah kabar 
yang akan diterbitkan, dan untuk sementara dipergunakan 
untuk markas IPI.12

Selain itu, dalam pidato A. Hasjmy sebagai ketua IPI juga 
diungkapkan bahawa perlawanan terhadap pencerobohan dan 
perjuangan mempertahankan kemerdekaan diperlukan  per-
satuan dan kesatuan sebagaimana dalam ungkapan berikut;

11A. Hasjmy, 1980a,  hlm. 21-27.
12A. Hasjmy, 1985, hlm. 161
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Hari ini satu peristiwa bersejarah telah terjadi di sini. 
Kantor (pejabat) Atjeh Sinbun yang selama ini bernaung 
di bawah lambaian bendera Hinomaru, kini beralih da-
lam tangan kita sendiri dinaungi lambang kebangsaan 
merah putih. Saya, yang telah saudara-saudara sepakati 
memimpin pergerakan ini meminta saudara-saudara 
mampu menjadikan diri sebagai sapu lidi di dalam satu 
barisan perjuangan yang panjang. Sapu lidi, kerana ter-
ikat dalam kesatuan dan persatuan, mampu member-
sihkan setiap ruangan, setiap halaman, setiap persada 
daripada sampah-sampah yang menyemakinya.13      

Dakwah melawan pencerobohan  melalui organisasi terus 
dilanjutkan. Ketika IPI  dirobah menjadi  BPI (Barisan Pemu-
da Indonesia) di mana  A. Hasjmy dipilih sebagai  pemimpin 
BPI melakukan kerjasama dengan Syamaun Ghaharu sebagai 
pemimpin API (Angkatan Pemuda Indonesia). Melalui ker-
jasama ini diistiharkanlah sikap bersatu padu, penghapusan 
segala perbezaan paham dan jiwa kebendaan sebagai sokon-
gan terhadap  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Sikap ini dinyatakan untuk memperlihatkan jiwa persatuan 
di kalangan mereka sebagai pemuda sambil mengajak golon-
gan tua untuk membimbing mereka dengan keteladanan yang 
baik, bukan dengan  pertelingkahan pendapat, dalam mem-
pertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebab, pada waktu itu 
masih ada pihak dari golongan tua yang berbeza pandangan 
berkenaan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan.14 

Sikap kaum muda tersebut selain mengandungi seman-
13T. A. Talsya, A. Hasjmy seorang pengembara yang berhasil. Dlm. 

Badruzzaman Ismail et al., Jakarta: Bulan Bintang, 1994, hlm. 177-
178.

14A. Hasjmy, 1976a, hlm. 76-78; A. Hasjmy, 1980a, hlm. 44-46.
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gat persatuan kaum muda dan ajakan terhadap golongan tua 
untuk bersatu padu mempertahankan kemerdekaan, juga 
sebagai sokongan yang diberikan oleh A. Hasjmy, Syamaun 
Ghaharu dan seluruh pemuda yang sudah terhimpun dalam 
organisasi API dan PRI (Pemuda Republik Indonesia, nama 
baru dari organisasi BPI) terhadap keputusan ulama seluruh 
Aceh yang dipermaklumkan pada tarikh 15 Oktober 1945 
yang kandungannya bukan hanya berkenaan dengan keputu-
san bahawa perjuangan mempertahankan kemerdekaan ada-
lah perjuangan suci yang disebut “perang sabil”, tetapi juga  
seluruh  bangsa Indonesia diajak untuk bersatu padu dalam 
perjuangan mempertahankan kemerdekaan di bawah koman-
do Presiden Soekarno.15

Ketika PRI dirubah menjadi PESINDO (Pemuda Sosialis 
Indonesia) wilayah Aceh yang berlandaskan Islam di mana  A. 
Hasjmy sebagai ketuanya, oganisasi ini terutamanya  “Badan 
Keamanan PESINDO” ditugaskan oleh Naib Residen Aceh,  
T. M. Daudsyah untuk menjalankan tugas polis sebagai penja-
ga keamanan menerusi suratnya pada tarikh 31 Januari 1946. 
Sehubungan dengan tugas ini dikeluarkanlah maklumat No. 
11 pada tarikh 2 Pebruari 1946 yang mengandungi pesan-pe-
san dakwah  sebagai berikut; 

Berkenaan dengan maklumat pemerintah, yang memberi 
hak kepada Badan Keamanan PESINDO untuk menja-
lankan pekerjaan polis, maka kami peringatkan kepada 
Badan Keamanan PESINDO, teristimewa kepada pimpi-
nan-pimpinannya, supaya patuh kepada nasihat-nasihat 
berikut;

15Hoesein Joesoef, Detik proklamasi di Aceh. Dlm. T. Ali Basyah 
Talsya, 1960, hlm. 46; A. Hasjmy, 1976a, hlm. 71-72.
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1. Pergunakanlah hak itu sebagai jalan menunaikan kewa-
jiban dalam membela Negara Republik Indonesia

2.  Jangan sekali-kali hak itu dipakai untuk membalas 
dendam atau untuk memuaskan hawa nafsu sendiri

3.  Dalam menjalankan kewajiban itu, ingatlah akan asas 
PESINDO yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat, kebe-
naran dan keadilan.

4. Yang boleh mengerjakan pekerjaan ini hanya anggota-
anggota keamanan yang telah ditentukan oleh cabang 
atau ranting PESINDO yang bersangkutan.

Siapa-siapa yang tidak mengindahkan nasihat ini atau 
melakukan perbuatan curang, markas Besar PESINDO 
akan mengambil tindakan keras bukan saja akan dike-
luarkan dari PESINDO, malahan akan meminta supaya 
pemerintah akan menghukum dengan hukuman yang 
berat.16

Jika disemak maklumat tersebut tampaknya pesan dakwah 
dalam bentuk nasihat diungkapkan oleh A. Hasjmy dengan 
bahasa yang tegas (qawlan sadīdā) dan sedikit “tandhīr” (nada 
ancaman) seandainya Badan Kemanaan PESINDO melanggar 
maklumat tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa tugas dak-
wah untuk membela kepentingan negara, (bukan untuk balas 
dendam dan kepentingan peribadi) benar-benar dilaksanakan 
oleh  Badan Kemanan PESINDO yang berada di bawah kontrol  
A. Hasjmy. 

Selain melalui organisasi, dakwah melawan pencerobohan 
juga dilakukan oleh    A. Hasjmy melalui media masa. Ketika 
ia belajar di Thawalib Padang Panjang,  “Koran Dinding”17 

16A. Hasjmy, 1985, hlm. 239
17“Koran dinding” bermakna “surah kabar  atau berita-berita 
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digunakan sebagai media untuk menyebarkan informasi me-
nentang pencerobohan Belanda. Teungku A.K. Jakobi, salah 
seorang pelajar Thawalib asal Aceh menulis sebagai berikut:

Buah karya yang ditinggalkannya sebagai perintis mun-
culnya “Koran Dinding” di Thawalib School, pengaruhnya 
masih bersipongang (sangat berkesan) kepada generasi 
berikutnya…  Dalam “Koran Dinding” yang muncul setiap 
pagi di Thawallib, isinya sangat menggugah perasaan ke-
bangsaan, mengenyahkan pencerobohan Belanda menuju 
Indonesia Raya yang kuat dan bersatu. Inilah sarapan pagi 
yang selalu ditayangkan “Koran Dinding” itu.18

Nasihat dan semangat kebangsaan untuk membela negara 
(nasionalisme) juga diistiharkan oleh A. Hasjmy dalam sajak (pui-
si) dan novel melalui media masa.  Puisi, novel atau roman ditu-
lis untuk mengetuk hati kaum muda (laki-laki dan perempuan) 
supaya tidak berpangku tangan, tetapi aktif dalam perjuangan 
membela negara, rela mengorbankan kepentingan peribadi un-
tuk kepentingan umat (negara) sebagaimana diungkapkan da-
lam puisi-puisinya yang bertajuk “Untuk Bersama” (LAMPIRAN 
A), “Aku Serdadumu” (LAMPIRAN B), “Bangunlah O Pemuda” 
(LAMPIRAN C), “Cut Nyak Dhien Zaman Baru” (LAMPIRAN D) 
dan dalam karya romannya “Kapankah Kalanya O Maha Kuasa” 
(LAMPIRAN E). Bahkan melalui media masa juga didedahkan 
kezaliman dan kejahatan penguasa Hindia Belanda dan kaki-

lain yang ditempel di tempat khusus, biasanya ditempel di papan 
kenyataan yang dilapiskan dengan kaca, di mana setiap orang boleh 
membacanya”.   

18Teungku A.K. Jakobi, Sosok Prof. A. Hasjmy yang panjang um-
urnya, yang baik amalannya. Dlm.  Badruzzaman Ismail et al., 1994, 
hlm.  255-256.
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tangannya dengan harapan kiranya rakyat dapat mengetahui 
kejahatan kaum penceroboh sehingga dalam diri mereka akan 
tumbuh kesedaran dan semangat untuk melakukan perlawanan 
terhadap kaum penceroboh. Mengenai hal ini A. Hasjmy menu-
lis seperti berikut:

Sejumlah pengarang muda Aceh, termasuk saya send-
iri (A. Hasjmy) harus menulis dalam surah kabar dan 
majalah yang terbit di luar Aceh (Medan, Jakarta, 
Surabaya). Surat-surat kabar Pewarta Deli dan Sinar 
Deli yang terbit di Medan  menjadi medan tempat 
para pengarang muda Aceh menulis, membongkar 
kezaliman dan kekejaman penguasa Hindia Belanda 
dan para kakitangannya terhadap rakyat dan perjuan-
gan kemerdekaan. Majalah-majalah mingguan abad 
XX; Panji Islam, Pedoman Masyarakat, Penyedar, Suluh 
Islam, dan Seruan Kita, juga merupakan medan yang 
ampuh bagi pengarang muda Aceh dalam melaksana-
kan amanat Sidang (mesyuarat) Istimewa Komando 
Tertinggi Perang Gerilya (gerila).19  

 
Pada masa pencerobohan Jepun A. Hasjmy dan 

beberapa kawannya (Teungku Ismail Yakub, Ab-
dullah Arif, Teuku Alibasyah Talsya, Ibnu Rasyid, 
A. Gani Mutyara, Abubakar, Syarif Alimy, Ridwan, dan 
lain-lain)  bekerja sebgai pegawai  surat kabar Atjeh Shin-
bun, satu-satunya surat kabar Jepun. Media ini diper-
gunakan oleh mereka sebagai media dakwah melawan 
pencerobohan. Hal ini dilakukan dengan sangat rahsia su-
paya tidak diketahui oleh pihak Jepun. Sungguhpun be-

19A. Hasjmy, 1985, hlm. 84.



~  236  ~

gitu, upaya yang bersifat rahsia ini terkadang tidak sang-
gup dijaga dengan baik sehingga beberapa kawan A. Hasjmy 
dipecat secara tidak hormat oleh Jepun, kerana mereka 
menulis artikel (karangan) yang dianggap mengandungi 
sindiran terhadap Hulubalang sebagai kaki tangan Jepun. 
Antara   langkah rahsia  yang ditempuh dalam menjalank-
an misi dakwah di Atjeh Sinbun adalah sebagai berikut;

Sebagai langkah awal yang konkrit (nyata), kami 
harus berusaha mencegah jangan sampai masuk da-
lam Atjeh Sinbun berita-berita dan karangan-karan-
gan yang merugikan atau mencemarkan nama para 
ulama, juga yang menghasut. Di samping itu, kami 
harus mengelabui Jepun dengan berita-berita dan 
karangan-karangan yang menyenangkan, sekalipun 
untuk itu kadang-kadang memarahkan para Huluba-
lang, hal yang tidak kami harapkan sebenarnya.20  
Selanjutnya pada awal proklamasi kemerdekaan, A. 

Hasjmy dan beberapa pemuda Atjeh Sinbun yang terhimpun 
dalam organisasi IPI juga menyebarkan berita kemerde-
kaan  kepada masyarakat melalui media masa.  Pelbagai 
fasiliti  Atjeh Sinbun dimanfaatkan untuk mengistiharkan 
berita kemerdekaan kepada rakyat Aceh dengan menyebar-
kan beribu-ribu lembaran surat atau risalah ke seleruh Aceh. 
Pada 18 Oktober 1945 A. Hasjmy juga bertindak sebagai 
pimpinan surat kabar “Semangat Merdeka” di mana melalui 
surat kabar ini boleh didakwahkan semangat kemerdekaan 
atau apa yang disebut dengan “mengobarkan api revolusi”.21 

20Ibid. hlm. 125.
21A. Hasjmy, Apa sebab Belanda sewaktu agresi  pertama dan ked-

ua tidak dapat memasuki Atjeh. Dlm. T. Alibasjah Talsya, 1960, hlm. 
56-57;  A. Hasjmy, 1985, hlm. 163. 
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Bahkan, menurut pengakuan T. Alibasyah Talsya, majalah 
Dharma,  Bebas,  Wijaya dan Pahlawan 22  juga digunakan oleh 
A. Hasjmy sebagai media dakwah bukan hanya mengenai se-
mangat kemerdekaan, tetapi juga mengenai  sejarah, politik, 
ekonomi, sosial, agama, seni dan sastera.23

Selain melalui organisasi dan media masa,  dakwah mela-
wan pencerobohan juga dilakukan oleh A. Hasjmy bersama-
sama pemimpin yang terhimpun dalam GFa, GF, Pemuda 
PUSA, KI, PERAMIINDO, pelajar-pelajar Perguruan Seuli-
mum dan masyarakat -setelah mendengar nasihat-nasihat 
jihad dari Teungku Abdul Wahab sebagai pemimpin umum 
dan hikayat perang sabil- melalui “dakwah bersenjata” iaitu 
penyerangan tangsi militer dan rumah Countroleur Belanda 
di wilayah Seulimum, Aceh Besar.24 Aksi penyerangan ini 
merupakan sambungan aktiviti dakwah melawan pencer-
obohan melalui organisasi dan media masa untuk merebut 
kemerdekaan. Begitu juga, “dakwah bersenjata” dilakukan 
oleh A. Hasjmy sebagai Pemimpin Umum Kesatria PESINDO 
Devison Rencong di mana pasukan yang dilengkapi persen-
jataan diutus untuk bertempur melawan pencerobohan Be-
landa di Sumatera Timur yang dikenal dengan perang Medan 
Area.25 A. Hasjmy sendiri dalam perang Medan Area ber-
tindak sebagai “Penasihat Khusus” dengan pangkat Mayor. 
Mengenai hal ini, Amran Zamzami, sebagai seorang pejuang 
dalam perang Medan Area menulis sebagai berikut;

22T. Alibasyah Talsya, A. Hasjmy seorang pengembara. Dlm. Ba-Dlm. Ba-
druzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 179.

23A. Hasjmy, 1985, hlm. 167.
24A. Hasjmy, 1978a, hlm. 38-40; dan A. Hasjmy, 1980a, hlm. 23-

27. 
25A. Hasjmy, 1985, hlm. 228.
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Devisi (devison) Rencong sangat aktif di berbagai me-
dan pertempuran dalam mempertahankan kedaulatan 
wilayah Republik Indonesia (1945-1949 M.) seperti me-
nyerbu dan merampas persenjataan Jepun di Lhoknga 
dan pertempuran di Front Medan Area yang menjadikan 
Aceh terkenal sebagai Daerah Modal Republik Indonesia 
(1948 M.). Dalam pertempuran-pertempuran di Front 
Medan Area itulah saya merasakan betapa sangat bererti-
nya peran Pak Hasjmy selaku Pemimpin Umum Kesatriya 
PESINDO Divisi (devision) Rencong yang telah menyum-
bangkan persenjataannya termasuk meriam-meriam ha-
sil perebutan senjata di Lhoknga.26  

 Dakwah melawan pencerobohan melalui organisasi dan 
media masa, memang belumlah efektif dan efisien sekiranya  
tidak disusul dengan “dakwah bersenjata” dalam erti men-
gajak madcu untuk berperang dengan senjata. Sebab, musuh 
dakwah yang sedang dihadapi adalah bangsa penceroboh yang 
mempunyai kekuatan bersenjata. Dalam konteks ini, dakwah 
bersenjata yang mirip dengan satu di antara banyak makna 
“jihad” dalam menentang orang-orang kafir27 merupakan 
sesuatu yang sepatutnya dilakukan untuk membela dacwah 
Islāmiyyah. Pandangan semacam ini dikukuhkan oleh  A. 
Hasjmy dalam Dustur dakwah seperti berikut:

Bersepakatlah dunia Barat Kristen, terutama Belanda 
dan Inggris, untuk menghancurkan Aceh Darussalam, 
dengan langkah-langkah pengguntingan wilayah dan 
pemecahan dari dalam. Kemudian mereka, Belanda 
26Amran Zamzami, Jihad akbar di Medan Area, Jakarta: Bulan Bin-

tang, 1994,  hlm. 223.
27Mustaffa Abdullah, Jihad dalam al-Qur’ān, Kuala Lumpur: Uni-

versiti Malaya, 2005, hlm. 85. 
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dan Inggris, merebut satu persatu daerah wilayah Aceh 
sama ada dengan tipu muslihat ataupun dengan tipu 
daya. Pendeknya, mereka telah bertekad, bahawa dak-
wah Islamiyyah mesti dihapus dari bumi Indonesia. 
Tekad mereka yang jahat itu telah merobah sikap dacwah 
Islāmiyyah yang tadinya bersifat damai, menjadi bersifat 
perang, sehingga berkisarlah (berobah) dakwah Islami-
yyah dari dakwah bersahabat menjadi dakwah bersen-
jata. Senjata yang ditujukan oleh dunia Barat Kristen 
kepada dacwah Islāmiyyah di Indonesia, harus (mesti) 
disambut dengan senjata Tenggara...28  

 Jika dihubungkan dengan teori metode dakwah, maka 
dakwah melawan pencerobohan yang dilakukan A. Hasjmy 
di Aceh, sama ada melalui organisasi, media masa dan “dak-
wah bersenjata” di medan perang sebagaimana dihuraikan 
di atas  pada satu sudut  merupakan wujud kegiatan dakwah 
yang disampaikan dengan metode dakwah bi al-hikmah dalam 
bentuk “menempatkan sesuatu pada tempatnya”, dakwah bi 
al-hāl (bi lisān al-hāl) dan menggunakan ungkapan yang te-
pat (qawlan sadīdā), mulia (qawlan karīmā), mudah diterima 
(qawlan maisūrā) dan membekas dalam jiwa (qawlan balīghā). 

Pada sudut yang lain, dakwah melawan pencerobohan juga di-
lakukan oleh A. Hasjmy dengan metode mawcizah hasanah dan 
mujādalah. 

 Dakwah melawan pencerobohan dengan metode dakwah 
bi al-hikmah dalam bentuk “menempatkan sesuatu pada tem-
patnya” dapat dilihat dari kebijaksanaan  A. Hasjmy untuk 
menubuhkan dan menempatkan diri dalam organisasi, menu-
lis di media masa, berperang melawan pencerobohan Belanda 

28A. Hasjmy, 1974, hlm. 386.
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di Seulimum dan mengirim pasukan dalam perang Medan Area 
dalam mempertahankan kemerdekaan. Dengan menempatkan 
diri dalam  organisasi dan menulis di media masa A. Hasjmy 
mampu menghimpun, menyusun dan mengatur kekuatan, 
kesamaan visi, misi dan cita-cita bersama yang kemudian 
melahirkan suatu pergerakan (jihad) menentang pencerobo-
han. Hal ini, boleh dipandang sebagai dakwah bi al-hikmah da-
lam bentuk “menempatkan sesuatu pada tempatnya”, kerana 
dakwah melawan pencerobohan  yang dilakukan A. Hasjmy di 
Aceh selari dengan keadaan zaman pada masanya dan tidak 
pula bercanggah dengan ajaran Islam. Semua itu boleh pula 
dipandang sebagai kegiatan dakwah melawan pencerobohan 
dengan metode dakwah  bi  al-hikmah dalam bentuk dakwah   
bi al-hāl atau apa yang disebut dengan dakwah bi lisān al-hāl. 
Sebab, secara umum dakwah melawan pencerobohan yang 
dilakukan A. Hasjmy melalui organisasi, media masa dan ji-
had (dakwah bersenjata) mengarah pada penglibatan dirinya 
sebagai dāci dan menggerakkan madcu dalam bentuk tindakan 
nyata untuk mengusir kaum penceroboh. 

Dakwah melawan pencerobohan dengan motode dakwah 
bi al-hikmah dalam bentuk “memilih kata yang tepat (qawlan 
sadīdā) lagi mulia  (qawlan karīmā)” dapat dilihat dalam surat 
yang disampaikan oleh A. Hasjmy dan Syamaun Ghaharu se-
bagai      tokoh muda dalam menghadapi golongan tua yang 
bertelingkah pendapat   mengenai kemerdekaan Indonesia. 
Semua kalimat dalam surat adalah kalimat yang santun dan 
penuh makna sehingga kaum tua tidak lagi bertelingkah 
pendapat dan mahu membimbing kaum muda, sekurang-
kurangnya memperlihatkan contoh tauladan (uswah hasanah) 
dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Agar lebih 
jelas di sini akan dikutip sebahagian dari kandungan suratnya 
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seperti berikut:
Maka oleh karena itu, kepada paduka tuan-tuan yang 
sebagai bapak kami,  kami mohon supaya menuntun 
kami ke jalan tersebut dengan memperlihatkan kepada 
kami contoh-contoh yang baik. Sesungguhnya, kami 
pemuda sekali-kali tidak ingin lagi mendengar ada per-
pecahan dan perbezaan dalam lingkungan masyarakat 
kita, baik dalam lingkungan pemuda atau dalam ling-
kungan paduka tuan-tuan yang sebagai bapak kami.29

Ungkapan melalui surat tersebut boleh dipandang seba-
gai ungkapan yang tepat (qawlan sadīdā) dan mulia (qawlan 
karīmā) yang juga sebahagian dari makna dakwah bi al-hikmah, 
kerana ungkapan itu bukan hanya mengandungi ajakan untuk 
persatuan dan kesatuan semua pihak sebagai  modal asas da-
lam mencapai tujuan kemerdekaan, tetapi juga diungkapkan 
dengan bahasa yang penuh santun dan harapan  sebagaimana 
anak memohon kepada ayah kiranya sang ayah mahu mengab-
ulkan permintaan anaknya. 

Pesan-pesan kebangsaan yang mengarah pada perlawanan 
terhadap pencerobohan juga disampaikan oleh A. Hasjmy 
dengan menggunakan metode dakwah bi al-hikmah dalam 
bentuk memilih ungkapan yang membekas dalam otak dan 
jiwa (qawlan balīghā) seperti sajak, puisi, novel atau roman 
yang menggugah jiwa pendengar dan pembaca untuk berjuang 
menentang pencerobohan. Rachmawati Soekarno mengakui 
bahawa sajak-sajak A. Hasjmy sebagai seorang saterawan 
angkatan pujangga baru, terutama sajak “Aku Serdadumu” 
mampu membangkitkan semangat perjuangan, mencintai ta-

29A. Hasjmy, 1976a. hlm. 77.



~  242  ~

nah air dan mencintai rakyat dan keadilan.30 Menurut Ruslan 
Abdul Gani banyak sajak, novel dan roman karya A. Hasjmy 
yang mengandungi pesan-pesan Islam dan nasionalisme.31 
Zarkowi Soejoeti juga mengakui bahawa puisi dan roman 
karya A. Hasjmy banyak mengandungi semangat perjuangan.  
Zarkowi menulis  seperti berikut ;

Bila kita membaca puisi dan roman-roman beliau (A. 
Hasjmy), mudah ditebak semangat apa yang terkand-
ung di dalam karya-karya beliau itu, iaitu semangat 
juang dan membangun. Berjuang bersama di bawah 
kepemimpinan Soekarno-Hatta untuk mendirikan Re-
publik Indonesia ; membangun, agar kalau usia sudah 
sampai nanti, ada sesuatu yang berarti bagi masyarakat, 
yang dikenang, dan dikembangkan untuk kemajuan 
bangsa. Selama hayat dikandung badan berbuatlah un-
tuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Begitulah kira-
kira pesan beliau melalui karya-karya beliau itu.32 

Pesan dakwah melawan pencerobohan juga disampaikan 
oleh A. Hasjmy  dengan metode mawcizah hasanah sebagaima-
na yang terkandung dalam ungkapannya ketika menyampai-
kan dacwah bi  al-lisān di markas IPI di pejabat Atjeh Sinbun. 
Sebagai Ketua IPI ia mengungkapkan bahawa “saya yang telah 

30Rachmawati Soekarno, “Aku serdadumu”. Dlm. Badruzzaman 
Ismail et al., 1994, hlm. 138.

31Ruslan Abdul Gani, Profil A. Hasjmy sebagai pembangun jem-
batan kepercayaan antara pusat dan daerah berdasarkan Islamisme-
nasionalisme sesuai pancasila. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994, 
hlm. 19.

32Zarkowi Soejoeti, Figur yang langka. Dlm. Badruzzaman Ismail 
et al., 1994, hlm. 110.
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saudara-saudara sepakati memimpin pergerakan ini meminta 
saudara-saudara mampu menjadikan diri sebagai sapu lidi di 
dalam satu barisan perjuangan yang panjang. Sapu lidi, kera-
na terikat dalam kesatuan dan persatuan, mampu mebersih-
kan setiap ruangan, setiap halaman, setiap persada daripada 
sampah-sampah yang menyemakinya”. Ungkapan ini pada 
satu sudut boleh dipandang sebagai ungkapan dakwah mela-
wan pencerobohan yang disampaikan dengan metode maw-
cizah hasanah, kerana di dalamnya terkandung “nasihat” dari 
pada seorang pemimpin (A. Hasjmy) kepada  semua madcu 
(masyarakat Aceh) supaya mengikat tali persatuan dan kesat-
uan dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada sudut yang 
lain, ungkapan tersebut boleh juga dipandang sebagai  dacwah  
bi al-hikmah dalam bentuk “memilih ungkapan yang tepat 
dan mudah diterima (qawlan maisūrā), kerana persatuan dan 
kesatuan untuk mempertahankan kemerdekaan (melawan 
pencerobohan) diumpamakan dengan ungkapan yang mudah 
diterima iaitu ungkapan “sapu lidi” yang pada mulanya lemah, 
tetapi setelah disatukan dalam satu ikatan, sapu lidi akan men-
jadi kuat dan boleh dijadikan alat pembersih. Tambahan lagi 
ungkapan tersebut diungkapkan selari dengan kondisi madcu 
yang sedang berada dalam kezaliman kaum penceroboh.

Dakwah melawan pencerobohan dengan metode mawcizah 
hasanah juga boleh dilihat dalam maklumat  Ketua Umum 
PESINDO, dimana A. Hasjmy memberikan nasihat tertulis, 
terutamanya kepada Badan Keamanan PESINDO, supaya 
benar-benar menunaikan kewajiban sebagai polis untuk men-
jaga keamanan bagi rakyat dan membela kepentingan nega-
ra, bukan untuk membalas dendam, menyakiti rakyat atau 
memuaskan nafsu sendiri. Aplikasi mawcizah hasanah dalam 
konteks ini disertai dengan nada tandhir  (ancaman), yang 
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memang diperlukan pada waktu itu. Sebab, dengan adanya 
tandhir yang tegas, pihak Badan Keamanan PESINDO akan 
bersikap hati-hati dalam bertindak dan tidak menggunakan 
kesempatan dalam kesempitan. 

Selain itu, dalam menghadapi masalah pencerobohan, me-
tode mujādalah dalam erti berdialog, berdiskusi atau  berme-
syuarat juga diaplikasikan oleh A. Hasjmy dalam menjalankan 
dakwah melawan pencerobohan. Hal ini boleh dilihat  bukan 
hanya ketika ia bertindak sebagai pemimpin organisasi  SPIA, 
PERMIINDO, IPI, BPI, PRI, Gerakan Fajar dan PESINDO, tetapi 
juga dalam pengambilan sikap, perancangan keputusan dan 
aksi bersama organisasi di mana kaum muda dan masyarakat 
Aceh dengan mudah menerima ajakan A. Hasjmy untuk men-
gusir bangsa pencerobohan demi meraih kemerdekaan.  

Berdasarkan huraian tersebut dapatlah dikatakan ba-
hawa pesan dakwah untuk melawan pencerobohan sama 
ada melalui organisasi, media masa ataupun dengan jihad 
dilakukan A. Hasjmy secara konsisten dengan mengap-
likasikan metode dakwah secara bersepadu antara dakwah 
bi al-hikmah, mawcizah hasanah dan mujādalah. Semua itu di-
lakukan untuk mencapai kemerdekaan bangsa, negara dan 
agama dari belenggu pencerobohan. Sungguhpun begitu, 
kedaulatan Kerajaan Aceh Darussalam sebagai sebuah Neg-
ara Islam tidak pernah kembali hatta bangsa pencerobohan 
sudah angkat kaki dari tanah Aceh.  Hilangnya kedaulatan 
Kerajaan Aceh Darussalam, di mana Aceh hanya menjadi  
sebuah propinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dengan Gabenor sebagai pemimpinnya, ternyata sampai 
hari ini masih menimbulkan percikan konflik dan masih 
juga diperdebatkan secara akademik dan ilmiah oleh para 
sarjana dan pakar politik.
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c.  Model Dakwah A. Hasjmy
Berdasarkan rekonstruksi pengalaman dakwah A. Hasjmy  
tersebut, maka model dakwah A. Hasjmy dalam mengh-
adapi masalah pencerobohan di Aceh dapat dilihat dari 
pelbagai peranan atau kegiatan yang dilakukannya. Jika 
dilihat dari segi peranan A. Hasjmy dalam pelbagai organ-
isasi dalam menghadapi masalah pencerobohan sejak ia 
masih belajar di Padang Panjang dan ketika ia pulang ke 
Aceh hingga Belanda dan Jepun keluar dari wilayah Indo-
nesia dan Indonesia benar-benar menjadi negara merdeka, 
maka hal ini boleh dipandang sebagai wujud pelaksanaan 
model dakwah organisasi (dacwah mu’assasiyyah). Sebab, 
sepertimana disebutkan dalam bab dua bahawa model dak-
wah organisasi  merupakan  model dakwah dengan meng-
gunakan organisasi sebagai wadah dakwah. Melalui organ-
isasi dilakukanlah pelbagai kegiatan dakwah antaranya 
pendidikan calon daci dan organisator, penyusunan langkah 
perjuangan organisasi, pengambilan pelbagai keputusan or-
ganisasi, penyatuan sikap antara organisasi,  pemuda dan 
tokoh tua, penyebaram maklumat dakwah serta pelaksan-
aan pelbagai kegiatan perjuangan melawan pencerobohan 
lainnya untuk meraih kemerdekaan dan mempertahank-
an kemerdekaan Indonesia terutamanya di wilayah Aceh. 

Jika dilihat pada pidato A. Hasjmy yang mengandungi 
nasihat melawan pencerobohan dan disampaikan di hada-
pan kumpulan para pemuda yang bekerja di pejabat Atjeh 
Sinbun, maka hal ini boleh dipandang sebagai model dak-
wah kumpulan (dacwah fi’awiyyah) yang disampaikan secara 
langsung atau yang disebut dacwah fi’awiyyah qalīlah, kerana 
jumlah pemuda Aceh sebagai madcu yang bekerja di pejabat 
Atjeh Sinbun  pada waktu itu tidak melebihi dua puluh orang. 
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Pidato ini mampu memperkukuh persatuan dan semangat 
juang mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Indo-
nesia.

Jika dilihat  surat A. Hasjmy sebagai Ketua IPI  dan Sya-
maun Ghaharu sebagi Ketua API yang disampaikan kepada 
para tokoh tua Aceh untuk mempertahankan kemerdeka-
an, maka hal ini boleh dipandang sebagai model “dakwah 
korespondensi,” meskipun tidak diketahui  -ada  ataupun 
tidak ada- balasan terhadap surat ini dari pada pihak tokoh 
tua dimaksud.  Selanjutnya, jika dilihat pada latar belakang 
pengiriman surat (kerana adanya perbezaan pandangan di 
kalangan tokoh tua mengenai kemerdekaan Indonesia) dan 
kandungan surat itu mengenai penyatuan persepsi, peng-
hapusan pertelingkahan pendapat dan himbauan kepada 
tokoh tua supaya menjadikan diri mereka sebagai contoh 
teladan bagi kaum muda, maka surat ini boleh juga dipan-
dang sebagai suatu pertanda terhadap pelaksanaan model 
dakwah pendamaian (dacwah islāhiyyah), meskipun surat ini 
belum dapat dijadikan sebagai bentuk pelaksanaan model 
dakwah pendamaian secara sempurna. 

Jika dilihat pada peranan A. Hasjmy dalam mem-
pergunakan media masa sebagai sarana perjuan-
gan melawan pencerobohan dan mempertahank-
an kemerdekaan, maka hal ini boleh dipandang 
sebagai pelaksanaan  “model dakwah umum” (dacwah 
cāmmah) yang disampaikan secara tidak langsung. Di sini  
A. Hasjmy bertindak sebagai dāci dan madcu-nya adalah 
masyarakat umum di mana mereka boleh membaca pesan 
dakwahnya melalui media masa. Pelaksanaan “model dak-
wah umum” seperti ini boleh dilihat dalam pelbagai karya A. 
Hasjmy yang mengandungi pesan kebangsaan sama ada da-
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lam bentuk puisi, novel mahupun roman, bahkan termasuk 
pendedahan kezaliman kaum penceroboh yang disampaikan 
melalui media masa seperti “Koran Dinding” (akhbar papan 
kenyataan),  majalah dan akhbar. 

Jika semua kegiatan dakwah A. Hasjmy dalam mengh-
adapi masalah pencerobohan dilihat sebagai suatu kesatuan 
pandangan, langkah dan  gerakan yang dibangun atas dasar 
kerjasama dan  penggabungan pelbagai unsur dakwah sep-
erti unsur pelaku dakwah, metode dan media dakwah yang 
digunakan, maka semua itu boleh dipandang sebagai pertan-
da pelaksanaan model dakwah bersepadu (dacwah muwah-
hadah). Sebab, antara kandungan makna dakwah bersepadu 
adalah  penggabungan pelbagai unsur dan kerjasama un-
tuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bahkan, substansi ini 
tampaknya benar-benar menjiwai pelbagai model dakwah  
A. Hasjmy dalam  menghadapi masalah pencerobohan  di Aceh. 

Berdasarkan huraian tersebut, maka secara umum dap-
atlah dikatakan bahawa dalam menghadapi masalah pencer-
obohan di Aceh terdapat beberapa model dakwah yang dip-
raktikkan oleh A. Hasjmy iaitu model dakwah organisasi 
(dacwah mu’assasiyyah), dakwah kumpulan dalam jumlah ke-
cil (dacwah fi’awiyyah qalīlah),  dakwah korespondensi (dacwah 
mukātabah), dakwah pendamaian (dacwah islāhiyyah), dak-
wah umum (dacwah cāmmah) secara tidak langsung dan dak-
wah bersepadu (dacwah muwahhadah). Dengan beberapa 
model dakwah ini, A. Hasjmy sebagai seorang dāci telah 
mengambil peranan dan menyumbang kontribusinya yang 
besar dalam dakwah untuk menghadapi masalah pencer-
obohan di Aceh, sekurang-kurangnya ia mampu membang-
kitkan jiwa perjuangan dan aksi masyarakat  untuk melawan 
pencerobohan meski dengan perang sekalipun. Sungguh-
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pun demikian, tidak semua model dakwah itu dilakukan se-
cara sempurna —mengikut teori yang ada— dalam meng-
hadapi masalah pencerobohan di Aceh dan tidak pula 
dinafikan kemungkinan  pelaksanaan dakwah yang dilaku-
kan oleh A. Hasjmy dengan model lain yang belum terungkap 
di sini.  

5.2.2   Pengalaman Dakwah A. Hasjmy Menghadapi 
Pemberontakan DI/TII

a.  Masalah Pemberontakan DI/TII di Aceh
Pada tarikh 21 September 1953, Teungku Muhammad Daud 
Beureueh -seorang ulama kharismatik Aceh yang sangat 
berpengaruh, pernah memimpin PUSA, pejuang kemerde-
kaan Republik Indonesia, mantan Gabenor Militer untuk 
wilayah Aceh, Langkat dan Tapanuli, serta Gabenor Aceh 
pertama ketika Aceh dibentuk sebagai sebuah provinsi yang 
hanya berumur delapan bulan-  memproklamirkan Daerah 
Aceh dan sekitarnya sebagai bahagian daripada Negara 
Islam Indonesia (NII) di bawah pimpinan Imam Karto-
suwiryo.33 Dengan proklamasi ini, Aceh sudah dinyatakan 
keluar dari Negara Republik Indonesia di bawah pemimpin 
Sorkarno dan mulai digabung dalam NII di bawah pimpinan 
Imam Kartosuwiryo yang pusatnya di Jawa Barat. Sejak saat 
itu, muncullah apa yang dikenal dengan pemberontakan DI/
TII (Dār al-Islām/Tentera Islam Indonesia) di Aceh. Padahal  
dahulu pemimpin dan rakyat Aceh telah mengorbankan se-
galanya untuk tegaknya Republik Indonesia di bawah Presi-
den Soekarno. Mengapa hal ini boleh terjadi? Jawaban sing-
katnya adalah kerana pemimpin Indonesia melupakan segala 

33A. Hasjmy, 1985, hlm. 409.
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pengorbanan rakyat Aceh,34 tidak menepati janji dan meng-
abaikan hak-hak rakyat Aceh dalam segala aspeknya.35 Pada 

34Pemimpin dan rakyat Aceh telah berjuang dengan nyawa dan 
harta benda dalam mengusir Belanda dan Jepun demi tegaknya Re-
publik Indonesia. Ketika Agresi Belanda I dan II (1947-1948), hanya 
Aceh yang masih merdeka. Seluruh wilayah lain di Indonesia sudah 
dikuasai kembali oleh Belanda. Karena itu, pemimpin Indonesia men-
jadikan Aceh sebagai pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. 
Bukan hanya itu, rakyat Aceh menyumbang dua pesawat terbang (Seu-
lawah I dan Seulawah II), uang dan emas untuk kepentingan negara. 
Aceh benar-benar sebagai DAERAH MODAL tegaknya Republik Indo-
nesia di bawah pimpinan presiden Soekarno. Bahkan, pemimpin Aceh, 
Teungku Muhammad Daud Beureueh, dengan tegas menolak ajakan 
Dr. Mansur untuk mendirikan negara Sumtara Timur ala Van Mook  
(A. Hasjmy, Apa sebab Belanda. Dlm. T.Alibasjah Talsya, 1960, hlm. 
62; A. Hasjmy, 1985, hlm. 372-387; A. Hasjmy, 1980a, hlm.  22-27).

35Sehubungan dengan pengorbanan rakyat Aceh yang begitu be-
sar demi tegaknya Republik Indonesia, pemimpin Aceh pada waktu 
itu,  terutama Teungku Muhammad Daud Beureueh, meminta  kepada 
Presiden Soekarno, “setelah Indonesia benar-benar merdeka, supaya 
Indonesia ditegakkan sebagai negara Islam dan untuk Aceh diminta 
supaya diberikan hak otonomi luas berdasarkan Islam. Seokarno 
berjanji dan bersumpah akan menggunakan pengaruhnya untuk me-
menuhi permintaan pemimpin Aceh. Ketika Indonesia sudah benar-
benar merdeka, pemerintah Indonesia mulai melupakan janjinya. 
Indonesia tidak dibangun  atas dasar Islam. Aceh memang dijadikan 
sebagai propinsi menesuri surah keputusan WKPM  Mr. Syafrud-
din Prawiranegara No. 8/Des./WPM/1949. Akan tetapi, delapan bu-
lan kemudian propinsi Aceh yang masih seumur jangung dileburkan 
menjadi bahagian dari propinsi Sumatera Utara menerusi Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tarikh 14 
Ogos 1950. Aceh hanya dipimpin oleh seorang Residen di bawah ja-
watan kuasa Gabenor Sumatera Utara. Ketika Aceh dileburkan dalam 
propinsi Sumatera Utara, maka hak-hak rakyat Aceh untuk mengurusi 
dirinya secara lebih beotonomi dalam bidang politik, agama, pendidi-
kan, ekonomi dan sosial budaya semakin terabaikan dan terpinggir-
kan. Tambahan lagi, pemerintah pusat mengacaubilaukan pemerin-
tahan Aceh dengan memindahkan tokoh-tokoh Aceh ke luar Aceh dan 
diganti dengan orang-orang non-Aceh yang bukan muslim (komunis) 
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sudut yang  lain, pemerintah pusat sendiri tidak menegakkan 
negara atas dasar Islam, rumusan Pancasila sebagai dasar neg-
ara yang di dalamnya terdapat “kebasan menjalankan  syariat 
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” selari dengan Piagam Jakar-
ta sudah diabaikan, bahkan Presiden Soekarno membiarkan 
paham komunis tumbuh dan berkembang melalui penubuhan 
PKI (Partai Komunis Indonesia) di Indonesia, termasuk Aceh. 
Akumulasi dari semua itu, kemudian semakin memperkukuh 
timbulnya proklamasi tersebut dengan harapan Aceh mem-
proleh hak “otonomi” untuk mengurus dirinya sendiri dalam 
segala aspek kehidupan yang bersendikan pada syari’at Islam.    

 Segera selepas api pemberontakan dinyalakan pihak pe-
merintah pusat pun memberikan reaksi keras untuk mem-
adamkan api pemberontakan DI/TII itu. Pihak pemerintah 
pusat pada mulanya berupaya memadamkan api pemberonta-
kan itu dengan pendekatan keamanan (security approach), da-
lam erti pemberontakan diselesaikan dengan senjata (perang) 
sehingga bumi Aceh menjadi lautan darah dan lautan api di 
mana kedua pihak saling membakar dan mengancurkan pel-
bagai bangunan. Bukan hanya itu, pendekatan keamanan te-
lah menimbulkan tindakan represif dalam bentuk penangka-
pan dan penawanan masal terhadap orang-orang Aceh sama 
ada mereka yang berada di Aceh mahupun di luar Aceh, teru-

dimana mereka berperilaku “kasar”, “sewenang-wenang” dan tidak 
mahu mengindahkan adat-istiadat Aceh yang bersendikan syara’ (Li-
hat Hasanuddin Yusuf Adan, Teungku Muhammad Daud Beureueh, ula-
ma pemimpin dan tokoh pembaharuan, Bangi; UKM, 2005, hlm. 93-101; 
Nazaruddin Syamsuddin, Pemberontakan kaum republik kasus Darul Is-
lam Aceh, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990, hlm. 77-81; Al-Chai-
dar, Gerakan Aceh Merdeka jihad rakyat Aceh mewujudkan negara Islam, 
t.tp: Madani Press, 1999, hlm. 15-16; A. Hasjmy, 1985, hlm. 396-408; 
Mr. S.M. Amin, Sejenak meninjau Aceh Serambi Makkah. Dlm. Ismail 
Sunny et al.,1980, hlm. 67-83).
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tama di Medan dan sekitarnya. A. Hasjmy sendiri yang pada 
waktu itu bertindak sebagai naib Kepala Jawatan Sosial Su-
matera Utara juga  ditangkap dan dimasukkan ke dalam pen-
jara selama delapan bulan,36 kerana disyaki terbabit dalam 
pemberontakan itu. Ringkasnya, pemerintah pusat berupaya 
menyelesaikan pemberontakan DI/TII dengan pendekatan 
represif, terutamanya pada awal Ali Sartroamijoyo bertindak 
sebagai PM Republik Indonesia. Namun, pendekatan keaman-
an ternyata menambah masalah, api pemberontakan semakin 
menyala dahsyat.

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan  berbagai tutu-
tan dari pada para tokoh, pemuda, mahasiswa, pelajar  dan 
masyarakat Aceh sama ada mereka yang berada di Aceh atau 
di luar Aceh. Antara tuntutan mereka adalah  supaya pemer-
intah pusat menyelesaikan pemberontakan itu dengan cara 
yang bijaksana dan memperhatikan keinginan rakyat Aceh. 
Dalam konteks ini Teuku Muhammad Hasan (pejuang ke-
merdekaan dari kalangan hulubalang dan mantan Gabenor  
Sumatera) umpamanya, mengusulkan cara penyelesaian pem-
berontakan Aceh sebagai berikut:

Rakyat Aceh mesti bisa (dapat) menciptakan perda-
maian nasional, dengan melupakan segala pertentan-
gan yang lalu, antara golongan Teuku (hulubalang), 
Teungku (ulama) dan lain-lain, serta memulai dengan 
sejarah baru. Ada tiga cara yang harus ditempuh; 

Rasa persatuan harus timbul dari rakyat Aceh i. 
sendiri, agar perpecahan sekarang dapat dihapus-
kan.
Persatuan samarata yang berdasarkan demokrasi, ii. 

36A. Hasjmy, 1976b,  hlm. 7-8; A. Hasjmy, 1985, hlm. 409-435



~  252  ~

dengan tida memakai pandangan sentimen antara 
satu dengan golongan lainnya yang ada di Aceh. 
Maksudnya agar masing-masing diberi lapangan 
pekerjaan menurut kecakapan dan kesanggupan-
nya.
Mengisi pembangunan Aceh yang kini sedang iii. 
mengalami keruntuhannya itu.37

  
Usulan Teuku Muhammad Hasan tersebut belum sepenuh-

nya menyentuh akar masalah pemberontakan DI/TII Aceh.  
Usulan pertama, berkenaan dengan upaya menghilangkan 
rasa dendam antara pihak DI/TII Aceh yang umumnya dari 
kalangan ulama dengan pihak hulubalang. Sebab dalam tahun 
1945, terjadi revolusi sosial (perang saudara) antara pihak hu-
lubalang, terutama “Hulubalang Cumbok” yang pro Belanda 
dengan pihak ulama yang kontra terhadap Belanda di mana 
pihak “Hulubalang Cumbok” mengalami kekalahan. Namun, 
usulan pertama itu tidak ada hubungan dengan sebab muncul-
nya pemberontakan DI/TII di Aceh. Begitu pula usulan kedua, 
masih mirip dengan usulan pertama dengan sedikit penamba-
han di mana kepada pihak hulubalang dan ulama mesti diber-
ikan pekerjaan menurut keahlian masing-masing. Usulan 
kedua ini memberi kesan seolah-olah masalah  DI/TII Aceh 
muncul disebabkan oleh hilangnya pekerjaan para pemimpin 
Aceh (ulama) dan simpatisannya pada waktu itu. Padahal ke-
san seperti ini sangat naif sekali jika dilihat pada sebab mu-
sabab munculnya pemberontakan itu. Adapun usulan ketiga 
boleh dipandang sebagai usulan yang tepat, kerana pemban-
gunan Aceh sudah dan sedang mengalami kemunduran. 

Berbeza dengan usulan tersebut, Hasan Muhammad Tiro 

37A. Hasjmy, 1985, hlm. 454
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―seorang tokoh DI/TII di Amerika Syarikat, yang kemudian 
pada tahun 1976 sampai kini memimpin Gerakan Aceh Merde-
ka― pada 1 September 1954 mengirim sepucuk surat kepada 
Perdana Mentri Ali Sastroamijoyo yang isinya menuntut supa-
ya kabinet Ali Sastroamijoyo menghentikan “pencerobohan” 
terhadap rakyat Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Se-
latan, Sulawesi Tengah dan rakyat Kalimantan; membebaskan 
semua tahanan politik Darul Islam; dan melakukan perundin-
gan dengan  Teungku Muhammad Daud Beureueh, S.M. Karto-
suwiryo, Abdul Kahar Muzakkar dan Ibnu Hajar. Bukan hanya 
itu, Hasan Muhammad juga mengajukan ultimatum bahawa 
jika pemerintahan Ali Sastroamijoyo tidak memenuhi tuntu-
tan itu, maka masalah DI/TII akan diajukan oleh Hasan Mu-
hammad Tiro ke forum PBB (Pertubuhan Bangsa-bangsa Ber-
satu). Pada akhir surat itu juga diungkapkan sebagai berikut;

Dengan demikian terserah kepada Tuanlah, apakah 
kita akan menyelesaikan pertikaian politik ini secara 
antara kita atau sebaliknya. Tuan dapat memilih, 
tetapi kami tidak. Apakah tindakan yang saya ambil 
ini untuk kepentingan Bangsa Indonesia atau tidak, 
bukanlah hak Tuan untuk menentukannya. Allah 
s.w.t dan 80 juta rakyat Indonesialah yang akan 
menjadi hakim, yang ke tengah-tengah mereka saya 
akan kembali di dunia, dan ke hadirat-Nya saya akan 
kembali di hari kemudian.38

Substansi dari surat Hasan Muhammad tersebut pada 
hakikatnya merupakan tuntutan supaya pihak pemerintah In-

38A. H. Gelanggang, Rahasia pemberontakan Aceh dan kegagalan 
politik Mr. S.M. Amin, Banda Aceh: Pustaka Murni, 1956, hlm 157-
167; T. Alibasjah Talsya, Sejarah & dokumen-dokumen pemberontakan di 
Atjeh, Jakarta: Kesuma, t.th.,126-130).
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donesia mahu melakukan perundingan dengan pihak DI/TII, 
bukan menghancurkan pihak DI/TII dengan kekuatan senjata 
yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM (Hak Asas 
Manusia). Tampaknya surat Hasan Muhammad itu tidak ditang-
gapi oleh Ali Sastroamijoyo sehingga Hasan Muhammad Tiro 
pun menurut United Press terbitan 25 dan 26 Oktober 1954  
menyerahkan dokumen DI/TII kepada PBB dan  kempen men-
genai keburukan pemerintahan R.I dalam menghadapi masalah 
DI/TII juga dikumandangkan di majlis PBB.  Meskipun langkah 
Hasan Muhammad Tiro boleh dipandang gagal kerana ada ban-
tahan dari pihak pemerintah Indonesia, namun persoalan DI/
TII sudah memenuhi halaman pelbagai surat kabar di Amerika 
dan Eropah.  

Reaksi juga datang dari para pelajar dan mahasiswa 
Aceh di seluruh Indonesia. Pada  tarikh 8 dan 9 Desem-
ber 1954 diadakan  konferen oleh   para pemuda, pelajar dan 
mahasiswa Aceh di Bandung. Dalam konferen itu diben-
tuklah sebuah Badan Kontak Pemuda Pelajar dan Maha-
siswa Aceh dan ditetapkan sejumlah resolusi  di mana pe-
merintah pusat diminta  supaya masalah  DI/TII diselesaikan 
dengan cara bijaksana dan memenuhi keinginan masyarakat 
Aceh dengan mengutus “delegasi penyelesaian” ke Aceh.39

Semua tuntutan tersebut tampaknya tidak dikabulkan se-
cara cepat dan tepat oleh pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya, 
pada waktu itu  tragedi yang memilukan pun terjadi iaitu tra-
gedi “Tjot Djumpa” (26 Pebruari 1955) dan “Peulot  Leupung”  
(28 Pebruari 1955) di wilayah Aceh Besar. Menurut surat kabar 
Peristiwa Banda Aceh menerangkan bahawa dalam tragedi itu,  
hampir dua ratus orang (anak-anak dan wanita) dibunuh secara 

39A. Hasjmy, 1985, hlm. 455-459
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kejam oleh askar Republik Indonesia.40 Tragedi ini  kemudian 
membuka mata rakyat Indonesia bahawa di Aceh terjadi pem-
bunuhan besar-besaran sehingga muncullah protes di mana-
mana. Font Pemuda Aceh (FPA) mengadakan “mesyuarat cepat” 
dan mengambil suatu keputusan supaya pemerintah segera 
melakukan siasat dan menyelesaikan tragedi berdarah tersebut 
dalam waktu 44 hari. Jika tidak, maka tragedi itu akan disam-
paikan ke forum PBB.41 

Berkenaan dengan tragedi tersebut, anggota parlimen In-
donesia pun mulai menghujat pemerintah sehingga Indonesia 
menjadi gempar kerana tragedi itu. Sutarjo, seorang anggota 
parlemen menggesa pemerintah pusat supaya penyelesaian pem-
berontakan DI/TII Aceh diserahkan kepada putera Aceh sendiri 
dan kepada pemberontak diberi kesempatan untuk kembali ke 
masyarakat secara  baik-baik. Ertinya masalah DI/TII Aceh mes-
tilah dihadapi secara damai dan bijaksana, tetapi mereka yang 
membangkang perlu ditindak tegas. Angota parlimen Nur el-
Ibrahimy dan Djuir Muhammad juga menggesa pemerintah pusat 
untuk mengambil beberapa kebijakan antaranya; a. Menunjuk 
Daerah Aceh sebagai daerah berotonomi; b. Mewujudkan oto-
nomi Daerah Aceh secara demokratis dan dinamis; c. Meninjau 

40C. Van Dijk, Darul Islam sebuah pemeberontakan, Jakarta: Pusta-
ka Utama Grafiti, 1995, hlm. 308. Menurut catatan T.Alibasyah Talsya 
menesuri surah khabar Peristiwa yang terbit 15 Mach 1955 dikisahkan 
bahawa pada tarikh 26 Pebruari 1955 sekitar pukul 12.00 siang alat-
alat negara mendatangi kampung Tjot Djumpa dari rumah ke rumah 
untuk menangkap penduduk. Penduduk yang ditangkap kemudian 
dibawa ke pinggir laut, 1 kilometer dari Tjot Djumpa, lalu ditembak 
mati. Kemudian, pada tarikh 28 Pebruari 1955 orang-orang yang ber-
pakaian seragam (askar) menembak mati 64 orang penduduk di Peu-
lot Leupueng, mereka dikuburkan dalam dua lobang besar. Penemba-
kan serupa juga terjadi di Gle Djudah, 3 orang rakyat menjadi mangsa 
penembakan (T.Alibasjah Talsya, t.th., hlm. 139-140).

41T. Alibasjah Talsya, t.th., hlm. 140
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ulang segenap konsepsi mengenai pembentukan daerah beroto-
nomi yang seragam dan sentralistis berlaku pada waktu itu.42 

Sungguhpun begitu, pemerintah masih belum memberikan 
suatu bentuk penyelesaian yang bijaksana. Himbauan dari pel-
bagai kalangan supaya masalah  DI/TII Aceh diselesaikan secara 
damai dan memenuhi beberapa tuntutan mereka masih mem-
beratkan pihak pemerintah. Sebab, dalam tubuh pemerintah 
pusat sendiri ada pihak-pihak terutama PNI (Partai Nasional 
Indonesia), PKI (Partai Komunis Indonesia) dan BKR (Badan 
Keinsafan Rakyat) yang menggesa pemerintah pusat supaya 
mengambil tindakan tegas dan keras  untuk menumpas pem-
berontakan DI/TII Aceh dengan kekuatan askar.43  

Belum adanya bentuk penyelesaian secara bijkasana meskipun 
kehancuran terus berlaku, maka pihak mahasiswa, pemuda, pela-
jar dan masyarakat Aceh pada tarikh  15 hingga 19 September 
1956  mengadakan kongres di Medan yang dihadiri oleh hampir 
semua unsur masyarakat Aceh. Antara keputusan kongres ini 
adalah pemerintah pusat dan DI/TII digesa supaya menghenti-
kan pertempuran (perang) dan menyelesaikan masalah  secara 
mesyuarat sesuai dengan keinginan rakyat Aceh. Selain itu, bekas 
para perwira tentara Devison Gajah I selari dengan keputusan da-
lam pertemuan  pada tarikh 9 hingga 12 Oktober 1956 di Yogya-
karta juga menuntut pemerintah pusat supaya keamanan di Aceh 
dipulihkan dengan jalan mesyuarat. Kongres rakyat Aceh di Me-
dan, keputusan bekas perwira Devison Gajah I serta tuntutan dari 
berbagai tokoh Aceh akhirnya menjadi kunci pembuka pintu hati  
pemerintah pusat untuk menempuh “jalan baru” dalam mengh-
adapi masalah DI/TII Aceh. Antara “jalan baru” dimaksud adalah 
pembentukan “Propinsi Aceh” sesuai  Undang-undang No. 24 

42A. Hasjmy, 1985, hlm. 434.
43C. Van Dijk, 1995, hlm. 303.
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bertarikh 29 November 1956 yang ditandatangani oleh Presiden 
Soekarno.44 Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut 
diangkatlah Syamaun Ghaharu sebagai pimpinan KDMA (Kepala 
Daerah Militer Aceh yang kemudian berubah nama menjadi KO-
DAM Iskandar Muda) dan A. Hasjmy sebagai Gabenor Aceh. Akan 
tetapi, perlu diingat bahawa dengan Undang-undang No. 24 ta-
hun 1956  tidak boleh dianggap sebagai pemadam api pemberon-
takan hingga selesai. Sebab, Undang-undang tersebut bukanlah 
sebuah keputusan yang dibina berdasarkan kesepakatan antara 
pemerintah pusat dan DI/TII Aceh. Oleh kerana itu,  ketika A. 
Hasjmy dilantik sebagai Gabenor Aceh pada 27 Januari 1957 ia 
justeru ditugaskan supaya memadamkan api pemberontakan DI/
TII  di Aceh. 

Pengalaman Dakwah A. Hasjmy b. 
Sebelum diangkat sebagai Gabenor Aceh, A. Hasjmy sudah 
mengusulkan kepada pemerintah pusat supaya masalah DI/
TII Aceh dihadapi secara bijaksana. Bahkan, sebelum api 
pemberontakan itu menyala A. Hasjmy yang bertindak se-
bagai Kepala Jawatan Sosial Propinsi Aceh sebelum dilebur-
kan dalam Propinsi Sumatera Utara sudah mengirim surat 
rahsia kepada pemerintah pusat bertarikh 29 April 1951 
No. 156 supaya kondisi Aceh yang mulai memanas diperha-
tikan secara sunguh-sungguh dan jika tidak cepat dihadapi 
secara bijaksana kemungkinan suatu pemberontakan akan 
meletus di Aceh.45 Tetapi, sayangnya surat itu diabaikan 
oleh pemerintah pusat, malah surat itu kemudian dianggap 
sebagai wujud persekongkolan A. Hasjmy dalam pemberon-
takan itu sehingga ia dimasukkan dalam penjara. Padahal  

44A. Hasjmy,1985, hlm. 467.
45A. Hasjmy, 1976b, hlm.72; A. Hasjmy, 1985, hlm. 405-407. 
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A. Hasjmy sama sekali tidak membabitkan diri  dalam pem-
berontakan itu, meskipun hampir semua bekas anak buah-
nya dalam Kestria PESINDO Devisyen Rencong ikut mem-
berontak bersama pimpinan DI/TII. Berkenaan dengan hal 
ini Teungku Ainal Mardhiah Ali menulis sebagai berikut;

Selepas Aceh bergolak, banyak tokoh kharismatik 
Aceh yang terlibat dalam peristiwa itu. Ada yang naik 
gunung, ada juga yang pro pemerintah. A. Hasjmy 
beruntung tidak melibatkan diri ke dalam dua arus 
gelombang itu. Beliau meneladani beberapa sahabat 
Rasulullah, seperti Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas, 
Ammar bin Yasir. Ketika Ali bin Abi Thalib berseng-
keta dengan Mu’awiyah bin Abi Sufyan, mereka malah 
menyerukan ummat supaya tidak melibatkan diri.46

Ketika dalam penjara A. Hasjmy merasa gelisah menge-
nai nasib Aceh sehingga timbullah pelbagai pertanyaan da-
lam hatinya, apakah pemerintah pusat dalam menghadapi 
masalah DI/TII tidak mencari jalan lain yang bukan jalan 
senjata, jalan politik umpamanya? Apakah menurut pemer-
intah pusat penyelesaian masalah DI/TII Aceh dengan sen-
jata hanya jalan satu-satunya? Apakah pemerintah pusat 
pernah mencuba mempelajari latar belakang pemberonta-
kan itu? Semua pertanyaan ini berorientasi pada sebuah 
harapan supaya penyelesaian pemberontakan dilakukan se-
cara bijaksana, bukan dengan kekuatan senjata. Oleh itu, 
ketika A. Hasjmy  -masih sebagai tahanan- disiasat oleh 
jaksa mengenai penyelesaian masalah Aceh, maka  jawa-

46Ainal Mardhiah Ali, Prof. Ali Hasjmy, bapak untuk semua. Dlm. 
Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 238
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bannya diarahkan kepada pemerintah pusat supaya mahu 
memperhatikan berbagai persoalan yang menjadi sebab 
terjadinya pemberontakan itu sehingga pemerintah pusat 
mahu mengambil langkah-langkah yang bijaksana -bukan 
menggantungkan harapan pada kekuatan senjata- dalam 
penyelesaian masalah DI/TII Aceh.47 Jawaban yang diberi-
kan A. Hasjmy ini merupakan dakwah yang penuh hikmah.

Ketika A. Hasjmy dilepas dari penjara penyelesaian 
masalah DI/TII juga diistiharkan supaya dihadapi secara bi-
jaksana, bukan dengan kekuatan askar. Hal ini disampaikan 
dalam berbagai pertemuan sama ada dengan tokoh-tokoh 
Aceh ataupun dalam pertemuan parti-parti pemerintah. 
Bahkan, ketika A. Hasjmy diminta oleh pemerintah (Men-
teri Dalam Negeri, Mr. Sunaryo)  untuk diangkat sebagai 
Gabenor Aceh, dengan tegas  ia menjawab bersedia sam-
bil mengajukan satu syarat iaitu “ia akan pulang ke Aceh 
sebagai Gabenor dengan membawa air; bukan bensin dan 
api”.48 Ungkapan ini meskipun pendek, namun mengand-
ungi makna yang tepat (qawlan sadīdā) dan penuh hikmah 
dengan harapan dapat menggugah jiwa pemerintah pusat 
untuk mengambil sikap bijak dalam penyelesaian masalah 
DI/TII Aceh. Oleh itu, ketika diangkat sebagai Gabenor 
Aceh, A. Hasjmy, Syamaun Ghaharu dan kawan-kawannya 
terus berupaya meredam api pemberontakan itu secara bi-
jaksana. 

Konsep “membawa air”  atau “konsepsi prinsipil bi-
jaksana”  mengikut pandangan Syamaun Ghaharu dalam 

47A. Hasjmy, 1976b, hlm. 67-68 dan 71-72.
48Dalam pertemuan partai-partai,  A. Hasjmy juga sentiasa men-

gatakan; “biar dikirim askar sebanyak-banyaknya, biar sampai kiamat 
Aceh tak akan aman, kecuali kalau status Aceh dikembalikan menjadi 
propinsi” (Anon. Memoar, Tempo, 26 Januari 1991, hlm. 63-64).  
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menghadapi masalah DI/TII secara konsisten didakwahkan  
kepada semua pihak sama ada yang terbabit dalam konflik 
mahupun kepada semua masyarakat Aceh. Konsepsi ini ser-
ing diibaratkan bagaikan “menarik rambut dalam tepung di 
mana rambutnya tidak putus dan tepungnya tidak berseler-
ak” (maksudnya adalah Aceh harus tetap menjadi bahagian 
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, manakala penye-
lesaian masalah Darul Islam harus dilaksanakan dengan 
bijaksana, tanpa pertumpahan darah dan penghancuran) 
atau ibarat pepatah Aceh “uleue beumatee, ranteng bek patah” 
(makna bahasa ular boleh dipukul sampai mati, tetapi alat 
pemukul jangan sampai patah). Maksudnya bahawa pem-
berontakan DI/TII Aceh mestilah dihadapi dengan tidak 
mengorbankan rakyat, prajurit dan harta benda).49 Dengan 
sikap yang bijaksana seperti itu, A. Hasjmy dan Syamaun 
Ghaharu berusaha menempatkan diri sebagai pendamai 
sehingga diperoleh mekanisme perdamaian antara kedua 
pihak. Hal ini sesuai dengan maksud firman Allah S.W.T 
seperti berikut;

49A. Hasjmy, 1985, hlm. 465, 480-481.



~  261  ~

ا
 50

Maksudnya:
Dan jika dua puak dari orang-orang  yang beriman berperang, 
maka damaikanlah di antara keduanya; jika salah satunya 
berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang 
zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah; jika 
ia kembali patuh maka damaikanlah di antara keduanya den-
gan adil (menurut hukum Allah), serta berlaku adillah kamu 
(dalam segala perkara); Sesungguhnya Allah mengasihi 
orang-orang yang berlaku adil. Sebenarnya orang-orang yang 
beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara 
dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah 
kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat.

Sebagai wujud dari sikap dan filosofi “membawa air”  atau 
“konsepsi prinsipil bijaksana”  dalam penyelesaian masalah 
DI/TII Aceh secara bijaksana dan damai, maka langkah awal 
yang dilakukan A. Hasjmy ketika diangkat sebagai Gabenor 
Aceh adalah penyampaian dakwah melalui radio yang dituju-
kan kepada seluruh rakyat (Aceh), termasuk kawan-kawan-
nya di kalangan DI/TII Aceh. Dalam pidato itu, A. Hasjmy 
menyampaikan pesan supaya pihak DI/TII Aceh  melupakan 
masa lampau yang pahit dan penuh air mata sambil membu-
ka kemungkinan perdamaian dan bersama-sama memban-
gun Aceh.51 Agar lebih jelas, akan dikutip kembali beberapa 
bahagian dari pidato radio tersebut seperti berikut:

50Al-Qur’ān, al-Hujurāt (49): 9.
51A. Hasjmy, 1985, hlm. 476.
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Telah menjadi “sunnah Allāh” bahwa tiada sesuatu pun 
di atas dunia ini yang kekal, yang abadi, malahan se-
jarah perkembangan dunia  sejak zaman purba sam-
pai sekarang memperlihatkan perubahan-perubahan 
yang selalu dialami, baik oleh dunia dalam dunia 
dalam keseluruhannya ataupun oleh kelompok-kel-
ompok bahagian alam ini, bahkan oleh perseorangan 
peribadi manusia. Demikianlah, dalam rentetan dan 
rangkaian peristiwa yang menjadi “sunnah Allāh”  itu, 
terhitung semenjak 1 Januari 1957 yang lalu, Aceh te-
lah tumbuh kembali menjadi Propinsi yang otonom, 
yang ditetapkan dengan Undang-undang No. 24 ta-
hun 1956. Dengan terbentuknya Propinsi Aceh ini, 
belum berarti bahwa perjalanan sejarah telah berhen-
ti dan cita-cita kita telah berujud menjadi kenyataan. 
Tidak, sekali-kali tidak� Sejarah berjalan terus dan 
kita harus bekerja keras untuk memberi bentuk yang 
nyata kepada Propinsi ini. Untuk memberi pengertian 
yang sewajarnya kepada Propinsi Aceh yang otonom 
ini, haruslah (mestilah) semua kita di mana saja be-
rada berusaha membuka kemungkinan-kemungkinan 
dalam masalah penyelesaian keamanan di daerah ini. 
Dalam usaha mengakhiri peristiwa berdarah yang te-
lah berlarut-larut selama tiga tahun lebih, segala ke-
mungkinan harus (mesti) kita tempuh dan kemung-
kinan-kemungkinan untuk itu janganlah menjadi 
barang yang mustahil. Saya yakin, bahwa kita semua, 
saya dan saudara-saudara di mana saja berada, tidak 
ada seorang pun yang tiada bercita-cita keluhuran, 
kemakmuran dan kesejahteraan Aceh. Karena itu, 
tidak ada alasan untuk tidak meyakinkan bahwa se-
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gala persoalan  dapat kita selesaikan dengan kemauan 
dan niat yang baik. Dalam hubungan inipun saya ya-
kin, bahawa “sunnah Allāh” yang saya sebutkan di awal 
pidato saya ini tetap berlaku juga. Kerana itu, semoga 
tidaklah meleset kalau saya mengatakan bahawa ke-
mungkinan yang dahulu belum ada atau sedikit ada, 
kini dan nanti akan ada dan terus terbuka. Kalau saya 
meyakinkan ini, bukanlah suatu mimpi yang tiada be-
ralasan; tetapi adalah berdasarkan “sunnah Allāh”. Da-
lam kesempatan ini, semoga pada tempat dan saatny-
alah yang wajar untuk mengajak sudara-saudara agar 
bersama-sama berusaha memberi isi yang pasti bagi 
daerah otonom Propinsi Aceh yang baru terbentuk ini, 
dengan jalan bersama-sama berdaya-upaya membuka 
kemungkinan-kemungkinan ke arah penyelesaian dan 
perdamaian yang layak untuk untuk keselamatan dan 
kebahagiaan  rakyat di daerah tercinta ini.52 

Dakwah yang disampaikan melalui radio tersebut pada 
satu sudut merupakan  wujud dakwah bi al-hikmah dalam 
bentuk ungkapan yang tepat (qawlan sadīdā). Ungkapan yang 
tepat disini bermaksud  bukan hanya  kerana pidato itu men-
gandungi ajakan  perdamaian dan pembangunan Aceh, tetapi 
juga ditujukan kepada pihak madcu (DI/TII Aceh) dengan 
mengemukakan kesamaan pandangan sebagaimana dalam 
ungkapannya bahawa “kita semua, saya dan saudara-saudara 
di mana saja berada, tidak ada seorang pun yang tiada bercita-
cita keluhuran, kemakmuran dan kesejahteraan Aceh”.  Pada 
sudut yang lain, pidato itu bolehlah pula dipandang sebagai 
wujud aplikasi mawcizah hasanah dalam bentuk “nasihat”, ker-

52Ibid. hlm. 528.
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ana pidato itu juga mengandungi ajakan, perintah, peringatan 
atau harapan pada madcu supaya membuka jalan perdamaian 
untuk mengakhiri konflik yang sedang berlaku demi kebaikan 
masyarakat Aceh. 

Pelaksanaan dacwah bi al-hikmah dalam bentuk qawlan 
sadīdā dan dakwah dengan mawcizah hasanah dalam ben-
tuk nasihat tersebut  disambut positif oleh  kawan-kawan A. 
Hasjmy di kalangan DI/TII Aceh. Sambutan positif ini boleh 
dilihat pada kesediaan mereka untuk membuka jalan dialog 
dalam “pertemuan Dham”53 yang diadakan pada tarikh 30 
Januari 1957 antara  A. Hasjmy dengan beberapa tokoh DI/
TII iaitu Ishak Amin, A. Jalil Amin, Muhammad Ali Piyeung 
dan Ibrahim Irian yang kebetulan semua mereka adalah kawan 
seperjuangan A. Hasjmy ketika merebut dan mempertah-
ankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam “pertemuan 
Dham” ini, A. Hasjmy  begitu petah berdialog, berdiskusi atau 
bermujadalah dengan pihak DI/TII untuk mendapatkan titik 
temu dalam penyelesaian masalah yang sedang berlaku seba-
gaimana dalam kutipan berikut:

A. Hasjmy menanyakan: “masih adakah kemungkinan 
penyelesaian masalah Aceh dan Darul Islam bukan den-
gan senjata”? “Mengapa pertanyaan demikian harus 
diajukan terlebih dahulu”? Mereka (pihak Darul Islam 
Aceh)  bertanya balik. A. Hasjmy menjawab; “Sebab, 
kalau tidak ada jalan lain kecuali senjata, besok atau 
lusa saya akan kembali ke Jakarta dan akan mengem-
balikan jabatan Gabenor Aceh kepada Presiden, kerana 

53Pertemuan Dham yang dimaksudkan disini adalah suatu per-
temuan antara A. Hasjmy dan beberapa tokoh DI/TII Aceh di Kampung 
Dham, Aceh Besar.  
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saya hanya membawa air ke Aceh; bukan bensin dan api. 
Terserah Presiden untuk mengangkat  seorang Gabenor 
yang lain”.  Ketiga mereka (Ishak Amin, A. Jalil Amin, 
Muhammad Ali Piyeung) diam dan berpikir, kemudian 
berbisik-bisik, akhirnya mengatakan; “masih banyak  
jalan lain yang kita tempuh”. A. Hasjmy kemudian men-
gatakan lagi; “Kalau begitu, saya akan tetap tinggal di 
Aceh bersama saudara-saudara, kerana Aceh yang telah 
menjadi puing perlu kita bangun kembali.54

Hasil dakwah melalui dialog itu ternyata memberi ke-
san kepada beberapa orang pihak DI/TII Aceh yang terli-
bat dalam “pertemuan Dham” di mana mereka mahu mem-
buka diri untuk mencari jalan lain yang bukan jalan perang. 
Hal ini dapat dilihat dari ungkapan tokoh DI/TII Aceh yang 
mengatakan “masih banyak  jalan lain yang kita tempuh”. 
Hasil “pertemuan Dham”  ini, kemudian didiskusikan oleh  
A. Hasjmy dalam berbagai pertemuan yang berbeza sama 
ada dengan beberapa ulama Aceh yang tidak terlibat dalam 
pemberontakan  DI/TII mahupun dengan para pemimpin or-
ganisasi seperti MASYUMI (Majlis Syura Muslimin Indone-
sia), PSII, NU (Nahdatul Ulama), PERTI (Persatuan Tarbiyah 
Islamiyah), PNI, IPKI (Ikatan Pemuda Komunis Indonesia), 
PKI, Muhammadiyah, FPA (Front Pemuda Aceh) dan lain-
nya. Kepada mereka dijelaskan sekaligus diminta pendapat 
mengenai “membawa air”, “konsepsi prinsipil bijaksana” dan 
“masih banyak jalan lain” yang diucapkan tiga tokoh DI/TII 
Aceh dalam “pertemuan Dham”. Tujuan diskusi ini bukan 
hanya untuk mengetahui sikap pasti para pemimpin organisa-
si dalam erti siapa yang “benar-benar menyokong” atau “tidak 

54A. Hasjmy, 1985, hlm. 478.
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menyokong” mengenai penyelesaian masalah Aceh secara bi-
jaksana, tetapi juga untuk membulatkan tekad dan pandan-
gan dalam melakukan dialog dengan pemerintah pusat. Para 
ulama dan pemimpin organisasi bersetuju dengan penjelasan 
A. Hasjmy, kecuali pihak PKI dan organisasi yang dipengar-
uhinya (PNI).55 Pihak PKI sama ada secara tertulis ataupun 
lisan meminta agar DI/TII Aceh ditumpas sampai habis den-
gan kekuatan senjata. Terhadap sikap PKI, ditentang oleh A. 
Hasjmy dengan lembut sambil mengajukan pertanyaan yang 
“mematahkan” sikap PKI. Berkenaan dengan masalah ini A. 
Hasjmy menulis seperti berikut;

Waktu itu, saya bertanya kepada tokoh-tokoh PKI, 
apakah mereka berani dan sanggup mengerahkan 
para anggotanya untuk memerangi Darul Islam, ka-
lau sekiranya Penguasa Perang Pusat (A. H. Nasution) 
menyetujui usul mereka? Apakah mereka sanggup me-
manggul senjata dan berjalan di depan memasuki desa-
desa dan hutan-hutan?” Mendengar pertanyaan saya  
(A. Hasjmy) dengan nada yang pasti, mereka termenung 
kecut dan akhirnya dengan suara lemas menjawab bahawa 
“yang kami maksud bukan demikian saudara Gabenor…, 
tetapi hanya setakat saran. Kalau diterima syukur dan 
tentu pemerintah mempunyai askar yang cukup, men-
gapa kami harus berperang.56

Berbeza dengan sikap PKI, penjelasan A. Hasjmy mengenai  

55Orang-orang PNI dengan garang mengucapkan ba-
hawa “kalau rakyat Aceh tidak menyerah akan dibikin 
(dibunuh) habis” (Anon, Memoar, Tempo, 26 Janu-
ari 1991, hlm. 64; A. Hasjmy, 1985, hlm. 482 dan 530).

56A. Hasjmy, 1985, hlm. 482-483
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“membawa air”, “konsepsi prinsipil bijaksana” atau “jalan lain” 
yang dicapai dalam “pertemuan Dham” disokong sepenuhnya 
oleh pihak ulama. Sebagai wujud sokongan mereka, maka  pada 
7 Februari 1957 diadakanlah mesyuarat yang dihadiri oleh 23 
orang ulama Aceh. Dalam mesyuarat ini dicapai suatu keputusan 
yang diberi nama “konsepsi pemulihan keamanan di Aceh”.57 
Keputusan ini kemudian diserahkan kepada A. Hasjmy seba-
gai wujud sokongan pihak ulama dalam penyelesaian masalah 
DI/TII secara damai. Setelah itu, menjelang akhir Februari 
1957 apa yang dicapai dalam “pertemuan Dham”, sokongan 
dari pihak pemimpin organisasi dan  ulama  terhadap “kon-
sepsi prinsipil bijaksana” disampaikan oleh A. Hasjmy kepada 
pemerintah pusat sambil berulang kali dilakukan lobi untuk 
mengatahui sejauhmana ia boleh melangkah dalam perundin-
gan dengan  pihak DI/TII Aceh.

Sesuai dengan konsepsi prinsipil bijaksana, dilakukan juga 
komunikasi langsung (dacwah bi al-lisān) dan melalui surat 
(dacwah bi al-kitābah) dengan pihak DI/TII Aceh yang berada di 
luar Aceh, terutama di Singapura dan Amerika. Pada pertengahan 
bulan Mach 1957, dalam perjalanan pulang dari Jakarta ke Aceh,  
A. Hasjmy singgah di Singapura untuk bertemu dengan tokoh-
tokoh DI/TII Aceh. Kepada mereka dijelaskan mengenai kebi-
jaksanaan yang akan ditempuh dalam penyelesaian masalah 
DI/TII Aceh. Bahkan, pada waktu itu juga dikirimkan sepucuk 
surat kepada perwakilan DI/TII di New York (Amerika), Hasan 
Muhammad Tiro. Antara kandungan suratnya disebutkan ba-
hawa “ia (A. Hasjmy) akan berusaha mendapatkan jalan sela-
mat secara layak dan patut bagi rakyat Aceh, bertekad menin-
gkatkan martabat masyarakat Aceh dan akan mengusahakan 
kemungkinan lain yang dapat membuka jalan bagi terjamin-

57Ibid. hlm. 530-531
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nya cita-cita rakyat Aceh pada hari-hari yang akan datang”.58 
Dengan surat ini, A. Hasjmy berusaha memberitahu kepada 
Hasan Muhammad Tiro bahawa sebagai Gabenor Aceh ia akan 
berusaha untuk menyelesaikan masalah DI/TII  untuk kese-
jahteraan rakyat Aceh. 

Selepas dilakukan lobi dengan pihak  DI/TII Aceh di Sin-
gapura diadakan juga    dakwah dialogis oleh A. Hasjmy dan 
Syamaun Ghaharu dengan beberapa tokoh DI/TII di Aceh. 
Pada awal Ramadhan 1377 H (7 April 1957)  di  “Kampung 
Lamteh”, tepatnya di rumah Pawang Leman (seorang tokoh 
DI/TII Aceh), kira-kira  7 kilometer di luar Kutaraja (Banda 
Aceh sekarang) diadakan suatu mesyuarat dengan pihak DI/
TII.59 Hasil mesyuarat ini dicapailah “ikrar Lamteh” yang 
mengandungi tiga pakatan seperti berikut;

Kami sebagai putera-putera Aceh bertanggungjawab i. 
terhadap hari depan Aceh yang kami cintai  dan merasa 
berkewajiban untuk membangun Aceh kembali dalam 
segala bidang.
Pembangunan yang sangat dirindukan oleh rakyat ii. 
Aceh, yang harus (mesti) kami laksanakan, yaitu pem-
bangunan dalam bidang Agama Islam dalam arti (erti) 
yang luas, pembangunan dalam bidang pisik (fizik) juga 
dalam arti (erti) yang luas dan pembangunan dalam 
bidang pendidikan, kebudayaan dan adat, yang kes-
emuanya harus (mesti) tidak boleh bertentangan (ber-
canggah) dengan ajaran Islam.
Untuk dapat melaksanakan cita-cita pembangunan iii. 

58Ibid.1985, hlm. 533-534
59A. Hasjmy, Pidato pembukaan rapat-chusus/ramah-tamah oleh 

Gubernur/kepala daerah propinsi Atjeh. Hasil perkundjungan missi pe-
merintah pusat dbp. Wk. P.M. I Mr. Hardi,  Kutaradja: T.pt.,  25 dan 26 
Mei 1959,  hlm. 5-6.
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Aceh kembali, kami bersepakat untuk secepatnya 
menghentikan pertempuran antara sesama putera In-
donesia di Aceh.60 

Naskah “ikrar Lamteh” tersebut kemudian ditandatangani 
oleh pihak Republik Indonesia iaitu A. Hasjmy, Syamaun Gha-
haru, Teuku Hamzah dan M. Insya; dan  pihak DI/TII Aceh 
iaitu Hasan Ali (Perdana Menteri DI/TII Aceh), Hasan Saleh 
(Menteri Pertahanan/Panglima Besar DI/TII Aceh), Ishak 
Amin (Bupati Aceh Besar DI/TII Aceh).61 Seiring dengan dica-
painya “ikrar Lamteh” mulai dilakukan penghentian pertem-
puran bersenjata. Namun, bukanlah bermakna masalah pem-
berontakan sudah selesai, kerana “ikrar Lamteh” hanyalah 
pernyataan bersama yang belum mengandungi suatu penye-
lesaian politik secara komprehensif antara pihak DI/TII den-
gan pemerintah pusat. Tambahan lagi, pada waktu itu timbul 
pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik In-
donesia) dan PERMESTA (Perjuangan Rakyat Semesta) yang 
menarik perhatian pihak DI/TII Aceh.62 Oleh itu,  A. Hasjmy 
dan Syamaun Ghaharu masih perlu memeras otak untuk terus 
melakukan lobi politik dengan pihak  DI/TII Aceh dan pemer-
intah pusat. 

Hasil dakwah dialogis yang dicapai dan dirakam dalam 
“ikrar Lamteh” kemudian dijadikan sebagai bahan perbincan-
gan lebih lanjut dengan  pihak DI/TII Aceh dan pemerintah 
pusat. Menjelang pertengahan tahun 1957 A. Hasjmy, Sya-
maun Ghaharu, Muhammad Isya dan beberapa perwira askar 
berupaya menjumpai langsung Teungku Muhammad Daud 

60A. Hasjmy, 1985, hlm. 484.
61Abdul Murat Mat Jan, Gerakan Darul Islam di Aceh 1953-1959. 

Akademika 8, 1976, 17-44; C. Van Dijk, 1995, hlm. 314.
62C. Van Dijk, 1995, hlm. 315.
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Beureueh sebagai Wali Negara  Darul Islam Aceh (WANDIA) 
di “Mardatillah”.63 Dalam pertemuan langsung ini A. Hasjmy 
diminta oleh Syamaun Ghaharu sebagai juru cakap. Dengan 
bahasa yang tepat dan mulia (qawlan sadīdā wa qawlan karīmā)  
A. Hasjmy mengungkapkan sebagai berikut;

Kami bertiga ini adalah putera-putera Teungku yang te-
lah lama tidak berjumpa dengan orang tua (abu) kami, 
iaitu Teungku sendiri…, kami berkunjung kemari ada-
lah kerana telah rindu kepada orang tua (abu) yang te-
lah lama tidak kami lihat; entah bagaimana keadaan-
nya; entah sakit entah sihat. Syukur alhamdulillah, 
sekarang (kini) kami dapati orang tua (abu) kami dalam 
keadaan sihat wal afiat… Kami masing-masing telah 
dikaruniai (diberikan oleh) Allah kedudukan sebagai 
KDMA (Kepala Daerah Militer Aceh), Kepala Polisi dan 
Gubernur (Gabenor). Kami sangat mengharap doa dan 
petunjuk-petunjuk Teungku sebagai orang tua (abu) 
kami, agar kami dapat berjalan di atas jalan Allah yang 
lurus.64

Selepas itu dijelaskan juga secara ringkas kepada WAN-
DIA mengenai makna “konsepsi prinsipil bijaksana” dan 
“ikrar Lamteh”, dengan harapan supaya pihaki WANDIA 
mahu memberikan petunjuknya. Apa yang disampaikan 

63“Mardahatillah” (tempat yang diridhai Allah) merupakan sebuah 
nama yang diberikan oleh pihak Darul Islam Aceh sebagai markas be-
sar Wali Negara Darul Islam Aceh (WANDIA), yang pada waktu itu be-
rada di tengah-tengah hutan belantara wilayah Trieng Gadeng, Pidie, 
Aceh (A. Hasjmy, 1985, hlm. 493-495).

64A. Hasjmy, 1985, hlm. 498; Anon. Memoar, Tempo, 26 Januari 
1991, hlm. 65. 



~  271  ~

oleh A. Hasjmy tentu saja ditanggapi oleh  WANDIA, 
meskipun tanggapan itu masih penuh tanda tanya. Sebab,  
dalam pertemuan itu WANDIA tidak memberikan sokon-
gan apapun terhadap “konsepsi prinsipil bijaksana” dan 
“ikrar Lamteh”. Justru  jasa rakyat Aceh terhadap republik, 
kebohongan dan “kebijakan yang tidak bijak” yang dilaku-
kan Presiden Soekarno dan PM Ali Sastroamijoyo diung-
kit kembali oleh WANDIA. Sungguhpun begitu, mengikut 
A. Hasjmy, dalam pertemuan itu diperoleh sedikit nasihat 
dari pihak WANDIA sebagaimana dalam ungkapannya 
“sekarang kalian sudah jadi orang penting, punya jabatan. 
Pergunakanlah jabatan itu untuk membangun Aceh, agama 
dan rakyat”. 65 Ungkapan  ini kemudian ditafsirkan oleh A. 
Hasjmy sebagai suatu “peluang” yang diberikan oleh WAN-
DIA untuk melanjutkan misi dakwah dengan melaksana-
kan tugas  masing-masing.

Hasil “ikrarLamteh” tersebut kemudian disampaikan  ke-
pada pemerintah pusat, terutama kepada Perdana Menteri 
Juanda. Kepadanya dijelaskan mengenai “konsepsi prin-
sipil bijaksana” dan “ikrar Lamteh” sambil memohon tiga 
hal utama yang mesti segera dilaksanakan, iaitu pemban-
gunan dalam bidang agama, pendidikan dan pembangunan 
ekonomi yang mendasar (pertanian, perikanan, perhubun-
gan dan perindustrian). Juanda bukan hanya bersetuju 
dengan “konsepsi prinsipil bijaksana, “ikrar Lamteh” dan 
usulan A. Hasjmy tersebut, tetapi juga kepada A. Hasjmy 
diminta untuk membuat plan pembangunan Aceh secara 
menyeluruh dalam segala bidang.66 Sungguhpun begitu, 

65A. Hasjmy, 1985, hlm. 499-500; 
66A. Hasjmy, Ibid. hlm. 490-491.  Program pembangunan Aceh 

secara menyeluruh kemudian disimpulkan  dalam apa disebut “Atjeh 
Menuntut” yang dalam perjelanannya dinamakan juga dengan Atjeh 
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setakat itu belum ada suatu penyelesaian politik terhadap 
masalah Aceh. Manakala kondisi di Aceh ―meskipun aksi 
penyerangan sudah menurun selepas “ikrar Lamteh”―, 
mulai terganggu lagi dengan adanya pemberontakan PRRI 
pada awal tahun 1958. Hal ini kemudian semakin memoti-
vasi pihak A. Hasjmy untuk mengadakan lagi dakwah dialo-
gis dalam  “pertemuan Lamteh II” dengan tujuan membu-
juk pihak DI/TII Aceh supaya tidak bergabung dalam PRRI 
sehingga “ikrar Lamteh” dapat diselamatkan. Sebab, pihak 
pemerintah pusat sudah membuat keputusan bahawa 
PRRI dan PERMESTA akan dihadapi dengan senjata. Hasil 
dakwah dialogis ini tampaknya diterima secara positif oleh 
pihak DI/TII Aceh, meskipun pihak DI/TII Aceh tetap ber-
pegang teguh pada tuntutannya agar Aceh dijadikan seba-
gai Negara Bahagian yang berdasarkan Islam dari Republik 
Indonesia.

 Sikap tegas pihak DI/TII Aceh yang masih berpegang teguh 
pada tuntutannya tidak menyebabkan A. Hasjmy dan Syamaun 
Ghaharu patah semangat. Keduanya sama ada secara sendiri-
sendiri mahupun bersama-sama terus berupaya dengan penuh 
kesabaran untuk memperolehi landasan penyelesaian politik. 
Keduanya berulang kali  mengadakan dialog bukan hanya dengan 
pihak DI/TII Aceh dan berbagai pihak lainnya (ulama, pemimpin 
organisasi dan tokoh masyarakat Aceh)  untuk   memperoleh in-
put dalam menyelesaikan masalah DI/TII Aceh, tetapi juga  beru-
lang kali  pergi ke Jakarta untuk melobi atau merayu pemerintah 
pusat demi memperoleh suatu keputusan yang bijak mengenai 
masalah DI/TII di Aceh.

Membangun (A. Hasjmy, Dengan Trikarya-utama menudju masjarakat 
sosialis Indonesia. Dlm. T. Alibasjah Talsya, Dengan trikarya-utama 
menudju masjarakat sosialis Indonesia, Banda Atjeh: Pemerintah Daer-
ah Istimewa Aceh, 1963, hlm. 35-37).
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Sambil melakukan penyelesaian masalah DI/
TII Aceh dengan dialog, dilakukan juga  dacwah bi al-
hikmah dalam bentuk dacwah bi al-hāl atau bi lisān  
al-hāl. Hal ini diwujudkan oleh A. Hasjmy melalui kegiatan pem-
bangunan yang dapat dilihat langsung oleh rakyat Aceh, teruta-
manya oleh pihak DI/TII Aceh. Sebab, apapun bentuk pemban-
gunan Aceh mestilah ada kontribusinya bagi penyelesaian konfik 
antara pihak DI/TII Aceh yang mendapat sokongan rakyat dengan 
pihak pemerintah pusat. Antara dacwah bi al-hāl sebagai bahagian 
daripada pelaksanaan “ikrar Lamteh” adalah pembangunan ge-
dung Gabenor dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, se-
lesai akhir tahun 1957), perbaikan jalan (1958), penubuhan Bank 
Kesejahteraan Aceh (1958) dan peletakan batu pertama pemban-
gunan “Kopelma Darussalam” (17 Ogos 1958).67 Khusus menge-
nai pembangunan “Kopelma (Komplek Pelajar dan Mahasiswa) 
Darussalam” akan dihuraikan lebih lanjut dalam pembahasan 
mengenai penyelesaian masalah pendidikan.

Kurang lebih sebulan selepas peletakan batu pertama pem-
bangunan “Kopelma Darussalam” sebagai sebahagian dari dacwah 
bi al-hāl, diadakan juga komunikasi lagi oleh A. Hasjmy dan Sya-
maun Ghaharu dengan pihak DI/TII Aceh untuk mendiskusikan 
penyelesaian politik di mana sejak tercapainya “ikrar Lamteh” 
belum diperolehi titik temu. Begitu juga dilakukan lobi dan dis-
kusi dengan pemerintah pusat mengenai tuntutan pihak DI/TII 
Aceh yang meminta supaya Aceh diiktiraf sebagai “Negara Bagian 
Islam” dari Negara Republik Indonesia, meskipun tuntutan itu  
tidak dapat dikabulkan oleh pemerintah pusat kerana tuntutan 
DI/TII itu dianggap bercanggah dengan Undang-undang Dasar 

67Komisi Redaksi, 10 Tahun Darussalam dan hari pendidikan 
propinsi Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh : Jajasan Pembina Darus-
salam, 1969, hlm. 104.
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45. Untuk melerai kondisi kebuntuan (deadlock) ini, pada 10 Sep-
tember 1958 dikirimlah sepucuk surat kepada Hasan Ali (Perdana 
Menteri DI/TII Aceh) oleh A. Hasjmy. Antara kandungan suratnya 
adalah ajakan pihak DI/TII Aceh, terutama Hasan Ali dan kawan-
kawan lain supaya mahu mempergunakan kemungkinan pelbagai 
usaha lanjutan “ikrar  Lamteh”.68 Ajakan melalui surat tersebut 
kemudian membuka jalan bagi dakwah dialogis antara  A. Hasjmy 
dan Hasan Ali di sebuah mesjid di Montasik, tetapi mengenai 
hasil yang dicapai dalam dakwah dialogis ini  setakat ini belum 
diperolehi data.

Adanya dakwah dialogis secara intensif, surat-menyurat den-
gan pihak DI/TII Aceh dan berbagai pihak lainnya, lobi dengan 
pemerintah pusat dan  dacwah bi al-hāl  sebagaimana disinggung 
di atas, dalam perjalanan selanjutnya berimplikasi terhadap per-
bezaan pendapat dan sikap dalam tubuh DI/TII Aceh sendiri 
dalam menghadapi masalah Aceh yang sedang berlaku. Pihak 
WANDIA (Teungku Muhammad Daud Beureueh), Hasan Ali, Ilyas 
Leube dan lain-lain tetap pada tuntutannya. Manakala sebilangan 
anak buahnya dari pihak askar DI/TII Aceh antaranya; Hasan 
Saleh, Ayah Gani Usman, A.Gani Mutiara dan Husein al-Mujahid 
akan bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah Aceh (A. 
Hasjmy dan Syamaun Ghaharu) dan masyarakat Aceh lainnya 
untuk melanjutkan dialog. Implikasi lebih jauh dari perbezaan 
pendapat ini adalah ditubuhkannya “Dewan Revolusi” dari tu-
buh DI/TII Aceh pada 15 March 195969 di bawah pimpinan Ayah 
Gani Usman yang kemudian bersedia melanjutkan dialog den-
gan pihak Pemerintah Daerah Aceh dan pemerintah pusat seba-
gai lanjutan dari apa yang sudah dicapai dalam “ikrar Lamteh”.70 

68A. Hasjmy, 1985, hlm. 534.
69Hasan Saleh, Mengapa Aceh bergolak, Jakarta: Graffiti, 1992, 

hlm. 356.
70A. Gani Usman, Pidato pada rapat chusus/ramah tamah oleh ketua 
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Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh  A. Hasjmy 
dan Syamaun Ghaharu. Pada pertengahan bulan Mai 1959, 
keduanya berangkat ke Jakarta untuk melaporkan kepada 
pemerintah pusat, terutamanya pada A.H. Nasution (Ket-
ua Penguasa Perang Pusat) dan Juanda (Perdana Menteri). 
Laporan itu kemudian dimesyuaratkan dalam mesyuarat 
“kabinet istimewa” (mesyuarat setingkat menteri). Hasil-
nya, keduanya berhasil meyakinkan  seluruh kabinet den-
gan suatu kepakatan bahawa “pihak kabinet menyetujui 
kebijaksanaan pemulihan keamanan di Aceh dan mengan-
jurkan kepada PM. Juanda untuk mengirim sebuah delegasi 
ke Aceh”. Untuk memperoleh kata putus, A. Hasjmy, Sya-
maun Ghaharu, Perdana Menteri Juanda, A. H. Nasution, 
Surya Dharma (Kepala Staf Angkatan Udara) dan Subiyakto 
(Kepala Staf Angkatan Laut) menjumpai Presiden Soekarno. 
Selepas masing-masing mereka memberikan pendapatnya, 
akhirnya Persiden Soekarno mengucapkan “kata putus” 
iaitu “ya sudah saya setuju dengan pendapat Mang Juanda”. 
Pendapat PM Juanda yang disetujui oleh Presiden Seokarno 
dalam pertemuan itu adalah sebagai berikut;

Kalau rakyat Aceh kini ibarat anak nakal, bapaknya 
tidak harus (mesti) memukul terus anak nakal itu. 
Selama ada jalan untuk menjadi anak nakal baik kem-
bali, haruslah (mestilah) kita pergunakan jalan itu, 
dan kelihatannya jalan itu ada dan alangkah tidak bi-
jaksana seorang ayah tidak pandai mempergunakan 
jalan itu.71 

dewan revolusi. Hasil perkundjungan missi pemerintah pusat, 1959, hlm. 9.
71A. Hasjmy et al., 50 tahun Aceh membangun, Banda Aceh: MUI 

Aceh, 1995, hlm. 143;  A. Hasjmy, 1985, hlm. 514.
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Selepas diperoleh kata putus dari Presiden Soekarno 
esok harinya  A. Hasjmy diiberitahu oleh PM Juanda ba-
hawa ia ingin mengutus sejumlah orang yang akan mem-
bawa misi pemerintah dan mengadakan pembicaraan den-
gan pihak DI/TII Aceh di bawah pimpinan Idham Chalid 
(Timbalan Perdana Menteri II). Sambil meminta maaf, A. 
Hasjmy memberi saranan kepada PM Juanda sepatutnya 
misi itu tidak dipimpin oleh Idham Chalid dari parti NU, 
tetapi dipimpin oleh Mr. Hardi (Timbalan Perdana Menteri 
I) dari PNI. Antara alasan  yang dikemukakan  A. Hasjmy  
seperti berikut;

NU, partinya Pak Idham Chalid sudah sejak semula 
mendokong kebijaksanaan pemulihan keamanan di 
Aceh manakala PNI semenjak Mr. Ali Sastroamijoyo 
memimpin kabinet terus menentang penyelesaian 
secara bijaksana. Kalau Naib Perdana Menteri Idham 
Chalid yang memimpin misi, besar sekali kemungki-
nan PNI tidak akan menyetujui hasil-hasil yang di-
capai misi, lain halnya kalau orangnya sendiri yang 
menjadi ketua misi, iaitu Naib Perdana menteri Mr. 
Hardi.72  

 
Saranan A. Hasjmy tersebut diterima baik oleh PM. Juan-

da. Sebuah misi pemerintah (30 orang) pun diutus ke Aceh 
di bawah pimpinan Mr. Hardi yang kemudian dikenal dengan 
“misi Hardi”. Pada 24-26 Mei 1959 diadakanlah dialog segit-
iga antara “misi Hardi”, Pemerintah/Penguasa Perang Daerah 
Aceh dan Dewan Revolusi DI/TII di Aula Staf Penguasa Perang 
Daerah Aceh. Setelah masing-masing pihak diminta pandan-

72A. Hasjmy, 1985, hlm. 515.



~  277  ~

gan sama ada dalam bentuk lisan, tulisan mauhupun dialog 
secara intensif selama tiga hari berturut-turut dicapailah 
suatu keputusan bersama yang dikenal dengan keputusan 
“misi Hardi” atau “Keputusan Perdana Menteri Republik In-
donesia No.1/Misi/1959” sebagai berikut; 
Pasal 1.  Daerah Swantantra tingkat ke I Aceh dapat dis-

ebut “Daerah Istimewa Aceh” dengan catatan, 
bahwa kepada daerah itu tetap berlaku ketentu-
an-ketentuan mengenai daerah swatantra tingkat 
ke I seperti termuat dalam undang-undang No.1 
tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan 
daerah, begitu pula lain-lain peraturan perundan-
gan yang berlaku untuk daerah swatantra tingkat 
ke I mengenai otonomi yang seluas-luasnya, teru-
tama dalam lapangan keagamaan, peradatan dan 
pendidikan. 

Pasal 2.  Keputusan ini mulai berlaku tarikh 26 Mei 1959 
sampai ada ketentuan lain.

Pasal 3.  Memberikan instruksi kepada segenap Kemente-
rian, Jawatan dan Dinas yang bersangkutan, agar 
memberikan bantuan seperlunya kepada Daerah 
Swatantra tingkat ke I Aceh (Daerah Istimewa 
Aceh) dalam pertumbuhan otonomi yang seluas-
nya.73 

Selepas kesepakatan tersebut dicapai kondisi Aceh semakin 
membaik. Masalah yang masih belum selesai adalah bagaima-
na mengajak pihak WANDIA untuk mengakhiri pemeronta-

73Hardi, Keputusan Perdana Menteri Republik Inodenesia No.1/
Missi/1959. Dlm. Hasil perkundjungan missi pemerintah pusat dbp. Wk. 
P.M. I Mr. Hardi,  Kutaradja: t.pt., 25 dan 26 Mei 1959.
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kan itu? Sebab, pihak WANDIA beserta pengikutnya belum 
mengiktiraf hasil keputusan “Misi Hardi”. Hal ini tentu masih 
menjadi agenda penting bagi A. Hasjmy dan Muhammad Ya-
sin (Panglima Kodam I Iskandar Muda, pengganti Syamaun 
Ghaharu) sehingga perlu diselesaikan secepatnya. Untuk 
menyelesaikan agenda ini dengan bijaksana, A. Hasjmy men-
girim sepucuk surat kepada A. Jalil Amin dan Muhammad Ali 
Piyeung (dua orang tokoh penting dari pihak WANDIA) pada 
24 March 1961. Antara kadungan suratnya adalah ajakan un-
tuk kembali membangun Aceh dengan jalan mengembalikan 
kehidupan masyarakat menjadi rukun dan damai. Surat terse-
but tidak dibalas, tetapi dalam suatu pertemuan  dengan A. 
Hasjmy, kedua tokoh penting itu menyambut baik ajakan A. 
Hasjmy.74 

Hal yang sama juga dilakukan oleh Muhammad Yasin 
melalui surat-menyurat, pengiriman delegasi  dan per-
temuan langsung  dengan pihak WANDIA pada tarikh           2 
Nopember 1961.  Dalam proses komunikasi ini, tampaknya 
pihak WANDIA masih menuntut pihak pemerintah pusat  
mengenai keputusan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh 
yang memang belum disebutkan secara nyata dalam kepu-
tusan “misi Hardi”. Untuk memenuhi tuntutan ini dibuatlah 
keputusan No. KPTS/PPERDA-061/3/1962 oleh Muham-
mad Yasin. Antara isi keputusan itu adalah sebagai berikut;

Pertama: Terlaksananya secara tertip dan seksama 
unsur-unsur syari’at agama Islam bagi pemeluk-pe-
meluknya di Daerah Istimewa Aceh, dengan mengin-
dahkan peraturan perundangan negara.  
Kedua: Penertiban pelaksanaan erti dan maksud ayat 
pertama di atas diserahkan sepenuhnya kepada Pe-

74A. Hasjmy, 1985, hlm. 575.
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merintah Daerah Istimewa Aceh.75

Keputusan tersebut ternyata disambut secara positif oleh 
pihak WANDIA sehingga pada 4 Zulka’dah 1381 H (9 April 
1961) pihak WANDIA mengeluarkan sebuah pernyataan 
tertulis dengan tajuk “Tuntunan Dasar Mukaddimah dan 
Lampiran Tuntunan Dasar Mukaddimah”. Antara rumusan 
mukaddimah dimaksud adalah sebagai berikut; 

Maka sampailah kita sudah ke pantai emas idaman 
cita dan kerananya perlulah kita memberi wujud dan 
kenyataan akan pemikiran-pemikiran pokok, meram-
pungkan tugas mulia melaksanakan unsur-unsur 
syari’at agama Islam suci dalam segala bentuk dan bi-
dang hidup dan kehidupan rakyat Aceh yang tercinta 
yang diridhai Allah, juga sebagaimana yang dicita-ci-
takan oleh para syuhada dan pahlawan kemerdekaan 
kita, baik sesudah proklamasi 17 Ogos 1945 mahupun 
sebelumnya. Maka kemudian dengan memperbanyak 
do’a seraya tunduk sujud menyerahkan diri ke had-
irat Allah Subhanahu wa Ta’ala memohon dilimpah-
kan rahmat, kurnia, taufiq dan hidayah-Nya, semoga 
rakyat Aceh yang tercinta mendapat cināyah dan nus-
rah daripada-Nya, maka mengundang rakyat dan Pe-
merintah Daerah Istimewa Aceh dengan segala kehor-
matan, menyelesaikan dengan penuh keikhlasan akan 
ketetapan azam dan cita-cita semula, In shāa’Llāh, 
Allāhumma Amīn�76

75Ibid. hlm. 584.
76Ibid. hlm. 585
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Dengan pernyataan tertulis tersebut boleh dipandang 
bahawa pihak WANDIA akan mengakhiri pemberontakan 
DI/TII Aceh. Akhirnya, pada 9 Mei 1962 pihak WANDIA 
disambut oleh sebuah delegasi yang dipimpin Nyak Adam 
Kamil dengan “upacara adat” di kawasan Lampahan, Aceh 
Timur. Kemudian pada 13 Mei 1962 semua mereka tiba di 
Masjid Indrapuri Aceh Besar. Pada  14 Mei 1962, sebelum 
subuh WANDIA disambut lagi oleh para petinggi Pemerin-
tah Daerah Istimewa Aceh (A. Hasjmy, Muhammad Yasin, 
Hakim Nasution dan Harif Harahap) di masjid Indrapuri 
dan setelah salat subuh mereka menuju Masjid Raya Baitur-
rahman untuk melaksanakan salat idil adha. Sejak itu, pem-
berontakan DI/TII Aceh bolehlah dianggap sudah “selesai”.  

Berdasarkan huraian tersebut dapatlah dikatakan bahawa 
dalam menghadapi masalah  DI/TII Aceh A. Hasjmy mengap-
likasikan metode dakwah secara bersepadu iaitu dacwah bi 
al-hikmah, mawcizah hasanah dan mujādalah. Dalam konteks 
penyelesaian masalah DI/TII Aceh dacwah  bi al-hikmah boleh 
dilihat pada sikap konsisten A. Hasjmy  sejak dalam pen-
jara di mana ia berpandangan bahawa masalah DI/TII Aceh 
mestilah diselesaikan dengan kebijaksanaan (bi al-hikmah), 
bukan dengan kekuatan senjata. Selepas dari penjara, pan-
dangan serupa juga didakwahkan melalui organisasi. Ketika 
A. Hasjmy diberi amanah sebagai Gabenor Aceh dakwah bi 
al-hikmah semakin kukuh dan nyata. Konsep “membawa air” 
atau “konsepsi prinsipil bijaksana” juga diistiharkan sama 
ada melalui komunikasi langsung mahupun surat menyu-
rat dengan ungkapan yang tepat (qawlan sadīdā) dan mulia 
(qawlan karīmā), terutamanya dengan pihak DI/TII Aceh. 
Hal ini semakin diperkuat dengan dacwah bi al-hāl atau bi 
lisān al-hāl dalam bentuk pembangunan fizikal  yang ber-
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manfaat bagi masyarakat Aceh. 
Adapun dakwah dengan mawcizah hasanah dalam bentuk 

memberi “nasihat” kepada pemberontak DI/TII Aceh tidak ban-
yak digunakan oleh A. Hasjmy kerana memahami benar bahawa 
pihak madcu (DI/TII Aceh) yang dihadapinya  adalah orang-orang 
yang cergas di mana perjuangan mereka mempunyai otoriti dan 
legitimasi   yang kukuh di mata rakyat Aceh. Dakwah dengan 
mawcizah hasanah dalam bentuk “nasihat” kepada DI/TII Aceh 
hanya dilakukan oleh A. Hasjmy ketika menyampaikan pidato 
umum  pada awal-awal pengangkatannya sebagai Gabenor Aceh.  

Dakwah bi al-hikmah mengenai konsep “membawa air” atau 
“konsepsi prinsipil bijaksana” dan mawcizah hasanah dalam ben-
tuk “nasihat” semakin kukuh ketika disokong dengan  dacwah bi 
al-mujādalah (dialog dan mesyuarat). Dakwah dialogis yang di-
lakukan  A. Hasjmy secara intensif dalam menghadapi masalah 
DI/TII Aceh bukan hanya dengan pihak DI/TII Aceh sahaja, tetapi 
juga dengan semua pihak yang dipandang mempunyai autoriti 
dan pengaruh dalam masyarakat Aceh seperti ulama, pemimpin 
organisasi dan pemerintah pusat. Akhirnya, melalui persepad-
uan dacwah bi al-hikmah, mawcizah hasanah dan mujādalah (dia-
logis) secara berkesinambungan yang dilakukan dengan penuh 
kesabaran dicapailah suatu kesepakatan bersama, iaitu terwu-
judnya “propinsi Daerah Istimewa Aceh” dengan hak-hak istime-
wa, terutama dalam bidang agama, pendidikan dan adat. 

Selain itu, selepas menjalankan usaha dakwah yang begitu 
memakan masa dicapai pula suatu keputusan mengenai pem-
berlakuan syari’at Islam di Aceh No. KPTS/PPERDA-061/3/1962 
yang ditandatangani oleh Muhammad Yasin dan pada waktu 
itu sudah diiktiraf oleh WANDIA, Teungku Muhammad Daud 
Beureueh. Dengan pencapaian ini, maka pemberontakan DI/TII 
Aceh boleh dipandang “selesai” dalam erti pemberontakan sudah  
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dihentikan. Pihak A. Hasjmy sebagai Gabenor Aceh pun sudah 
mempunyai sedikit keselesaan  ―meskipun masih berhadapan 
dengan sikap jelek pihak PKI―  dalam melaksanakan pemban-
gunan Aceh sehingga ia diberhentikan dengan hormat sebagai 
Gabenor Aceh selari dengan Surat Keputusan Presiden Republik 
Indonesia pada 17 March 1964 No. 79/M/1964 dan dipindah-
kan ke Departemen Menteri Dalam Negeri    di Jakarta.77 

c.   Model Dakwah A. Hasjmy
Berdasarkan pengalaman dakwah A. Hasjmy dalam mengh-
adapi masalah pemberontakan DI/TII, maka sebagai dāci  ia 
terus berupaya mencari jalan keluar terhadap persoalan konf-
lik yang sedang melanda pihak madcu, iaitu pihak DI/TII Aceh 
di bawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh dan 
pihak pemerintah pusat di bawah pimpinan tertinggi, Presiden 
Seokarno di mana kedua pihak secara umum dapat menerima 
A. Hasjmy sebagai “penengah” dari kalangan pemerintahan 
sipil. Oleh itu, secara umum model dakwah yang dilaksana-
kan A. Hasjmy dalam menghadapi masalah ini boleh dipan-
dang sebagai model dakwah pendamaian (dacwah islāhiyyah).

Sesuai dengan pandangan Fahd bin Farīj mengenai dakwah 
pendamaian,  peranan yang dimainkan oleh A. Hasjmy bukan 
hanya sebagai pelaku dakwah yang menengahi (al-tawassut) 
secara netral dan jujur bagi memudahkan komunikasi  antara 
kedua pihak, tetapi juga diusahakan jalan penyelesaian se-
cara adil  dengan mengajak kedua pihak supaya mahu “men-
galah” demi perdamaian, kebajikan, keadilan penghapusan 
perseteruan, perbezaan sikap dan rasa dendam di antara ked-
ua   pihaksebagai madcu yang terbabit dalam konflik. Semua 
ini dapat dilihat dari pelbagai lobi, diskusi atau mesyuarat 

77Ibid. hlm. 633
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yang dilakukan A. Hasjmy dengan pihak DI/TII dan pemerin-
tah pusat. Bahkan ia juga meminta sokongan pihak lain yang 
tidak terbabit langsung dalam konflik dan mereka dipandang 
mempunyai otoriti bagi pemulihan perdamaian (al-islāh). Hal 
ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama sejak  ia diangkat 
sebagai Gabenor Aceh (1957) sehingga masalah DI/TII diang-
gap selesai (1962).

Sungguhpun begitu, dalam jangka waktu yang sama da-
lam upaya memperoleh perdamaian antara pihak DI/TII dan 
pemerintah pusat, dilaksanakan juga beberapa model dak-
wah lainnya sehingga mempermudah dan mempercepat ter-
capainya perdamaian. Jika dilihat pada langkah pertamanya 
selepas diangkat sebagai Gabenor Aceh di mana A. Hasjmy 
mengucapkan pidato umum, maka hal ini boleh dipandang  
sebagai model dakwah umum (dacwah cāmmah) yang disam-
paikan melalui RRI    (Radio Republik Indonesia) Banda Aceh  
sehingga pesan dakwahnya dapat didengar oleh pihak-pihak 
yang terbabit dalam konflik, rakyat Aceh dan bangsa Indone-
sia pada umumnya.

Jika dilihat kegiatan dakwah  A. Hasjmy melalui dialog 
sama ada dengan pihak DI/TII mahupun dengan pemerintah 
pusat yang dalam rekonstruksi pengalaman dakwahnya dike-
nal dengan “pertemuan Dham”, lobi langsung dengan para to-
koh DI/TII di Singapura, “pertemuan Lamteh”, pertemua den-
gan pihak WANDIA di “Mardhatillah”, dialog dengan beberapa 
ulama terkemuka dan para pemimpin organisasi lainnya yang 
tidak terlibat dalam konflik untuk mengetahui sikap mereka 
sambil mencari jalan penyelesaian konflik, mesyuarat den-
gan pihak KDMA, para pemimpin nasional (Perdana Menteri, 
para pimpinan TNI dan Presiden,) di Jakarta, bahkan dialog 
dalam pertemuan “Misi Hardi” yang dihadiri oleh pihak DI/
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TII dan wakil pemerintah pusat serta pihak Gubernur Aceh 
dan KDMA (KODAM) sebagai penengah, maka semua ini se-
cara umum boleh dipandang sebagai “model dakwah kumpu-
lan” (dacwah fi’awiyyah) yang dimulai dengan dacwah fi’awiyyah 
qalīlah yang kemudian diteruskan dengan dacwah fi’ah kathīrah  
untuk meluruskan jalan perdamaian.

Jika dilihat kiriman surat rahsia A. Hasjmy kepada pe-
merintah pusat sebelum ia diangkat sebagai Gabenor Aceh 
yang kemudian dibalas dengan penangkapannya di Medan; 
surat kepada tokoh DI/TII di Singapura dan Hasan Muham-
mad Tiro di New York yang tidak terbalas, surat kepada Hasan 
Ali (Perdana Menteri DI/TII) yang juga tidak terbalas namun 
dilakukan pertemuan langsung dan  surat kepada dua tokoh 
DI/TII lainnya, A. Jalil Amin dan Muhammad Ali Piyeung di 
mana surat itu pun tidak terbalas tetapi diminta diadakan 
pertemuan langsung,  maka semua ini boleh dipandang seba-
gai model dakwah korespondensi (dacwah mukātabah) dalam 
menghadapi masalah pemberontakan DI/TII Aceh, meskip-
un surat itu  tidak terbalaskan dengan surat. Dalam pelak-
sanaan model dakwah  korespondensi dengan pihak DI/TII, 
khususnya pada penghujung kepimpinan A. Hasjmy sebagai 
Gabenor Aceh periode pertama banyak disokong oleh model 
dakwah korespondensi yang dilakukan M. Yasin, pengganti 
Syamaun Ghaharu dari pihak KDMA (KODAM). Khsusus lobi 
A. Hasjmy dengan pihak pemerintah pusat,  sejauh ini belum 
ditemukan data yang menunjukkan adanya “model dakwah 
korespondensi”. Hal ini mungkin kerana tugas A. Hasjmy se-
cara struktural merupakan perpanjangan tangan pemerintah 
pusat di Aceh sehingga ia lebih mudah melakukan komunikasi 
langsung dengan pemerintah pusat. 

Jika dilihat peranan A. Hasjmy (Gabenor Aceh) sebagai 
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dāci yang melakukan dakwah dialogis secara langsung dengan 
Hasan Ali (Perdana Menteri DI/TII) sebagai madcu di sebuah 
mesjid di Montasik dan dialog dengan PM Juanda secara 
khusus mengenai pimpinan “misi Hardi” yang akan diutus 
ke Aceh untuk membahas penyelesaian pemberontakan den-
gan pihak  DI/TII Aceh, maka hal ini boleh dipandang sebagai 
“model dakwah perseorangan (dacwah fardiyyah). Meskipun 
tidak semua ciri model dakwah perseorangan dapat dilakukan 
oleh A. Hasjmy. Namun pertemuan  antara seorang dāci den-
gan seorang madcu ini merupakan penjelmaan model “dakwah 
perseorangan” bagi membantu penyelesaian konflik secara 
damai. 

Jika dilihat peranan A. Hasjmy dalam kegiatan pemban-
gunan institusi pendidikan (Kampus Darussalam, Kampung 
Pelajar dan Taman Pelajar) dalam kondisi Aceh masih konflik 
antara pihak DI/TII dengan pemerintah pusat, maka hal ini 
boleh dipandang sebagai model dakwah pendidikan (dacwah 
tarbawiyyah) yang berimplikasi pada percepatan penyelesa-
ian konflik melalui perdamaian, meskipun pada sudut yang 
lain pembangunan institusi pendidikan tersebut merupakan 
dacwah bi al-hāl dalam menghadapi masalah pendidikan Aceh. 

Jika dilihat peranan A. Hasjmy sebagai pemimpin pemer-
intahan sipil di Aceh     dan pemerintahan sipil itu sendiri 
dianggap sebagai sebuah organisasi pemerintahan yang sah 
di mana A. Hasjmy sebagai Gabenornya, maka pemanfaatan 
institusi pemerintahan sipil ini dengan segala strukturnya 
untuk kepentingan dakwah dalam penyelesaian konflik Aceh 
merupakan indikator pelaksanaan model dakwah organisasi 
(dacwah mu’assasiyyah). Pada sudut yang lain, kemampuan A. 
Hasjmy —sama ada ia  sebagai Gabenor Aceh ataupun seba-
gai peribadi—  melakukan kerjasama dengan  pihak pemerin-
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tahan militer di Aceh dan dengan pelbagai pihak lainnya sama 
ada dengan pihak yang terbabit dalam konflik ataupun tidak 
dan  penggabungan dacwah bi al-hikmah, mawcizah hasanah dan 
mujādalah dan media dakwah (lisan dan tulisan) dalam meng-
hadapi masalah DI/TII, maka semua ini boleh dipandang se-
bagai wujud pelaksanaan model dakwah bersepadu (dacwah 
muwahhadah). Hal ini tampaknya sudah dipikirkan oleh A. 
Hasjmy pada awal pengangkatannya sebagai Gabenor Aceh.

Berdasarkan huraian tersebut, maka dalam menghadapi 
masalah DI/TII di Aceh, model dakwah yang diaplikasikan 
oleh A. Hasjmy secara umum  adalah model dakwah penda-
maian yang disokong oleh beberapa model dakwah lainnya, 
iaitu model dakwah umum (dacwah cāmmah), dakwah kum-
pulan (dacwah fi’awiyyah) “dakwah korespondensi” (dacwah 
mukātabah),  dakwah perseorangan (dacwah fardiyyah), dak-
wah pendidikan (dacwah tarbawiyyah), model dakwah organ-
isasi (dacwah mu’assasiyyah) dan model dakwah bersepadu 
(dacwah muwahhadah). Sungguhpun begitu, tidaklah semua 
model dakwah ini —jika dilihat pada tuntutan teoretik  mas-
ing-masing model dakwah sebagaimana dihuraikan dalam 
bab dua— dipraktikkan secara sempurna dalam upaya pe-
nyelesaian konflik antara DI/TII dengan pemerintah pusat. 

5.2.3   Pengalaman Dakwah A. Hasjmy Menghadapi 
Pemberontakan GAM

Masalah Pemberontakan GAMa. 
Setelah hampir dua belas tahun api pemberontakan DI/TII 
Aceh dianggap “padam”, Aceh kembali bergolak. Tepatnya, 
pada 4 Desember 1976 Teungku  Hasan Muhammad Tiro, 
murid Teungku Muhammad Daud Beureueh (bekas WAN-
DIA), memproklamirkan kembali kemerdekaan Aceh yang ke-
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mudian dikenal dengan pemberontakan Aceh Merdeka (AM) 
yang kemudian berubah nama menjadi  GAM (Gerakan Aceh 
Merdeka) atau di luar negara dikenal ASNLF (Acheh Sumatera 
National Liberation Front) atau NLFAS (National Liberation 
Front Acheh Sumatera).78 Pemberontakan GAM tampaknya 
mempunyai hubungan langsung dengan pemberontakan 
DI/TII Aceh, karena para pemimpin dan penyokong GAM 
terutamanya pada awal-awal pemberontakan ialah be-
kas pejuang DI/TII Aceh, termasuk Teungku Muhammad 
Daud Beureueh.79 Hanya sahaja pemberontakan ini sudah 
lebih “merdeka” dalam erti ingin membentuk sebuah neg-
ara sendiri yang tidak ada lagi hubungannya dengan NII 
pimpinan Kartosuwiryo. Sebab masalah isu NII pimpinan 
Kartosuwiryo sudah lama berakhir.80 Sungguhpun begitu, 
dalam perjalannya tidak dinafikan banyak terjadi peruba-
han strategi dan politik yang dimainkan oleh pihak GAM 
sehingga menimbulkan firqah dalam tubuh GAM sendiri 
dan disyaki bahawa GAM sudah bergeser dari pada cita-
cita asal. 81  

78Hasan M. di Tiro, 1981, hlm. 24-27; Al-Chaidar, 1999, hlm. 143-152.
79Abu Jihad,  Hasan Tiro & pergolakan Aceh, t.tp: Aksara Centra, 

t.th, 35-45
80Dengan penangkapan  Kartosuwirjo, putranya Dede Muham-

mad Darda yang bertahun-tahun menjadi setiausaha ayahnya, mengi-
sytiharkan  kepada semua anggota Darul Islam supaya menyerah. Se-
bahagian besar, termasuk satu-satunya komandan Darul Islam yang 
masih bebas ― Agus Abdullah, komandan Devison Kesatu, Jawa dan 
Madura― mematuhinya dan menyatakan sumpah setia kepada Re-
publik Indonesia pada 1 Ogos 1962. Kartosuwirjo sendiri dijatuhi 
hukuman mati pada 16 Ogos 1962. Dengan penangkapan dan pelak-
sanaan hukuman mati  terhadap Kartosuwirjo berakhirlah pemberon-
takan Darul Islam di Jawa Barat (C. Van Dijk,  1995, hlm. 115). 

81Firqah yang sangat jelas adalah munculnya MP-GAM (Majlis Pe-
merintahan Gerakan Aceh Merdeka), pimpinan Husaini (Abu Jihad, 
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Persoalannya kini adalah mengapakah terjadinya pem-
berontakan GAM? Berdasarkan hasil bacaan beberapa buku  
dapatlah disebutkan beberapa faktor timbulnya pembronta-
kan GAM antaranya; Pertama, faktor sejarah kedaulatan (sov-
eriegnty) Kerajaan Aceh Darussalam. Sejak berlakunya perang 
Aceh dengan Belanda, Sultan Muhammad Daudsyah, Sultan 
Aceh terakhir tidak pernah menandatangani Akta Penyera-
han Kedaulatan Aceh (APKA) yang dibuat secara sepihak oleh 
Belanda. Putera Mahkota Kerajaan Aceh Darussalam, Tuanku 
Raja Ibrahim dan  puteri Sultan sendiri,  Teungku Puteri Lila 
Kesuma pernah menyatakan bahawa ayahanda Sultan Mu-
hammad Daudsyah tidak pernah menandatangani APKA dan 
rakyat Aceh terus berjuang melawan Belanda sehingga Belan-
da angkat kaki dari tanah Aceh. 82  

Hasan Muhammad di Tiro, pemimpin tertinggi GAM 
menulis bahawa “the State or the Kingdom of Acheh Sumat-
era had never surrendered to Holland, de facto, or de jure! The 
Government of Acheh had never signed a surrendered terms or 
a peace agreement with Holland. The struggle continues”.83 
Kenyataan ini menunjukkan bahawa secara   dejure  dan 
defacto kedaulatan (soveriegnty) Aceh masih terus diper-
tahankan sampai Belanda pulang ke negeri asalnya. Oleh 
itu, menurut GAM, sesuai dengan prinsip hukum Interna-
sional tentang negara “ex injuria jus non oritur: right cannot 
originate from wrong”,  Belanda sama sekali tidak punya hak 
menyerahkan kedaulatan Aceh kepada negara baru bekas 
wilayah pencerobohannya (Hindia Belanda) yang kemu-
dian disebut “Indonesia”. Fakta sejarah ini pula kemudian 

t.tp. hlm. 83-88 dan 180-184).
82A. Hasjmy, 1978b, hlm. 13-14  
83Hasan M. di Tiro, 1981, hlm. 24-27.  
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menjadi alasan yang kukuh munculnya pemberontakan 
GAM sekaligus dijadikan sebagai  tuntutan pada forum 
antara bangsa. 

 Kedua, selain faktor sejarah, rakyat Aceh tidak puas hati 
terhadap  pemerintah Orde Baru yang kurang berminat 
mengembangkan daerah Aceh sehingga terjadi kesenjangan 
dan kecemburuan sosial dalam banyak hal. Menurut Ibra-
him Hasan (bekas Gabenor Aceh tahun 1986-1993) sumber 
konflik yang berkepanjangan dan membudaya itu disebab-
kan kerana  kesenjangan ekonomi; ketidak-adilan dalam 
perlakuan sosial, budaya dan hukum; munculnya perbezaan 
politik antara pemerintah pusat dan daerah, merosotnya 
kepercayaan terhadap pemerintah pusat; tersinggungnya 
harkat, martabat dan harga diri mayarakat Aceh; keistime-
waan Aceh dalam bidang agama, adat-istiadat dan pendidi-
kan dianggap seakan tertera hanya di atas kertas sahaja; 
perbezaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah;  
berbagai janji pemerintah pusat yang tak terpenuhi; ter-
jadinya pelanggaran Hak Asas Manusia;  demokrasi yang 
semu; pendekatan kekuasaan, keamanan dan stabiliti; kes-
eragamaan (uniformity), rasialisme dan kesatuan (unity) 
sangat dominan dan bahkan menafikan pendekatan kultur-
al, adat, agama dan budaya; tersudutnya dinamika daerah; 
tersedotnya kekayaan Aceh ke pemerintah pusat.84 

Ketika berita pemberontakan GAM diketahui oleh pe-
merintah pusat, maka dengan segera pemberontakan GAM 
dihadapi dengsn pendekatan keamanan (security approach) 
melalui kekuatan askar yang kuat, tanpa mengambilkira se-
bab-sebab munculnya pemberontontakan GAM itu. Dalam 
menghadapi GAM pemerintah kerapkali menganut falsafah 

84Heri Iskandar (pnyt.), 2003, hlm. 278.
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“rumah terbakar”. Maksudnya, “jika ada rumah terbakar, 
maka  yang perlu segara dilakukan adalah memadamkan 
api, bukan menyelidik sebab-sebab terjadinya kebakaran”. 
Falsafah ini dalam perspektif pemerintah (ABRI) merupa-
kan sesuatu yang wajar untuk mempertahankan kedaula-
tan negara dari gangguan mana-mana pihak. Akan tetapi, 
gerak cepat pemerintah (ABRI) yang ingin menumpas GAM 
sehingga membuat aktiviti pembrontakan GAM pada awal 
tahun 1980-an menjadi menurun85 bukanlah bermakna 
pemberontakan GAM mudah diselesaikan. Meskipun ban-
yak tokoh dan pengikut GAM yang terbunuh, dimasukkan 
dalam penjara, menyerahkan diri, bersembunyi atau melari-
kan diri ke luar negara,  kondisi Aceh tetap “bagaikan api 
dalam sekam”, api tidak tampak  tetapi asapnya ada. Sedikit 
saja angin berdesir api akan menyala. Sebab, pihak GAM 
juga menyusun kekuatan dengan mengajak masyarakat, 
terutamanya di kalangan pemuda Aceh untuk diberikan 
pendidikan ketenteraan di luar negara (Libya) dan mencari 
sokongan politik di luar negara.86

 Menjelang pilihan raya tahun 1987 mulai terdengar isu-
isu dalam masyarakat bahawa pihak GAM akan membuat 
kacau-bilau pilihan raya itu. Namun isu ini tidak menjadi 
kenyataan kerana kuatnya persediaan askar Indonesia. Pada 
tahun 1989  Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) yang 
memperoleh pendidikan askar di Libya mulai masuk ke Aceh 
dan melakukan pelbagai penyerangan terhadap beberapa 
markas ABRI. Pelbagai penyerangan tersebut kemudian di-
jadikan sebagai alasan oleh pemerintah pusat di mana  Aceh 

85M. Hasbi Amiruddin, Perjuangan ulama Aceh di tengah konflik, 
Yokyakarta: Cenninets Press, 2004, hlm. 69-72.

86Perjuangan politik GAM atau ASNLF di luar negara berpusat di  
Norsborg,  Sweden. 
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ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) yang da-
lam isyarah ABRI disebut “Operasi Jaring Merah” (OJM). 
Tujuannya adalah untuk menghapuskan kekuatan GAM. 
Namun, OJM ini pun tidak mampu menghapus pemberon-
takan GAM, malah berdampak buruk terhadap rakyat Aceh 
berupa pelanggaran HAM (Hak Asas Manusia) yang luar 
biasa (penyiksaan, perogolan, pembunuhan, pembakaran 
rumah penduduk dan pelbagai perilaku nista lainnya).87 
Akibat yang lebih jauh lagi ialah rakyat Aceh semakin men-
derita lahir dan batin dan dalam waktu  yang  sama rakyat 
Aceh pun sangat membenci ABRI dan pemerintah pusat. 
Sebaliknya, sokongan rakyat terhadap GAM semakin ku-
kuh. Kondisi Aceh pun semakin parah di mana semua orang 
membisu dan tidak berani mempersoalkan siapa yang ber-
tanggungjawab mengenai dampak buruk yang menimpa 
rakyat Aceh. Hal ini kemudian menimbulkan keprihatinan 
di kalangan ulama Aceh untuk melakukan “sesuatu” mela-
lui jalan dakwah dengan harapan dapat meringankan beban 
dan penderitaan rakyat Aceh.

b.  Pengalaman Dakwah A. Hasjmy
Dalam menghadapi kondisi pemberontakan GAM tersebut, 
sejak awal pemberontakan secara umum para ulama  berusa-
ha meredam konflik itu agar tidak berkembang lebih besar, 
bahkan kalau boleh tidak terjadi lagi. Para ulama melaku-
kan usaha tersebut dengan cara yang berbeza-beza, mengi-
kut fungsi dan visinya masing-masing yang sangat berbeza 
dengan cara pemerintah dan ABRI yang mengutamakan 
pendekatan keamanan (security approach). Akan tetapi, tidak 

87Al-Chaidar, Aceh bersimbah darah: mengungkap penerapan stutus 
DOM di Aceh 1989-1998, Jakarta: Pustaka Darul Falah, 1998.  
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semua ulama memiliki pandangan yang sama mengenai 
masalah ini. Terkadang esensi dan tujuan pergerakan yang 
disampaikan oleh GAM dapat mempengaruhi  sebilangan 
ulama, terutama sekali pihak “teungku” (ulama) yang berke-
inginan kuat ―meskipun mereka kurang memahami poli-
tik― seluruh ajaran Islam dapat diwujudkan sebagaimana 
mestinya dalam masyarakat Aceh. Para ulama yang mema-
hami politik menasihatkan agar masyarakat sedar bahawa 
perjuangan melalui politik dan senjata akan mengakibatkan 
banyak memakan mangsa dan  banyak orang tidak mempu-
nyai masa untuk belajar agama sehingga akan berdampak 
kurang baik bagi generasi Aceh di masa hadapan. Ada juga 
ulama yang memahami politik memberikan nasihat supaya 
masyarakat tidak membabitkan diri dalam situasi politik 
yang masih kabur matlamat akhir sehingga tidak menjadi 
mangsa yang sia-sia, merugikan diri sendiri dan keluarga. 

A.Hasjmy sebagai ulama yang memahami perkembangan 
politik pada waktu itu memang tidak bertindak terburu-bu-
ru dalam menghadapi pemberontakan GAM. Ketika ia ber-
tindak sebagai Rektor IAIN ar-Raniry dan Wakil Ketua MUI 
Aceh mahasiswa pernah bertanya kepadanya “siapakah yang 
harus mereka sokong dalam konflik itu”?88 Terhadap per-
tanyaan ini tidak diberikan jawaban yang bersifat memilih, 
tetapi dengan bijak mahasiswa diajak supaya lebih memfokus-
kan diri untuk belajar sebagai persiapan di masa hadapan. 
Hal ini bermakna juga  bahawa  mahasiswa dicegah supaya 
tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik seperti itu. Se-
bab,  belajar secara sungguh-sungguh akan membawa man-
faat yang lebih besar di masa hadapan bukan hanya untuk 
kepentingan mereka sendiri, tetapi juga untuk kepentingan 

88M. Hasbi Amiruddin, 2004, hlm. 82-86.
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rakyat Aceh dan seluruh umat manusia. Mencegah maha-
siswa supaya tidak melibatkan diri dalam konflik antara GAM 
dengan pemerintah pusat merupakan penjelmaan sikap dan 
pengalaman  A. Hasjmy sendiri di mana ia tidak melibatkan 
diri ketika munculnya pemberontakan DI/TII Aceh. Sean-
dainya ia melibatkan diri dalam pemberontakan DI/TII Aceh, 
maka dapat diramalkan ia tidak akan dapat berbuat banyak 
untuk kepentingan diri, keluarga, masyarakat Aceh, Indone-
sia dan umat manusia melalui jalan yang lebih aman, kerana 
sibuk dalam perang. Tambahan lagi, tuntutan GAM yang in-
gin memisahkan diri dengan Republik Indonesia, menurut  
A. Hasjmy bukanlah jalan terbaik untuk mencapai kemak-
muran dan kejayaan Aceh. Justeru masyarakat Aceh yang 
majoriti Muslim diharapkan mampu memberi pengaruh 
yang lebih kuat dalam Republik Indonesia. A. Hasjmy men-
gatakan “saya ingin orang Aceh berpengaruh di negeri 
ini. Jadi menteri, pakar ilmu dan sebagainya. Kalau mam-
pu dan diterima rakyat Indonesia, saya ingin orang Aceh 
jadi Presiden”.  Hal ini dapat dicapai dengan kemajuan 
ilmu pengetahuan dengan cara memajukan pendidikan.89 

Pada awal tahun 1990 A. Hasjmy dan para ulama MUI 
(Majlis Ulama Indonesia) propinsi Aceh pernah diminta oleh 
Gabernor Aceh  (Ibrahim Hasan) pada waktu itu untuk me-
nyampaikan dakwah kepada masyarakat, terutama kepada 
GAM,  di beberapa wilayah Aceh yang bergolak seperti di Pi-
die, Aceh Utara dan Aceh Timur.90 Dalam dakwahnya ini di-
harapkan supaya masyarakat menciptakan suasana rukun dan 
damai. Bekas pejuang DI/TII juga dihimbau supaya bergabung 
dengan pemerintah, bukan dengan GAM. Namun pada bu-

89Memoar, Tempo, 26 Januari 1991, hlm. 66. 
90Heri Iskandar (pnyt.), 2003, hlm. 271
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lan April 1990, masih menurut catatan Ibrahim Hasan, para 
ulama MUI mengakui bahawa mereka “gagal” membujuk dan 
dan menyadarkan anggota GAM. Tetapi, GAM tetap meng-
hormati ulama dan pemimpin dayah (zawiyah) dan GAM 
meminta ulama agar tidak mencampuri urusan mereka.  

Pada bulan Jun 1990, ketika api pemberontakan  GAM 
sedang berhadapan dengan OJM yang dilakukan ABRI di 
mana kehidupan rakyat semakin terhimpit dan menderita, A. 
Hasjmy sebagai Ketua MUI Aceh bersama para ulama lainnya 
mengunjungi lagi masyarakat di kampung-kampung. Kepada 
mereka disampaikan ceramah agama dan himbauan kiranya 
mereka tekun beribadah serta berdo’a kepada Allah agar di-
jauhkan daripada bala91 sambil menjaga kerukunan, tidak 
saling curiga antara sesama dan tidaklah melibatkan diri da-
lam konflik. Dalam konteks ini, para ulama tidak secara lang-
sung menyebutkan kelompok GAM, tetapi yang diajak den-
gan penuh hikmah adalah masyarakat pada umumnya, kerana 
pihak ulama yakin bahawa GAM sendiri sudah menyatu den-
gan masyarakat. Dalam nasihatnya itu,  ulama bertindak san-
gat bijaksana di mana tidak sedikitpun pemberontakan GAM 
disalahkan. Berkenaan dengan hal ini  dijelaskan oleh  A. 
Hasjmy  seperti berikut;

Bulan Juni 1990, saya memimpin satu tim (pasukan) 
dakwah ―terdiri dari delapan ulama ― ke Kabupaten 
(wilayah) Pidie, Aceh Utara dan Aceh Besar. Cuma, saya 
minta kepada Gubernur (Gabenor) dan pihak keaman-
an agar tidak mengirimkan pengawal. Kami tidak mahu 
pergi kalau dikawal. Inilah dakwah kerukunan. Kami 
bicara di 47 lokasi (tempat) paling rawan (bahaya), 

91M. Hasbi Amiruddin, 2004, hlm. 71



~  295  ~

tanpa sekalipun mengutuk GPK (Gerakan Pengacau  
Keamanan)92 Di setiap tempat, rakyat datang berbon-
dong-bondong (beramai-ramai). Tapi, saya tidak tahu 
mana GPK dan bukan. Mungkin mereka hadir. Kami 
berkeliling selama sepuluh hari.93 

Sebagai Ketuh MUI Aceh, A. Hasjmy bersama ulama 
dan tokoh-tokoh pimpinan Aceh lainnya secara bertahap 
juga telah berusaha mengajak pihak ABRI agar mereka 
tidak bertindak terburu-buru dalam mengamankan Aceh. 
Tentera di lapangan memang bertindak sebagaimana kebi-
asaan tentera, pemimpin tentera pun ketika itu membuat 
pernyataan semacam ancaman kepada masyarakat berke-
naan dengan GAM. Dalam konteks seperti itu, para  ulama 
ketika itu menyampaikan hujah kepada pimpinan ABRI, ba-
hawa pengalaman sejarah menunjukkan sejak pencerobo-
han Belanda ke Aceh sampai pemberontakan DI/TII Aceh, 
Aceh tidak pernah dapat ditaklukkan dengan ancaman dan   
perang. Ini merupakan dakwah ulama dengan penuh hik-
mah. Para ulama juga memberi nasihat (mawcizah hasanah) 
kepada pemimpin ABRI bahawa kalau ada anggota GAM 
yang menyerahkan diri hendaknya  diampuni dan kalau 
mereka terbunuh hendaknya diperlakukan secara Islami, 
diserahkan kepada keluarganya dan mayat mereka jangan 
dibuang di tepi jalan.94 Sebab, hal itu bercanggah dengan 
agama dan akan menambah penderitaan akyat Aceh.

Usaha dakwah A. Hasjmy dan para ulama ini, meskipun su-

92Istilah GPK merupakan istilah yang diisytiharkan oleh pihak 
ABRI kepada pihak GAM pada waktu itu, bukan istilah yang diberikan 
oleh A. Hasjmy. 

93Anon. Memoar, Tempo, no.48, 26 Januari 1991, hlm. 66.
94M. Hasbi Amiruddin, 2004, hlm. 71 dan 83.
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dah disampaikan dengan hikmah dan  mawcizah hasanah kepada 
pihak-pihak yang bertikai boleh dipandang belum memberi ke-
san yang maksima. Sebab, dakwah para ulama  tidak mempunyai 
kekuatan dan kekuasaan apapun untuk menggesa atau memberi 
tekanan bagi kedua pihak supaya mahu menghentikan perang 
dan menjauhi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tamba-
han lagi, berasaskan Undang-undang No.5 tahun 74, masalah 
keamanan di wilayah Aceh menjadi tanggungjawab pemerintah 
pusat (ABRI) untuk menentukan kebijaksanaan, strategi dan 
operasional di bidang keamaanan. Berpijak pada Undang-un-
dang ini, Gabenor Aceh, ulama dan pihak lainnya tidak diberi-
kan kekuasaan apapun dalam bidang keamanan. Konsekuensin-
ya, GAM dan ABRI  terus saja berperang. Masing-masing pihak 
ingin mempertahankan negaranya, meskipun rakyat yang akan 
menanggung pelbagai risiko. Pihak GAM ingin mengembalikan 
kedaulatan Kerajaan Aceh Darussalam sebagai sebuah negara 
yang berdaulat, kerana mereka berkeyakinan bahawa berdasar-
kan fakta sejarah dan hukum Internasional, penggabungan Aceh 
dengan Indonesia dipandang illegal. Manakala pihak pemerin-
tah pusat (ABRI) juga menganggap bahawa Aceh merupakan 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga 
mestilah dipertahankan kedaulatannya dengan segala  daya-
upaya. Adapun pihak ulama,  hanya dijadikan sebagai penonton 
sahaja, paling tinggi hanya setakat diberi kuasa menyampaikan 
pesan dakwah dengan hikmah atau nasihat bagi kedua pihak 
dan masyarakat pada umumnya. 

A. Hasjmy dan para ulama lainnya bagaimanapun juga tetap 
mengajak pemerintah supaya masalah GAM diselesaikan secara 
bijaksana, bukan dengan kekuatan senjata. Pengalamannya da-
lam menghadapi masalah DI/TII Aceh diharapkan boleh dijadi-
kan sebagai model untuk menghadapi pemberontakan GAM. Ia 
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mengatakan “kita harus (mesti) memahami masalah dan siapa 
pelakunya” (pelaku pemberontakan), mesti bijaksana.  Kerana 
gejolak (pemberontakan) itu terjadi di Aceh, ya, harus (mesti) 
mengerti orang Aceh”.95  Jika dilihat pengamalan A. Hasjmy 
dalam menghadapi masalah pemberontakan DI/TII Aceh den-
gan menggabungkan dacwah  bi al-hikmah, mawcizah hasanah 
dan mujādalah yang disokong dengan pelbagai model dakwah,  
maka kepada pemerintah pusat dengan sendirinya juga diharap-
kan berkenan menempuh jalan itu dalam menghadapi masalah 
GAM. Namun, pendapat A. Hasjmy ini belum disahuti oleh ma-
na-mana pihak sehingga tamat pemerintahan Orde Baru96 dan 
pemerintahan Habibie.97  

Model Dakwah A. Hasjmyc. 
Berdasarkan rekonstruksi pengalaman dakwah A. Hasjmy dalam 
menghadapi masalah pemberontakan GAM, terdapat beberapa 
model dakwah yang dijalankannya. Jika dilihat peranan A. 
Hasjmy sebagai guru (dosen) sekaligus sebagai pimpinan in-
stitusi pendidikan pada awal pemberontakan GAM meletus 

95Anon.  Memoar, Tempo, 26 Januari 1991, hlm. 65.
96Pemerintahan Orde Baru merupakan pergantian dari Orde Lama. 

Orde Lama dimulai sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1966 (masa 
Presiden Soekarno berkuasa). Orde Baru dimulai sejak 1966 hingga 1997 
(masa Presiden Soeharto berkuasa).

97Pemberontakan GAM mulai dihadapi dengan bijaksana dan dialog 
pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dengan HDC (Henry Dun-
ant Center) sebagai mediator. Namun, upaya penyelesaian melalui dialog 
ini berakhir dengan kegagalan. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang 
Yudoyono, selepas musibah tsunami 26 Desember 2004, upaya penyele-
saian masalah GAM secara bijaksana dan dialog kembali dilanjutkan di 
bawah mediator CMI (Crisis Management Initiative) pimpinan Marti Ahti-
sari bekas Presiden Finlandia.  Hasil dialog ini, kemudian dicapailah suatu 
nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM yang 
ditandatangani  pada 15 Ogos 2005 di Helsinki.  
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(1976) di mana banyak mahasiswa sebagai murid (madcu) 
yang dicegah supaya tidak melibatkan diri dalam pemberon-
takan itu dan lebih memfokuskan diri pada belajar, bahkan 
institusi pendidikan (IAIN ar-Raniry) yang dipimpinnya 
pun tidak dilibatkan dalam konflik itu, maka semua ini 
merupakan wujud pelaksanaan model dakwah pendidikan 
dalam erti pencengahan pihak mahasiwa dan keseluruhan 
institusi pendidikan supaya tidak terlibat dalam konflik 
dan terus belajar. Dengan pencegahan ini, bermakna pula 
bahawa A. Hasjmy tidak memperbanyak pihak yang terlibat 
dalam konflik, sekurang-kurangnya dunia pendidikan yang 
sedang dipimpinnya bebas dari perselisihan politik yang 
dinilai belum jelas hala tujunya.

Jika dilihat peranan A. Hasjmy sebagai Ketua MUI Aceh 
dan beberapa ulama lainnya yang diajak  membantu pemer-
intah dan ABRI (TNI) pada awal 1990-an untuk menyam-
paikan dakwah kepada masyarakat dan GAM supaya mahu 
menciptakan suasana damai; kepada bekas  DI/TII supaya 
mahu bergabung dengan pemerintah, bukan berpihak ke-
pada GAM; pesan moral dalam bentuk nasihat kepada pihak  
pemerintah, terutamanya ABRI (TNI) supaya tidak bertin-
dak terburu-buru dalam mengamankan Aceh, tidak men-
gancam rakyat dan tidak membuang manyat di tepi jalan; 
maka semua ini  boleh dipandang sebagai model dakwah 
organisasi (dacwah mu’assasiyyah) di mana A. Hasjmy meng-
gunakan institusi MUI Aceh sebagai wadah dakwah dalam 
menghadapi masalah GAM. Akan tetapi, model dakwah 
organisasi  tampaknya tidak berjalan sebagaimana mesti-
nya, kerana pihak GAM sendiri hanya setakat menghormati 
pihak  ulama MUI Aceh dan mereka tidak mahu pihak ulama 
MUI Aceh mencampuri urusan mereka. Begitu juga pihak 
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pemerintah dan ABRI (TNI) tidak memberikan  kekuasaan 
penuh bagi pihak MUI Aceh untuk melakukan penyelesaian 
konflik ini. Manakala MUI Aceh sendiri hanyalah sebuah 
institusi sosial keagamaan yang tidak mempunyai otoriti 
apapun dalam menangani masalah konflik politik di Aceh.

Jika dilihat pada dakwah yang disampaikan A. Hasjmy 
sebagai pimpinan MUI Aceh dan beberapa ulama lainnya 
kepada masyarakat umum di beberapa wilayah yang bergo-
lak, maka hal ini boleh dipandang sebagai wujud pelaksan-
aan model dakwah umum (dacwah cāmmah) secara langsung, 
namun model dakwah umum  secara langsung  ini hanya 
berlaku pada bulan April dan Jun 1990 sahaja. Adapun 
dakwah umum yang disampaikan A. Hasjmy secara tidak 
langsung dengan memanfaatkan majalah Tempo, 12 Janu-
ari 1991 sebagai media, hanyalah berlangsung satu kali sa-
haja dan kandungannya pun terkesan tidak netral dan lebih 
condong memihak kepada pemerintah pusat. Sebab ia pun 
tidak mahu Aceh berpisah dengan Indonesia. Hal ini tentu 
tidak memberikan keuntungan bagi pihak GAM.

Jika dilihat peranan A. Hasjmy sebagai Ketua MUI 
Aceh yang mahu melakukan kerjasama dengan pihak pe-
merintah, ABRI (TNI) dan menggabungkan  dacwah bi  
al-hikmah dan mawcizah hasanah dalam menghadapi masalah 
pemberontakan GAM, maka hal ini boleh dipandang sebagai 
pelaksanaan model dakwah bersepadu (dacwah muwahhadah) 
tanpa mengambil kira ada atau tidak  kesan dakwah yang diper-
oleh. Sebab, kerjasama pelaku dakwah dan penggabungan me-
tode dakwah sebagaimana dijelaskan dalam bab dua merupakan 
bahagian dari pelaksanaan model dakwah bersepadu.  

Berdasarkan huraian tersebut, secara umum terdapat be-
berapa model dakwah yang dipraktikkan oleh A. Hasjmy da-
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lam menghadapi masalah pemberontakan GAM di Aceh, iaitu 
model dakwah pendidikan (dacwah tarbawiyyah), dakwah organ-
isasi (dacwah mu’assasiyyah), dakwah umum (dacwah cāmmah) 
dan dakwah bersepadu (dacwah muwahhadah). Hanya sahaja, 
keempat-empat model dakwah ini tampaknya tidak berlaku 
secara normal  sehingga kurang memberi kesan bagi penye-
lesaian masalah GAM di Aceh. Hal ini mungkin disebabkan 
oleh faktor kekukuhan prinsip ingin merdeka, kekuatan ber-
senjata, sokongan rakyat dan jaringan luar negara yang dimi-
liki  pihak  GAM, di samping lemahnya kekuasaan MUI Aceh 
sendiri dan tidak adanya sikap serius pemerintah dan ABRI 
(TNI) untuk menyelesaikan masalah GAM dengan jalan damai. 

  
5.2.4   Pengalaman Dakwah A. Hasjmy Menghadapi 

Masalah Politik GOLKAR 
a.  Masalah Politik GOLKAR di Aceh
Pada zaman Orde Baru (1966-1997), parti politik yang berkuasa 
di Indonesia adalah Golongan Karya (GOLKAR) manakala  dua 
parti politik lainnya, PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan 
PDI (Partai Demokrasi Indonesia) boleh dipandang sebagai “parti 
pembangkang”. GOLKAR sebagai kenderaan politik pemerintah 
Orde Baru sentiasa berupaya untuk memperoleh kemenangan 
dalam setiap kali pilihan raya di seluruh Indonesia. Tetapi, khusus 
di propinsi Aceh sejak pemerintah Orde Baru berkuasa 1966 seh-
ingga pilihan raya tahun 1982, GOLKAR hanya mampu meraih ke-
menangan sekali, iaitu dalam pilihan raya tahun 1972. Kemenan-
gan GOLKAR dalam pilhan raya tahun 1972, itupun kerana rakyat 
Aceh menganggap Presiden Soeharto berjaya meredam pengkhi-
anatan PKI yang meletup pada 9 September 1965. Adapun dalam 
pilihan raya 1977 dan 1982 GOLKAR tidak memperoleh kejayaan 
di Aceh, tetapi yang berjaya adalah PPP manakala GOLKAR dan 
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PDI masing-masing berada pada urutan kedua dan ketiga dengan 
pemilih yang minoriti. 

Untuk memenangkan pilihan raya tahun 1987 dan seterus-
nya GOLKAR mulai mencari jalan iaitu selain mengangkat orang 
GOLKAR, Ibrahim Hasan sebagai Gabenor Aceh, GOLKAR juga 
mengajak pihak ulama,98 terutamanya A. Hasjmy sebagai ketua 
MUI, dan bekas pejuang DI/TII Aceh untuk mengajak rakyat su-
paya memilih GOLKAR dalam pilihan raya. Padahal pada waktu, 
selain ada beberapa ulama yang berfatwa mengharamkan GOL-
KAR untuk dipilih oleh pengikutnya,  juga sudah dua kali pihan 
raya majoriti masyarakat Aceh menyalurkan aspirasi politiknya 
melalui PPP (Partai Persatuan Pembangunan) sehingga Aceh 
dikenal sebagai basis PPP. 

b.   Pengalaman Dakwah A. Hasjmy
Ajakan pihak GOLKAR bagi A. Hasjmy sebagai Ketua MUI 
Aceh merupakan sesuatu yang dilematis. Pada satu sudut, jika 
ajakan GOLKAR dikabulkan  maka pihak GOLKAR tentu ber-
bangga hati, namun A. Hasjmyakan berhadapan dengan 
pihak ulama lain dan majoriti masyarakat Aceh yang tidak 
bersimpati kepada GOLKAR dan menyalurkan aspirasi poli-
tik mereka melalui PPP. Pada sudut yang lain, jika ajakan  
ajakan GOLKAR ditolak, maka akan menimbulkan kesan 
seolah-olah pihak ulama tidak mahu bekerjasama dengan 
penguasa (umarā’). Jika kesan ini muncul di mana kon-
disi Aceh waktu itu masih dalam konflik antara GAM dan 
pemerintah, maka boleh jadi A. Hasjmy dan institusi MUI 
akan dianggap tidak berpihak kepada pemerintah.  Kon-

98Heri Iskandar (pnyt.), 2003, hlm. 206-223, 237-242;  Bustanil 
Arifin, Pemilihan umum dan pembangunan daerah Aceh. Dlm. Badru-
zzaman Ismail et al., 1994, hlm. 25-28.  
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disi dilematis ini, pada waktu itu bukan  hanya dialami oleh  
A. Hasjmy, tetapi juga banyak ulama,  pemimpin  dan anggota 
masyarakat  lainnya yang merasa takut menolak ajakan pihak 
GOLKAR secara terang-terangan. Tambahan lagi GOLKAR secara 
nasional mendapat sokongan kuat  pihak ABRI (TNI) dan pegawai 
kerajaan.99 Kerjasama GOLKAR dengan ABRI (TNI) dan pegawai 
kerajaan membuat GOLKAR menjadi parti yang sangat kuat secara 
nasional sama ada dalam perlimen mahupun dalam pemerintahan. 

Terhadap kondisi politik yang dimainkan pihak GOLKAR, 
A. Hasjmy sebagai Ketua MUI Aceh menerima ajakan GOL-
KAR dengan sangat hati-hati. Ia mulai melibatkan diri dalam 
kempen GOLKAR pada  pilihan raya 1987. Mungkin muncul 
pertanyaan, mengapakah A. Hasjmy mahu menerima aja-
kan GOLKAR? Jawaban terhadap pertanyaan ini tentu A. 
Hasjmy yang lebih tahu. Namun, dengan memperhatikan kon-
disi pada waktu itu, dapat dikatakan bahawa penglibatan diri  
A. Hasjmy dalam kempen partai GOLKAR kerana situasi poli-
tik sudah menghendaki pendekatan  seperti itu. Pada waktu itu  
daerah yang tidak menyokong GOLKAR pembangunan akan 
terus tertinggal. Sebaliknya, daerah yang menyokong GOLKAR 
akan mendapatkan perhatian serius pihak pemerintah yang 
berkuasa terutama dalam bidang pembangunan. Untuk itu, A. 
Hasjmy sebagai ulama mahu menyokong pihak umara untuk me-
menangkan GOLKAR dengan harapan pemerintah memberikan 
perhatian yang lebih serius dalam pembangunan Aceh. Menurut 
Bustanil Arifin, pada waktu itu A. Hasjmy tidak mahu menyebut 

99Anon,  Siaran pers Yayasan LBH Indonesia memperingati HAM di 
Indonesia di tahun 1992. www/hamline.edu/basisdata/1992 (20 Janu-
ari 2008). Syamsuddin Haris menjelaskan bahawa sejak Orde Baru 
berkuasa Golkar sentiasa mendapat sokongan kuat pihak ABRI dan 
pegawai kerajaan. www/hamline.edu/apakabar/basisdata/1996  (20 
Januari 2008). 
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dirinya sebagai “orang GOLKAR” dan tidak pula menyokong PPP 
sepenuhnya. Bagi A. Hasjmy yang terpenting adalah parti mana 
yang  mahu bersungguh-sungguh membangun Aceh.100

Dalam pilihan raya 1987, A. Hasjmy mengajak rakyat untuk 
memilih GOLKAR dengan menggunakan gaya bahasa politik. 
Maksudnya, ia tidak secara langsung menyuruh rakyat untuk 
memilih GOLKAR, tetapi dalam kempennya selalu meneriak-
kan “hidup pancasila”, bukan sebagaimana lazimnya juru 
kempen GOLKAR yang sentiasa meneriakkan “hidup GOL-
KAR”. Gaya bahasa dakwah secara tidak langsung ini meru-
pakan sikap  berhati-hati A. Hasjmy terhadap irama politik 
GOLKAR sebagai parti penguasa. Sikap ini muncul kerana 
A. Hasjmy sebagaimana rakyat Aceh pada umumnya tahu 
bahawa kurangnya simpati rakyat terhadap GOLKAR, ker-
ana “kesalahan” pemerintah pusat sendiri  yang kurang 
memberikan perhatian terhadap Aceh berbanding daerah-
daerah lainnya di Indonesia. Kesan umum masyarakat, 
Aceh hanya dijadikan sebagai “sapi perahan”, semua hasil 
bumi Aceh dibawa pulang ke Jakarta manakala rakyat Aceh 
hidup dalam kemiskinan dan penderitaan, malah pemerin-
tah pusat mengirim beribu-ribu askar ke Aceh dengan ala-
san menjaga keamanan dan keutuhan wilayahnya, tanpa 
mengambil kira nasib rakyat.101 Tambahan lagi, pelbagai 
pengalaman menunjukkan bahawa banyak janji pemerin-
tah pusat terhadap Aceh belum sepenuhnya diwujudkan 
seperti janji-janji pada awal kemerdekaan, janji-janji keis-
timewaan Aceh dalam “Misi Hardi” dan janji pemberlakuan 
syari’at Islam.

100Bustanil Arifin, Pemilihan umum. Dlm. Badruzzaman Ismail et 
al., 1994, hlm. 25-28.

101Anon. 2007. Mengapa Aceh berontak. http/infokita.wordpress.
com/2007 (20 Januari 2008) 
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Sungguhpun A. Hasjmy begitu hati-hati dalam menyam-
paikan pesan  GOLKAR pada pilihan raya 1987 di mana 
ia tidak menyebut dirinya sebagai “orang GOLKAR” dan 
tidak meneriakkan “hidup GOLKAR”, namun kehadiran-
nya sebagai juru kempen GOLKAR dilihat dari segi metode 
dakwah boleh dipandang sebagai wujud aplikasi dacwah bi 
al-hikmah dalam bentuk bi lisān al-hāl. Meskipun, ia tidak 
secara tegas mengajak rakyat untuk memilih GOLKAR, 
namun kehadiran dirinya dalam barisan GOLKAR sudah 
cukup sebagai ajakan nyata supaya rakyat Aceh memilih 
GOLKAR. Hal ini dilakukan sekali lagi kerana ia menggan-
tungkan harapan supaya pemerintah yang sedang berkua-
sa mahu memberikan perhatian serius bagi pembangunan 
Aceh. Tambahan lagi, pengalaman menunjukkan bahawa 
kejayaan PPP di Aceh dalam pilihan raya 1977 dan 1982, 
ternyata tidak membawa “rahmat” bagi pembangunan 
Aceh, kerana PPP kalah bersaing secara nasional. Dacwah 
bi al-hikmah dalam bentuk bi lisān al-hāl yang dijalankan 
A. Hasjmy sebagai Ketua MUI Aceh, tanpa menafikan per-
anan Ibrahim Hasan dan berbagai pihak lainnya, mengikut 
Bustanil Arifin merupakan kontribusi berharga bagi kejayaan 
parti GOLKAR dalam pilihan raya 1987 di Aceh, meskipun 
dengan angka tipis (52%).102 

Kejayaan GOLKAR dalam pilihan raya 1987, membuka jalan 
bagi Gabenor Aceh, Ibrahim Hasan, untuk meminta penambah-
an bajet pembangunan Aceh pada pemerintah pusat. Pemerintah 
pusat pun mahu menambah anggaran pembangunan Aceh lebih 
besar, dari Rp. 80 milyar menjadi Rp. 600 milyar (meningkat 
750%). Dengan bajet yang begitu besar, Ibrahim Hasan mampu 

102Bustanil Arifin, Pemilihan umum. Dlm. Badruzzaman Ismail et 
al., 1994,  hlm. 27.
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“merubah wajah pembangunan Aceh” menjadi lebih baik. Banyak 
projek-projek besar yang berjaya dilaksanakan seperti pemban-
gunaan jalan raya dari Banda Aceh ke Meulaboh, pembangunan 
Krueng Aceh dan irigasi di seluruh Aceh, pembangunan industri, 
renovasi Masjid Raya Baiturrahaman, mewajibkan kemampuan 
baca al-Qur’ān bagi anak-anak selesai sekolah dasar di seluruh 
Aceh, menghidupkan adat-istiadat, dan sebagainya. Ringkas-
nya, patut diakui bahawa hampir semua program pembangunan 
Aceh yang diprogramkan oleh Ibrahim Hasan dapat dijayakan 
dengan baik, kerana mendapat sokongan dari  GOLKAR sebagai 
pemerintah berkuasa, kecuali masalah pemberontakan GAM.103 

Sokongan pemerintah pusat (GOLKAR) terhadap pembangu-
nan Aceh selepas pilihan raya 1987, meskipun tidak berjaya dalam 
menghadapi masalah GAM, semakin menambah keyakinan pihak 
GOLKAR untuk memperkukuh pengaruhnya di Aceh dalam meng-
hadapi pilihan raya 1992. Tambahan lagi, menjelang pilihan raya 
1992, Presiden Soeharto sebagai pucuk pimpinan GOLKAR men-
gunjungi Aceh untuk merasmikan projek-projek pembangunan. 
Tokoh-tokoh GOLKAR di Aceh dan Jakarta pun merasa gembira 
atas kejayaan ini. Sokngan dan kerjasama A. Hasjmy  sebagai Ket-

103Mengenai program-program pembangunan Aceh yang berjaya 
dilaksanakan oleh Ibrahim Hasan dapat dibaca dalam Heri Iskandar 
(pnyt.), 2003, hlm. 244-295. Khusus mengenai pemberontakan GAM, 
boleh dipandang gagal. Walaupun pemerintah pusat menambah ang-
garan pembangunan Aceh mencapai 750% dan Ibrahim Hasan berjaya 
memanfaatkan anggaran itu bagi pembangunan Aceh secara baik, na-
mun pada pada waktu yang sama, sejak 1989 pemerintah pusat mem-
berlakukan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer atau OJM yang mem-
bawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan rakyat Aceh, berupa 
pelanggaran HAM yang luar biasa. Hal ini jika dirujuk pada UU No. 5 
tahun 1974, dimana masalah keamaan Aceh  menjadi tanggungjawab 
pemerintah pusat (ABRI), maka kegagalan ini sebenanya adalah kegaga-
lan pemerintah pusat yang membawa kesan buruk bagi Ibrahim Hasan 
sebagai Gabenor Aceh.
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ua MUI Aceh dengan GOLKAR dalam kempen pilihan raya 1987  
tentu semakin diperkukuh dan dipertegas lagi dalam menghadapi 
pilihan raya 1992 dengan harapan GOLKAR (pemerintah pusat) 
akan terus menyokong pembangunan Aceh.104 Oleh itu, dacwah 
bi al-hikmah dalam bentuk bi lisān al-hāl yang dipraktikkan oleh 
A. Hasjmy dalam kempen pilihan raya 1987 dilakukan semakin 
nyata dan tegas untuk memberi sokongan atas kejayaan GOL-
KAR dalam pilihan raya 1992. Sebab, kejayaan GOLKAR dalam 
pilihan raya 1987 yang berimplikasi pada pembangunan Aceh 
dijadikan sebagai hujah oleh A. Hasjmy dan tokoh-tokoh GOL-
KAR  untuk memperoleh kembali sokongan rakyat dalam pili-
han raya 1992. Hal ini sesuai dengan penjelasan Marzuki Nyak-
man seperti berikut;

Dalam setiap kesempatan beliau (A. Hasjmy) menga-
takan bahawa sebagai ulama saya tidak berkampanye 
(berkempen), tetapi berdakwah iaitu saya (A. Hasjmy) 
harus (mesti) bicara menyampaikan yang benar, apa 
adanya. Kalau pada pemilu (pilihan raya) 1987 yang lalu 
(lepas) saya  (A. Hasjmy) tidak terang-terangan mengan-
jurkan memilih GOLKAR, maka pada pemilu (pilihan 
raya) sekarang (kini) ini (1992) saya (A. Hasjmy) secara 
terus terang menganjurkan agar rakyat Aceh memilih 
GOLKAR. Beliau (A. Hasjmy) mengatakan bahawa pe-
merintah Orde Baru sekarang (kini) ini terbukti telah 
banyak berbuat untuk kepentingan rakyat, untuk ke-
pentingan agama dan untuk kepentingan daerah. Oleh 
itu, beliau  (A. Hasjmy) menganjurkan agar rakyat Aceh 
menyokong pemerintah Orde Baru dan memilih GOL-

104Bustanil Arifin, Pemilihan umum. Dlm. Badruzzaman Ismail et 
al. 1994, hlm. 27.
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KAR dalam pemilu (pilihan raya) sekarang (kini).105

Kerja keras pihak GOLKAR dalam kempen pilihan raya 
tahun 1992, juga membawa kejayaan bagi parti ini di Aceh. 
Tanpa memandang kemungkinan adanya perilaku politik 
tidak sehat  yang dimainkan GOLKAR di belakang layar seba-
gaimana yang sering didakwa orang, GOLKAR berjaya mem-
peroleh suara pemilih di Aceh  menjadi 60% berbanding pili-
han raya tahun 1987 yang hanya memperoleh suara pemilih 
52%.106 Terhadap  kejayaan GOLKAR ini, bagimanapun juga 
tidak dapat dinafikan adanya peranan dakwah A. Hasjmy  
dalam bentuk dacwah bi lisān al-hāl untuk mengajak rakyat 
Aceh supaya tetap memilih  GOLKAR, kerana ia berharap 
supaya pemerintah pusat sebagai pucuk pimpinan GOLKAR 
mahu melanjutkan pembangunan Aceh, meskipun kondisi 
keamanan pada waktu itu benar-benar masih dalam keadaan 
perang antara GAM dengan ABRI. 

c.  Model Dakwah A. Hasjmy
Berdasarkan rekonstruksi pengalaman dakwah A. Hasjmy da-
lam menghadapi masalah politik GOLKAR di Aceh dan peran-
an A. Hasjmy sebagai juru kempen politik GOLKAR tersebut, 
maka hal ini jelas menunjukkan sebagai pelaksanaan “model 
dakwah umum” (dacwah cāmmah) yang dilakukan A. Hasjmy 
secara langsung di hadapan masyarakat umum. Kegiatan 
kempen ini mirip dengan kegiatan dakwah yang dinamakan 
“tabligh akbar” di mana “juru kempen” sebagai pelaku dakwah 
dalam konteks pilihan raya dengan bebas dapat menyampai-

105Marzuki Nyakman, Pak Hajmy, pencetus pembangunan kopelma 
Darussalam. Dlm. Badruzzaman Ismail et al. 1994, hlm. 86

106Heri Iskandar (pnyt.), 2003, hlm. 305.
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kan pesan politik, plan parti atau hal-hal lain di hadapan kha-
layak ramai. Secara umum kempen ini dilakukan secara mono-
logis dan terkadang ada juga “juru kempen” yang berkempen 
dengan bahasa yang boleh menimbulkan reaksi langsung  
pihak madcu sebagai sokongan atas apa yang disampaikan 
oleh “juru kempen”. Sejauh ini, belum didapatkan data men-
genai model dakwah lainnya yang mungkin pernah dilakukan 
A. Hasjmy dalam menghadapi masalah politik GOLKAR di Aceh.

5.3  Pengalaman Dakwah A. Hasjmy Menghadapi 
Masalah Kependidikan Aceh

5.3.1    Masalah Pendidikan di Aceh
Sebelum pencerobohan Belanda, Kerajaan Aceh Darussalam 
merupakan pusat ilmu pengetahuan di Asia Tenggara dengan 
sistem pendidikan tersendiri. A. Hasjmy, dalam beberapa tu-
lisannya menggambarkan bahawa sistem pendidikan dalam 
Kerajaan Aceh  selain berpusat dalam keluarga, juga berpusat 
di meunasah, rangkang, dayah, dayah Teungku Chik dan jami-
cah (universiti).107 Tujuan pendidikannya pun sudah ada se-

107Tingkatan pendidikan dalam Kerajaan Aceh Darussalam menurut 
A. Hasjmy adalah meunasah, rangkang, dayah, Dayah Teungku Chik, dan 
Jami’ah (universiti). Meunasah (madrasah; Arab) merupakan institusi 
permulaan yang  ada di tiap-tiap kampung dan boleh disetarafkan den-
gan Sekolah Dasar pada masa kini.  Hal-hal yang diajarkan di meunasah 
antaranya menulis, membaca huruf Arab, membaca al-Qur’an, cara be-
ribadah, akhlak, rukun Islam, rukun iman, tiap malam jum’at diajarkan 
menyanyi yang bernafaskan Islam. Buku pelajaran antaranya Kitab Peru-
kunan dan Risālah masāil al-muhtadīn. Menurut ketentuan Qanun Meu-
kuta Alam bahawa di tiap-tiap mukim  mesti didirikan satu masjid. Masjid 
sebagai pusat segala kegiatan umat, juga merupakan pusat pendidikan 
dalam mukim iaitu pendidikan tingkat menengah pertama (sekarang set-
araf dengan Madrasah Tsanawiyah). Kebanyakan murid terus mondok di 
masjid sehingga dirasa perlu membangun pondok di persekitaran masjid 
sebagai asrama yang dinamai rangkang sebagai institusi pendidikan ting-
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bagaimana yang dicita-citakan dalam Qanun Meukuta Alam, 
iaitu membina manusia-manusia yang sanggup menjadi sul-
tan, menteri, qadi, pegawai kerajaan dengan syarat-syarat 
yang ditetapkan dan untuk membina suatu umat yang sang-
gup menjalankan yang makruf dan menjauhkan munkar.108 

kat menengah. Pelajaran yang diajarkan di rangkang antaranya fiqh (hu-
kum Islam), ibadat, tauhid, tasawuf, sejarah Islam/umum dan Bahasa 
Arab. Buku-buku pelajaran ada yang berbahasa Melayu (Arab Jawi) ada 
pula yang berbahasa Arab. Dayah yang berasal  dari kata zawiyah (sudut) 
merupakan sistem pendidikan yang bermula dari sistem belajar menga-
jar di Masjid al-Haram. Dayah boleh disetarafkan dengan Madrasah Ali-
yah sekarang. Hampir di tiap-tiap mukim ada dibangun dayah. Terkadang 
dayah berpusat di persekitaran masjid bersama-sama dengan rangkang, 
namun kebanyakan dayah berdiri sendiri di luar persekitaran masjid.  Di 
dayah semua pelajaran  diajarkan dalam bahasa Arab. Ilmu-ilmu yang dia-
jarkan antaranya fiqh mu’amalah, tauhid, tasawuf, hadis, tafsir, geografi, 
sejarah, ilmu tata negara dan  Bahasa Arab. Ada juga dayah yang secara 
khusus menambah beberapa pelajaran lain seperti ilmu pertanian, ilmu 
pertukangan, ilmu perniagaan, ilmu kesehatan dan lainnya.  Dayah Te-
ungku Chik (Dayah Guru Besar) yang tekadang disebut juga Dayah man-
yang dan setaraf Akademi. Pelajaran yang diajarkan di Dayah Teungku Chik 
antaranya; Bahasa Arab, fiqh jināyat (hukum pidana), fiqh munakahah (hu-
kum perkahwinan), fiqh duwaly (hukum tata negara), sejarah Islam, seja-
rah negara-negara, ilmu mantiq, tauhid, filsafat, tasawwuf, akhlak, ilmu 
falak, tafsir, hadith dan lainnya. Ada juga Dayah Teungku Chik yang hanya 
mengajar ilmu-ilmu tertentu sahaja seperti ilmu hukum, ilmu tafsir dan 
ilmu hadith.  Khusus mengenai  jami’ah atau universiti ditubuhkan di ibu 
negara Kerajaan Aceh Darussalam (Banda Aceh), misalnya Jami’ah Baitur-
rahman yang menjadi satu kesatuan dengan Masjid Jami’  Baiturrahman. 
Ilmu-ilmu yang diajarkan mengikut beberapa fakulti; Fakulti Ilmu Tafsir 
dan Hadith, Fakulti  Kedokteran dan Kimia, Fakulti Ilmu Sejarah, Fakulti 
Ilmu Hisab, Fakulti Ilmu Politik, Fakulti Ilmu Eksakta, Fakulti Pertanian, 
Fakulti Hukum, Fakulti Filsafah, Fakulti Ilmu Pemerintahan, Fakulti Ilmu 
Perbendaharaan Negara, Fakulti Pertambangan, Fakulti Ilmu Bahasa 
Arab, Fakluti Ilmu Perbandingan Agama dan Fakulti Ilmu Peperangan (A. 
Hasjmy, 1978b, hlm. 66-69; A. Hasjmy, Banda Aceh Darussalam. Dlm. Is-
mail Suny et al., 1980, hlm. 209-214).  

108A. Hasjmy, 1978b, hlm. 64.
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Sebagai out-put dari sistem pendidikan ini, muncullah ulama-
ulama ternama di mana sebahagian karya mereka  masih ada 
sampai  hari ini. Namun, sejak pecah perang antara Kerajaan 
Aceh Darussalam dengan Belanda, kondisi pendidikan di Aceh 
mulai terjejas dan menimbulkan pelbagai masalah baru. Insti-
tusi-institusi pendidikan tradisonal yang sudah berkembang 
selama berabad-abad yang lampau menjadi tidak terurus, 
aktiviti belajar mengajar banyak yang terhenti dan “mati”. 
Antara sebab-sebabnya adalah; a. Para ulama dan santri turun 
ke medan jihad melawan Belanda sehingga banyak di antara 
mereka yang syahid dalam perang; b. Banyak institusi pendidi-
kan Islam seperti; meunasah, rangkang, dayah dan “universiti” 
yang dibakar oleh Belanda; c Banyak  kitab yang dimakan api  
dan dirompak oleh Belanda; d. Kegiatan belajar mengajar ter-
paksa dilakukan di hutan-hutan; siang hari ulama memimpin 
perang, malam hari mereka mengajar; e.  Kitab-kitab yang 
sempat dibawa atau disembunyikan di hutan-hutan banyak 
yang rosak.109 

Kondisi pendidikan yang carut-marut seperti itu —setelah 
ditangkapnya Sultan Alaiddin Muhammad Daud Syah, Tuanku 
Raja Keumala, Teuku  Panglima Polem Muda Perkasa Muham-
mad Daud dan pemimpin Aceh lainnya pada tahun 1903, serta 
adanya maklumat dari pihak Belanda  bahawa siapa sahaja yang 
mahu melaporkan diri tidak akan dihukum― menyebabkan ula-
ma-ulama yang sedang memimpin perang gerila bermesyuarat di 

109Alyasa’ Abubakar dan Wamad  Abdullah, Manuskrip Dayah Tanoh 
Abee kajian keislaman di Aceh pada masa kesultanan. Kajian Islam, No. 2, 
1992, hlm. 12; Hasbi Amiruddin, Ulama dayah pengawal agama masyarakat 
Aceh, Lhokseumawe, Nadiya Foundation, 2003, hlm. 21; Safwan Idris, 
Signifikansi keistimewaan Aceh bagi kesinambungan kebudayaan Aceh 
yang bernafaskan Islam.  Kajian Islam,   No. 1, 1990, hlm. 31; A. Hasjmy, 
1978b, hlm. 83.
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mana mereka mengambil keputusan bahawa sebilangan mereka 
dibolehkan melaporkan diri kepada penguasa askar Belanda agar 
dapat membangun kembali institusi pendidikan dayah yang telah 
hancur. Manakala sebilangan dari mereka ditetapkan untuk terus 
melanjutkan perang gerila melawan penceroboh Belanda. Selari 
dengan keputusan pemimpin perang gerila,  para ulama yang telah 
melaporkan diri pada penguasa askar Belanda, berusaha dengan 
sekuat tenaga  untuk membangun kembali  meunasah, rangkang 
ataupun dayah yang sudah hancur. 

Pembangunan institusi pendidikan, memang tidak dilarang 
oleh Belanda, namun pihak Belanda melakukan pengawasan 
yang sangat ketat dan intervensi yang sangat berlebih antaranya 
adalah menghadkan kurikulum rangkang atau dayah sama ada  
pelajaran atau kitab-kitabnya, yang boleh diajarkan hanya bahasa 
Arab, fiqih, tauhid, tasawwuf, akhlak, tafsir dan hadis; pelajaran 
yang ada hubungannya dengan politik seperti hukum tatanegara 
(fiqh duwaly) dilarang; jika seseorang pengajar memberikan ga-
gasan baru di dayah khususnya yang berhubungan dengan negara 
atau bangsa, maka ia akan didakwa oleh  sebagai komunis, ia akan 
dimasukkan dalam bilik kutupan atau dibuang ke luar Aceh seh-
ingga malah ada pula ulama yang terpaksa melarikan diri ke luar 
Aceh hingga ke Mekkah.110 Sebagai konsekuensi dari pengawasan 
yang ketat dan intervensi pihak Belanda, institusi pendidikan 
dayah tidak dapat menjalankan misinya secara optima sehingga 
tujuan pendidikan sebagaimana yang digambarkan dalam Qanun 
Meukuta Alam tidak tercapai.

Masalah semakin bertambah ketika  pihak Belanda sejak tahun 
1907 menubuhkan sistem pendidikan sekolah, seperti Volkschool 
(Sekolah Rakyat), Governement Inslandschool (Sekolah Dasar 
Negeri), HIS (Holland Inslandsche School), ELS (Eropesche Lager 

110Hasbi Amiruddin, 2003, hlm. 21; A. Hasjmy, 1978b, hlm. 85.
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School), dan MULO (Meer Unitgebreit Lager Onderwijs) untuk 
kepentingan pencerobohan. Rakyat biasa hanya diperkenankan 
belajar di Volkschool dan Governement Inslandschool. Manakala 
HIS, ELS dan MULO hanya diperuntukkan bagi anak-anak Belan-
da dan anak-anak Hulubalang sahaja.111 Sekolah-sekolah Belanda 
ini, bukan hanya melakukan diskriminasi dalam penerimaan mu-
rid, tetapi juga boleh dipandang sebagai sekolah sekuler, kerana 
kurikulumnya hanyalah pengetahuan dan keterampilan duniawi 
(pendidikan umum), pelajaran agama Islam hampir-hampir tidak 
diajarkan.112 Sistem sekolah Belanda yang sekuler ini  menyebab-
kan majoriti rakyat Aceh melarang anak-anaknya belajar di seko-
lah Belanda, kerana dikhawatirkan akan menjadi “kafir”. Kalau-
pun ada masyarakat Aceh yang mengizinkan anaknya belajar di 
sekolah Belanda, hanyalah anak-anak yang sudah berumur sepu-
luh tahun ke atas, setelah mereka memperoleh pendidikan agama 
di rumahnya.113  

Kenyataan tersebut, kemudian menjadi  pendokong bagi para 
pemimpin Aceh, sama ada dari kalangan Hulubalang dan ulama 
PUSA untuk mengembangkan sistem pendidikan madrasah, se-
bagai “sintesis” antara sistem pendidikan dayah dan sekolah. 
Dalam sistem pendidikan madrasah disamping diajarkan 
pelajaran agama, juga diajarkan ilmu-ilmu “umum” dengan 
mempergunakan bahasa Arab sebagai bahasa utama, selain 

111A. Hasjmy, 1978b, hlm. 103-104.
112Pada zaman Belanda sudah ada Undang-undang yang mem-

berikan kemungkinan pendidikan agama di sekolah umum. Sejumlah 
sekolah yang memakai sistem pendidikan Barat, diberikan sedikit 
sekali pelajaran agama. Hanya sebahagian kecil saja dari sekolah yang 
dibayar oleh kerajaan (kurang dari setengah peratus)  memberikan 
pelajaran agama Islam beberapa jam perminggu (Karel A. Steenbrink, 
Pesantren madrasah sekolah pendidikan Islam dalam kurun moderen, Ja-
karta; LP3ES, 1994, hlm. 24  dan 89).

113A. Hasjmy, 1985, hlm. 35.
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bahasa Melayu.114 Selain itu, pimpinan Muhammadiyah juga 
membangun HIS Muhammadiyah dan MULO Muhammadi-
yah di mana kurikulumnya sama dengan HIS dan MULO 
yang ditubuhkan Belanda, bahkan bahasa pengantarnya 
adalah bahasa Belanda. Hanya sahaja, dalam kurikulum 
Sekolah Muhammadiyah selain diajarkan pelajaran umum 
juga diberikan pelajaran agama. Antara hal yang terpenting 
lagi adalah di madrasah dan sekolah Muhammadiyah tidak 
diberlakukan sebarang diskriminasi dalam penerimaan mu-
rid. Sungguhpun begitu, madrasah dan sekolah Muham-
madiyah sentiasa dikawal  supaya tidak diajarkan hal-hal 
yang berhubungkait dengan politik.

Selain itu, masalah institusi pendididikan di Aceh sama 
ada sekolah Belanda, madrasah dan sekolah Muhmmadiyah 
bukan hanya terhad dari sudut jumlah, tetapi juga dari sudut 
institusi sinambungnya dalam erti selepas anak-anak mem-
perolehi kelulusan di sekolah Belanda, madrasah ataupun 
sekolah Muhammadiyah tidak ada lagi institusi pendidikan 
sebagai sinambungnya. Sebab, sekolah Belanda dan sekolah 
Muhammadiyah  di Aceh hanya setaraf MULO atau sama 
taraf dengan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Manakala 
institusi pendidikan madrasah hampir tidak ada institusi 
sinambungnya, kecuali hanya dua buah madrasah yang di 
situ didik calon guru, iaitu; Normal Islam Institute di Bireun 
dan MIM (Ma’had Iskandar Muda) di Lam Paku, Aceh Besar. 
Kedua institusi pendidikan ini, sama taraf dengan PGA (Pen-
didikan Guru Agama) 4 tahun, meskipun menurut A. Hasjmy 
dianggap setaraf dengan “Akademi”.115 Oleh itu, pada era 

114A. Hasjmy, 1978b, hlm. 99; Ismail Yakub, Gambaran pendidikan 
di Aceh. Dlm.  Ismail Suny   et al., 1980, hlm. 345-350.

115A. Hasjmy, 1978b, hlm. 99-101 
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pencerobohan anak-anak Aceh yang  ingin belajar ke taraf 
yang lebih tinggi mestilah hijrah ke luar Aceh seperti ke Me-
dan, Sumatara Barat atau Jawa; atau mereka terpaksa bela-
jar lagi di zāwiyah untuk memperdalam ilmu agama sahaja.

Ketika pencerobohan Jepun, kondisi pendidikan di Aceh juga 
tidak jauh berbeza dengan zaman Belanda. Jepun secara lahiriah 
memang tampak menyokong kewujudan institusi pendidikan Is-
lam di Aceh. Antara sokongan dimaksud ialah dengan pengang-
katan orang yang mengawasi pendidikan.116 Sungguhpun begitu, 
institusi pendidikan Islam tetap sahaja tidak berkembang seper-
timana yang diharapkan. Sebab, para guru sekolah dan madrasah 
bukan hanya dipaksa untuk bekerja dalam pemerintahan otoriter 
Jepun, tetapi juga institusi pendidikan Islam secara halus dibiar-
kan hidup bagaikan “kerakap di atas batu, mati enggan hidup tak 
mahu”.117 Tambahan lagi, banyak sekolah Belanda dirubah bentuk 
dan sistemnya menjadi Sekolah Desa (tempoh belajar tiga tahun) 
dan Sekolah Rakyat (tempoh belajarnya enam tahun). Sekolah 
MULO Belanda, satu-satunya di Banda Aceh, dirubah menjadi 
Sekolah Menengah (TYU GAKKO). Manakala sekolah Muham-
madiyah tidak lagi berfungsi, kerana semua guru dipaksa  men-
gajar di sekolah Jepun.  Para murid yang belajar di sekolah baru 
ini pun bukan hanya dipaksa belajar Bahasa Jepun, tetapi juga 
dipaksa mengikuti aturan yang  bercanggah dengan ajaran Islam 
seperti  para murid dipaksa menghadap ke arah matahari terbit di 
pagi hari sambil memberi penghormatan dengan cara membung-
kuk yang disebut keirei. Sekolah baru ini pun tidak berkualiti, ker-
ana peralatan pandidikan tidak mencukupi, rakyat berada dalam 
kondisi papa, harta benda mereka dirampas, bahkan mereka pun 

116S.M. Amin, Sejenak meninjau Aceh, Serambi Mekkah. Dlm. Is-
mail Suny et al., 1980, hlm. 67.

117A. Hasjmy, 1978b, hlm. 105.
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dipaksa bekerja bagi kepentingan Jepun.118 Kenyataan ini, kemu-
dian menjadi satu antara pelbagai sebab yang menimbulkan keben-
cian ulama dan rakyat Aceh untuk mengusir penceroboh Jepun.

Ketika Indonesia sudah merdeka, pendidikan di Aceh mulai 
“membaik” dalam erti sudah berada dalam suasana “merdeka” se-
hingga banyaklah madrasah dan sekolah swasta dijadikan sebagai 
madrasah dan sekolah negeri dibawah pentadbiran negara. Na-
mun, sejak awal kemerdekaan hingga meletusnya pemberontakan 
DI/TII Aceh (1953) ―sejauh penyelidikan ini― pihak pemerin-
tah hampir-hampir tidak membangun  institusi pendidikan baru 
di Aceh, kecuali sejak tahun 1951 pemerintah hanya merubah 
nama  sejumlah madrasah dan sekolah yang sedia ada119 serta 

118Nourouzzaman Shiddiqi,  The Role of  ulama’ during the japanese 
occupation  of Indonesia 1942-145, M.A. thesis , Montreal: McGill Uni-
versity, 1975, hlm. 112-117; Ismail Yakub, Gambaran pendidikan di 
Aceh. Dlm. Ismail Suny et al., 1980,  hlm. 361-362. 

119Pada awal-awal kemerdekaan (1946) sejumlah madrasah yang 
sedia ada di bawah pentadbiran swasta (ulama-ulama) banyak yang 
diserahkan secara rasmi di bawah pentadbiran negara (Pemerintah 
Daerah Aceh), yang dalam hal ini ditugaskan Jawatan Agama untuk 
mengurusinya. Hal ini dikuatkuasakan dengan piagam yang bernama 
Kanun Penyerahan Sekolah-sekolah Agama kepada Pemerintah. Pelbagai 
madrasah yang tadinya mempunyai bermacam nama dibuat nama 
khas yang seragam. Madrasah Ibtidaiyah dirubah namanya menjadi 
SRIN (Sekolah Rendah Negeri Islam) yang tempoh belajarnya tujuh 
tahun dan SR (Sekolah Rakyat) dirubah menjadi SD (Sekolah Dasar). 
Selain SRIN ada juga SRI (Sekolah Rendah Islam) yang swasta, iaitu 
pelbagai madrasah yang oleh pengurusi tidak diserahkan kepada pe-
merintah. Enam tahun kemudian, SRIN secara rasmi dimasukkan 
dalam formasi Departemen Agama menesuri Surat Keputusan (SK) 
Menteri Agama 24 Desember 1952 No. 43. Selanjutnya, Madrasah 
Thanawiyah dirubah nama menjadi SMI (Sekolah Menengah Islam) 
dan dalam tahun 1949 Madrasah Aliyah dirubah nama menjadi SMIA 
(Sekolah Menengah Islam Atas) yang kemudian dirubah lagi menjadi 
SGHA (Sekolah Guru dan Hakim Agama) selari dengan SK Menteri 
Agama No.5/1951. Perubahan juga dilakukan terhadap Normal Islam 
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memberikan “pengiktirafan” untuk diajarkan pelajaran agama 
di sekolah di bawah pentadbiran Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan dan pelajaran umum di pelbagai madra-
sah  di bawah pentadbiran Departemen Agama.120 Bezanya, 
pelajaran agama di sekolah hanya sedikit berbanding pela-
jaran umum. Sebaliknya, pelajaran umum di madrasah leb-
ih sedikit berbanding pelajaran agama. Selain itu, institusi 
pendidikan sekolah dalam semua tingkatannya sangatlah 
sedikit berbanding institusi pendidikan dayah dan madrasah. 
Adapun perguruan tinggi  belum dibangun walau satupun.  

5.3.2   Pengalaman Dakwah A. Hasjmy
Sebagai daci yang peka terhadap kondisi pendidikan Aceh, 
maka sejak  tahun 1936/1937  A. Hasjmy muda sudah meli-
batkan diri dalam pembaharuan pendidikan di Aceh. Selain 
mengajar, kerjasama dengan Teungku Abdul Wahab, pimpi-
nan Perguruan Islam Seulimum (PIS), dan bebarapa kawan-
nya alumni Madrasah Thawallib Padang Panjang terus dirajut 
secara baik untuk melakukan pembaharuan kurikulum PIS 
sehingga pada waktu itu PIS berjaya diperbaharui yang dib-

Institut di Bireun menjadi SMI (Sekolah Menengah Islam), SGI (Seko-
lah Guru Islam) yang kemudian dipindahkan ke  Banda Aceh dan akh-
irnya dirobah lagi menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama) menerusi 
SK Menteri Agama bertarikh 14 Ogos 1951, No. G/II/4/10491 (A. 
Hasjmy, 1978b, hlm. 107-108). Pada penghujung tahun 1950, SMP 
(Sekolah Menengah Pertama) di Aceh hanya tujuh buah dan SMA 
(Sekolah Menengah Atas) hanya satu buah. Pada tahun 1951 Seko-
lah Guru A (tempoh belajar 6 tahun) dan Sekolah Guru B  (tempoh 
belajar 4 tahun) hanya ada di Kutaradja dan Takengon dan beberapa 
KPKPKB (Kursus Pengantar Kursus Pengajar Kewajiban Belajar).  
SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) hanya ada satu buah 
di Sigli (Komisi Redaksi, 1969,  hlm. 335-338). 

120Ismail Yakub, Gambaran pendidikan di Aceh. Dlm. Ismail Suny 
et al., 1980, hlm. 364.
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abahagi kepada dua tingkatan, iatu  Ibtidaiyah dan Thanawi-
yah. Kurikulumnya dibina hampir sama dengan kurikulum 
Madrasah Tawallib Padang Panjang dan Perguruan Muslim 
Bukit Tinggi.121 Begitu juga, ketika ia melanjutkan belajar  
ke Sumatera Barat  dalam tahun 1938, cita-cita untuk mem-
bangun pusat pengembangan ilmu di Aceh semakin menga-
kar dalam batinnya. Kemudian cita citanya ini yakni keingi-
nan untuk membangun institusi Seulawah Jantan Institut 
di Aceh ditulis dalam novelnya Melalui jalan raya dunia.122 
Akan tetapi, perhatian  A. Hasjmy dalam bidang pendidikan 
secara lebih serius dan nyata dilakukan  ketika ia sudah di-
angkat sebagai Gabenor Aceh dan masa-masa sesudahnya.

Perhatian A. Hasjmy dalam bidang pendidikan didasar-
kan pada keyakinannya bahawa menuntut ilmu merupakan 
suatu perintah Allah dan Rasul-Nya. Ia juga sedar bahawa 
kemunduran Aceh dalam segala bidang merupakan akibat 
dari pencerobohan dan perang yang hampir-hampir tiada 
henti. Dalam menghadapi kemunduran itu sekaligus sebagai 
langkah strategis mencapai kejayaan Aceh kembali, Aceh per-
lu dijadikan lagi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebu-
dayaan Islam.123 Menurut A. Hasjmy, masyarakat Aceh akan 
memperoleh kejayaannya dengan menguasai berbagai bidang 
ilmu pengetahuan dan hal itu tentu sangat berhajat kepada 
pembangunan pendidikan. Ilmu pengetahuan yang dimak-
sudkan di sini  bersifat syumul dalam erti  semua ilmu, tanpa 
membezakan apa yang sering diperkatakan orang antara 
“ilmu agama Islam” dan “ilmu umum”. Sebab, dalam pandan-

121A. Hasjmy, 1985, hlm. 53. 
122A. Hasjmy, Melalui jalan raya dunia, Jakarta: Bulan Bintang, 

1978c, hlm. 125-129. Buku novel ini pertama kali diterbitkan oleh In-
dische Dukkerij, Medan pada tahun 1938. 

123Anon. Memoar, Tempo, 26 Januari 1991, hlm. 66



~  318  ~

gan A. Hasjmy semua ilmu adalah ilmu Islam. Tambahan lagi, 
Islam tidak pernah mengakui bahawa ada ilmu yang bukan 
ilmu Islam. Semua ilmu diperlukan sebagai syarat mutlak 
untuk mencapai kebahagian di dunia dan di akhirat, kecuali 
ilmu yang dengan nas pasti dinyatakan terlarang seperti ilmu 
sihir. Dalam Islam hanya ada pembidangan ilmu dan terserah 
kepada setiap orang untuk memilih bidang mana yang hen-
dak dipelajari secara lebih mendalam sesuai dengan bakat 
yang dimilikinya.124 

Selain itu, hasil bacaan yang mendalam mengenai sejarah 
Aceh juga memberikan kesedaran pada A. Hasjmy bahawa 
kemajuan Aceh  pada zaman keemasannya (Abad ke XVI) se-
bagai sebuah negara besar merupakan bahagian yang tidak 
dapat dipisahkan dari peranan pusat-pusat pendidikan 
seperti Zawiyah Cot Kala, Zawiyah Blang Pria, Universiti 
Baiturrahman dan lain-lainnya yang bertugas mendidik dan 
memproduksi ulama-ulama sebagai rijā al-dacwah (pejuang 
dakwah) yang menguasai bermacam-macam cabang ilmu 
pengetahuan.125 Perintah Allah dan Rasul-Nya tentang kewa-
jiban menuntut ilmu pengetahuan serta sejarah kemajuan Is-
lam, terutamanya di Aceh dijadikan sebagai pendokong oleh  
A. Hasjmy untuk membuat perancangan dan memberikan 
perhatian penuh bagi pembangunan pendidikan di Aceh. 

124A. Hasjmy, Konsepsi ideal Darussalam. Dlm. Komisi Redaksi, 
1969, hlm. 72.

125Menurut A. Hasjmy, tanpa adanya pusat-pusat pendidi-
kan yang bertugas mendidik dan memproduksi ulama-ulama yang 
menguasai bermacam cabang ilmu pengetahuan, Aceh tidak akan 
pernah mempunyai negara yang teratur, pemerintahan yang sta-
bil, ekonomi dan kewangan yang kuat, angkatan perang yang ga-
gah perkasa dan kebudayaan yang bernilai “langit” dan “bumi”, 
bahkan tidak akan pernah menjadi “Lima Besar Islam” (Lima 
Besar Kerajaan Islam) di abad XV (A. Hasjmy, 1985, hlm. 538).
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Hal ini juga disokong oleh saranan ulama, “konsepsi prin-
sipil bijaksana” dan kandungan “ikrar  Lamteh” mengenai  
pembangunan Aceh dalam erti luas. 

Perhatian A. Hasjmy sebagai Gabenor Aceh dalam bidang 
pendidikan bukan hanya setakat pencetus idea pembangunan 
pendidikan Aceh secara menyeluruh atau yang dinamakan “Kon-
sepsi Pendidikan Darussalam”,  tetapi juga secara aktif membuat 
perancangan, mendakwahkan dan berupaya mewujudkan idea 
pembangunan pendidikan bersama-sama dengan para pemimpin 
Aceh lainnya dengan memohon sokongan dan bantuan dari ber-
bagai pihak; ulama, tentera, pegawai kerajaan, pengusaha (orang 
kaya) dan semua lapisan masyarakat Aceh serta pemerintah 
pusat. Bagi A. Hasjmy pembangunan pendidikan secara menye-
luruh bukan hanya sebagai dacwah bi al-hāl dalam upaya meredam 
pemberontakan DI/TII Aceh selari dengan “ikrar Lamteh”, tetapi 
juga  sebagai dacwah bi al-hāl untuk mencerdaskan masyarakat 
Aceh dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan, membina ma-
nusia yang bertaqwa kepada Allah, berjiwa besar, berpengetahuan 
luas dan berbudi luhur sehingga rakyat Aceh akan memperoleh 
kejayaannya kembali. 

Sebagai langkah awal untuk mendakwahkan dan mewujudkan 
idea pembangunan pendidikan secara menyeluruh tersebut, pada 
1 Pebruari 1958 diadakanlah mesyuarat penting di Aula PEP-
ERDA. Mesyuarat ini dihadiri oleh A. Hasjmy sebagai Gabenor, 
Syamaun Ghaharu sebagai PEPERDA (Penguasa Perang Daerah 
Aceh) dan tokoh-tokoh Aceh lainnya. Tujuan mesyuarat ini se-
lain untuk mengajak dan memperoleh kesamaan pandangan dan 
kebulatan tekad para pemimpin dalam pembangunan Aceh se-
lari dengan situasi konflik yang sedang dihadapi, juga berupaya 
merumuskan haluan atau polisi (policy) pembangunan pendidi-
kan Aceh secara menyeluruh. Antara  keputusan bulat yang di-



~  320  ~

capai dalam mesyuarat ini adalah perlu dibangun dengan segera 
sebuah “pusat pendidikan” di ibu kota Daereh Istimewa Aceh, 
yang dinamakan “Kopelma Darussalam” (Kota Pelajar dan Ma-
hasiswa Darussalam), kemudian di tiap-tiap Kabupaten (Negeri) 
dan Kecamatan (bahagian negeri) di seluruh Aceh masing-masing 
akan dibangun “Perkampungan Pelajar”  dan “Taman Pelajar”.126 
Inilah yang akan menjadi fokus pembahasan selanjutnya dalam 
mengungkap pengalaman dakwah A. Hasjmy dalam menghadapi 
masalah pendidikan di Aceh.

a.   Pembangunan “Kopelma Darussalam” 
Untuk melaksanakan idea besar tersebut, dibentuklah badan-
badan pelaksananya seperti YDKA (Yayasan Dana Kesejahter-
aan Aceh) dan KPKD (Komisi Pencipta Kopelma Darussalam). 
Perlu ditegaskan di sini, bahawa pada awal pembangunan 
“Kopelma Darussalam” kondisi Aceh masih dalam kondisi 
pemberontakan DI/TII Aceh sehingga pada waktu itu di 
Aceh ada dua penguasa, iaitu PEPERDA  dan Gabenor Aceh. 
Khusus YDKA dibentuk oleh  Syamaun Ghaharu sebagai Pen-
guasa Perang Daerah Aceh (PEPERDA) pada 26 March 1958 
yang pusatnya di Banda Aceh dibawah pimpinan Muhammad 
Husin. YDKA ini bergerak untuk mencari dana pembangunan 
Aceh sehingga YDKA mempunyai cawangannya di tiap-tiap 
Kabupaten, Kecamatan di Aceh dan tempat-tempat lain yang 
dianggap perlu. Tugas utamanya adalah mencari dana untuk 
segala bidang kesejahteraan (pendidikan, agama, kesehatan, 
sosial dan sebagainya), tetapi untuk tahap pertama diutama-
kan bagi pembangunan pendidikan, khasnya pembangunan 
“Kopelma Darussalam”.127 

126Komisi Redaksi, 1969, hlm. 71.
127Untuk memperkuat masalah dana, Syamaun Ghaharu sebagai 
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Adapun KPKD yang dibentuk pada 9 Jun 1958 dipimpin 
langsung oleh A. Hasjmy sebagai Gabenor Aceh. KPKD ini 
mempunyai orientasi yang sama dengan YDKA dalam up-
aya membangun pendidikan Aceh secara menyeluruh. Tu-
gas utama KPKD antaranya adalah; a. merencanakan idea 
(membuat plan) bagaimana seharusnya bentuk, isi (kand-
ungan), jiwa dan semangat pembangunan “Kopelma Darus-
salam”, melengkapi kreasi yang megah dan agung tentang 
pembangunan yang modern (moden) secara arsitektur (ber-
nilai seni) dan historis (sejarah); b. Memberi penerangan 
kepada rakyat guna kelancaran pelaksanaan pembangunan 
Darussalam; c. Menggali dukumen-dokumen sejarah Aceh.

Sebagai Gabenor dan pimpinan KPKD A. Hasjmy ser-
ing mengadakan diskusi atau musyuarat bukan hanya 
untuk menciptakan idea, sistem, jenis sekolah, tahapan 
pembangunan, program pengembangan, pemberian nama 
kampus dan institusi perguruan tinggi selari dengan seja-
rah Aceh, tetapi juga mengatur strategi untuk mengajak 
rakyat Aceh dan di luar Aceh supaya memberikan sokon-
gan penuh dalam pembangunan “Kopelma Darussalam”, 
“Perkempungan Pelajar”  dan “Taman Pelajar”.  Sebab, 
adanya sokongan rakyat dan semua pihak merupakan 
modal utama dalam perwujudan pembangunan ini. Kes-
edaran akan perlunya sokongan rakyat, maka A. Hasjmy 
pun menugaskan seluruh anggotanya untuk melakukan 
penerangan (dakwah) kepada segenap lapisan masyarakat, 
dengan mempergunakan semua sarana yang ada. Antaran-
ya melalui mesyuarat umum, ceramah-ceramah, RRI (Ra-

Peperda, juga mengambil langkah jitu, iaitu melakukan “perdagangan 
barter” antara Aceh dengan Singapura dan Pulau Pinang. Keuntun-
gannya diperutukkan bagi pembangunan “Kopelma Darussalam” (A. 
Hasjmy, 1985, hlm. 541).
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dio Republik Indonesia) Banda Aceh, sekolah-sekolah, 
di tempat-tempat upacara dan di pelbagai kesempatan. 
Bahkan dalam perjalanan selanjutnya lagu “Mars Darus-
salam” dan lagu “Hari Pendidikan” ciptaan T. Djohan, 
Chalid Ibrahim, P. Harahap, Anzib dan T. Rajeuk, diminta 
supaya dinyanyikan di sekolah-sekolah, tempat upacara 
atau di pelbagai kesempatan di pelosok Aceh. Semua ini 
diperlukan untuk mengajak masyarakat sekaligus mem-
bangkitkan jiwa, semangat dan ghairah kerja mereka da-
lam pembangunan pendidikan Aceh secara menyeluruh. 128 

Selepas mengadakan persiapan-persiapan seperlunya, 
termasuk penetapan lokasi pembangunan “Kopelma Dar-
ussalam”, pembuatan plan lokasi memperoleh persetujuan 
Biro Planologi Jakarta sambil membangkitkan semangat 
rakyat, maka pada 17 Ogos 1958 dilakukanlah peletakan 
batu pertama pembangunan tugu “Kopelma Darussalam” 
oleh Menteri Agama Mohd Ilyas atas nama Pemerintah 
Pusat yang sengaja dijemput hadir oleh A. Hasjmy sebagai 
Gabenor Aceh. Tiga hari kemudian (pada 22 Ogos 1958) 
dibentuk juga Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Ekono-
mi (P3FE) selari dengan Surat Keputusan Menteri Pen-
didikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. I/S/Atjeh/1958 
sebagai fakulti pertama di “Kopelma Darussalam”. Pada 
tarikh 24 Ogos 1958 dilakukan juga peletakan batu perta-
ma pembangunan gedung pertama oleh Menteri Pendidi-
kan dan Kebudayaan, Prijono.129 

Pembangunan gedung Fakulti Ekonomi (FE) tersebut yang 
boleh dipandang sebagai dacwah bi al-hāl semakin memperkukuh 

128Komisi Redaksi, 1969, hlm. 92-93 dan 101-104.
129Marzuki Nyak Man, Suka duka pembangunan Kopelma Darus-

salam. Dlm.  Komisi Redaksi, 1969, hlm. 54. 
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semangat masyarakat Aceh sehingga secara keseluruhan mereka 
pun memberikan tanggapan yang luar biasa. Sumbangan dana 
pembangunan bukan hanya diberikan oleh kaum hartawan, tetapi 
juga oleh rakyat umum. Bahkan tentera, polis, pegawai kerajaan, 
pelajar dan rakyat Aceh pada umumnya datang berbondong-bon-
dong ke “Kopelma Darussalam” untuk bergotong royong mem-
buat jalan, meratakan tanah, dan sebagainya.130 Ainal Mardhiah 
Ali, seorang tokoh wanita yang aktif dalam pembangunan “Ko-
pelma Darussalam” mengatakan seperti berikut;

Setiap kali saya datang ke kampus (Kopelma Darussalam), 
sering saya terharu menyaksikan rakyat yang datang dari 
berbagai pelosok dengan truk tua (trak lama) memikul 
cangkul, skrup dan parang. Mereka tak peduli hujan, badai, 
dan panas. Keringat bercucuran di tubuhnya. Sesungguh-
nya ini, benar-benar sebuah pekerjaan yang tulus ikhlas 
berdasarkan kepercayaan mereka kepada pencetus idea  
(A. Hasjmy) yang ikhlas pula. Saya berani bertaruh, tanpa 
kharismatik seorang pemimpin tak mungkin rakyat men-
gorbankan segala tenaganya.131  

Selain itu, di luar Aceh seperti di Medan, Jakarta, Band-
ung dan Yogyakarta, juga dibentuk BAPA (Biro Asistensi 
Propinsi Aceh)132 oleh A. Hasjmy. BAPA ini dipimpin lang-
sung oleh pemuda-pemuda  Aceh yang sedang belajar di 
kota-kota tersebut. Tugas utama BAPA adalah mencari dan 
mengajak tenaga pengajar (pensyarah atau guru) supaya 

130A. Hasjmy, 1985, hlm. 541. 
131Ainal Mardhiah Ali, Prof. Ali Hasjmy, bapak untuk semua. Dlm. 

Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 240. 
132A. Muin Umar, Prof. Ali Hasjmy yang kukenang. Dlm. Badruzza-Dlm. Badruzza-

man Ismail et al., 1994, hlm. 322.
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bersedia mengajar di Aceh sekaligus mengurus pengangka-
tannya sebagai pegawai kerajaan di Departemen Pendidi-
kan atau di Departemen Agama. Pemerintah Daerah Aceh 
(Gabenor) akan memberikan biaya perjalanan ke Aceh 
(kalau pihak Departemen Pendidikan atau Departemen 
Agama tidak mempunyai biaya untuk itu).  Dengan cara 
ini tenaga pengajar dapat diperoleh secara bertahap.133 
Akhirnya, pada 2 September 1959  diadakanlah acara per-
asmian “Kopelma Darussalam” yang ditandai dengan pem-
bukaan selubung tugu “Kopelma Darussalam” sekaligus 
perasmian Fakulti Ekonomi sebagai fakulti pertama yang 
dibangun di “Kopelma Darussalam” yang kemudian men-
jadi fakulti pertama dalam lingkungan Universitas Syiah 
Kuala (Unsyiah).134 Perasmian ini dilakukan oleh Presiden 
Soekarno yang dihadiri oleh para pemimpin, tokoh, ulama 
dan masyarakat Aceh serta para menteri dan duta besar 
negara-negara sahabat. 

Dalam acara perasmian “Kopelma Darussalam” tersebut 
didakwahkan juga oleh A. Hasjmy sebagai Gebenor Aceh 
dan Ketua KPKD mengenai  landasan sejarah dancita-cita 
pembangunan “Kopelma Darussalam” dengan harapan 
akan memperoleh sokongan penuh dari pihak pemerintah. 
Antara ucapannya itu seperti berikut; 

Kami yakin seyakin-yakinnya bahawa kemajuan Aceh 

133A. Hasjmy, 1985, hlm. 542. 
134Pimpinan (Dekan) Fakulti Ekonomi sejak perasmiannya pada 2 

September 1959 hingga akhir tahun 1962 dijabat oleh  Teuku Iskan-
dar. Fakulti Ekonomi ini pada awalnya secara administratif merupakan 
cawangan USU Medan selari dengan Surat Keputusan Menteri Pendidi-
kan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 3328/S tarikh 12 Januari 1959 
(Komisi Redaksi, 1969, hlm. 161).  
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di zaman gemilangnya, bukanlah semata-mata kera-
na angkatan perangnya yang kuat dengan rakyatnya 
yang gagah berani dan bukan pula lantaran (kerana) 
Kerajaan (Kerajaan Aceh Darussalam) dengan  pe-
merintahannya yang teratur, tetapi di samping itu 
yang terutama sekali ialah kerana Aceh ketika itu 
merupakan sumber ilmu pengetahuan dengan para 
sarjananya yang terkenal (masyhur) ke berbagai be-
nua. Kerajaan dengan ilmu pengetahuan kala itu ber-
bimbingan tangan dengan seteguh-teguhnya, seper-
ti dilambangkan oleh kalimat-kalimat yang menjadi 
semboyan di masa itu, dan yang kita pergunakan 
untuk semboyan “Darussalam” di masa ini, yakni; 
Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kua-
la.135 Didorong (didokong) oleh rasa kesedaran yang 
demikian, kesedaran yang hendak menjadikan Aceh 
kembali jaya dan berbahagia sebagai suatu bahagian 
yang penting dari Negara Republik Indonesia, maka 
diusahakanlah membangun “Kota Pelajar/Mahasiswa 
Darussalam” ini, yang diharapkan kelak di kemudian 
hari akan menjadi mata air ilmu pengetahuan, yang 
dapat mendarmabaktikan kepada bangsa dan negara 
serta dapat menjelma jadi cermin dari Ketuhanan 
Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Persatuan, Ker-
akyatan dan Keadilan Sosial.136 

Presiden Soekarno pun menyambut baik upaya pembangunan 
“Koplema Darussalam”. Dalam perasmian itu selain membuka 

135Ungkapan pepatah Aceh ini akan dijelaskan kemudian dalam 
pembahasan mengenai pengalaman dakwah A. Hasjmy dalam mengh-
adapi masalah budaya Aceh. 

136Komisi Redaksi, 1969, hlm.107.
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kain selubung dan menulis ungkapan “tekad bulat melahirkan 
perbuatan nyata Darussalam menuju kepada pelaksanaan cita-
cita” di atas batu pualam, Presiden Soekarno juga menyampaikan 
alu-aluan sebagai sokongan dan harapan bagi “Kopelma Darus-
salam” dalam   mewujudkan cita-cita rakyat Aceh. Hal ini dapat 
dilihat dalam pernyataannya seperti berikut;

Dengan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa 
saya menyatakan, bahwa (bahawa) pada tanggal (tarikh) 28 
Safar 1379 (2 September 1959) telah dibuka dengan resmi 
di Banda Aceh; Kota Pelajar/Mahasiswa Darussalam Pusat 
Pendidikan di Daerah Aceh sebagai lambang iklim damai 
dan suasana persatuan dan kesatuan, sebagai hasil kerjasa-
ma antara rakyat dan para pemimpin Aceh, sebagai modal 
pembangunan dan kemajuan bagi Daerah Aceh khususnya 
dan seluruh Indonesia umumnya. Mudah-mudahan Tuhan 
Yang Maha Kuasa memberkati Kota Pelajar/Mahasiswa 
Darussalam ini, agar tercapai cita-cita putera Aceh untuk 
membawa masyarakat Aceh kepada kemajuan dan meny-
iapkan putera Aceh menjadi pendukung (pendokong) dan 
dan pencipta kejayaan Negara Republik Indonesia.137 

Sebulan selepas acara perasmian tersebut dietapkan 
dan diistiharkan juga oleh A. Hasjmy bahawa 2 Septem-
ber merupakan “Hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh” 
(Hardikda) selari dengan SK Gabenor Aceh bertarikh 5 Ok-
tober 1960 No. 90/1960. Hardikda ini kemudian diraya-
kan setiap tahunnya di seluruh Aceh.138 Namun, semua itu 
bukan bermakna usaha  pembangunan “Kopelma Darus-

137A. Hasjmy, 1985, hlm. 543 dan 549. 
138Komisi Redaksi, 1969, hlm. 108.   
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salam” sudah selesai, terutamanya pembangunan institusi 
pengajian tinggi. A. Hasjmy, Syamaun Ghaharu dan para 
tokoh Aceh lainnya terus bekerja keras untuk menjalankan 
misi dakwah bagi pembangunan “Kopelma Darussalam” se-
bagai pusat pendidikan di Aceh, terutamanya lagi sebagai 
pusat pendidikan tinggi seperti Universitas Syiah Kuala 
(Unsyiah), IAIN ar-Raniry,  Dayah Manyang Teungku Chik 
Pante Kulu dan Akademi pemerintahan Dalam Negeri. 
Untuk melengkapi pengalaman dakwah A. Hasjmy dalam 
pembangunan “Kopelma Darussalam”, maka di sini akan 
diungkapkan juga peranannya dalam pembangunan mas-
ing-masing institusi pengajian tinggi ini. 

 1).   Pembangunan Universitas Syiah Kuala 
Peranan A. Hasjmy dan Syamaun Ghaharu, tanpa me-

nafikan tokoh-tokoh Aceh lainnya dan masyarakat pada 
umumnya, dalam pembangunan “Kopelma Darussalam” 
boleh dipandang cukup besar sama ada dalam erti pem-
bangunan fizikal mahupun  pentadbiran sebagai wujud 
pengiktirafan dari pihak kerajaan. Pada waktu peras-
mian  “Kopelma Darussalam” , fakulti yang sudah diban-
gun hanyalah “Fakulti Ekonomi” (FE). Pembangunan “FE” 
sebagai fakulti pertama di “Kopelma Darussalam” yang di-
dasarkan atas pertimbangan sejarah  bahawa rakyat Aceh 
suka berdagang belumlah cukup untuk diiktiraf sebagai 
sebuah universiti. Sebab, pada waktu itu untuk diiktiraf 
sebagai  suatu universiti sekurang-kurangnya mesti ada 
tiga fakluti. 

Selanjutnya, pembangunan “Kopelma Darussalam” te-
rus dikembangkan oleh A. Hasjmy sama ada sebagai Ga-
benor Aceh, Ketua Pengurusi KPKD atau Ketua Umum 
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Pengurusi YDKA dalam stail baru139 dan Syamaun Ghaharu 
(PEPERDA) beserta seluruh anggota dan rakyatnya. Dalam 
upaya mewujudkan Unsyiah sebagai bahagian dari pem-
bangunan “Kopelma Darussalam”, maka pada 9 Januari 
1960 berdasarkan hasil mesyuarat dibentuklah Panitia 
Persiapan Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu 
Peternakan (P3FKHIP). Dengan terbentuknya P3FKHIP 
ini, Syamaun Ghaharu (Ketua Umum) dan A. Hasjmy  (Wa-
kil Ketua Umum) yang dibantu anggotanya terus menjalin 
komunikasi dengan pemerintah pusat, khasnya Menteri 
PK (Pendidikan dan Kebudayaan) di Jakarta. Menteri pun 
mengirim “Komisi Teknis” ke Banda Aceh untuk menin-
jau pelbagai persiapan bagi pendirian FKHIP (Fakultas 
Kedokteran Hewan dan Ilmu Peternakan). Hasilnya, pada 
17 September 1960 selari dengan Surat Keputusan Men-
teri PK No. 79966/UU berdirilah FKHIP yang kemudian 
pada 17 Oktober 1960 dirasmikan oleh Dirjen Pendidikan 

139Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Penguasa Perang Daerah 
Istimewa Aceh   Komisi Pencipta Pencipta Kota Pelajar/Mahsiswa Dar-
ussalam bertarikh 10 Ogos 1960 No. 2/II/KPTS/KPKD/60, organisasi 
KPKD diperbaharui. Pembaharuan ini dilakukan selepas memperhatikan 
bahawa pembangunan Kopelma Darussalam semakin meluas serta bidang 
usaha dan tugas KPKD semakin banyak. Namun,  Gabenor Aceh A. Hasjmy 
tetap sebagai Ketua KPKD. Atas pertimbangan bahawa untuk kelancaran, 
kesempurnaan dan ketertiban jalannya usaha yang lebih besar dalam 
melaksanakan plan  Tri Karya Bhakt” yang meliputi usaha pengisian oto-
nomi yang seluas-luasnya dan pembangunan Daerah Istimewa Aceh da-
lam segala bidang, maka pada 3 September 1960 diadakan reorganisasi 
dan penggabungan antara YDKA dan KPKD sehingga dibentuklah YDKA 
dalam stail baru, dimana A. Hasjmy bertindak sebagai Ketua Umum Ba-
dan Pengurus YDKA manakala Syamun Ghaharu (PEPERDA) bertindak 
sebagai Ketua Dewan Pengawas YDKA. Pada 26 September 1960 diada-
kan pula acara timbang terima antara Ketua YDKA lama (Muhammad 
Husin) dengan Ketua Umum YDKA baru (A. Hasjmy) (Komisi Redaksi, 
1969, hlm. 94-95).
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Tinggi, Sugiono Djuned Pusponegoro, atas nama Menteri 
PK.140 Pada waktu ini, FKHIP sudah dirubah  namanya 
menjadi FKH (Fakultas Kedokteran Hewan) di lingkungan 
Unsyiah.

Pada 27 Oktober 1960, Teuku Iskandar (Dekan Fakulti 
Ekonomi dan salah seorang anggota seksi perencanaan KPKD 
pimpinan A. Hasjmy) bersama kawan-kawannya (Jahya Zamza-
mi, Suardi, A. Sadik dan Ibrahim Husin) mengadakan suatu me-
syuarat di rumahnya. Dalam mesyuarat ini mereka mengambil 
keputusan untuk menubuhkan sebuah fakulti hukum swasta 
yang diberi nama “Perguruan Tinggi Rakyat Ilmu Hukum dan 
Pengetahuan Masyarakat” (PTRIHPM). Selepas menyusun 
kurikulum dan tenaga pengajar, mereka merencanakan bela-
jar pertamanya akan diadakan pada bulan November 1960. 
PTRIHPM dalam status swasta hanya berlangsung kurang lebih 
enam bulan. Sebab, atas ajakan A. Hasjmy, pimpinan PTRIHPM 
dalam mesyuaratnya pada bulan Mei 1961 menyetujui baha-
wa PTRIHPM akan diusulkan  supaya diiktiraf sebagai fakulti 
hukum negeri. Akhirnya berdasarkan Surat Keputusan Men-
teri PTIP No. 10/1961 bertarikh 20 Jun 1961, maka terhitung  
1 Julai 1961 PTRIHPM diiktiraf menjadi Fakulti Hukum dan 
Pengetahuan Masyarakat Negeri (FHPMN).141 Pada waktu ini, 
FHPMN sudah dirubah namanya menjadi Fakulti Hukum di 
Unsyiah.

Pada waktu yang hampir bersamaan dengan penubuhan 
PTRIHPM, atas usulan Gubernur Aceh (A. Hasjmy) dan PEP-

140Tetapi FKHIP ini pada awal penubuhannya masih cawangan dari 
USU (Universitas Sumatera Utara) Medan. Setahun kemudian, set-
elah perasmian “Universitas Syiah Kuala” (Unsyiah), pada 30 Desem-
ber 1961 FKHIP ditimbang terima ke dalam persekitaran “Unsyiah” 
(Komisi Redaksi, 1969, hlm. 175).

141Komisi Redaksi, 1969, hlm. 184-185.
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ERDA (Syamaun Ghaharu), dikeluarkan juga SK  Menteri PK 
bertarikh 17 November 1960 No. 96450/UU mengenai Pani-
tia Persiapan Unsyiah dan FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan). Panitia ini pun, pada 17 Desember 1960 men-
gadakan mesyuarat pertama yang dipimpin A. Hasjmy seba-
gai Ketua Umum yang dihadiri oleh Kolonel M.Yasin (Wakil 
Ketua Umum), Syamaun Ghaharu (Penasihat Panitia), Mar-
zuki Nyak Man (Setiausaha Panitia) dan seluruh anggotanya. 
Dalam mesyuarat ini, A. Hasjmy menyampaikan nasihatnya 
“supaya seluruh anggota panitia bekerja keras dengan penuh 
kesungguhan dan tulus ikhlas sehingga cita-cita rakyat Aceh 
untuk mewujudkan universiti di Aceh benar-benar dalam 
waktu dekat menjadi kenyataan”.142 Ia juga meminta Kolo-
nel M.Yasin untuk melakukan pembicaraan dengan instansi-
instansi yang dianggap perlu di Jakarta guna mempercepat 
terwujudnya Unsyiah.  Manakala kepada setiausahanya, Mar-
zuki Nyak Man yang juga sebagai Wakil Gabenor Aceh pada 
waktu itu diminta untuk mengirim surat kepada pimpinan 
UGM (Universitas Gajah Mada) di Yokyakarta dengan hara-
pan pihak UGM mahu memberikan sokongan bagi perwuju-
dan Unsyiah, terutamanya sokongan moral dan pengiriman 
tenaga pengajar (pensyarah).

 Pada 13 Pebruari 1961 panitia mengadakan lagi mesyuarat 
di pejabat DPRD-GR Daerah Istimewa Aceh. Dalam mesyuarat 
ini M. Yasin menjelaskan bahawa kondisi Aceh pada waktu itu 
lebih banyak memerlukan perhatian pada pembangunan fizikal, 
misalnya perbaikan jalan-jalan, pelabuhan dan sebagainya yang 
dihajati oleh masyarakat dalam waktu dekat. Oleh itu, menurut  
M. Yasin, mendirikan universiti bukanlah suatu perkara yang 

142Marzuki Nyak Man, Pak Hasjmy, pencetus pembangunan Kopel-
ma Darussalam. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 78-79.
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mendesak apalagi pembangunan suatu universiti diperlukan 
biaya yang cukup besar, persiapan yang matang, tenaga pengajar 
yang cukup di mana semua itu belum ada. Penjelasan M. Yasin 
ini menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan peserta me-
syuarat. Ada pihak yang bersetuju pembukaan universiti ditunda 
saja, ada juga pihak yang berpendapat universiti perlu segera di-
wujudkan. Akhirnya, mesyuarat ditutup dengan penuh kelesuan 
di mana satu-satunya keputusan yang dicapai ialah dua hari lagi 
akan diadakan  lagi mesyuarat  di rumah M. Yasin.143 

Selepas mesyuarat, A. Hasjmy tampaknya tidak merasa lega 
dengan hasil mesyuarat ini. Marzuki Nyak Man pun dipang-
gil dan kepadanya diungkapkan suatu ungkapan yang penuh 
harapan; “saudara Marzuki, saudara telah mengikuti dan men-
dengar pembicaraan  dalam rapat (mesyuarat) panitia tadi, 
terserahlah sekarang (kini) kepada saudara-saudara sarjana 
Aceh, apakah Universitas Syiah Kuala tersebut jadi lahir atau 
tidak”.144  Dengan ungkapan ini, Marzuki Nyak Man, T. Iskan-
dar dan kawan-kawannya diharapkan supaya mereka untuk 
bekerja lebih keras lagi sehingga pembangunan universiti da-
pat diwujudkan secepatnya. Sebab, meskipun A. Hasjmy   sedar 
bahawa membangun sebuah universiti bukan perkara mudah, 
namun ia mempunyai suatu prinsip perjuangan sebagai berikut; 

Jangan takut untuk memulai sesuatu kerana kha-
watir akan gagal. Kegagalan sebenarnya adalah ketika 
kita takut melaksanakan gagasan-gagasan, padahal 
sebenarnya gagasan itu sangat menjadi dambaan 
masyarakat. Kalau suatu gagasan dapat membawa 
143Marzuki Nyak Man, Suka duka pembangunan Kopelma Darus-

salam. Dlm. Komisi Redaksi, 1969, hlm. 57.
144Marzuki Nyak Man, Pak Hasjmy, pencetus pembangunan Ko-

pelma Darussalam. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994,  hlm.79. 
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manfaat  untuk masyarakat, biasanya banyak orang 
akan membantu, dan oleh sebab itu akan ada saja 
orang lain yang akan meneruskan gagasan tersebut. 
Yang penting mulai dan laksanakan�145

Dalam suasana harap-harap cemas, selepas mesyuarat 
tiba-tiba seorang penolong pejabat Gabenor mengantar-
kan sepucuk surat dari Presiden (Rektor) UGM kepada PPU 
(Panitia Persiapan Unsyiah). Surat yang bertarikh  14 Jan-
uari 1961 No. 28/Sn/I/61 itu merupakan kesediaan pihak 
UGM untuk membantu pengembangan Unsyiah. Surat ini, 
atas saranan A. Hasjmy kemudian dibacakan dalam mesyu-
arat lanjutan pada 15 Pebruari 1961 di rumah M. Yasin. 
Sembari mendengar kandungan surat itu semua anggota 
mesyuarat pun terdiam.  M. Yasin yang dalam mesyuarat 
sebelumnya ingin menunda pembukaan Unsyiah kemudian 
dengan tegas mengatakan “Kalau begitu, kita dihadapkan 
kepada pembukaan Universitas Syiah Kuala. Namun de-
mikian, saya minta supaya kita bekerja keras  dan nanti 
pada bulan Jun  yang akan datang hendaknya semua per-
siapan benar-benar sudah rampung (selesai). Pada waktu 
itulah kita menentukan pembukaan Universitas Syiah Kuala”. 
Pandangan M. Yasin ini kemudian dijadikan sebagai keputu-
san dalam mesyuarat itu. 

Sebagai usaha mewujudkan keputusan mesyuarat terse-
but, A. Hasjmy mengutus beberapa orang utusan antaranya 
Marzuki Nyak Man, T. Iskandar, RM. Sudjono dan A.K. Abdul-
lah untuk menjalin kerjasama dengan pihak USU, UI (Univer-
sitas Indonesia), UNPAD (Universitas Padjajaran) dan UGM, 

145Nurdin Abdurrahman, A. Hasjmy salah seorang peletak dasar 
era modern Aceh Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994,  hlm. 100.
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terutama mengenai pensyarah. Kesepakatan yang dicapai 
ialah semua pihak berjanji akan memberikan sokongan penuh 
bagi pembangunan Unsyiah dan akan diutus pensyarah ses-
uai keperluan Unsyiah. Para utusan tersebut juga ditugaskan 
untuk menyampaikan pelbagai persiapan pembukaan Un-
syiah kepada Menteri Pendidikan.146 Tugas ini pun berjaya di 
mana dalam waktu yang hampir bersamaan pihak kemente-
rian mengeluarkan dua SK  iaitu SK Menteri PTIP No. 9/1961 
bertarikh 27 Juni 1961 mengenai  FKIP dan SK Menteri PTIP 
No. 11/ 1961 bertarikh 21 Jun 1961 yang berlaku pada 1 Julai 
1961 mengenai Unsyiah. Namun, hari jadi Unsyiah dalam SK 
No. 11 itu ditetapkan pada 2 September, kerana pada  2 Sep-
tember 1959 sudah dirasmikan Fakulti Ekonomi (FE) sebagai 
fakulti pertama di Unsyiah. Dengan kejayaan ini di Unsyiah 
sudah ada empat fakulti (FE, FKHIP, FHPMN dan FKIP) dan  
pada 27 April 1962 dirasmikan oleh Presiden Soekarno da-
lam suatu upacara resmi   yang dihadiri oleh segenap lapisan 
masyarakat Aceh, para menteri, duta besar dan sebagainya.147

Selepas perasmian Unsyiah, tugas dakwah A. Hasjmy da-
lam pembangunan Unsyiah belum selesai. Ketika ia dipilih 
untuk memimpin Dewan Kurator (Penyantun) Unsyiah selari 
dengan SK Menteri PTIP No. 143 tahun 1962 yang kemudian 
disempurnakan dengan SK Menteri PTIP No. 28 tahun 1963 
dan No. 42 tahun 1963 kepadanya ditugaskan menjaga dan 
memelihara hubungan baik antara masyarakat, jawatan pe-
merintahan dengan Unsyiah serta membantu Unsyiah dalam 
mengatasi pelbagai cabaran. Selain itu, A. Hasjmy juga dipilih 
sebagai anggota Panitia Penubuhan “Fakulti Teknik” (Fakulti 

146Marzuki Nyak Man, Pak Hasjmy, pencetus pembangunan Ko-
pelma Darussalam Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994,   hlm. 59

147Komisi Redaksi, 1969, hlm. 124 dan 193; Marzuki Nyaak Man, 
Pak Hasjmy, Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994,  hlm. 60.
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Jurutera) Unsyiah selari dengan SK Pemangku Rektor Un-
syiah, M. Yasin, No. Sekr./USK/16/63 bertarikh 31 Mei 1963. 
Hal ini berlaku hingga ia dipindah tugas ke Jakarta (1964-
1966). Namun, ketika ia kembali ke Aceh pada akhir Ogos 
1966148 tugas sebagai Ketua Penyantun Unsyiah mengikut SK 
Dirjen Perguruan Tinggi No. 56/1968 bertarikh 23 Jun 1968 
diserahkan lagi  kepadanya.    

2).  Pembangunan IAIN Ar-Raniry
Pengalaman dakwah A. Hasjmy dalam pembangunan Ins-

titut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry yang merupakan 
Perguruan Tinggi Agama Islam di lingkungan “Kopelma Da-
russalam” Banda Aceh mempunyai sejarah tersendiri. Idea 
pembangunan IAIN Ar-Raniry, sudah pernah diimpikan A. 
Hasjmy  sejak tahun 1938 dalam novelnya Melalui Jalan Raya 
Dunia, di mana ia bercita-cita hendak membangun sebuah pu-
sat pengembangan ilmu di Aceh dengan nama “Seulawah Jan-
tan Institut”149 yang di dalamnya akan diajarkan bukan hanya 
“ilmu-ilmu agama” tetapi juga “ilmu-ilmu umum”. Selain itu, 
dalam “Konsepsi Pemulihan Keamanan di Aceh” hasil mesyua-
rat ulama Aceh pada 8 Pebruari 1957 di Pejabat Mahkamah 
Syar’iyyah Daerah Aceh juga disarankan kepada A. Hasjmy 
sebagai Gabenor Aceh untuk membangun sebuah “Universiti 
Islam”, di samping memperbanyak pembangunan sekolah dan 
menjadikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran penting 
di pelbagai sekolah dasar dan sekolah lanjutan.150 Bahkan 
menurut pengakuan A. Hasjmy sendiri sebagaimana dikutip 
Soufyan Hamzah, bahawa sebelum perang dunia kedua,  PUSA 

148A. Hasjmy, 1985, hlm. 666. 
149A. Hasjmy, 1978c, hlm. 125-129. 
150A. Hasjmy, 1985, hlm. 532.
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yang dipimpin Teungku Muhammad Daud Beureueh sudah 
merencanakan untuk membangun sebuah “Universiti Islam” 
di Aceh, namun belum terlaksana kerana meletupnya perang 
dunia kedua.151 Oleh itu, idea pembangunan “Seulawah Jan-
tan Institut” atau “Universiti Islam” yang kemudian menjelma 
menjadi IAIN Ar-Raniry, merupakan akumulasi idea A. Has-
jmy dengan pelbagai tokoh dan ulama Aceh lainnya yang sedar 
akan pentingnya pendidikan bagi masa hadapan rakyat Aceh 
sekaligus sebagai dacwah bi al-hāl dalam upaya meredam kon-
flik DI/TII yang sedang berlaku pada waktu itu.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pada 2 September 
1959 selepas perasmian “Kopelma Darussalam”, malamnya 
A. Hasjmy atas nama rakyat Aceh memohon kepada Presiden 
Soekarno agar di Aceh dapat dibangun satu “Universiti Islam 
Negeri” atau sekurang-kurangnya “Fakulti Agama Islam Nege-
ri” (FAIN) penuh, bukan akademi.152  Permohonan itu disam-
paikan oleh A. Hasjmy dengan mengajukan hujah bahawa hal 
itu merupakan plan ulama PUSA yang masih tertunda153 dan 
jika hal itu dapat diwujudkan akan memberikan manfaat yang 
besar untuk meredam pemberontakan DI/TII dan lebih berjaya 
berbanding pengiriman tentera sampai 10 devision ke Aceh.154 
Permohonannya yang disertai dengan hujah rasional itu kemu-

151Soufyan Hamzah, Telah bersatu dengan Masjid Raya Baiturrah-
man. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 156.

152A. Hasjmy, Peranan Departemen Agama dalam pembinaan ma-
nusia pancasila. Dlm. Panitia hari Jadi ke X Jami’ah ar-Raniry,  10 Ta-
hun IAIN Jami’ah  Ar-Raniry, Banda Aceh: t.p, 1973b, hlm. 48-49;       A. 
Hasjmy, IAIN Jami’ah Ar-Raniry wujud sebuah cita-cita umat. Dlm. 
Ramly Maha et al.,  15 tahun IAIN Jami’ah Ar-Raniry, Banda Aceh: Pani-
tia Hari Jadi ke XV IAIN Jami’ah Ar-Raniry, 1978, hlm. 14-15.

153Soufyan Hamzah, Telah bersatu dengan Masjid Raya Baiturrah-
man. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994,  hlm. 156.  

154A. Hasjmy, 1979,  hlm. 34.
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dian disetujui oleh Presiden Soekarno sehingga pada malam itu  
A. Hasjmy diminta untuk mendiskusikan permohonannya 
itu dengan Menteri PK (Priyono) dan Menteri Agama (Wahib 
Wahab). Hasil diskusi ini dicapailah persetujuan prinsip ba-
hawa di Aceh yakni di “Kopelma Darussalam” akan dibangun  
Fakulti Agama Islam Negeri (FAIN), meskipun antara kedua 
menteri tersebut belum ada kesepakatan apakah  FAIN Aceh 
itu akan ditetapkan di bawah pentadbiran Departemen PK 
atau Departeman Agama.155 

Persetujuan tersebut kemudian diperjuangkan lagi oleh A. 
Hasjmy  sehingga dikeluarkanlah SK Menteri Agama (SKMA) 
No.48/1959 bertarikh 1 November 1959156 mengenai Panitia 
Persiapan Penubuhan Fakulti Agama Islam Negeri (P3FAIN). 
Panitia ini yang dipimpin oleh Syamaun Ghaharu (PEPERDA) dan  
A. Hasjmy (Gabenor Aceh) berjaya menubuhkan “Fakulti 
Syari’ah” (FSY) di Banda Aceh sebagai cawangan IAIN (In-
stitut Agama Islam Negeri) Yogyakarta selari dengan SKMA 
bertarikh 12 Ogos 1960,  No. 40/1960 di bawah pentadbiran 
Departemen Agama.157 

155A. Hasjmy, IAIN Jami’ah Ar-Raniry. Dlm. Ramly Maha et al. 
1978, hlm. 14. 

156Komisi Redaksi, 1969, hlm. 228. Menurut sumber yang lain dis-Menurut sumber yang lain dis-
ebutkan bahawa SKMA tersebut adalah No.48/1959 bertarikh Sep-
tember 1959 (A. Hasjmy, 1979, hlm. 34-35). 

157Pada awal perasmiannya, Fakulti Syariah mempunyai tiga ja-
batan, iaitu;  Tafsir, Hadith, Fiqh (Ilmu Hukum Islam) dan Qada’ 
(Peradilan). Kini Fakulti Syari’ah mempunyai empat jabatan dimana 
masing-masing jabatan mempunyai dua atau tiga program belajar, 
iatu  Jabatan Al-Ahwal al-Syakhshiyah; Program Hukum Keluarga Is-
lam dan Program Peradilan Islam dan Kepeniteraan, Jabatan Jinayah 
wa Siyasah; Program Hukum Pidana Islam dan Program Hukum Tata 
Negara Islam,  Jabatan Mu’amalah wa Iqtisad; Program Manajemen 
Islam, Program Perbankan Islam dan Program Sistem Perdangan Is-
lam,  Jabatan Perbandingan Mazhab dan Hukum; Program Fiqh dan 
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 Pada tahun 1960 dibentuk lagi Panitia Persiapan Penubu-
han Fakulti Tarbiyah (P3FT) cawangan Kutaraja (kini Banda 
Aceh) selari dengan SKMA No.30 tahun 1960. Panitia ini 
yang dipimpin A.Hasjmy terus melakukan pelbagai persia-
pan antaranya pembangunan “Sekolah Persiapan” (SP) bagi 
calon-calon mahasiswa baru Fakulti Tarbiyah (FT) atau fakulti 
agama  lainnya yang akan dibuka di “Kopelma Darussalam”. 
Tempoh belajar “SP” ini hanya dua tahun. Selepas itu, sesuai 
SKMA No. 72 tahun 1962 dibukalah “FT” yang dirasmikan 
oleh Menteri Agama (Saifuddin Zuhri) pada 15 Desember 
1962.158  Para murid yang sudah menamatkan “SP” diterima 
langsung di “FT” ini.

Pada 2 March 1962 dibentuk juga  Panitia Persiapan 
Penubuhan Fakulti-fakulti Agama Swasta (P3FAS). Panitia 
ini kemudian membangun “Fakulti Usuluddin Swasta” (FUS) 
pada 13 Jun 1962. Dengan penubuhan “FUS” ini, maka su-
dah ada tiga fakulti agama di “Kopelma Darussalam” sehingga 
dengan penegerian “FUS” sudah mungkin dirasmikan sebuah 
IAIN yang berotonomi. Untuk keperluan ini, A. Hasjmy meng-
utus “delegasi” ke Jakarta untuk membicarakan kemungkinan 
itu dengan Menteri Agama sehingga setahun kemudian diper-
olehi SK Menteri Agama No.89/1963 tarikh 20 September 

Perundangan dan Program Fiqh Modern. Tim Revisi Buku Panduan 
Program (TRBPB) S-1 dan D3 IAIN ar-Raniry, Panduan Program S1 dan 
D3 IAIN ar-Raniry tahun akademik 2004-2005, Banda Aceh: IAIN ar-
Raniry, 2004/2005, hlm. 62-92.

158Pada awal perasmiaan Fakulti Tarbiyah IAIN ar-Raniry mempu-
nyai empat jabatan, iaitu Jabatan Ilmu Agama, Jabatan Ilmu Pendidi-
kan, Jabatan Bahasa Arab, dan Jabatan Bahasa Inggeris. Kini  sudah 
ada delapan jabatan, iaitu  Tadris Pendidikan Agama (TPA), Tadris Ba-
hasa Arab, Tadris Bahasa Inggeris, Tadris Matematika, Kependidikan 
Islam,  Tadris Fisika, Tadris Biologi dan  Tadris Kimia. TRBPB S-1 dan 
D3 IAIN ar-Raniry, 2004/2005,  hlm. 97-123.
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1963 mengenai penegerian “FUS”159 dan SK Menteri Agama  
No. 90/1963 tarikh 20 September 1963 mengenai perasmian 
IAIN ar-Raniry. Pada 5 Oktober 1963 IAIN ar-Raniry pun dir-
asmikan oleh Saifuddin Zuhri (Menteri Agama) di mana A. 
Hasjmy (Gabenor Aceh) ditetapkan sebagai pemangku Rek-
tor.160 Sebagai pemangku Rektor, A. Hasjmy mulai mengusul-
kan lagi  penubuhan fakulti baru di  IAIN  Ar-Raniry, iaitu 
“Fakulti Dakwah dan Publisistik” (FDP). Namun, enam bulan 
kemudian ia dipindahkan ke Jakarta sehingga gagasannya be-
lum menjadi kenyataan. 

Ketika A. Hasjmy pulang ke Aceh pada akhir Ogos 1966, ia  
mengabdi lagi di “Kopelma Darussalam”. Gagasannya menge-
nai penubuhan FDP yang sempat tertunda mulai diperjuang-
kan lagi bersama ISMUHA (Ismail Muhammadsyah), Rektor 
IAIN       ar-Raniry pada waktu itu. Ketika ISMUHA melobi 
pihak Depertemen Agama di Jakarta, A. Hasjmy sebagai peng-
gagas “FDP” pernah berpesan kepadanya; “Pak ISMUHA tidak 
boleh pulang ke Aceh, kalau tidak membawa pulang Surat 
Keputusan Penubuhan Fakultas (Fakulti) Dakwah”.161 Pesan 
A. Hasjmy ini menambahkan semangat juang  ISMUHA seh-
ingga dengan usahanya diperolehi  SK Menteri Agama tarikh 
19 Julai 1968, No. 153/1968 mengenai penubuhan “FDP” 
di lingkungan IAIN ar-Raniry sebagai “FDP”  pertama di In-
donesia, di mana A. Hasjmy  ditetapkan sebagai dekannya. 

159Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 5/1963, Fakulti Usu-
ludin IAIN ar-Raniry mempunyai empat jabatan, iaitu; Jabatan Dak-
wah (Penyiaran), Jabatan Tasawwuf, Jabatan Filsafat, dan Jabatan 
Perbandingan Agama. Kini,  hanya tiga jabatan dengan sedikit peruba-
han, iaitu; Jabatan Aqidah dan Falsafah (AF), Jabatan Perbandingan 
Agama (PA), dan Jabatan Tafsir/Hadith. TRBPB S-1 dan D3 IAIN ar-
Raniry, 2004/2005,  hlm. 128-132.

160Komisi Redaksi, 1969, hlm. 228-235.
161A. Hasjmy, 1985, hlm. 673.
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“FDP” ini yang pada waktu itu mempunyai dua jabatan (Dak-
wah wa al-Irsyad, dan Publisistik & Jurnalistik)162 dirasmikan 
pada 7 Oktober 1968 oleh Menteri Agama, Mohd. Dahlan.163 

Sebagai dekan “FDP”, A. Hasjmy selain membangun “FDP” 
dari dasar, ia juga terus berupaya untuk meyakinkan pelbagai 
pihak bahawa “FDP” sangat penting sama ada dalam seminar 
ataupun rapat kerja. Meskipun pada waktu itu banyak sarjana 
di lingkungan IAIN lain di Indonesia yang berpendapat baha-
wa “FDP” tidak perlu, kerana “ilmu dakwah” dianggap belum 
pernah ada, namun pandanga  itu dibantah oleh A. Hasjmy 
dengan hujah yang kukuh. Ia berpendapat bahawa “ilmu dak-
wah’ adalah satu cabang ilmu dalam lingkungan ilmu-ilmu 
Agama Islam sehingga siapa sahaja boleh memperoleh gelar 
“doktor” atau “profesor” dalam bidang “Ilmu Dakwah”. Pan-
dangan    A. Hasjmy ini disokong oleh Harsja W. Bakhtiar 
(Guru Besar Fakulti Sastera UI) dengan mengambil contoh 
mengenai keberadaan missionary dalam agama Nasrani seba-
gai hujah.164 Upaya A. Hasjmy sebagai Dekan “FDP” selama 10 
tahun (1968-1977) di mana ia bekerja tanpa gaji, bukan han-
ya membuat dirinya diiktiraf oleh kerajaan sebagai “profesor” 
dalam bidang “ilmu dakwah” dan mampu mencetak alumnai 
“FDP” yang kemudian mereka diterima sebagai pegawai ker-
ajaan dan memberi manfaat kepada masyarakat, tetapi juga 
“FDP” IAIN ar-Raniry mengimplikasikan penubuhan “FDP” 

162Kini, “FDP” yang sudah diubah namanya menjadi Fakulti Dak-
wah sahaja, mempunyai empat jabatan, iaitu; Jabatan Bimbingan dan 
Penyuluhan Islam, Jabatan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Jabatan 
Manajemen Dakwah dan Jabatan Pengembangan Masyarakat (TRBPB 
S-1 dan D3 IAIN ar-Raniry, 2004/2005, hlm. 48-58).

163Komisi Redaksi, 1969, hlm. 238.
164A. Hasjmy, 1979,  hlm. 48-47.
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lainnya di beberapa IAIN  di Indonesia.165 
Menjelang akhir tugasnya sebagai Dekan “FDP” yang kini 

sudah diubah namanya menjadi “Fakulti Dakwah” sahaja, 
pada 5 Pebruari 1977 A. Hasjmy dipilih sebagai Rektor IAIN 
ar-Raniry. Sebagai Rektor, tugas menjalankan dakwah melalui 
dunia pendidikan tinggi semakin besar. Kebijaksanaan dak-
wahnya pun dibuat  selari dengan hasil keputusan mesyuarat 
senat IAIN ar-Raniry yang pertama, iaitu pembinaan disiplin 
dalam erti luas, pengembangan IAIN   ar-Raniry sesuai tun-
tutan zaman,  menampilkan ideantiti IAIN ar-Raniry kepada 
masyarakat dan melaksanakan kepimpinan terbuka (open 
leadership). Berdasarkan kebijaksanaan ini pada 19-21 March 
1977 diadakan lagi mesyuarat senat IAIN ar-Raniry dan ber-
jaya dirumuskan lima pola kerja seperti berikut:
i.  Arah daripada pembinaan IAIN ar-Raniry, ialah mengem-

bangkan pengetahuan dan pengalaman dalam pengabdian 
kepada pembangunan masyarakat desa (ta’mir al-qura’) se-
bagai bahagian integral dari pembangunan nasional (In-
donesia).

ii. Untuk mencapai maksud tersebut kebijaksanaan komu-
nikasi dua arah (langsung).

iii. Pembinaan IAIN ar-Raniry sentiasa didasarkan pada sistem 
mesyuarat, terbuka, fleksibel dan memperhatikan hak-hak 
fakulti yang berotonomi. 

iv.  Dalam penentuan kebijaksanaan operasional pembinaan, 
sentiasa diperhatikan kelestarian, kemantapan dan keber-
lanjutan berdasarkan skala prioriti.

v.   Semua kegiatan berorientasi pada rencana kerja.166 

165A. Hasjmy, 1985, hlm. 674.
166Ibid. hlm. 675-676.
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Dengan menjalankan empat kebijaksanaan dan lima pola 
kerja selama lima tahun tersebut bermakna juga  A. Hasjmy 
mulai menjalankan dacwah bi al-hāl untuk membangun dan 
membina IAIN ar-Raniry ke arah yang lebih maju. Antara 
aktiviti yang dilakukan A. Hasjmy dan boleh dipandang se-
bagai dacwah bi al-hāl dalam pengembangan perguruan ting-
gi khususnya IAIN ar-Raniry adalah; Pertama, sebagai per-
wujudan dalam pembangunan masyarakat desa, dilakukan 
penandatanganan “piagam kerjasama” dengan Pemerintah 
Daerah Istimawa Aceh, pelaksanaan “Seminar Pemantapan 
Pengertian tentang Desa Pancasila”,167 penyelidikan dan pe-
nyuluhan kepada masyarakat desa sama ada dalam bentuk 
spiritual ataupun sumbangan konseptual, kerjasama dengan 
pelbagai institusi pemerintahan  seperti Dewan Pertahanan 
dan Keamanan Nasional, Pengadilan Tinggi Aceh, Kodam 
I Iskandar Muda, BKKBN (Badan Kesejahteraan Keluarga Be-
rencana Nasional), Unsyiah dan lain-lain. 

Kedua, peningkatan kualiti para pensyarah dengan diberi-
kan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti program 
SPS (Studi Purna Sarjana), PLPA (Pusat Latihan Penelitian 
Agama), PLPIIS (Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial), 
program Master of Art (MA)  dan program Doktor sama ada di 
dalam mahupun di luar negara serta pewujudan program be-
lajar SPU (Studi Purna Ulama) sebagai saranai pengembangan 
keilmuan para pensyarah atau calon pensyarah yang tempoh 
belajarnya dari 6 bulan dijadikan 10 bulan168 dan diusahakan 

167“Desa Pancasila” maksudnya adalah  kampung yang dicitatakan 
dimana penduduknya mampu mengamalkan makna yang terkandung 
dalam “Pancasila” sebagai dasar negara Republik Indonesia.

168SPU ini merupakan hasil “Rapat Kerja” (mesyuarat) pimpinan 
IAIN ar-Raniry pada 19-22 March 1977 dan ditetapkan dengan Surat 
Keputusan Rektor No.14 tahun 1978 yang dirasmikan oleh Menteri 
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pewujudan program MA  dalam bidang Hukum Islam di  IAIN 
ar-Raniry.

Ketiga, pewujudan beberapa jabatan baru di IAIN Ar-Raniry 
seperti Jabatan Tadris Ilmu Sosial (TIS), Jabatan Tadris Ilmu 
Alam (TIA) dan Jabatan Tadris Administrasi dan Supervisi 
(TAS) pada Fakulti Tarbiyah ; Jabatan Sejarah Kebudayaan Is-
lam (SKI) pada Fakulti Dakwah; Jabatan Ulum al-Qur’an (UQ) 
pada Fakulti Usuluddin169 dan pembaharuan sistem belajar 
konvensional ke Sistem Kredit Semester (SKS) mulai tahun 
akademik 1982/1983.

Keempat, penubuhan Biro Ta’mir al-Qura’170 yang bertugas 
membangun masyarakat dalam bidang spiritual; menubuh-
kan pusat research (penyelidikan), pusat ilmiyah, pusat ba-
hasa, pusat penerbitan dan penyiaran,171 PSKLH (Pusat 
Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup) sebagai hasil 
kerjasama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan BKKBN172 
serta membuat persiapan penubuhan PSIAT (Pusat Studi 
Islam Asia Tenggara) sebagai pelaksanaan amanah daripa-
da Seminar Internasional Masuknya Islam di Nusantara173 
dan permohonaan sokongan Laksamana TNI Sudomo seh-

Agama, Alamsyah Ratuperwiranegara, pada 13 Oktober 1977 (Ramly 
Maha et al., 1978, hlm. 122).

169Kini, Jabatan TIS dan Jabatan  TAS pada Fakulti Tarbiyah sudah 
ditutup.  Khusus Jabatan TIA sudah dikembangkan menjadi beberapa 
jabatan baru, iaitu ; Jabatan Biologi, Jabatan Fisika dan Jabatan Ki-
mia. Jabatan UQ pada Fakulti Usuluddin sudah dilebur dalam Jabatan 
Tafsir/Hadith. Jabatan SKI pada Fakulti Dakwah sudah dipindahkan 
ke Fakulti Adab IAIN ar-Raniry.

170Kini, Biro Ta’mir al-Qura” sudah berubah nama menjadi  Pusat 
Pengabdian Masyarakat (P2M). 

171A. Hasjmy, IAIN Jami’ah Ar-Raniry. Dlm. Ramly Maha et al., 
1978, hlm. 104. 

172Kini, PSKLH sudah tidak berfungsi lagi.
173A. Hasjmy, 1985, hlm. 681-683.
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ingga Presiden Soeharto sebagai Ketua Yayasan Supersemar  
berjaya diyakinkan untuk memberikan beasiswa (tajaan) ke-
pada mahasiswa IAIN  ar-Raniry.

Kelima, pengembangan aktiviti ekstra kurikulum bagi 
kemajuan mahasiswa dalam bidang sukan, kesenian, 
tilawah al-Qur’an dan kepanduan (pramuka) dengan me-
limpahkan tugas ini kepada tiap-tiap fakulti yang ada di 
IAIN ar-Raniry selari  dengan SK Rektor tarikh 30 Jun 
1977, No. 9 tahun 1977. Tugas pembinaan mahasiswa 
dalam bidang sukan dengan segala cabangnya diserahkan 
kepada Fakulti Syariah. Tugas pembinaan bidang kesenian 
dengan segala cabangnya diserahkan  kepada Fakulti Tarbi-
yah. Tugas pembinaan bidang tilāwah al-Qur’ān diserahkan 
kepada Fakulti Usuluddin dan pembinaan bidang kepand-
uan diserahkan kepada Fakulti Dakwah.174

3). Pembangunan Dayah Manyang Teungku Chik Pante 
Kulu

Dakwah melalui pembangunan pengajian tinggi seperti 
Unsyiah dan IAIN ar-Raniry, menurut A. Hasjmy belum 
dianggap cukup sebagai usaha mencerdaskan masyarakat 
Aceh dengan pelbagai ilmu pengetahuan. Sebab, Unsyiah 
merupakan institusi pengajian tinggi yang cenderung 
mengikuti sistem sekolah di mana kurikulumnya men-
gandungi lebih banyak “pelajaran umum” berbanding 
“pelajaran agama”, meskipun “pelajaran umum” itu sendiri 
pada hakikatnya juga sebahagian dari ilmu Agama Islam. 
Sebaliknya, IAIN Ar-Raniry merupakan institusi pengaji-
an tinggi yang cenderung mengikuti sistem madarasah di 
mana kurikulumnya mengandungi lebih banyak “pelajaran 

174Ramly Maha et al., 1978,  hlm. 118 dan 225.
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agama” (pelajaran yang tergabung dalam ilmu usuluddin) 
berbanding “pelajaran umum”. Padahal sebelum “sistem 
sekolah” atau “sistem madrasah” ditubuhkan, di Aceh su-
dah berlaku “sistem pendidikan dayah (pesantren)” selama 
berabad-abad dimana kurikulumnya adalah pelbagai kitab 
klasik (kitab kuning). Oleh itu, sebagai wujud dacwah bi al-
hal terhadap pengembangan “sistem pendidikan dayah”, 
maka ditubuhkanlah institusi pengajian tinggi mengikut 
“sistem pendidikan dayah” di “Kopelma Darussalam” yang 
dinamakan dengan Dayah Manyang Teungku Chik Pante 
Kulu (DMTCPK).175 

Pembangunan DMTCPK yang bermatlamat untuk meng-
hasilkan ulama-ulama Islam yang sesuai dengan sebutan 
warāsat al-anbiyā’ (pewaris para Nabi), memiliki ilmu penge-
tahuan Islam dan menjadi teladan bagi seluruh ummat ma-
nusia, sudah mulai dirancang pada masa A. Hasjmy bertindak 
sebagai Gabenor Aceh, di mana pada 17 March 1962 dibuat SK 
No. 38/1962 mengenai susunan Panitia Persiapan Penubuhan 
DMTCPK yang terdiri dari para tokoh, cendekiawan dan ula-
ma-ulama Aceh. Sebagai Ketua Panitia ditunjuk Kepala Staf 
Kodam I/Iskandar Muda, Nyak Adam Kamil. Setelah enam 
tahun lebih, panitia ini bekerja keras untuk melakukan per-
siapan-persiapan yang diperlukan, maka pada 31 Ogos 1968 
(7 Jumadil Akhir 1388 H) DMTCPK dirasmikan oleh Presiden 
Soeharto. Dua bulan kemudian, tepatnya pada 7 Oktober 1968 
(15 Rajab 1388 H) Menteri Agama RI,  M. Dahlan mengeluar-
kan “pernyataan restu” terhadap penubuhan DMTCPK seka-
ligus menetapkan Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba seba-

175Komisi Redaksi, 1969, hlm. 293. Dayah Manyang Teungku Chik 
Pante Kulu maksudnya adalah Dayah  (Pesantren) Tinggi Teungku Chik 
Pante Kulu.   
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gai “Teungku Chik” (guru besar) untuk memimpin DMTCPK. 
Dengan perasmian ini, maka  akhir tahun 1968 DMTCPK 
mulai melangsungkan kegiatan belajar mengajar mengikut 
“sistem pendidikan dayah”  dengan beberapa ketentuan, iaitu; 
i. Murid yang diterima adalah murid yang sudah tamat belajar 
kitab “Fath  al-Mucin” atau yang sederajat dengannya di pelba-
gai dayah lainnya; ii. Tempoh belajar lima tahun dengan lima 
belas macam ilmu;176 iii.  Akan diberikan gelar “ulama” selepas 
lulus peperiksaan akhir.177 

Sungguhpun begitu, DMTCPK yang dirasmikan oleh Presiden 
Soeharto dan sudah mendapatkan “pernyataan restu” dari Men-
teri Agama, namun DMTCPK ditetapkan dalam status swasta, 
bukan di bawah pentadbiran negara sepertimana Unsyiah 
ataupun IAIN Ar-Raniry sehingga pengembangan pun berlaku 
sangat lambat dan bukan seperti yang diharapkan. Tanggapan 
masyarakat untuk belajar di  DMTCPK  pun kurang  menggembi-
rakan, kerana hampir di seluruh pelosok Aceh sudah ada pelbagai 
institusi dayah di mana kurikulum atau ilmu yang dipelajari me-
lebihi kitab Fath al-Mucīn. Tambahan lagi, pada umumnya murid 
dayah kurang menarik minat pada gelar “ulama” yang diberikan 
secara formal. Sebab gelar “ulama” itu lebih bersifat informal di 
mana seseorang yang alim dalam bidang ilmu agama dengan 
sendirinya akan diiktiraf  sebagai “ulama” oleh masyarakat Aceh. 
Oleh itu, menurut  Darmuni Daud hasil temubual dengan  M. 
Yunus Yacoby pada  19 September 1979, bahawa sejak tahun 

176Setakat ini belum ditemukan cacatan mengenai lima belas ma-
cam ilmu yang akan diajarkan di DMTCPK, namun dengan mempe-
rhatikan kurikulum pendidikan dayah yang berkembang di Aceh, 
maka tampaknya  kelima belas macam ilmu tersebut adalah ilmu tau-
hid, fiqh,  usūl fiqh, tasawuf,  tafsīr, hadiīth, nahwu, sarf, bayān, badīc, 
macani,  carūd, mantiq, sejarah Islam dan ilmu falak (astronomi).  

177Komisi Redaksi, 1969, hlm. 296.
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1972 kurikulum DMTCPK sudah disamakan dengan kurikulum 
Fakulti Usuluddin dan pada tahun 1974 kurikulumnya dirubah 
lagi mengikut kurikulum Fakulti Syariah IAIN ar-Raniry.178 
Dengan perubahan ini, maka  alumnai DMTCPK sama dengan 
alumnai  Fakulti Syariah IAIN ar-Raniry. Kini, DMTCPK sudah 
ditutup. Sebagai gantinya di komplek DMTCPK dibangun dua 
Sekolah Tinggi, yang kedua-duanya berstatus swasta, iaitu Seko-
lah Tinggi Agama Islam Teungku Chik Pante Kulu yang terdiri 
dari dua jabatan; Jabatan Pendidikan Agama dan Jabatan al-
ahwāl al-shakhshiyyah; dan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan yang 
terdiri dari tiga jabatan; Jabatan Manajemen Hutan (MH), Jaba-
tan Konservasi Sumber Daya Hutan (KSDH), dan Deploma (D3) 
Kehutanan.      
   

4).   Pembangunan Akademi Pemerintahan Daerah Negeri 
Pada awal pengangkatan A. Hasjmy sebagai Gabenor 

Aceh, antara cabaran yang dihadapi adalah orang-orang 
Aceh yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang 
pemerintahan “moden” sepertimana yang dikendaki da-
lam sistem pemerintahan Indonesia sangat sedikit. Hal 
ini berpunca pada orang-orang Aceh sendiri yang kurang 
menguasai ilmu pemerintahan “moden” sepertimana 
yang dikembangkan oleh pemerintahan Belanda, kec-
uali hanya beberapa orang  sahaja di kalangan Hulubal-
ang yang menguasai ilmu pemerintahan, kerana mereka 
pernah belajar di sekolah Belanda seperti Kweekschool 
Bukit Tinggi, OSVIA (Opleiding School voor Inlandsche 
Amstenaren) di Bandung atau Bestuur School di Jakarta. 
Cabaran semacam ini pada waktu itu bukan hanya terja-
di di Aceh tetapi juga di seluruh Indonesia. Oleh itu, A. 

178Darmuni Daud, 1980, hlm. 86
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Hasjmy berupaya membina putera-puteri Aceh  sehingga 
mereka mempunyai keahlian dalam bidang pemerintahan. 
Pembinaan ini dilakukan antaranya dengan penubuhan 
pendidikan “Kursus Dinas-C” (KD-C)179 di ‘Kopelma Darus-
salam” mengikut SK Menteri Dalam Negeri dan Otonomi 
Daerah tarikh 10 Oktober 1962, No. Pend. 2/18/29-152.180 

Penubuhan pendidikan “KD-C” ini disambut gembira 
oleh masyarakat Aceh. Sebab mahasiswa “KD-C” bukan han-
ya akan ditempatkan di asrama, pembebasan segala iyuran 
semasa belajar dan berstatus “ikatan dinas,”181 tetapi juga 
selepas mereka  tamat belajar akan diangkat langsung se-
bagai pegawai kerajaan. Menimbang pendidikan “KD-C” ini 
sangat penting bagi kepentingan pegawai pemerintah daer-
ah dan tanggapan masyarakat Aceh pun sangat menggem-
birakan, maka A. Hasjmy berkeinginan membangun sebuah 

179A. Hasjmy, Dengan Trikarya-utama. Dlm. T. Alibasjah Talsya, 
1963, hlm. 45.

180Pendidikan “KD-C”  ini dibahagi dalam tiga semester (satu ta-
hun 6 bulan), mengikut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan 
Otonomi Daerah, tarikh 23 Oktober 1961, No. Pend. 2/12/15–94. 
Semester pertama mencakup sembilan matapelajaran iaitu stadium 
general, pengantar ilmu hukum, pengantar tata hukum Indonesia, 
sosiologi,  ilmu negara, hukum Islam, sejarah umum dan politik, hu-
kum adat, Bahasa Inggris. Semester kedua mencakup sepuluh mat-
apelajaran iaitu ilmu jiwa sosial,  hukum tata negara I,  ilmu kesehatan 
dan gizi, ekonomi pembangunan Indonesia,  hukum agraria,  hukum 
pidana, hukum tata usaha negara,  ekonomi pertanian, Bahasa Ing-
gris, study-tour. Semester ketiga mencakup sembilan matapelaja-
ran iaitu urusan perpajakan,  ilmu administrasi, perbendaharaan 
negara/daerah, urusan kepegawaian, masalah desa dan daerah set-
ingkat, sensus dan statistik, hukum tata negara II, pelajaran menge-
tik dan steno, latihan kerja (Komisi Redaksi, 1969, hlm. 277-278).

181Ikatan Dinas maksudnya adalah “perjanjian untuk bekerja 
dengan kerajaan apabila tamat belajar” (Teuku Iskandar, 1994, hlm. 
306). 
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Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di “Kopelma 
Darussalam” sebagai sinambung  “KD-C”. Hal ini sudah 
disampaikan A. Hasjmy kepada Menteri Dalam Negeri ke-
tika berkunjung ke Aceh bertepatan dengan pelantikan 
Nyak Adam Kamil sebagai Gabenor Aceh yang baru. Idea A. 
Hasjmy ini kemudian diwujudkan oleh Nyak Adam Kamil, 
kerana A. Hasjmy dipindahkan ke Jakarta. Atas usaha Nyak 
Adam Kamil, pada tahun 1965 “KD-C” dihentikan, kerana 
APDN sudah berjaya ditubuhkan di “Kopelma Darussalam” 
selari dengan SK Menteri Dalam Negeri  tarikh 15 Mei 1965 
No. 12/1965.182 Pada awal Oktober 1979, lokasi kampus 
APDN dipindahkan ke Lampineung Banda Aceh183 dan pada 
tahun 1995 APDN Banda Aceh sudah ditutup. 

Pembangunan “Kopelma Darussalam” selain diisi den-
gan pembangunan Unsyiah, IAIN ar-Raniry, DMTCPK dan 
“KD-C” yang kemudian menjelma menjadi APDN sebagai 
pewujudan dakwah pada taraf pendidikan tinggi, juga di-
tubuhkan pendidikan rendah (TK dan SD) dan pendidikan 
menengah (SMP dan SMA) serta pelbagai sarana penyokong 
lain, terutamanya yang berhubungkait dengan pengemban-
gan dan penyebaran ilmu pengetahun kepada para civitas 
akademika “Kopelma Darussalam” dan masyarakat pada 
umumnya seperti menubuhkan sekaligus memimpin “Studi 
Klub Islam Darussalam”  (SKID) dan “Majalah Sinar Dar-
ussalam”  (MSD). Penubuhan SKID ini merupakan hasil 
mesyuarat para pensyarah dan sarjana  Unsyiah, IAIN ar-
Raniry, APDN, ulama dan lain-lain pada 15 Pebruari 1967 di 
Wisma I Darussalam. Dengan SKID ini, di mana A. Hsjmy se-
bagai pimpinannya diharapkan para ulama dan sarjana un-

182Komisi Redaksi, 1969, hlm. 276-277 dan 283. 
183Darmuni Daud, 1980, hlm. 88.
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tuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan, 
terutamanya ajaran Islam, dalam erti yang seluas-luasnya 
melalui kegiatan ceramah ilmiyah dan diskusi. Adapun 
penubuhan MSD dilakukan berdasarkan hasil mesyuarat 
pihak  pengurus SKID dengan YPD (Yayasan Pembina Dar-
ussalam) pada 17 Juni 1968.184  Dengan penubuhan MSD 
ini di mana A. Hasjmy juga ditetapkan sebagai pimpinan-
nya, maka akan memudahkan YPD, SKID, pensyarah dan 
semua pihak untuk mendakwahkan ilmu pengetahuan dan 
kebudayaan bukan hanya melalui ceramah ilmiyah dan dis-
kusi, tetapi juga melalui karya tulis (dacwah bi al-kitābah) se-
hingga memberi manfaat kepada siapa sahaja yang memba-
canya. Namun, SKID dan MSD kini sudah tidak berfungsi.185  

b.  Pembangunan “Perkampungan  Pelajar” dan “Taman 
Pelajar”.

Sesuai hasil mesyuarat pada 1 Pebruari 1958 mengenai polisi 
(policy) pembangunan pendidikan Aceh secara menyeluruh,186 
A. Hasjmy bukan hanya berupaya mendakwahkan dan 
mengambil peranan secara aktif dalam pembangunan “Ko-
pelma Darussalam” dengan segala kandungannya, tetapi  
juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Aceh untuk me-
nyokong pembangunan “Perkampungan Pelajar” (PKP) di 

184Komisi Redaksi, 1969, hlm. 116-119.
185SKID dan MSD yang sudah diperjuangkan puluhan ta-

hun yang lepas dan dijadikan sebagai sarana dakwah bagi pen-
gembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan segala di-
namikanya selama puluhan tahun, ternyata kini sudah “mati”. 
Kematian SKID mungkin seiring dengan habisnya masa kerja    
A. Hasjmy sebagai Rektor IAIN ar-Raniry pada akhir tahun 1982 manaka-
la  MSD dikenal pasti terbit  sejak bulan March 1968 dan berakhir hingga 
tahun 2002.    

186Komisi Redaksi, 1969, hlm. 89. 
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setiap Kabupaten dan “Taman Pelajar” (TP) di setiap Ke-
camatan di Aceh. Di setiap “PKP”  akan dibangun Sekolah 
Dasar (SD), MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri), SMP (Seko-
lah Menengah Pertama), MTsN (Madrasah Tsanawiyah Neg-
eri), SMA (Sekolah Menengah Atas), MAN (Madrasah Aliyah 
Negeri), SPG (Sekolah Pendidikan Guru), PGA (Pendidikan 
Guru Agama) dan sekolah-sekolah atau madrasah lainnya 
yang setaraf. Bahkan, di “PKP” yang sudah berkembang baik 
akan diberi peluang untuk ditubuhkan      akademi-akademi. 
Adapun di “TP” akan dibangun SD, MIN, SMP dan MTsN. 
Bagi “TP” yang sudah berkembang baik dibuka kemungki-
nan bagi penubuhan SMA, MAN, SPG, PGA atau sekolah-
sekolah dan madrasah-madrasah lainnya yang setingkat.187

Upaya dakwah yang dilakukan A. Hasjmy seba-
gai Gabenor Aceh untuk mewujudkan idea besar terse-
but bukan hanya dengan mengajak seluruh lapisan 
masyarakat Aceh diajak supaya menyokong pembangu-
nan pendidikan Aceh secara menyeluruh, tetapi juga den-
gan sokongan kepada pihak YDKA di bawah pimpinan  
M. Husein (26 march 1958 hingga 3 September 1960) untuk 
menubuhkan cawangan YDKA di setiap Kabupaten di Aceh 
di mana pada tahap awal kepada setiap cawangan YDKA ini 
diberikan dana penggerak untuk pembangunan pendidikan di 
daerahnya masing-masing.. Selain itu, pembangunan “PKP” 
dan “TP” juga dibina dan dikembangkan dengan menambah 
jumlah pembangunan institusi pendidikan dan peningkatan 
kualitinya serta menggesa para murid, guru dan masyarakat 
Aceh dengan beberapa kebijakan dan aktiviti dacwah bi al-hāl 
sebagai berikut;

Pembentukan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan i. 

187A. Hasjmy, 1985, hlm. 540. 
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Aceh selari SK Gabenor Aceh pada 13 Oktober 1959 No.34/
DPD/1959 dan SK 9 September 1960 No. 79/1960 dengan 
tugas utamanya membangun, membina dan mengurusi 
Sekolah Dasar secara keseluruhan, memajukan kesenian 
daerah serta mengumpulkan pelbagai buku sastera Aceh 
dan pembangunan perpustakaan mengenai kesusaster-
aan dan kebudayaan Aceh.
Penetapan 2 September sebagai ii. “Hari Pendidikan Daerah” 
(Hardikda) Aceh dan merayakannya setiap tahun. Per-
ayaan “Hardikda” ini disertai dengan aneka perlombaan 
untuk memperebutkan “piala bergilir” Gabenor Aceh pada 
tingkat Provinsi Daerah Istimwa Aceh dan “piala bergil-
ir” Bupati di tiap-tiap Kapubaten, menerusi SK. Gabenor 
Aceh pada 6 Oktober 1960 No. 91/1960.
Melakukan kunjungan kerja ke pelbagai sekolah dan ma-iii. 
drasah bukan hanya untuk melihat langsung kemajuan 
yang sudah dicapai, tetapi  juga sebagai upaya mewujud-
kan suasana  mesra  antara pemerintah dan dunia pen-
didikan.
Perasmian pembangunan dan penegerian pelbagai insti-iv. 
tusi pendidikan serta pengistiharan dan pengembangan 
plan penghapusan buta huruf  masyarakat Aceh melalui 
aktiviti pendidikan. 188 

Dengan pelbagai  kebijakan dan aktiviti dacwah bi al-hāl  
tersebut, A. Hasjmy sebagai Gabenor Aceh berjaya meng-
gesa semangat guru, murid, pemerintah dan terutamanya 
masyarakat Aceh untuk membangun dan memajukan pen-
didikan Aceh sehingga dengan sokongan mereka projek besar 
pembangunan “PKP” dan “TP” menjadi kenyataan. Antara 

188Komisi Redaksi, 1969, hlm. 98-388.  
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“PKP” yang  dikembangkan pada era A. Hasjmy masih ber-
tindak sebagai Gabenor Aceh adalahPKP Babussalam di Aceh 
Tenggara,  PKP Lindung Bulan di Kuala Simpang (kini masuk 
wilayah Aceh Tamiang), PKP Badrussalam di Bireun, PKP 
Muda Sedia di Langsa, PKP Tijue di Sigli,  PKP Padang Meranti 
di Aceh Selatan,  PKP Meulaboh di Aceh Barat,  PKP Ujung Teu-
matas di Aceh Tengah, PKP Lhok Nga di Aceh Besar, PKP Aceh 
Utara di Lhokseumawe. Selain beberapa “PKP”, juga mulai 
dikembangkan pelbagai “TP” di banyak Kecamatan di Aceh. 189  

Jika dilihat kejayaan pembangunan “Kopelma Darus-
salam” dengan segala apa yang dikandunginya, pembangunan 
“PKP” dan “TP”, maka semua itu merupakan bukti yang ku-
kuh bahawa dakwah A. Hasjmy, tanpa menafikan sokongan 
pelbagai pihak lainnya, mempunyai peranan penting dalam 
merubah wajah pendidikan Aceh ke arah yang lebih maju 
mulai dari tingkat dasar hingga ke perguruan tinggi. Hal ini 
bermakna pula bahawa polisi (policy) pembangunan pendidi-
kan Aceh secara menyeluruh dan bersepadu sebagai usaha 
pemulihan kondisi pendidikan Aceh yang rosak boleh dikata 
berjaya. Oleh itu, dalam pembangunan pendidikan di Aceh  
A. Hasjmy amatlah besar jasanya sehingga Bupati Aceh Sela-
tan (Cut Mamat) menetapkan  A. Hasjmy sebagai “Pahlawan 
Pendidikan Aceh”.190 

5.3.3   Model Dakwah A. Hasjmy
Berdasarkan  rekonstruksi pengalaman dakwah A. Hasjmy da-
lam menghadapi  masalah pendidikan di Aceh, sama ada me-
nyatukan idea dengan pelbagai pihak, pembentukan panitia 

189A. Hasjmy, 1985, hlm. 540-541;  Komisi Redaksi, 1969, hlm. 98-
99 dan  113-114 . 

190A.Ghazali, 1978, hlm. 82-83
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(pengurusi)  dan membuat plan  pembangunan institusi pen-
didikan (Kopelma Darussalam, Kampung Pelajar dan Taman 
Pelajar) secara bertahap, maka secara umum boleh dipandang 
sebagai wujud pelaksanaan model dakwah pendidikan (dacwah 
tarbawiyyah). Sebab, model dakwah pendidikan yang dimak-
sudkan di sini bukan hanya proses pendidikan dan pengaja-
ran di mana   kemudian  A. Hasjmy sendiri  bertindak sebagai 
pensyarah (dāci) dan mahasiswa sebagai madcu di institusi per-
guruan tinggi yang dibangunnya, tetapi juga pembangunan 
dan pembinaan institusi pendidikan itu sendiri merupakan 
bahagian dari model dakwah pendidikan yang dijalankannya. 
Akan tetapi, dalam menghadapi masalah pendidikan di Aceh, 
bukan hanya digunakan model dakwah pendidikan sahaja, 
tetapi juga disokong dengan model dakwah lainnya, antaran-
ya model dakwah umum (dacwah cāmmah), dakwah organisasi 
(dacwah mu’assasiyyah), dakwah perutusan (dacwah bacthi-
yyah), dakwah korespondensi (dacwah mukātabah), dakwah 
perseorangan (dacwah fardiyyah), dakwah kumpulan (dacwah 
fi’awiyyah) dan dakwah bersepadu (dacwah muwahhadah).  

Sebagaimana dimaklumi bahawa model “dakwah umum” 
adalah model dakwah yang dikemas oleh seorang dāci di mana  
madcu-nya orang banyak. Hal ini boleh dilakukan secara tidak 
langsung dengan memanfaatkan media masa atau boleh pula 
secara langsung di mana pelaku dakwah berhadapan lang-
sung dengan orang banyak sebagi madcu. Dalam menghadapi 
masalah pendidikan di Aceh “model dakwah umum” secara 
tidak langsung yang dilakukan A. Hasjmy antaranya penyam-
paian  idea pembangunan “Seulawah Jantan Institut” sebagai 
pusat pengembangan ilmu di Aceh, idea dan keputusan men-
genai “Konsepsi Pendidikan Darussalam” dan pelbagai konsep 
pendidikan lainnya  kepada masyarakat umum melalui media 
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masa (karya) atau RRI. Adapun “model dakwah umum” secara 
langsung yang dilakukan A. Hasjmy seperti penyampaian pe-
san pembangunan pendidikan melalui ceramah umum dalam 
upacara rasmi.

Jika dilihat peranan A. Hasjmy sebagai Gabenor Aceh di mana 
institusi pemerintahan dan institusi PEPERDA digunakan seba-
gai penggerak pembangunan pendidikan; pembentukan badan 
YDKA,  KPKD, YPD dan pelbagai Panitia Persiapan Pendirian Pen-
didikan untuk pembangunan Kopelma Darussalam (Unsyiah, IAIN 
ar-Raniry, DMTCPK); pelbagai kebijakan dan keputusan Gabenor 
Aceh untuk pembangunan  Kampung Pelajar dan Taman Pela-
jar serta penubuhan pelbagai pusat pengembangan ilmu (BTQ, 
PSKLH, Pusat Penyelidikan dan Penerbitan, Pusat Bahasa, SKID 
dan MSD),  maka semua ini boleh dipandang sebagai penjelmaan 
“model dakwah organisasi”. Tambahan lagi, A. Hasjmy  sebagai 
Gabenor bukan hanya pintar membuat kebijakan dan keputusan 
pendidikan di bilik pejabat, tetapi juga memimpin langsung pel-
bagai panitia pembangunan pendidikan.

Jika dilihat  pada pengutusan orang-orang tertentu seperti 
pengutusan Marzuki Nyak Mat, T. Iskandar, RM Sudjono dan A.K 
Abdullah untuk membawa misi pengembangan pendidikan sekali-
gus menjalin kerjasama dengan pihak USU,  UI, UNPAD dan UGM, 
bahkan pembentukan BAPA di Medan, Jakarta, Bandung dan Yo-
gyakarta yang bertugas mencari  dan mengajak tenaga pengajar 
supaya bersedia mengajar di Aceh, maka semua ini boleh dipan-
dang sebagai penjelmaan model “dakwah perutusan” yang dilaku-
kan A. Hasjmy dalam menghadapi masalah pendidikan di Aceh.

Jika dilihat pengiriman surat ―sebagaimana penjelasan Mar-
zuki Nyak Man ― kepada pihak Rektor UGM dan pelbagai laporan 
dan permohonan tertulis lainnya yang disampaikan  kepada peja-
bat Kementerian Pendidikan ataupun Departemen Agama, maka 
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hal ini merupakan penjelmaan dari model “dakwah korespon-
densi”.  Model dakwah ini tampaknya berjalan secara sempurna, 
kerana mendapat balasan surat yang menggembirakan seperti 
balasan surat dari Rektor UGM dan pelbagai SK lainnya dari pihak 
Kementerian Pendidikan ataupun Departemen Agama.  

Jika dilihat pada dialog A. Hasjmy secara peribadi dengan 
orang-orang tertentu seperti dialog A. Hasjmy dengan Marzuki 
Nyak Man selepas mengikuti mesyuarat pada 13 Pebruari 1961 di 
pejabat DPRD-GR,  dialog  A. Hasjmy dengan Presiden Soekarno 
yang isinya berupa permohonan supaya dibangun UIN atau FAIN, 
diskusi dengan Menteri Pendidikan dan Menteri Agama, maka se-
mua ini merupakan penjelmaan  model “dakwah perseorangan” 
yang secara umum boleh dipandang berjaya dilaksanakan dalam 
memperbaiki pendidikan di Aceh.

Jika disemak peranan A. Hasjmy dalam pelbagai perkumpulan 
orang (fi’ah) tertentu seperti mesyuarat kerja dan seminar  yang di 
dalamnya dibincangkan idea dan usaha pengembangan pendidi-
kan sama ada ketika ia bertindak sebagai Gabenor, Ketua pelbagai 
Panitia Penubuhan Fakluti, Dekan Fakulti Dakwah & Publisis-
tik mahupun Rektor IAIN ar-Raniry, maka semua ini merupa-
kan penjelmaan  model “dakwah kumpulan”.  Pada umumnya, 
model dakwah kumpulan yang dilakukan A. Hasjmy mendapat 
tanggapan positif dari pihak madcu sehingga idea pengemban-
gan pendidikan  bukan hanya    diiktiraf, tetapi juga dilaksana-
kan secara bertahap untuk memperbaiki kondisi pendidikan  
di Aceh.

Jika disemak keseluruhan pengalaman dakwah A. Hasjmy da-
lam menghadapi masalah pendidikan di Aceh di mana di dalam-
nya dilakukan pelbagai kerjasama sama ada secara internal antara 
pelaku dakwah; antara institusi pemerintah sipil dan PEPERDA, 
antara  badan pendiri, panitia pelaksana dan masyarakat Aceh 
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pada umumnya mahupun dengan pihak eksternal seperti institu-
si pendidikan di luar Aceh serta pemerintah pusat; penggabungan 
pelbagai media dan sarana penyampaian idea dan pengembangan 
pendidikan; bahkan penggabungan pelbagai model dakwah se-
bagaimana dihuraikan dimuka, maka semua itu boleh diandang 
sebagai penjelmaan  model “dakwah bersepadu”.  Jika dilihat pada 
teori model dakwah bersepadu sebagaimana dihuraikan dalam 
bab dua, maka apa yang dilakukan A. Hasjmy dalam menghadapi 
masalah pendidikan di Aceh tampaknya sesuatu yang “sempurna” 
dan berjaya.     

5.4 Pengalaman Dakwah A. Hasjmy Menghadapi  
Masalah  Kebudayaan  Aceh

5.4.1    Masalah Kebudayaan Aceh
Kebudayaan atau peradaban (culture, civilization atau al-
thaqāfah) mempunyai cakupan makna yang luas. Hal ini da-
pat dilihat dari definisi yang dikemukan oleh beberapa pakar. 
E.B. Taylor,191  misalnya mendefinisikan kebudayaan dan 
peradaban sebagai keseluruhan yang kompleks mencakup 
ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, 
adat istiadat dan kebiasaan yang diperolehi  manusia se-
bagai anggota masyarakat. William mengatakan bahawa 
kebudayaan mencakup keseluruhan sistem gagasan, tin-
dakan dan hasil karya manusia.192 Kedua pandangan ini, 
menunjukkan bahawa kebudayaan mencakup keseluru-
han gagasan, ilmu pengetahuan, kesenian, hukum, moral, 
adat, tindakan, kebiasaan dan hasil karya  manusia. Na-

191E.B. Taylor, Primitif culture; researches into the development of 
mythology, philosophy, religion, language, art, and customs, New York: 
Henry Holt & Co., 1924, hlm. 10.

192William, Antropologi, Jakarta: Erlangga, 1988, hlm. 17. 
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mun, kedua pandangan ini lebih “bebas” dalam erti pan-
dangannya tidak diikat dengan ajaran agama tertentu. 

 Berbeza dengan A. Hasjmy, dalam karyanya Kebudayaan 
Aceh dalam sejarah dikemukakan dua definisi kebudayaan. 
Pertama, kebudayaan dalam pengertian umum yang men-
jelma dari  keperluan manusia (keperluan fizik, ruhani dan 
sosial) adalah manifestasi akal budi dan hati nurani manu-
sia sehingga dengan demikian kebudayaan bererti penjel-
maan akal, rasa dan cinta. Kedua, kebudayaan Islam yang 
bersumber pada manusia muslim adalah penjelmaan iman 
dan amal salih seorang muslim atau sekumpulan kaum 
muslimin.193 Jika dalam definisi pertama A. Hasjmy tidak 
menghubungkait makna “kebudayaan” dengan ajaran 
agama tertentu, maka dalam definisi kedua, “kebudayaan” 
dihubungkait dengan Islam. Namun, definisi A. Hasjmy 
mengenai kebudayaan Islam” masih terlalu singkat dan ab-
strak sehingga kebudayaan Islam perlu dilakukan redefi-
nisi. Jika pandangan E.B. Taylor, William dan A. Hasjmy 
disintesiskan, maka yang dinamakan kebudayaan Islam 
adalah “keseluruhan gagasan yang kompleks mencakup 
politik, ilmu pengetahuan, kesenian, hukum, moral, adat, 
tindakan, kebiasaan dan hasil karya  manusia sebagai pen-
jelmaan akal-budi, hati  nurani, rasa dan cinta seseorang 
atau masyarakat tertentu yang didasarkan kepada  iman 
dan amal salih serta bersendikan  kepada ajaran Islam atau 
tidak bercanggah dengannya.

Kebudayaan Aceh secara umum dipandang sebagai bahagian 
dari kebudayaan Islam. Sebab, mengikut A. Hasjmy, Osman 
Raliby dan T. Syamsuddin, masyarakat Aceh sebagai pembentuk 
kebudayaan adalah masyarakat muslim sehingga hampir semua 

193A. Hasjmy, 1983, hlm. 35-36.



~  358  ~

unsur kebudayaan dalam kebudayaan Aceh bersendikan pada aja-
ran Islam, sekurang-kurangnya tidak bercanggah dengan ajaran 
Islam.194 Menurut Koencaraningrat aspek-aspek kebudayaan se-
tiap suku bangsa, tanpa kecuali Aceh, sentiasa mengandungi tu-
juh unsur, iaitu sistem peralatan dan perlengkapan hidup; sistem 
mata pencarian hidup; sistem kemasyarakatan; bahasa; kesenian; 
sistem religi; dan sistem pengetahuan.195 Ketujuh-tujuh unsur ini 
dalam kebudayaan Aceh secara umum sudah berkembang maju  
menurut kadar waktu itu dan mencapai puncak kejayaannya  
pada masa  Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam memerintah 
“Kerajaan Aceh Darussalam” dan masa-masa sesudahnya sehing-
ga datangnya  serangan pihak “kaphe” (kafir) Belanda. Jika pada 
masa Kerajaan Aceh Darussalam, kejayaan dan kegemilangan 
kebudayaan Aceh yang bersendikan syara’ sudah mencapai keg-
emilangan, maka ketika Kerajaan Aceh Darussalam memasuki era 
pencerobohan Belanda dan sesudahnya, kebudayaan Aceh mulai 
mengalami masa suram. Kesuraman kebudayaan Aceh secara 
umum ditandai oleh beberapa hal berikut: 
 i.  Runtuhnya sistem politik Kerajaan Aceh Darusalam sebagai 

sebuah negara Islam berdaulat  yang kini hanya tinggal seja-
rah.

 ii.  Aceh secara keseluruhan menjadi daerah terasing dari per-
gaulan dunia dengan perang (konflik) yang berkepanjangan.

194A. Hasjmy, Nafas Islam dalam kesusasteraan Aceh. Dlm. Pani-
tia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat Nasional (PP-
MTQTN) ke 12, Dari sini ia bersemi, Banda Aceh : Pemerintah Daerah 
Istimewa Aceh, 1981, hlm. 259-260 ; Osman Raliby, Aceh, sejarah 
dan kebudayaannya. Dlm. Ismail Suny et al., 1980, hlm. 40-44 ;  T. 
Syamsuddin, Pasang-surut kebudayaan Aceh. Dlm. Ismail Suny  et al., 
1980, hlm. 116-134; A. Rani Usman, Sejarah peradaban Aceh, Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 111. 

195Koencaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Jakarta: 
Dian Rakyat,1965, hlm. 7.
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iii.  Pada awal abad  ke 19 dan 20, perdagangan  rakyat pada per-
ingkat antara bangsa hampir-hampir tidak ada sama sekali. 
Begitu juga dengan hasil pertanian yang laku di pasaran 
dunia. Kalaupun ada hasil pertanian hanyalah setakat untuk 
menutupi keperluan hidup sehari-hari. 

iv.  Kesenian sebagai hasil kreasi rakyat Aceh semakin mundur. 
Hal ini erat kaitannya dengan pertimbangan semasa (kondisi 
perang), di mana ulama melarang rakyat mengadakan page-
laran seni seperti  tari “seudati” dan seumpama itu, kerana ada 
kewajiban lain yang mesti lebih diutamakan seperti  kewajiban 
jihad kepada rakyat yang sudah menyatakan persetujuan se-
cara suka rela, kewajiban bergotong royong mengatasi segala 
ekses perang, membangun masjid (surau), memberikan ban-
tuan perang (penginapan dan persembunyian) bagi mujahi-
din dan membikin benteng (jika diperlukan).

v.  Selama masa perang, bidang kesusasteraan dan ilmu pengeta-Selama masa perang, bidang kesusasteraan dan ilmu pengeta-
huan juga mengalami masa surut. Hal ini dapat dilihat dari ke-
tiadan munculnya sasterawan-sasterawan atau ulama-ulama 
yang menghasilkan karya-karya monumental semacam Ham-
zah Fansuri, Syamsuddin al-Sumaterani,  Nuruddin al-Raniry, 
Abdurrauf  al-Singkili dan Syeikh Abbas (Teungku Chik Kuta 
Karang).

vi. Dalam bidang hukum juga mengalami masa surut. Jika masa 
Kerajaan Aceh Darussalam hukum yang berlaku adalah 
hukum Islam, maka ketika Kerajaan Aceh Darussalam han-
cur dan masa-masa sesudahnya secara umum hukum Islam 
tidak berfungsi, kalaupun ada hukum hanyalah hukum bang-
sa penceroboh atau hukum rimba. Dalam erti kata yang lain, 
apa yang disebut dengan ungkapan pepatah  “Adat bak pho 
Teumeuruhom, Hukom bak Syiah Kuala ”,  “qanun bak Putroe 
Phang Reusam bak Lakseumana”, “hukum ngon adat lage zat 
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ngon sifeut ”196 sebagai suatu filosofi hidup rakyat Aceh sema-
kin suram dalam praktiknya. 197197

Pelbagai kemunduran kebudayaan (peradaban) Aceh tersebut, 
menurut analisis A. Rani Usman merupakan dampak pelbagai 
perang, pencerobohan dan konflik sosial yang terjadi di Aceh.198 
Penyerangan Portugis terhadap Aceh pada tahun 1509, pence-
robohan Belanda (1873-1942 dan 1948), pencerobohan Jepun 
(1942-1945), konflik sosial yang dikenal dengan perang Cumbok 
(1945), pemberontakan DI/TII (1953-1964), peristiwa PKI (1965) 
dan pemberontakan GAM sehingga Aceh diberlakukan DOM 
(Daerah Operasi Militer) dipandang sebagai babak besar yang ber-
dampak terhadap kemunduran kebudayaan (peradaban) Aceh. 

5.4.2   Pengalaman Dakwah A. Hasjmy
A.Hasjmy sebagai orang Aceh yang sedar akan sejarah ke-
cemerlangan kebudayaan Aceh,199 merasa sangat resah atas 
krisisnya kebudayaan Aceh hampir dalam segala aspeknya 
sebagai akibat dari peperangan yang berkepanjangan. Jika 

196Terjemahannya secara literal adalah “hukum adat di tangan 
raja”, “hukum agama di tangan ulama”, “hak membuat undang-un-
dang di tangan Puteri Pahang (Isteri Sultan Iskandar Muda) sebagai 
lambang dari rakyat”, “kekuasaan darurat (dalam keadaan perang)  di 
tangan laksamana sebagai panglima besar angkatan perang”, “hu-
kum agama dengan hukum adat menyatu seperti zat dengan sifat”  
(A. Hasjmy, 1976a, hlm. 9-10). 

197T. Syamsuddin, Pasang-surut kebudayaan Aceh. Dlm. Ismail 
Suny et al., 1980, hlm. 116-134; A. Hasjmy,1976a, hlm. 11.

198A. Rani Usman, 2003, hlm. 114-133 
199A. Hasjmy, Perdjuangan rakjat Atjeh dari zaman ke zaman. Dlm. 

Panitia Penjambutan Pjm. Presiden R.I dan Peresmian Universitas 
Sjiah Kuala Seksi Penerangan, Bung Karno dan rakjat Atjeh, Univesi-
tas Sjiah Kuala: Panitia Persiapan Pendirian Universitas Negeri Sjiah 
Kuala, 1961, hlm. 20-21.
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ini tidak segera diantisipasi, dijangka generasi masyara-
kat Aceh akan menjadi generasi yang kehilangan ideantiti 
kebudayaannya sendiri dan  boleh jadi mereka akan men-
gadopsi kebudayaan lain yang belum tentu sesuai dengan 
ajaran Islam. Oleh itu, A. Hasjmy memberikan perhatian 
serius dalam bidang ini dengan berupaya mendakwahkan 
kembali sejarah kebudayaan Aceh sebagai kebudayaan Is-
lam, di samping mencipta dan mendakwahkan kebudayaan 
Aceh  yang baru kepada segenap lapisan masyarakat Aceh 
melalui karya-karyanya dengan harapan generasi Aceh 
khususnya dan generasi masyarakat muslim pada umum-
nya menjadi genarasi masyarakat yang berbudaya Islami. 

Jika disemak beberapa karya A. Hasjmy yang berhubungkait 
dengan sejarah kebudayaan Aceh dan peranannya dalam pelba-
gai kegiatan kebudayaan Islam, sama ada pada peringkat lokal 
(Aceh), nasional ataupun antara bangsa, tampaknya ia sentiasa 
berusaha menghadapi krisis kebudayaan Aceh. Perhatiannya 
tampak dicurahkan pada penyelidikan, pendidikan, seminar 
dan pelbagai kegiatan lain mengenai kebudayaan Aceh yang di-
laksanakan dengan menggunakan metode dakwah bi al-hikmah, 
atau lebih spesifik lagi dengan dakwah bi al-hal. Penyelidikan 
A. Hasjmy mengenai kebudayaan Aceh boleh dipandang 
cukup luas dan mencakup seluruh unsur kebudayaan Aceh,200 

200Jika dibaca karyanya Kebudayaan Aceh dalam sejarah, di dalam-
nya diriwayatkan pelbagai macam kebudayaan Aceh, yang ringkasnya 
adalah ; i. Sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia; ii. Berdirinya 
kerajaan-kerajaan Islam (Kerajaan Islam Peureulak, Kerajaan Islam 
Samudera/Pase, Kerajaan Islam Beuna, Kerajaan Islam Lingga, Kera-
jaan Islam Pidie, Karajaan Islam Daya dan Kerajaan Islam Darussalam); 
iii. Lahirnya Kerajaan Aceh Darussalam, ketatanegaraan Karajaan Aceh 
Darussalam (dasar-dasar negara, rukun negara, negara hukum, dasar 
dan sumber hukum, negara syura, prinsip adil dan taat, cap sikureung 
atau cop rasmi kerajaan dalam keadaan perang); iv. Bentuk dan struktur 
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Kerajaan (jawatan-jawatan pusat, pemerintah daerah, syarat menjadi 
sultan, syarat menjadi wazir dan syarat menjadi qadhi);   v. Kehidupan 
Ekonomi dan Keuangan (lembaga peaksana, bait al-mal, mata uang, 
balai fadah, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, per-
industerian, pertambangan, pelayaran, pertanian dan perikanan); vi. 
Peranan Kehakiman (pembinaan hukum dan derajat mahkaman); vii. 
Hubungan luar negeri (balai wazir badlul muluk, politik luar negeri, lima 
besar Islam, diplomasi Aceh, hubungan Aceh dengan Turki, hubungan 
Aceh dengan Belanda dan Inggeris, diplomasi Iskandar Muda, diplo-
masi zaman menurun, ketegasan ratu, delegasi Aceh ke Betawi, delegasi 
Inggeris dan Mekkah, diplomasi klasik Inggeris, perjanjian Pidie,  del-
egasi van Swieten, deplomasi menjelang perang, deplomasi Aceh tahun 
1873 dan dewan delapan); viii. Organisasi dan perkembangan angkatan 
perang (balai laksamana, pembangunan angkatan perang, penetapan 
nama pangkat, penetapan nama jabatan rangkap, pendidikan tentera, 
wanita dalam angkatan perang, armada inong bale (pasukan wanita 
janda) industri perang, angkatan perang dalam kenyataan); ix. Kehidu-
pan dan perkembangan sosial (lembaga-lembaga sosial, unsur-unsur 
warga negara, kedudukan wanita, upacara-upacara adat dan kenega-
raan); x. Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayan 
(kota politik, sejarahnya, kota universiti, istana taman kesenian, taman 
gairah, gegunungan dan pinto khop, kota yang makmur, seni mengarang 
surat, Banda Aceh Ibukota Negara); xi. Perkembangan pendidikan dan 
ilmu pengetahuan (dasar dan tujuan pendidikan, lembaga-lembaga 
pendidikan, tingkatan pendidikan dan universti Baiturrahman); xii. 
Sejarah ringkas para ulama (Hamzah Fansury, Syamsuddin as-Sumat-
erany, Shekh Nuruddin ar-Raniry, Shekh Abdurrauf, Teungku Chik 
Di Tiro, Teungku Kulu, Teungku Faki, Teungku di Leupue, para ulama 
lainnya, dua buah sarakata (lembaran keputusan kerajaan), dan dayah 
terkemuka); xiii. Kehidupan dan perkembangan seni budaya (seni ba-
hasa, prosa, puisi, seni suara dan seni tari, seni rupa, seni drama, seni 
bangunan, kandang dan makam rencong); xiv. Karya sastera (gudang 
ilmu pengetahuan, sepucuk surat dari Tiro, qanun meukuta alam, adat 
Aceh, hikayat Aceh, asrar   al arifin, kitab syarahan rubaci, bustan al-sala-
tin, tafsir Baidhawy, mir’at al-tullab, kashf al-muntazir, muzhar al-ajla, jamc  
al-jawamic musannafat, hidayat al-awam, faraid al-Qur’an, kashf al-kiram, 
talkhis al-falah, shifa al-qulub, al-mawaciz al-badicah, dawa’ al-qulub, iclam 
al-muttaqin, safinat al-hukkam, masai al-muhtadin, hikayat akhbar al-kar-
im, risalah munjiyat al-anam; xv. Karya sastera Bahasa Aceh antaranya; 
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terutamanya dengan menggunakan pendekatan sejarah dan 
filologi.201 Dengan kedua pendekatan ini, ―terkadang juga 
disokong oleh teknik pengamatan langsung dalam pengum-
pulan data― A. Hasjmy berupaya mendeskripsikan dan men-
ganalisis (mana yang dianggap perlu) mengenai sejarah dan 
pelbagai aspek kebudayaan Aceh yang bersumber dari pelba-
gai kitab, naskah kuno, sarakata, dokumen, arkip, surat,  pe-
ralatan kuno, bangunan kuno dan lain-lain. Selain melakukan 
penyelidikan sendiri, A. Hasjmy bukan hanya menugaskan 
Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Aceh selari SK Ga-
benor Aceh pada 13 Oktober 1959 No.34/DPD/1959 dan SK 
9 September 1960 No. 79/1960 untuk memajukan kesenian 
daerah serta mengumpulkan pelbagai buku sastera Aceh bagi 
pembangunan perpustakaan mengenai kesusasteraan dan ke-
budayaan Aceh,202 tetapi juga membentuk staff khusus pen-
gumpulan dan penyusunan bahan-bahan adat-istiadat Aceh 
yang berkedudukan di pejabat Gabenor Daerah Istimewa Aceh 
selari SK Gabenor Aceh tarikh 8 Jun 1963 No. 48/1963 seba-
gai perwujudan daripada salah satu kandungan “Misi Hardi” 
No. 1/Misi/1959.203 

Aktiviti penyelidikan tersebut dilakukan dengan al-hik-

Hikayat Malem Dagang, Hikayat Jihad Zaman Nabi, Hikayat Pocut Mu-
hammad, Hikayat Perang Sabil, Kisah Perang Kompeni, Hikayat Putroe 
Gumbak Meuh, Hikayat Banta Beuransah, Hikayat Nun Farisi, Hikayat 
raja Jeumpa  (A. Hasjmy, Kebudayaan Aceh dalam sejarah, Jakarta: Be-
una, 1983, hlm. 36-454;  A. Hasjmy,  1977b, hlm. 13-243;  A. Hasmy, 
1978b, hlm. 10-177; A. Hasjmy, 1977a, hlm. 17-227).

201Adapun pendekatan filologi merupakan suatu pendekatan yang 
bertujuan menertipkan, menyunting, menerjemahkan dan menganal-
isis naskah kuno (U. Maman Kh et.al, Metode penelitian agama teori 
dan praktik, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 108 dan 149).

202Komisi Redaksi, 1969, hlm. 368.
203A. Hasjmy, Dengan Trikarya-utama menudju masjarakat sosialis 

Indonesia. Dlm.  T. Alibasjah Talsya,1963, hlm. 136-137. 
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mah bukan hanya sebagai upaya mencari kebenaran dan 
akurasi data mengenai kebudayaan Aceh sebagai kebu-
dayaan Islam sehingga masyarakat Aceh atau siapapun 
juga akan mendapatkan informasi yang sebenar mengenai 
kebudayaan Aceh, tetapi juga aktiviti penyelidikan, men-
gikut penjelasan Nurdin Abdurrahman, A. Hasjmy berupaya 
mengungkapkan kembali segala khazanah kebudayaan dan 
peradaban Aceh agar masyarakat dunia mengetahui bahawa 
di kawasan paling ujung pulau Sumatera pernah lahir suatu 
kebudayaan Islam yang merupakan salah satu lima besar 
dunia Islam.204 Akan tetapi, penyelidikan sahaja belumlah 
dipandang cukup, sebab penyelidikan hanyalah setakat 
mencari kebenaran ilmu atau mengungkapkan informasi 
yang sebenar mengenai kebudayaan Aceh. Untuk itu, ha-
sil penyelidikan mengenai kebudayaan Aceh didakwahkan 
lagi oleh A. Hasjmy kepada masyarakat Aceh melalui dunia 
pendidikan, seminar dan pelbagai usaha dakwah lainnya. 
Sebagai seorang pensyarah senior di IAIN ar-Raniry, ia be-
rupaya mendakwahkan kebudayaan Aceh kepada para ma-
hasiswa melalui kursus yang diajarkannya iaitu “Sejarah 
Islam Asia Tenggara”205 dan “Sejarah Kebudayaan Islam” .206 
Sebagai seorang budayawan Aceh yang sering dijemput ha-
dir dalam pelbagai seminar sehingga kebudayaan Aceh pun 
sering didakwahkan kegiatan  seminar yang dikutinya. An-
tara contoh aktiviti dakwah kebudayaan Aceh, terutamanya 

204Nurdin Abdurrahman, A. Hasjmy, salah seorang peletak dasar 
era modern Aceh. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 108.

205Amir Hamzah, Sebuah bintang di langit zaman. Dlm. Badruzza-
man Ismail et al., 1994,        hlm. 245.

206Selain mengajar dua pelajaran tersebut, A. Hasjmy juga menga-
jar ilmu dakwah dan sejarah pemikiran Islam (A. Hasjmy, 1985, hlm. 
679).
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bidang kesusasteraan yang disampaikan dalam beberapa 
seminar adalah seperti berikut ;

Pertama, pada tarikh 27 Februari 1968 misalnya, pihak 
Lembaga Pembina Seni Budaya Indonesia Daerah Istimewa 
Aceh membuat suatu “ Pertemuan Sastera” di mana A. Hasjmy 
dijemput hadir untuk membentangkan kertas kerja dengan 
tajuk Pengaruh Islam dalam kesusasteraan Indonesia.207 Di sini,  
A. Hasjmy membuktikan sekaligus mendakwahkan kepada 
peserta seminar sama ada melalui lisan mahupun tulisan 
bahawa kesusasteraan Aceh khsususnya dan kesusaste-
raan Indonesia pada umumnya sangat kuat dipengaruhi 
oleh ajaran Islam. Antara pengaruhnya yakni dalam kesu-
sasteraan itu mengandungi ajaran tauhid, persaudaraan, 
persamaan dan membela rakyat tertindas. Pengaruh ini bo-
leh jadi terjadi secara langsung  kerana sasterawan itu be-
ragama Islam ataupun pengaruh yang terjadi secara tidak 
langsung di mana sastrerawan itu hidup dalam lingkun-
gan umat Islam, meskipun mereka bukan beragama Islam.  

Kedua, pada 28 Desember 1979, atas nama Majlis Ulama 
Daerah Istimewa Aceh, A. Hasjmy dijemput hadir dalam 
Pertemuan Sasterawan Nusantara II (Indonesia, Malay-
sia, Singapura dan Brunei) di Jakarta. Dalam pertemuan ini  
A. Hasjmy mendakwahkan mengenai “Sastera dan Agama” 
kepada peserta pertemuan sama ada melalui lisan mahupun 
tulisan. Meskipun kertas kerja yang dibentangkannya tidak 
secara khusus mendakwahkan kebudayaan Aceh, namun di 
dalamnya bukan hanya dihuraikan dasar psikologis manusia 
yang cenderung kepada nilai sastera, tetapi juga fatwa ulama 
Aceh mengenai hukum (mubah) kesenian, termasuk kesu-

207A. Hasjmy, Pengaruh Islam dalam Kesusasteraan Indonesia, da-
lam A. Hasjmy, 1984, hlm. 33-64.
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sasteraan, berdasarkan  al-Qur’ān, al-hadīth dan pandangan 
para ulama lain (Muhammad Ali Syawkūnī al-Yamanī, Mu-
hammad Jamaluddīn al-Qāsimī, Tantawi Jawharī, Sayyid Qu-
tub, Syeikh Mahmud Syaltūt dan Syeikh Hasan al-cAtar).208 
Apa yang dibentangkan  di sini diharapkan pihak sasterawan 
muslim dapat memperoleh suatu kepastian hukum men-
genai kesenian (kesusasteraan) dalam pandangan agama 
Islam sehingga mereka benar-benar menjadi sasterawan 
muslim (bukan sasterawan jahiliyah) dan kesenian yang 
bernafaskan Islam boleh dijadikan sebagai media dakwah. 

Ketiga, dalam Pertemuan Hari Sastera 80 Malaysia pada 19 
s/d 22 April 1980 di Ipoh yang dihadiri oleh  300 orang sas-
terawan dan peminat sastera dari Malaysia, Indonesia, Bru-
nei dan Thailand Selatan, A. Hasjmy membentangkan kertas 
kerja bertajuk Nafas Islam dalam Bahasa dan Kesusasteraan 
Melayu di Aceh. Antara pesan dakwah yang disampaikan di 
sini ―melalui lisan dan tulisan― kepada peserta pertemuan 
adalah bahasa Melayu, selain bahasa Aceh dan bahasa Arab 
merupakan bahasa rasmi  dalam Kerajaan Aceh Darussalam. 
Sebagai bahasa rasmi Kerajaan Aceh Darussalam menjadikan 
bahasa Melayu dan kesusasteraannya sangat dipengaruhi oleh  
ungkapan yang bersumber pada ajaran Islam, kerana bahasa 
Melayu sudah digunakan sebagai bahasa istana, bahasa sara-
kata, bahasa ilmu pengetahuan, bahasa pengantar pengaja-
ran, bahasa pengucapan perasaan, bahasa komunikasi antara 
wilayah kerajaan, bahasa media dakwah, bahasa surat menyu-
rat dan bahasa deplomasi.209  

Keempat, dalam Simposium Perbincangan Sastera Is-

208A. Hasjmy, 1980b, hlm. 3-27. 
209A. Hasjmy, Nafas Islam dalam bahasa dan kesusasteraan Melayu 

di Aceh. Dlm. A. Hasjmy, 1984, hlm. 65-91.
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lam I yang diadakan di kota Kuala Trengganu pada 8 s/d 10 
Desember 1981, yang dihadiri 100 sasterawan dan ilmuan 
sastera dari pelbagai tempat di nusantara, A. Hasjmy juga 
membentangkan di hadapan mereka sebuah kertas kerja 
yang bertajuk Sasterawan sebagai khalifah Allah. Sunggu-
hpun kertas kerja ini bukan secara khusus membicarakan 
masalah kebudayaan Aceh, namun dalam upaya membe-
zakan antara sasterawan muslim dan sasterawan jahiliyah, 
A. Hasjmy mengambil dua karya sastera dalam bahasa  
Aceh-Jawi sebagai contoh karya sasterawan muslim, iaitu Hi-
kayat Nun Farisi dan Hikayat perang sabi.210 Kedua karya sas-Kedua karya sas-
tera ini merupakan karya sasterawan muslim yang penuh den-
gan pesan-pesan tauhid dan jihad yang bersumber dari ajaran 
Islam. 

Kelima, dalam Simposium Serantau Sastera Islam yang ber-
langsung pada 16 hingga 18 November 1992 di Universiti Bru-
nei Darussalam, A. Hasjmy membentangkan sebuah kertas 
kerja dengan tajuk Karya sastera hikayat perang sabi membang-
kitkan semangat jihad rakyat Aceh.211 Kertas kerja ini merupakan 
ringkasan  bukunya yang bertajuk Hikayat perang sabi menjiwai 
perang Aceh lawan Belanda (Banda Aceh: Pustaka Faraby, 1971) 
atau  Apa sebab rakyat Aceh sanggup berperang puluhan tahun 
melawan agressi Belanda (Jakarta: Bulan Bintang, 1977). Di sini,  
A. Hasjmy menganalisa hikayat perang sabi dari tiga sudutpan-
dang, iaitu segi bahasa (kesusasteraan), segi pendidikan dan segi 
dakwah Islamiyah. Berdasarkan analisisnya, A. Hasjmy berkes-
impulan seperi berikut;

Hikayat perang sabii.  merupakan hikayat yang memenuhi 

210A. Hasjmy, 1984, hlm. 9-32.
211Abu Hasan Sham, Pengamat Sastera Melayu Klasik yang gigih. 

Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 88.
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syarat sastera yang baik seperti syarat keindahan, ba-
hasa, seni, ekspresi, ilham (inspiratio) dan ketegasan; 
Hikayat perang sabiii.  mengandungi nilai pendidikan sep-
erti pendidikan akal, akhlak, rasa dan keindahan (este-
tik); 
Hikayat perang sabiiii.  mengandung nilai-nilai dakwah 
seperti, tujuan dakwah, kebijaksanaan dakwah dan ke-
mampuan membangkitkan daya khayal pendengar atau 
pembacanya (madcu) sebagai bahagian dari dakwah.212   

Keenam, dalam Seminar Perjuangan Aceh sejak tahun 1873 
Sampai Indonesia Merdeka yang diadakan oleh masyarakat 
Aceh di Sumatera Utara pada 22 sampai 26 March 1976 se-
jarah dan kebudayaan Aceh didakwahkan  kepada peserta 
seminar melalui  kertas kerja yang bertajuk Peranan Islam da-
lam perang Aceh dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Antara 
kebudayaan Aceh yang didakwahkan kepada peserta seminar 
sama ada melalui lisan dan tulisan iaitu; i. Tata negara Kera-
jaan Aceh Darussalam sebagaimana dinyatakan dalam Qanun 
Meukuta Alam yang bersendikan pada al-Qur’an, al-Hadith, 
ijma’ dan qiyas; ii. Dokumen-dokumen penting Kerajaan Aceh 
Darussalam dalam menghadapi pencerobohan Belanda; iii. 
Surat pernyataan bahawa Sultan Alaiddin Muhammad Daud 
Syah (sultan Aceh yang terakhir) tidak pernah menyerahkan 
yang mampu membangkitkan semangat jihad rakyat Aceh 
melawan Belanda; iv. Surat-surat yang mengandungi maklu-
mat ulama seluruh Aceh, seruan Teungku Hasan Krueng Kale, 
seruan Ketua API dan PRI serta seruan Panglima Devisi Te-
ungku Chik Di Tiro dan Panglima Devisi Rencong untuk ber-
jihad dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indo-

212A. Hasjmy, 1977a, hlm. 53-227
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nesia.213  Semua dokoumen-dokumen ini merupakan warisan 
kebudayaan Aceh yang bersendikan pada ajaran Islam sehing-
ga siapapun  yang mempelajarinya akan dapat pula merasakan 
dan membayangkan betapa gigih perjuangan (jihad) umat Is-
lam di Aceh dalam menentang bangsa pencerobohan. 

Dakwah  A. Hasjmy mengenai sejarah dan kebudayaan 
Aceh melalui seminar sebenarnya masih banyak lagi.214 
Namun, beberapa contoh tersebut dipandang sudah cu-
kup untuk menggambarkan betapa A. Hasjmy berupaya 

213A. Hasjmy, 1976a, hlm. 5-115.
214Dalam Simposium Antara Bangsa Kesusasteraan Melayu Tradi-

sional, yang dilangsungkan di kampus Universiti Kebangsaan Malay-
sia, pada 4 hingga 6 November 1982 yang dihadiri para  sasterawan 
dan sarjana dari Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Belanda, 
Australia, Srilangka dan lain-lain,  A. Hasjmy membentangkan ker-
tas kerja bertajuk Islam menjiwai alam pikiran Melayu lama: sebuah 
studi tentang naskah safinat al-hukkam.  Dalam pertemuan Hari Sastera 
ke-8, pada 28 November hingga 1 Desember 1985 di Pulau Pinang, 
A. Hasjmy membentangkan kertas kerja Hikayat Pocut Muhammad: 
karya sastera Melayu Aceh yang bernilai tinggi, sumbangannya kepada 
pengembangan kesusasteraan Melayu lama”. Dalam Seminar Sastera di 
Kuantan, Pahang pada bulan Oktober 1987, A. Hasjmy membentang-
kan kertas kerja bertajuk Puteri Pahang dalam Hikayat Malem Dagang 
(armada cakra donya mara ke Malaya”). Kertas kerja ini  dibentangkan 
lagi dalam Konvensyen Melaka dalam Warisan Dunia pada 14-17 April 
1993, dengan tajuk: Armada cakradonya mara ke Melaka dalam rangka 
kerjasama kerajaan Islam serantau untuk memerangi penjajah Kristian 
Barat (Abu Hasan Sham, Pengamat Sastera Melayu Klasik yang gigih. 
Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 88-95).  Dalam Seminar 
Internasional Sejarah Negeri Pahang pada 16 hingga 19 April 1992 di 
Kuantan, Pahang, A. Hasjmy dengan penuh semangat membentang-
kan kertas kerja Aceh berbesan dengan Pahang, satu perkawinan poli-
tik untuk melawan Portugis (Badruzzaman Ismail, A. Hasjmy seorang 
idealis yang praktis. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 193).  
Secara umum apa yang dibentangkan dalam pelbagai kertas kerja 
tersebut merupakan upaya dakwah A. Hasjmy mengenai sejarah ke-
budayaan Aceh kepada masyarakat di luar Aceh.
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mendakwahkan  kebudayaan Aceh  dengan cara dialog atau 
diskusi melalui dalam seminar sama ada dalam lingkup 
lokal (Aceh, Sumatera dan Jakarta) ataupun antara bang-
sa. A. Hasjmy sebagai seorang kolumnis profesional, bu-
kan hanya mendakwah kebudayaan Aceh melalui seminar, 
tetapi juga melalui majalah, surat kabar215 dan buku seh-
ingga  apa yang pernah disampaikan dalam seminar  didak-
wahkan kembali kepada masyarakat Aceh melalui majalah, 
surat  kabar dan penerbitan buku. Hal ini tentu menjadi-
kan kebudayaan Aceh lebih “kekal” dan dapat dibaca oleh 
masyarakat Aceh khususnya atau sesiapa sahaja yang ber-
minat untuk mendalami  dan mengkaji  kebudayaan Aceh 
pada umumnya.

 Dakwah mengenai kebudayaan Aceh yang disampai-
kan A. Hasjmy kepada masyarakat Aceh ataupun kepada 
masyarakat di luar Aceh  bukan hanya ditempuh melalui  
kegiatan penyelidikan, pendidikan, seminar ataupun penu-
lisan di majalah, surat kabar dan buku, tetapi dengan dacwah 
bi al-hāl melalui pelbagai kegiatan praktis lainnya seperti 
pakaian adat dipakai dalam pelbagai acara rasmi,216 pelak-
sanaan PKA (Pekan Kebudayaan Aceh), penubuhan LAKA 
(Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh) dengan beberapa 
cawangannya di beberapa wilayah yang banyak bermustau-
tin orang Aceh, seperti di Medan, Sumatera Barat, Jakarta 

215A. Hasjmy, 1978b, hlm. 5-183; A. Hasjmy, “Bahasa dan Kebu-
dayaan Melayu Raya”.  Waspada, terbitan Selasa 14 April 1992.

216Badruzzaman Ismail, A. Hasjmy seorang idealis yang praktis. 
Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 199-204.
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dan Surabaya,217 pemberian gelar adat kepada orang lain,218 
pewujudan idea pembangunan kubah Masjid Musyahadah 
yang berbentuk “kupiyah meukeutob”219 dan idea pemban-
gunan MONISA (Monumen Islam Asia Tenggara)220 serta 

217Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) merupakan suatu acara yang dia-
dakan untuk memperlihatkan kepada khalayak ramai mengenai kebu-
dayaan Aceh. Acara ini diadakan pertama sekali pada tahun 1958 atas 
ide dan sokongan A. Hasjmy ketika ia bertindak sebagai Gabenor Aceh 
manakala  gagasan penubuhan LAKA pertama sekali dikemukakan 
oleh A. Hasjmy dalam “Seminar Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan” 
di Takengon, Aceh Tengah (1983?). Dengan LAKA ini diharapkan da-Dengan LAKA ini diharapkan da-
pat mengisi salah satu  “Keistimewaan Aceh” dalam melestarikan adat 
dan kebudayaan Aceh  (Darwis A. Soelaiman, Ali Hasjmy, seorang sen-
iman kreatif. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 313-314.

218A. Hasjmy termasuk orang yang sangat menghargai orang 
lain.  Salah satunya dengan memberikan gelar adat kepada orang 
yang dianggapnya patut menerima gelar adat. Mislanya, A. Hasjmy 
memberikan gelar “Orang Kaya Putih” kepada Harry Aveling (Hafiz 
Arif), orang Australia, selepas ia masuk Islam di Banda Aceh. Siti 
Zainon Ismail, salah seorang pensyarah Universiti Kebangsaan 
Malaysia yang hadir dalam acara pengislaman  Harry Aveling itu 
juga menerima gelar “Teungku Nyak Fakinah” (seorang pahlawan 
wanita Aceh) dari  A. Hasjmy (Siti Zainon Ismail,  Islam dan adat: 
warisan budaya Aceh catatan kenangan buat Prof. Ali Hasjmy.  Dlm. 
Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 133).

219Masjid Musyahadah yang terletak di pinggir jalan Banda 
Aceh-Meulaboh, tepatnya di kawasan Seutui, Banda Aceh merupa-
kan satu-satunya masjid yang kubahnya, atas usulan  A. Hasjmy, 
didisain dalam bentuk Kupiyah meukutob, iaitu sejenis “kopiyah”  
khusus sebahagian dari pakaian adat Aceh (Soufyan Hamzah, Te-
lah bersatu dengan Masjid Raya Baiturrahman. Dlm. Badruzzaman 
Ismail et al., 1994, hlm. 156).

220Sebagai langkah dalam mengkomunikasikan konsep sejarah 
Islam Asia Tenggara, dimana Aceh sebagai tempat pertama Islam 
menapakkan kakinya di kawasan Asia Tenggara selari dengan hasil 
keputusan “Seminar masuk dan berkembangnya Islam di Indone-
sia” yang berlangsung pada tahun 1980 di Rantau Kuala Simpang 
Aceh Timur,  maka A. Hasjmy merintis pembangunan Monumen 
Islam Asia Tenggara (MONISA) di Perlak, Aceh Timur. Namun, 
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penubuhan YPAH (Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy).221 Se-
mua ini merupakan sebahagian dari dakwah yang dilaku-
kan oleh A. Hasjmy untuk menghidupkan kembali kebu-

kerana Aceh berada dalam situasi konflik pembangunan MONISA 
ini belum menjadi kenyataan (Safwan Idris, A. Hasjmy: dari konsep 
sampai simbol. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 266). 

221Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy (YPAH) secara rasmi didiri-
kan pada 15 Januari 1991.  Sebagai pendiri dan dierktur YPAH, A. 
Hasjmy telah mewakafkan kepada YPAH berupa; i. Sepetak tanah 
hak miliknya seluas hampir 3.000 m2, yang terletaknya di Jalan 
Jenderal Sudirman, Banda Aceh; ii. Sebuah rumah tempat tinggal; 
iii. Kira-kira 15.000 (lima belas ribu) jilid buku, yang terdiri dari 
bahasa Aceh, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggeris dan 
beberapa bahasa lainnya; iv. Sejumlah besar dokumen, naskah tua, 
benda budaya, album foto yang bernilai sejarah dan budaya. Apa 
yang diwakafkan itu kini menjadi perpustakaan dan muzium YPAH. 
Perpustakaan dan muzeum ini dibahagi kepada beberapa bahagian; 
i. Kutubkhanah Teungku Chik Kutakarang, di dalamnya terdapat pel-
bagai kitab dan buku yang dibahagi dalam dua maktabah; maktabah 
persekitaran hidup yang berisi pelbagai buku yang ada kaitannya 
dengan persekitaran hidup, dan maktabah Teungku Chik Pante Kulu 
yang berisi pelbagai buku hikayat, sastera, novel dan puisi; ii. Wari-
san Budaya Nenek Puteh di mana ruangan ini dibahagikan kepada 
dua bahagian. Bahagian pertama diberi mana Akhirat Pang Abbas 
dan Pang Husein, di dalamnya terdapat  bermacam senjata, teru-
tama  senjata bikinan Aceh seperti siwaih, bari, rencong, rusyoh, 
pedang dan sebagainya. Bahagian kedua diberi nama Jurai Aceh se-
bagai “kamar pengantin baru” yang dihiasi dengan benda budaya 
tradisional Aceh; iii. Khazanah A. Hasjmy, di dalamnya tersimpan; 
arkip pelbgai karyanya, sama ada arkip buku ataupun majalah, 
surat kabar, album foto yang bernilai sejarah dan budaya; foto 
keluarga (anak, cucu dan sebagainya), beg seminar, simposium, 
lokakarya, mesyuarat nasional (munas), rapat kerja (raker) yang 
dilengkapi dengan makalah, bermacam-macam piagam penghar-
gaan, benda hadiah kepada  A. Hasjmy sama ada dari dalam negeri 
atau luar negeri serta arkip surat prebadi;  iv. Ruangan Teknologi 
Tradisional Aceh, di dalamnya terdapat antaranya; “teumpeun pan-
demas”, teumpeun atau kilang tenun tradisional serta produknya 
(A. Hasjmy, 1991, hlm. 3-8). 
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dayaan Aceh masa lampau sehingga masyarakat Aceh boleh 
mengenal dan (jika mampu) mengambil manfaat dari  ke-
budayaannya sendiri. Bahkan bagi masyarakat di luar Aceh 
dapat pula mengambil inspirasi atau manfaat  dari kebu-
dayaan Aceh yang berasaskan pada ajaran Islam. 

Sebagai budayawan (sasterawan) Aceh, A. Hasjmy bu-
kan hanya cergas mendakwahkan kebudayaan Aceh masa 
lampau, tetapi juga menciptakan  kebudayaan baru yang 
kemudian didakwahkan pula kepada masyarakat Aceh 
khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Ke-
budayaan baru yang dimaksudkan di sini, bukan hanya 
karya  mengenai kebudayaan Aceh masa lampau, tetapi 
juga mencakup pelbagai karya  yang benar-benar baru 
yang kemudian memperkaya kebudayaan Aceh sehing-
ga ke hari ini dan masa hadapan terutama dalam bidang 
kesusasteraan (puisi, roman, terjemahan beberapa ayat  
al-Qur’ān dalam bentuk sajak222), ilmu dakwah dan pen-
didikan. 

Selain itu, dilakukan juga dakcwah bi al-hāl berupa pem-
bangunan institusi pendidikan (Kopelma Darussalam, 
Perkampungan Pelajar dan Taman Pelajar), mengadakan 
PKA, idea dan perwujudan pembangunan kubah masjid 
dalam bentuk “kupiyah meukeutob”, idea pembangunan 
MONISA (Monumen Islam Asia Tenggara), penubuhan 
LAKA dengan beberapa cawangannya di beberapa wilayah 
lain di Indonesia yang banyak bermustautin orang Aceh 
dan mendirikan YPAH. Semua itu juga bahagian dari “ke-
budayaan baru” kreasi A. Hasjmy yang kini menjadi seba-
hagian dari kebudayaan Aceh dan kebudayaan Islam pada 
umumnya yang boleh diambil  manfaat oleh generasi Aceh 

222A. Hasjmy, 1984, hlm. 9-25.    



~  374  ~

dan mana-mana pihak sama ada pada  masa kini mahupun 
pada masa hadapan. Sungguhpun begitu, dalam pewuju-
dan idea “kebudayaan baru” ini bukanlah hasil kreasi A. 
Hasjmy seorang diri, tetapi sebahagiannya merupakan 
hasil kerjasama dengan pelbagai pihak di Aceh (terutama 
Gabenor Aceh dan ulama) dan di luar Aceh (terutama para 
tokoh Aceh yang bermustautin di luar Aceh).  

5.4.3   Model Dakwah A. Hasjmy 
Jika disemak peranan A. Hasjmy sebagai pensyarah di IAIN Ar-Ra-
niry di mana  bidang kursus yang diajarkannya selain ilmu dakwah 
adalah Sejarah Islam  Asia Tenggara dan Sejarah Kebudayaan Islam 
dan ketika mengajarkan kedua kursus ini, A. Hasjmy mengajarkan 
secara langsung sejarah kebudayaan Aceh sebagai bahagian dari 
kebudayaan Islam pada umumnya kepada  mahasiswa, maka hal  
ini merupakan bahagian dari “model dakwah pendidikan” (dacwah 
tarbawiyyah) dalam menghadapi masalah kebudayaan Aceh. Akan 
tetapi, jika dilihat pada peranan A. Hasjmy yang membentangkan 
kertas kerja mengenai kebudayaan Aceh dalam pelabagi semi-
nar sama ada di Aceh ataupun di luar Aceh, maka hal ini secara 
umum boleh dipandang sebagai model dakwah kumpulan (dacwah 
fi’awiyyah). Sebab, dalam seminar dihadiri kumpulan orang ter-
tentu. Bahkan, jika dilihat pada kebiasaan pelaksanaan seminar  
yang dihadiri oleh kumpulan  orang banyak, maka dalam meng-
hadapi masalah kebudayan Aceh secara lebih spesifik boleh juga  
dipandang sebagai wujud pelaksanaan dacwah fi’awiyyah kathīrah.

 Jika dilihat peranan A. Hasjmy dalam menyampaikan pel-
bagai informasi mengenai kebudayaan Aceh kepada masyarakat 
umum melalui majalah, surat kabar dan buku, maka hal ini boleh 
dipandang sebagai “model dakwah umum” (dacwah cāmmah) se-
cara tidak langsung. Bahkan, penggunaan pakian adat Aceh dan 
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pembangunan pelbagai simbol kebudayaan Aceh seperti pem-
bangunan kubah masjid “kupiyah meukeutob”, idea pembangunan 
MONISA (Monumen Islam Asia Tenggara) dan mengadakan PKA 
boleh dipandang sebagai bahagian dari “model dakwah umum” 
secara tidak langsung. Sebab,  pengunaan dan pembangunan 
simbol mengenai kebudayaan Aceh akan lebih berkesan kepada 
masyarakat umum. Khusus mengenai pembangunan simbol ke-
budayaan Aceh ini tampaknya terinspirasi dari simbol dakwah 
agama Islam sendiri seperti pembangunan mesjid Quba’ yang 
dilakukan Rasulullah s.a.w pada awal hijrahnya ke Madinah atau 
pembangunan Ka’bah yang diperintahkan Allah kepada Nabi 
Ibrahim a.s yang mempersatukan arah kiblat umat Islam sedunia.

Jika dilihat peranan A. Hasjmy yang mendakwahkan kebu-
dayaan Aceh dengan penubuhan organisasi adat, khususnya 
LAKA, sama ada di Aceh atau di luar Aceh, maka hal ini boleh di-
pandang sebagai model dakwah organisasi (dacwah mu’assasiyyah) 
yang dipraktikkan A. Hasjmy dalam menghadapi masalah kebu-
dayaan Aceh. Bahkan, penubuhan YPAH itu sendiri merupakan 
bahagian dari model dakwah organisasi. Sebab, meskipun tidak 
mempunyai cawangannya di daerah lain sebagaimana LAKA, na-
mun YPAH dilihat pada fungsinya merupakan salah satu  pusat 
informasi  mengenai kebudayaan Aceh. Akan tetapi, jika dilihat  
peranan A. Hasjmy yang berupaya memperoleh sokongan dan 
kerjasama dengan pelbagai pihak sama ada di Aceh ataupun di 
luar Aceh; menggunakan pelbagai sarana penyampaian dakwah 
mengenai kebudayaan Aceh sama ada  melalui pendidikan, semi-
nar, hasil karya bahkan melalui pembangunan simbol kebudayaan 
Aceh, maka semua ini boleh pula dipandang sebahagian dari  dak-
wah bersepadu (dacwah muwahhadah). 

Berdasarkan huraian tersebut, dalam menghadapi masalah 
kebudayaan Aceh, secara umum terdapat beberapa model dak-
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wah yang  dipraktikkan oleh A. Hasjmy, iaitu  dakwah pendidi-
kan (dacwah tarbawiyyah), dakwah kumpulan (dacwah fi’awiyyah),  
dakwah umum (dacwah cāmmah),  dakwah organisasi (dacwah 
mu’assasiyyah) dan dakwah bersepadu (dacwah muwahhadah). 
Semua model dakwah ini secara umum tampak berlaku den-
gan jayanya. Sungguhpun begitu, tidaklah dinafikan kemung-
kinan  terdapat model dakwah lainnya yang mungkin be-
lum terungkap secara sempurna di sini, kerana pengalaman  
A. Hasjmy dalam menghadapi pelbagai masalah masyarakat  Aceh 
berlaku dalam tempoh yang lama, sejak ia berumur muda sampai 
ia meninggalkan dunia. 
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PENUTUP

Pengenalan1.1 
Kajian ini sepertimana dihuraikan dalam bab pertama 
dibahas mengenai pemikiran pendidikan dan dakwah A. 
Hasjmy termasuk pengalamannya dalam menghadapi krisis 
politik, kependidikan dan kebudayaan di Aceh. Khusus 
pemikiran pendidikan A. Hasjmy sebagaimana disinggung 
sebelum ini hanya dibahas pandangannya tentang makna 
dan matlamat pendidikan, perbezaan antara pengajaran 
dan pendidikan serta kritiknya terhadap idea sekularisme 
pendidikan di Indonesia. Manakala pembahasan mengenai 
pemikiran A. Hasjmy dalam bidang dakwah mencakup 
dua hal; Pertama, pandangannya mengenai makna dakwah,  
hukum dan  sistem dakwah (unsur dāci, madcu, matlamat, 
pesan, metode dan media dakwah) serta simbiotika pemikiran 
dakwahnya dengan pendidikan. Kedua, pengalaman dakwah 
A. Hasjmy dalam mengahadapi  masalah politik, kependidikan 
dan kebudayaan yang melanda masyarakat Aceh. Sehubungan 
dengan itu, di sini dipaparkan pelbagai rumusan kajian; 
penemuan kjiian, sumbangan kajian dan penutup. 

6.2  Rumusan Kajian
6.2. 1  Mengenai Pendidikan
Beberapa rumusan mengenai pendidikan dalam perspek-

BAB 
VI
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tif A. Hasjmy antara lain ialah; pertama, makna pendidi-
kan Islam menurut A. Hasjmy mencakup “penanaman” 
kesedaran “beriman” dan “amal salih” berdasarkan kepada 
“ilmu pengetahuan”, bukan kepada amal salih tanpa ilmu 
pengetahuan. “Penanaman” di sini  mirip dengan  proses 
“instilling something into human beings” sebagai makna am 
pendidikan yang dikemukakan Syed Naguib Al-Attas da-
lam karyanya, The concept of education in Islam”. Manakala 
berkenaan dengan kesedaran “beriman” dan “amal salih” 
juga mirip dengan definisi “adab” dalam pandangan al-At-
tas yang menganggap bahawa kata “adab” sebagai kata yang 
tepat dalam pemaknaan “pendidikan Islam”, kerana dalam 
kata “adab” mengandungi makna “spiritual”. “Spiritual ten-
tu buah dari kesedaran  “beriman” dan bahagian dari “amal 
salih”. Kedua,    melalui penanaman kesedaran beriman dan 
beramal salih atas asas ilmu pengetahuan dijangka akan 
terjadi perubahan dalam diri manusia. Perubahan yang di-
maksudkan di sini, berorientasi kepada pewujudan manu-
sia sebagai makhluk sosial yang mampu “membumikan” 
ajaran Islam dalam segala bidang kehidupannya, sama ada  
kehidupan peribadi mahupun kehidupan berjama’ah, ke-
hidupan politik, kehidupan ekonomi dan dalam kehidupan 
bermasyarakat.

Ketiga, jika disemak rumusan matlamat pendidikan da-
lam pelbagai karya A. Hasjmy tersebut, maka dapat dika-
takan secara ringkas bahawa matlamat pendidikan mengi-
kut pandangan A. Hasjmy ialah mendidik seluruh potensi 
manusia supaya menjadi manusia yang bertaqwa kepada Al-
lah, berjiwa besar, berpengetahuan luas dan berbudi luhur; 
manusia muslim yang beriman dan beramal salih; manusia 
mukmin  yang beramar makruf dan bernahi munkar; jama’ah 
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ansarullah yang bertugas melaksanakan dakwah Islamiyyah 
dengan himah kebijaksanaan dan ajaran-ajaran indah; 
angkatan dakwah yang tugasnya berjihad membela rakyat 
melarat yang tertindas dengan segala daya, dana dan jiwa; 
makhluk sosial yang menjadikan ajaran Islam sebagai pedo-
man dalam menjalani dan menata hidup, sama ada kehidu-
pan peribadi, kumpulan, politik, ekonomi mahupun dalam 
kehidupan bermasyarakat; manusia yang sanggup mengga-
pai kenyataan dan keadaan di lingkungannya dan sanggup 
bertindak menghadapi segala cabaran hidup dengan tabah; 
manusia yang berani dan berpegang teguh kepada kebe-
naran; manusia yang memiliki rasa amar makruf dan nahi 
munkar; manusia  yang memiliki rasa keindahan dalam jiwa 
manusia dan menghargai ketinggian nilai-nilai maknawi da-
lam kehidupan masyarakat yang selaras dengan ajaran Allah.

Keempat, A. Hasjmy menolak sekularisme pendidikan 
nasional. Karena itu, ia tidak setuju dengan “pengajaran 
agama” diterapkan dalam sistem pendidikan nasional sep-
ertimana yang terjadi di negara-negara sekuler, kalau “pen-
gajaran agama” hanya sekedar untuk diketahui,  tetapi ia 
memperjuangkan “pendidikan agama” dijalankan dalam 
sistem pendidikan nasional, karena “pendidikan agama” 
berorientasi pada pengamalannya sebagai amal salih. Pe-
nolakan A. Hasjmy terhadap penghapusan “pendidikan 
agama” dan isu sekularisme dalam sistem pendidikan na-
sional merupakan sesuatu yang amat tepat dan penolakan 
itu sudah sepatutnya diperjuangkan sepanjang masa.

6.2.2  Mengenai Makna Dakwah
Makna dakwah dalam perspektif A. Hasjmy sama ada dari 
segi etimologis mahupun terminologis dapat dirumuskan 
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beberapa rumusan penting, iaitu; Pertama, secara etimolo-
gis (literal), dacwah dengan maknanya yang syumul ditem-
patkan sebagai “ا   اااا” (sesuatu yang disifati) dengan kata 
Islāmiyyah, Qur’āniyyah  atau Nabawiyyah yang berfungsi 
sebagai “     ااا” (sifat) dari dacwah sehingga disebut den-
gan dacwah Islāmiyyah, dacwah Qur’āniyyah atau dacwah Na-
bawiyyah.  Penggabungan kata  dacwah dengan satu antara 
ketiga kata tersebut di mana dalam struktur bahasa Arab 
dikenal sebagai susunan sifat dan mawsūf  menunjukkan 
bahawa  dakwah yang dikendaki adalah  dakwah yang bersi-
fatkan, bercirikan dan bersumber pada ajaran ajaran Islam, 
ajaran al-Qur’ān atau ajaran Nabi s.a.w yang berasal dari Al-
lah, bukan pada ajaran lain (ajaran Iblis, syetan atau dari 
mana-mana pihak) yang bercanggah dengan ajaran Islam, 
al-Qur’ān atau hadīth Nabi s.a.w. Sebab, iblis,  setan atau 
manusia yang sudah dibisik iblis juga menggunakan kata 
“dacwah” untuk mengajak manusia kepada kejahatan.   

Kedua, pemaknaan dacwah Islāmiyyah secara literal dalam 
pandangan  A. Hasjmy disetarafkan  dengan suara nubuw-
wah (suara kenabian) dan sabīli’LLāh meskipun kedua isti-
lah ini secara literal mempunyai erti tersendiri, iaitu “suara 
kenabian” dan “jalan Allah”. Pemaknaan dacwah Islāmiyyah 
yang dianggap sama dengan suara nubuwwah (suara kenabi-
an) atau sabīli’LLāh  bukanlah pada makna zahir kata, tetapi 
pada  kesamaan substansi dan orentasi  yang terkandung di 
dalam ketiga istilah ini, iaitu  kandungan berkenaan dengan 
pesan dan tujuannya bagi kebahagiaan manusia yang mahu 
tunduk dan patuh pada ajaran Allah secara kāffah (keselu-
ruhan). 

Ketiga,  secara terminologis dacwah Islāmiyyah dalam 
pandangan A. Hasjmy bermakna “mengajak orang untuk 
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meyakini dan mengamalkan aqidah dan syaricah Islam yang 
terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendak-
wah sendiri”.  Substansi yang terkandung dalam definisi 
dacwah Islāmiyyah ini sama dengan  substansi dan orientasi 
dacwah Islāmiyyah dalam pengertian etimologis. Hanya sa-
haja yang berbeza ialah dalam definisi ini sudah dimasuk-
kan beberapa unsur dakwah (sistem dakwah), iaitu usaha 
dakwah (mengajak),  pesan dakwah (aqidah dan syaricah 
Islam),  sasaran dakwah (orang: madcu),  tujuan atau mat-
lamat dakwah (meyakini dan mengamalkan pesan dakwah) 
dan pelaku dakwah (dāci) yang  lebih dahulu telah menyaki-
ni dan mengamalkan pesan dakwah. Kelima unsur ini saling 
berhubungkait antara satu dengan lainnya sehingga  boleh 
disebut sebagai  “sistem dakwah”.

6.2.3   Mengenai Hukum Dakwah
Hukum dakwah dalam persektif A. Hasjmy dapat dirumus-
kan empat rumusan, iaitu; Pertama, secara umum ulama, ter-
masuk A. Hasjmy bersepakat bahawa hukum dakwah adalah 
wajib bagi seluruh umat Islam.  Kedua, para ulama, termasuk A. 
Hasjmy berbeza pendapat antara fardu cain  dan fardu kifāyah. 
Sebilangan ulama berpendapat bahawa hukum dakwah adalah 
fardu cain dan sebilangan lagi berpendapat fardu kifāyah. Ketiga, 
berdasarkan hasil kajian teoretis ternyata ada juga ulama yang 
berpendapat bahawa hukum dakwah adalah fardu cain sekaligus 
fardu kifāyah.. Keempat, A. Hasjmy sebagai seorang ulama dan 
daci  lebih condong berpendapat bahawa hukum dakwah adalah 
fardu cain  sekaligus fardu kifāyah. 

6.2.4  Mengenai Sistem Dakwah
Pandangan A. Hasjmy mengenai sistem dakwah  rumusannya 
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dibahagikan kepada lima bahagian sesuai masing-masing un-
sur dalam sistem dakwah, yakni rumusan berkenaan dengan 
pelaku dakwah (dāci), sasaran dakwah (madcu), pesan dakwah, 
matlamat dakwah, metode dakwah dan media dakwah. Rumu-Rumu-
san berkenaan dengan pelaku dakwah, iaitu; Pertama,  secara 
umum pelaku dakwah ataupun pihak yang bertanggungjawab 
sebagai pelaku dakwah dalam pandangan A. Hasjmy ada  tiga 
komponen, iaitu; setiap pribadi muslim, jamaah dakwah dan 
pemimpin negara dengan segala pengurusinya. Ketiga kom-
ponen pelaku dakwah ini mestilah bekerjasama dan mengambil 
peranan mengikut kemampuan (kekuasaan) masing-masing. 
Kedua, secara umum pelaku dakwah apapun profesinya sepa-
tutnya mestilah orang berkualiti dan berintegriti, iaitu; orang 
yang memiliki persyaratan intelektual, terutamanya ilmu 
pengetahuan yang mendalam mengenai ajaran Islam, orang 
beriman dan memiliki integriti moral dengan pelbagai sifat 
mulia, orang yang mengamalkan apa yang didakwahkan serta 
orang yang boleh dijadikan sebagai teladan hidup, bukan seba-
gai “pita bicara” atau “piring bicara”. Secara ringkas, inilah yang 
disebut dengan  “juru dakwah adalah dakwah”. Ketiga, bagi se-
genap pelaku dakwah dalam bentuk jamaah atau yang dikenal 
dengan jamaah dakwah (organisasi dakwah), selain memiliki 
apa yang disebutkan dalam rumusan kedua, juga jamaah dak-
wan atau organisasi yang mahu memperoleh kejayaan dalam 
dakwah mestilah pula dibangun di atas asas dakwah yang ku-
kuh, iaitu; asas amal shalih dan ukhuwah Islāmiyyah, di samping 
asas ilmu pengetahuan dan iman. Jika dakwah benar-benar di-
bina di atas semua asas ini, maka menurut A. Hasjmy seseorang 
(organisasi manapun) yang didakwa sebagai pemberontak atas 
kezaliman dan pembangkang terhadap kedurjanaan sepatut-
nya boleh disebut sebagai “pelaku dakwah”.  Keempat, negara 
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(pemimpin negara dan segenap pengurusinya) sebagai pelaku 
dakwah mestilah mengambil peranan dalam melindungi, 
memperkukuh dan menyebarkan dakwah bukan hanya kepada 
masyarakat dalam negara itu, dan kepada masyarakat dunia 
pada umumnya, tetapi juga mesti bertanggungjawab bagi me-
mastikan agama Islam berada pada kedudukan tertinggi men-
gatasi semua agama lain sekaligus menghalangi masyarakat 
Islam dari kemungkinan menjadi murtad.

Rumusan berkenaan dengan sasaran dakwah (madcu) dalam  
pandangan A. Hasjmy iaitu; Pertama, secara umum A. Hasjmy  
berpendapat bahawa pelaku dakwah mestilah memahami den-
gan baik mengenai sasaran dakwah (madcu)  sehingga pesan dak-
wah  sesuai dengan keperluan pihak madcu. Kedua, pandangan 
A. Hasjmy mengenai madcu, meskipun tidak dijelaskan secara 
detail, boleh dipandang suatu pandangan yang bersepadu. Erti-
nya, kefahaman mengenai madcu  bukan hanya dilihat secara 
ontologis dan psikologis sahaja, tetapi juga secara teologis dan 
sosiologis. Bahkan, A. Hasjmy juga berpandangan bahawa mad-
cu bukan hanya orang lain atau masyarakat di luar diri pelaku 
dakwah, tetapi juga pelaku dakwah sendiri perlu menjadikan 
diri sendiri sebagai “madcu”, selain bertindak sebagai juru bicara 
agama.  Kefahaman pihak dāci terhadap madcu secara bersepadu 
bukan hanya akan memudahkan proses pelaksanaan dakwah, 
tetapi juga memberi ruang gerak yang lebih luas bagi pelaku 
dakwah dalam menjalankan misinya sesuai dengan persoalan 
yang mungkin dihadapi oleh madcu. 

Rumusan berkenaan dengan pesan dakwah dalam pandan-
gan A. Hasjmy, iaitu; Pertama, secara umum pesan dakwah da-
lam pandangan A. Hasjmy adalah keseluruhan ajaran Islam. 
Ajaran Islam itu sebagai sebagai pesan dakwah dibahagikan 
secara beragam. Terkadang ajaran Islam dibahagikan kepada 
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“aqidah’ dan “syari’ah”; terkadang dibahagikan kepada “iman” 
dan “amal salih” di mana dalam istilah “amal salih” sudah ter-
cakup aspek  ibadah, politik, ekonomi, sosial, akhlak dan seba-
gainya; terkadang dibahagikan kepada “aqidah, ibadah, akhlak 
dan mu’amalah; terkadang dibahagikan kepada “aqidah dan 
mu’amalah” di mana dalam istilah “mu’amalah” sudah tercakup 
aspek politik, ekonomi, sosial dan   lain-lain;  terkadang diung-
kapkan dengan ungkapan yang agak rinci di mana pesan dak-
wah mencakup aqidah, ibadah dan ilmu pengetahuan; mencari, 
menjaga dan mendistribusikan harta kekayaan sebagai amal 
salih; memelihara kehormatan, kesehatan, akal, jasmani dan 
rohani; membina kekuatan negara; membangun persamaan, 
perundang-undangan; membangun masyarakat; akhlak dan 
asas hukum. Keragaman pembahagian seperti ini boleh terjadi, 
kerana pembahasan mengenai “pesan dakwah” sebagai satu sub 
sistem dakwah bukan hanya dipaparkan dalam pelbagai kary-
anya, tetapi juga pesan dakwah itu sendiri boleh dilihat dalam 
pelbagai sudut pandang. Tambahan lagi, pembahasan menge-
nai “pesan dakwah” dibahas dalam konteks yang berbeza-beza 
sesuai dengan keperluannya. Kedua, keragaman pembahagian 
seperti itu bukanlah menunjukkan adanya perbezaan substansi 
pesan dakwah dalam perpektif  A. Hasjmy. Sebab perbezaan itu 
hanyalah pada cara pembahagiannya  sahaja yang diungkapkan 
dalam konteks yang berbeza-beza. Justru, keragaman pemba-
hagian seperti itu boleh dianggap sebagai suatu keluasan dan 
kemampuan A. Hasjmy dalam memahami pesan dakwah yang 
diungkapkan dengan pelbagai cara dalam konteks yang berbe-
za-beza. Manakala substansinya sama di mana pesan dakwah 
adalah keseluruhan ajaran Islam yang mengatur segala aspek 
kehidupan manusia.

Rumusan berkenaan dengan matlamat dakwah adalah; per-
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tama perumusan matlamat dakwah dirmuskan dengan rumu-
san yang berbeza-beza sekurang-kurangnya dalam empat karya 
yang berbeza di mana di dalamnya terdapat rumusan matlamat 
dakwah yakni; mengajak manusia berjalan di atas jalan Allah, 
mengambil ajaran Allah menjadi jalan hidupnya; membentang-
kan jalan Allah di atas bumi agar dilalui ummat manusia; men-
gajak manusia dan masyarakatnya ke arah al-Haq, kepada kebe-
naran Allah; sedikitpun tidak boleh menyimpang daripadanya, 
kerana kalau telah menyimpang dari al-haq itu sudah bukan 
dacwah Islāmiyyah lagi; mengajak manusia dan masyarakatnya 
ke jalan Allah yang lurus, bukan ke jalan-jalan lain; menegak-
kan kebenaran dan membasmi kejahatan,  mengajak manusia 
berbuat kebajikan, menyuruh makruf dan melarang munkar, 
menyampaikan berita pahala dan berita siksa,  mengajak ma-
nusia membina masyarakat aman-damai, menyatakan kerasu-
lan Muhammad s.a.w meliputi segala umat manusia, menyata-
kan bahwa kebenaran agama yang dibawa Muhammad untuk 
mengganti segala agama sebelumnya; membebaskan umat 
manusia dari perbudakan hawa nafsu dan ikatan kedurjanaan, 
membentuk kesatuan dan persaudaraan umat di bawah panji  
al-Qur’an dan tauhid dengan jalan membangun kesatuan asas, 
kewajiban, dasar ajaran dan kaedah yang berdasarkan iman; 
membangun politik, sosial, moral, keprebadian dan kemanu-
siaan. Kedua, semua rumusan mengenai matlamat meskipun 
tampak berbeza-beza,  namun antara rumusan yang satu 
dengan lainnya saling melengkapi bahkan substansinya boleh 
dipandang sama, kerana semua rumusan matlamat dakwah 
tersebut berorientasi pada pembentukan dan pembinaan umat  
manusia dari segala aspek kehidupannya berdasarkan ajaran Is-
lam sekaligus membebaskan umat manusia dari belenggu hawa 
nafsu dan perilaku kedurjanaan. Ketiga, matlamat dakwah A. 



~  386  ~

Hasjmy, meskipun tidak dibahagikan kepada kepada matlamat 
umum dan matlamat perantara, namun boleh dipandang sear-
ah dengan sari pati matlamat dakwah Islamiyah sebagaimana 
dihuraikan dalam bab dua, iaitu; mengajak manusia  (muslim, 
kafir dan munafik) untuk meyakini dan mengamalkan ajaran 
Islam yang universal (kāffah) dalam segala aspek kehidupan 
dengan sebenar-benarnya, bukan hanya dalam konteks kehidu-
pan prebadi, tetapi juga dalam keluarga, masyarakat, negara 
bahkan seluruh umat manusia sehingga tercapai kehidupan 
yang aman-damai, bahagia di dunia dan di akhirat kelak. 

Rumusan berkenaan dengan  metode dakwah, iaitu; Per-
tama, secara umum ada tiga metode dakwah yang dikem-
bangkan A. Hasjmy sebagaimana kebanyakan ulama dakwah 
lainnya, iaitu metode dacwah bi al-hikmah, mawcizah hasanah 
dan mujādalah bi al-latī hiya ahsan. Kedua,  dacwah bi al-hikmah 
menurut A. Hasjmy adalah pelaksanaan dakwah dengan penuh 
“kebijaksanaan” berdasarkan ilmu pengetahuan dengan mem-
perhatikan beberapa hal, iaitu; i. Persekitaran sosial dan taraf 
perkembangan orang atau masyarakat yang menjadi sasaran 
dakwah (madcu); ii. Kadar dan material dakwah yang akan dis-
ampaikan kepada sasaran dakwah agar bersesuaian dengan 
tahap kefahaman dan intelektual madcu; iii. Penyampaian dak-
wah perlu dilakukan dengan kaedah yang bervariasi sesuai kep-
erluan sehingga boleh membangkitkan semangat madcu untuk 
menerima pesan dakwah dengan hati dan fikiran yang terbuka. 
Ketiga, dakwah dengan mawcizah hasanah menurut A. Hasjmy 
adalah pelaksanaan dakwah dengan memberikan pelajaran 
yang indah, senang (terpikat) orang  mendengar, memasuki 
sel-sel otak dan relung-relung hati pihak madcu dengan mem-
perhatikan beberapa hal, iaitu; i. Pertuturan pesan dakwah 
secara lembut dan menggoda sehingga  pihak madcu mudah 
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terpesona dan tergugah hati untuk menerimanya; ii.  Menjauhi 
sikap bongkak dan membanggakan diri, apatah lagi bersikap 
kasar atau berperilaku kurang sopan; iii. Menghindari kata-
kata sindiran yang boleh menodai harga diri dan kehormatan 
pihak madcu, walaupun perbuatan itu jelas berlaku. Keempat, 
berdakwah dengan mujadālah bi al-latī hiya ahsan menurut  
A. Hasjmy adalah pelaksanaan dakwah melalui perdebatan 
(diskusi atau mesyuarat) yang dilakukan dengan akal sihat, 
alasan yang kukuh dan logik dengan memperhatikan beberapa 
hal, iaitu; i. Pelaku dakwah tidak menekan dan merendahkan 
pihak madcu yang berbeza pendapat; ii. Pelaku dakwah mesti-
lah bersikap lemah lembut terhadap madcu; iii. Pelaku dakwah  
perlu memahami bahawa tujuan perdebatan bukan untuk me-
nang atau mengalahkan madcu, tetapi untuk dapat memuaskan 
madcu dan membawanya kepada kebenaran (jalan Allah). Ring-
kasnya, metode mujādalah dalam perspektif A. Hasjmy boleh 
dipandang sebagai mujādalah mahmūdah (perdebatan, diskusi, 
dialog yang terpuji)

Rumusan berkenaan dengan media dakwah, iaitu; Perta-
ma, meskipun tidak dirumuskan definisi khusus mengenai 
media dakwah, namun A. Hasjmy mempunyai pembahasan 
mengenai beberapa media dakwah, antaranya; mimbar 
dan khitabah (pidato), qalam (pena) dan kitabah (tulisan), 
masrah (pementasan), malhamah (drama), seni bahasa dan 
seni suara. Kedua, beberapa media dakwah yang dibahas A. 
Hasjmy meskipun masih terkesan sederhana, namun semua 
itu  secara umum mencakup media lisan (mimbar, pidato)  
tulisan (pena, kitabah) dan pengambilan peranan (masrah 
dan malhamah) yang dalam konteks masa kini mungkin 
mirip dengan acting dalam iklan, senetron ataupun filem. 
Khusus berkenaan dengan seni bahasa dan seni  suara boleh 
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dipandang sebagai bahagian dari media lisan atau pun tu-
lisan sekaligus. 

6.2.5    Mengenai Pengalaman Dakwah
Rumusan pengalaman dan model  dakwah A. Hasjmy sebagai 
pelaku dakwah (daci) dalam menghadapi masalah politik di 
Aceh, khususnya berkenaan dengan masalah pencerobohan, 
iaitu; Pertama, pengalaman dakwah A. Hasjmy dalam mengh-
adapi masalah pencerobohan di Aceh  mempunyai sejarah yang 
panjang sama ada ketika ia  masih belajar di Padang Panjang 
mahupun ketika pulang ke Aceh. Ia, dengan penuh kesabaran 
mengambil beragam peranan dalam penyampaian pesan dak-
wah semangat kebangsaan dan melawan pencerobohan mela-
lui organisasi dan   media masa. Tujuannya adalah membang-
kitkan semangat kebangsaan dan  melawan pencerobohan 
di kalangan para pemuda dan masyarakat Aceh dan bangsa 
Indonesia pada umumnya supaya bersatu melakukan perla-
wanan (perang) terhadap pencerobohan sehingga diperoleh 
kemerdekaan dalam erti yang sesungguhnya. Kedua, dalam 
menghadapi masalah pencerobohan ada tiga metode dak-
wah yang  digunakan A. Hasjmy dalam mengajak rakyat 
untuk melawan (perang) pencerobohan, yakni dengan 
dacwah bi al-hikmah dalam erti menempatkan sesuatu pada 
tempatnya, dacwah bi al-hāl (bi lisān al-hāl) dan penggu-
naan ungkapan yang tepat (qawlan maisura), mulia (qawlan 
karimā), mudah diterima (qawlan maisurā) lagi membekas 
dalam jiwa (qawlan balighā). Selain itu, juga dilakukan den-
gan metode mawcizah hasanah dan mujādalah. Ringkasnya, 
ketiga metode ini tampak digunakan oleh A.Hasjmy secara 
bersepadu dalam menghadapi masalah pencerobohan di 
Aceh yang disokong dengan dacwah bi al-lisān, dacwah bi al-
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kitābah di media massa dan perang melawan pencerobohan. 
Ketiga, jika dilihat dari segi model dakwah dalam menghadapi 
masalah pencerobohan di Aceh, ada beberapa  model dakwah 
yang digunakan A. Hasjmy, iaitu  dakwah organisasi (dacwah 
mu’assasiyyah), dakwah kumpulan (dacwah fi’awiyyah) khususnya 
kumpulan dalam jumlah kecil (dacwah fi’awiyyah qalīlah), dak-
wah korespondensi (dacwah mukātabah), dakwah pendamaian 
(dacwah islāhiyyah), dakwah umum (dacwah cāmmah) secara tidak 
langsung dan dakwah bersepadu (dacwah muwahhadah). Se-
mua model dakwah ini tampak berlaku secara normal sehingga  
A. Hasjmy sebagai seorang daci telah mengambil peranan dan 
kontribusi dakwah yang besar dalam menghadapi masalah 
pencerobohan di Aceh, sekurang-kurangnya berjaya membang-
kitkan jiwa perjuangan dan aksi masyarakat untuk melawan 
pencerobohan hatta dengan perang sekalipun. Sungguhpun 
demikian, tidak semua model dakwah itu dapat dilakukan se-
cara sempurna —mengikut teori yang ada— dalam mengh-
adapi masalah pencerobohan di Aceh dan tidak pula dinafikan 
kemungkinan adanya pelaksanaan dakwah dengan model lain 
yang belum terungkap di sini.  

Rumusan pengalaman dan model dakwah A. Hasjmy meng-
hadapi masalah politik, khususnya masalah pemberontakan 
DI/TII, iaitu; Pertama, pemberontakan DI/TII yang dimaklum-
kan pada 21 September 1953 sebagai reaksi keras pimpinan 
dan rakyat Aceh terhadap pelbagai kebijakan pemerintah pusat  
yang merugikan rakyat Aceh mengundang perhatian pelbagai 
pihak di kalangan tokoh Aceh  yang tidak terlibat dalam konflik 
supaya pemerintah pusat tidak menyelesaikan masalah DI/TII 
di Aceh dengan kekerasan, tetapi mestilah dicari jalan perda-
maian. Salah satu tokoh Aceh yang berpendapat seperti ini dan 
berjuang mempertahankan pendapatnya itu secara konsisten 
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adalah A. Hasjmy, meskipun ia pernah dimasukkan ke dalam 
penjara oleh pemerintah pusat kerana didakwa terbabit da-
lam pemberontakan itu. Kedua, dakwah perdamaian dilakukan 
secara konsisten sejak A. Hasjmy diangkat sebagai Gabenor 
Aceh (1957) hingga masalah pemberontakan DI/TII di Aceh 
dianggap selesai (1962). Pesan dakwah yang dalam bahasa A. 
Hasjmy disebut dengan “membawa air” atau dalam istilah Sya-
maun Gaharu disebut dengan “konsepsi prinsipil bijaksana” di-
lihat dari segi metodologis secara umum dilaksanakan dengan 
metode hikmah dan mujādalah. Komunikasi perdamaian den-
gan pihak yang terlibat dalam konflik dilakukan sama secara 
langsung (dacwah bi al-lisan) melalui mujādalah (diskusi, dialog 
ataupun mesyuarat) ataupun secara tidak langsung (dengan su-
rat menyurat). Dalam penyelesaian masalah DI/TII tampaknya 
A. Hasjmy menggunakan metode dakwah secara bersepadu, 
khususnya penyepaduan dacwah bi al-hikmah dan mujādalah. 
Adapun dakwah dengan mawcizah hasanah tampaknya tidak 
digunakanA. Hasjmy dalam menghadapi masalah pemberonta-
kan DI/TII,  mungkin dipandang kurang tepat kerana para to-
koh  DI/TII  (madcu) bukan hanya terdiri dari pada orang-orang 
yang cergas, tetapi juga mereka adalah orang-orang yang sangat 
berpengaruh di Aceh. Ketiga, jika dilihat dari segi model dak-
wah dalam menghadapi masalah DI/TII di Aceh, secara umum  
terdapat beberapa model dakwah yang diaplikasikan oleh A. 
Hasjmy adalah model dakwah pandamaian yang disokong den-
gan beberapa model dakwah lainnya, iaitu dakwah umum, dak-
wah kumpulan, dakwah korespondensi, dakwah perseorangan, 
dakwah pendidikan, dakwah organisasi dan dakwah bersepadu. 
Sungguhpun begitu, tidaklah semua model dakwah ini —jika 
dilihat pada tuntutan teoretik masing-masing model dakwah 
sebagaimana dihuraikan dalam bab dua— dipraktikkan secara 
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sempurna dalam upaya penyelesaian konflik antara DI/TII den-
gan pemerintah pusat. 

Rumusan pengalaman dan model dakwah A. Hasjmy meng-
hadapi masalah politik, khususnya masalah pemberontakan 
GAM, iaitu; Pertama, pemberontakan GAM di bawah pimpinan 
Teugku Muhammad Hasan di Tiro merupakan pemberontakan 
yang menghabiskan masa yang lama  berbanding pemberonta-
kan DI/TII. Dalam menghadapi masalah pemberontakan GAM, 
A. Hasjmy sejak awal pemberontakan GAM meletup (1976) su-
dah  mencegah mahasiswa supaya tidak melibatkan diri dalam 
pemberontakan GAM yang berusaha memerdekakan Aceh dari 
Indonesia. Kedua,  ketika pemberontakan GAM semakin hebat, 
A. Hasjmy sebagai Ketua MUI diajak oleh pemerintah dan TNI 
sekitar tahun 1990 untuk membantu mereka dalam mengh-
adapi masalah pemberontakan GAM. Ajakan ini diterima baik 
oleh A. Hasjmy namun kepadanya tidak diberikan  kekuasaan 
apapun oleh pemerintah dan TNI, kecuali hanya menyampai-
kan pesan dakwah kepada masyarakat supaya menciptakan 
suasana rukun dan damai serta menghimbau bekas pejuang DI/
TII supaya bergabung dengan pemerintah, bukan dengan GAM. 
Ringkasnya, dalam menghadapi masalah pemberontakan GAM,  
A. Hasjmy bukanlah sebagai pihak penengah (juru damai) se-
bagaimana ia pernah bertindak dalam menghadapi masalah 
pemberontakan DI/TII. Sungguhpun begitu,   pada saat yang 
sama   A. Hasjmy bersama ulama MUI Aceh lainnya  juga mem-
beri nasihat kepada TNI antaranya; bahawa masyarakat Aceh 
tidak pernah mampu ditundukkan dengan senjata, tidak men-
gancam rakyat,  tidak membuang mayat di jalan dan pihak 
GAM yang menyerahkan diri supaya diberikan pengampunan.
Ketiga, dalam menghadapi masalah pemberontakan GAM, A. 
Hasjmy bersama ulama lainnya menyampaikan pesan dakwah 
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dengan hikmah dan mawcizah hasanah kepada masyarakat Aceh 
termasuk GAM di dalamnya, pemerintah dan TNI, meskipun 
pesan dakwah ini tampaknya tidak mendapat respon yang 
menggembirakan dari pihak yang terlibat dalam konflik. Sung-
guhpun begitu, A. Hasjmy sebagai seorang dāci tetap memberi 
saranan supaya masalah pemberontakan GAM diselesaikan se-
cara bijaksana (melalui jalan perdamaian) sebagaimana ia per-
nah membangun jalan perdamaian dalam menghadapi pem-
berontakan DI/TII. Masalah pemberontakan GAM, memang 
belum pernah diselesaikan dengan mujādalah (dialog, diskusi 
atau mesyuarat) oleh mana-mana pihak sejak pemberontakan 
itu meletup hingga tamat pemerintahan Orde Baru.  Keempat, 
jika dilihat dari segi model dakwah,  secara umum terdap-
at beberapa model dakwah yang dicuba aplikasikan oleh A. 
Hasjmy dalam menghadapi masalah pemberontakan GAM 
di Aceh, iaitu model dakwah pendidikan, dakwah organisasi,   
dakwah umum dan dakwah bersepadu. Akan tetapi, semua 
model dakwah ini tampaknya tidak berlaku secara normal  
sehingga tidak memberi kesan bagi penyelesaian masalah 
GAM di Aceh. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor keku-
kuhan prinsip ingin merdeka, kekuatan bersenjata, sokongan 
rakyat dan jaringan luar negara yang dimiliki  pihak  GAM, 
di samping lemahnya kekuasaan MUI Aceh sendiri dan be-
lum ada sikap serius pemerintah dan TNI dalam menghadapi 
masalah GAM dengan jalan perdamaian. 

  Rumusan pengalaman dan model dakwah A. Hasjmy meng-
hadapi masalah politik, khususnya masalah politik GOLKAR di 
Aceh, iaitu; Pertama, dalam menghadapi masalah politik GOL-
KAR di Aceh, meskipun berada dalam kondisi dilema, namun  
A. Hasjmy sebagai Ketua MUI Aceh menerima ajakan GOLKAR 
sebagai “juru kempen” GOLKAR dalam pilihan raya 1987 dan 



~  393  ~

1992. Sebab, selain  ia berharap dapat menjalin kerjasama ula-
ma dengan umara, juga menaruh harapan besar dengan keme-
nangan GOLKAR di Aceh pihak pemerintah pusat mahu mem-
bangun Aceh. Kedua, dilihat dari segi metode dakwah, dalam 
menyampaikan pesan dakwah dalam erti “ajakan supaya rakyat 
memilih GOLKAR dalam pilihan raya yang sedang dihadapi” 
dilakukan dengan dacwah bi al-hikmah dalam bentuk bi lisān al-
hāl  di mana dalam pilihan raya 1987 ia tidak secara langsung 
mengajak rakyat memilih GOLKAR, namun kehadirannya seba-
gai “juru kempen” GOLKAR sudah cukup sebagai perilaku dari 
pelaku dakwah yang mengajak rakyat memilih GOLKAR. Hal 
yang sama sebagai “juru kempen” juga dilakukan dalam pilihan 
raya 1992,  di mana A. Hasjmy sebagai “juru kempen” semakin 
memperkukuh sokongannya bagi kejayaan GOLKAR di Aceh.
Ketiga, dalam menghadapi masalah politik GOLKAR di Aceh, 
dilihat dari segi model dakwah tampak  digunakan  adalah 
dakwah umumsecara langsung di hadapan masyarakat umum 
di mana A. Hasjmy bertindak sebagai “juru kempen”. Model 
dakwah umum ini mirip dengan “tabligh akbar” di mana 
pelaku dakwah yang dalam konteks pilihan raya dinamakan 
“juru kempen” dengan bebas  menyampaikan pesan politik, 
pelan parti atau hal-hal lain di hadapan khalayak ramai. 

Rumusan pengalaman dan model dakwah A. Hasjmy dalam 
menghadapi masalah pendidikan di Aceh, iaitu; Pertama, dalam 
menghadapi masalah pendidikan di Aceh,  A. Hasjmy sebagai 
seorang dāci bukan hanya pintar mengemukakan ide pemban-
gunan pendidikan melalui tulisan, dialog atau mesyuarat untuk 
menyatukan ide dengan pelbagai pihak, tetapi juga ia sendiri  
berbuat langsung  dengan melibatkan pelbagai pihak sama ada 
semua komponen masyarakat Aceh mahupun pihak lain di luar 
Aceh, termasuk pemerintah pusat . Semua pihak diminta sokon-
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gan supaya mahu membantu pembangunan dan pengembangan 
“Koplema Darussalam”, “Kampung pelajar” dan “Taman pelajar” 
di Aceh. Kedua, secara umum dilihat dari segi metode dakwah da-
lam menghadapi masalah pendidikan Aceh secara umum dilaku-
kan oleh  Hasjmy dengan dacwah bi al-hikmah dalam erti dacwah bi 
al-hāl. Sebab, ia sendiri sebagai Gabenor Aceh menjadi pemimpin 
dan pelaku sejarah pembangunan pendidikan di Aceh di samp-
ing adanya sokongan kuat dari PEPERDA dan seluruh komponen 
masyarakat Aceh. Sungguhpun begitu, tidaklah dinafikan adanya 
dilaksanakan dakwah dengan mujādalah (diskusi, dialog dan me-
syuarat) dengan pelbagai pihak lainnya yang dianggap mampu 
memberikan pikiran terbaik bagi pembangunan dan pengemban-
gan pendidikan di Aceh dan tidak dinafikan pula kemungkinan 
dakwah dengan mawcizah hasanah sebagai pembangkit semangat 
juang pihak madcu dalam pembangunan pendidikan  di Aceh. Ke-
tiga, berkenaan dengan model dakwah, dapat dijelaskan bahawa 
dalam menghadapi masalah pendidikan di Aceh, secara umum di-
gunakan “model dakwah pendidikan”. Sebab, peranan A. Hasjmy 
dalam menghadapi maslah pendidikan di Aceh bukan hanya 
menjalankan proses pendidikan dan pengajaran di institusi per-
guruan tinggi, tetapi juga pembangunan dan pembinaan institusi 
pendidikan itu sendiri merupakan bahagian dari model dakwah 
pendidikan yang dilakukan oleh A, Hasjmy yang disokong dengan 
beberapa model dakwah lainnya iaitu  model dakwah umum, dak-
wah organisasi, dakwah perutusan, dakwah korespondensi, dak-
wah perseorangan, dakwah kumpulan dan dakwah bersepadu.

Rumusan pengalaman dan model dakwah A. Hasjmy dalam 
menghadapi masalah kebudayaan Aceh, iaitu; Pertama, kebu-
dayaan Aceh dalam pandangan A. Hasjmy merupakan bahagian 
dari kebudayaan Islam pada umumnya. Sebab, masyarakat Aceh 
sebagai pembentuk kebudayaan merupakan masyarakat muslim 
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di mana hampir semua unsur kebudayaan dalam kebudayaan Aceh 
bersendikan pada ajaran Islam, sekurang-kurangnya tidak ber-
canggah dengan ajaran Islam. Kedua, dalam menghadapi masalah 
kebudayaan Aceh yang sedang mengalami kesuraman, A. Hasjmy 
sebagai pelaku dakwah berupaya secara serius mendakwahkan 
kembali warisan kebudayaan Aceh sebagai bahagian dari kebu-
dayaan Islam kepada segenap masyarakat Aceh sehingga mereka 
tidak melupakan kebudayaan sendiri yang beasaskan Islam. Hal 
ini dilakukan bukan hanya dengan lisan sebagaimana yang disam-
paikan dalam  pendidikan ketika ia mengajar di IAIN ar-Raniry dan 
pelbagai kegiatan seminar,  tetapi juga melalui penyelidikan,  penu-
lisan pelbagai karya dalam bidang kebudayaan Aceh, penubuhan 
organisasi kebudayaan dan pelbagai kegiatan lain yang berhubun-
gan dengan pengembangan kebudayaan Aceh. Semua ini, dilihat 
dari segi metodologis dilakukan dengan hikmah dalam erti dacwah 
bi al-hāl. Ketiga, dalam menghadapi masalah kebudayaan Aceh 
terdapat beberapa model dakwah yang tampak dipraktikkan oleh 
A. Hasjmy, iaitu model dakwah pendidikan”, dakwah kumpulan,  
dakwah umum, dakwah organisasi dan  dakwah bersepadu. Semua 
model dakwah ini secara umum tampak berlaku dengan jayanya. 
Sungguhpun begitu, tidaklah dinafikan kemungkinan terdapat 
model dakwah lainnya yang mungkin belum terungkap secara sem-
purna di sini. Sebab, jika dilihat dari segi pengalaman perjuangan   
A. Hasjmy dalam menghadapi masalah Aceh mempunyai masa yang 
lama, sejak ia berumur muda sampai ia meninggalkan dunia ini.   

6.3  Penemuan Kajian 
Secara umum kajian ini bukan hanya diperolehi sekian ru-
musan pemikiranA. Hasjmy bidang pendidikan dan bidang 
dakwah,  tetapi juga diperolehi beberapa penemuan atau-
pun “dapatan baru”. Maksud “dapatan baru” di sini ada-
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lah  sesuatu yang belum didapati secara lengkap, berbeza, 
jarang ataupun belum diungkapkan dalam pelbagai kajian 
sebelum ini. 

Dapatan baru mengenai pendidikan dapat dikatakan 
bahawa pemikiran pendidikan A. Hasjmy yang bercorak 
religious dan anti terhadap sekularisme dalam pendidikan 
memiliki semangat yang sama dan hubungan simbiotika 
dengan gagasannya dalam bidang dakwah. Dengan kata 
lain, pemikiran pendidikan dan dakwah A. Hasjmy memi-
liki semangat dan orientasi yang sama, iaitu pembinaan 
manusia seutuhnya selaras dengan ajara Islam.

Dapatan baru berkenaan dengan kajian konsep dak-
wah A. Hasjmy di sini antaranya; Pertama,  secara eti-
mologis “makna dakwah” difahami bukan hanya dengan 
penambahan ungkapan lain yang berfungsi sebagai sifat 
dakwah seperti Islāmiyyah, Qur’āniyyah atau Nabawiyyah, 
tetapi juga makna dakwah  disamakan dengan substansi 
makna yang terkandung dalam ungkapan suara kenabian 
dan sabīli’LLāh. Khusus penyamaan makna dakwah den-
gan suara kenabian atau sabīli’LLāh memang masing-mas-
ing dipengaruhi oleh pendapat Muhammad al-Ghazālī 
dan Muhammad cIzzah Durūzah. Namun dalam konteks 
pemikiran dakwah di Indonesia tampaknya A. Hasjmy 
lah orang pertama yang berpendapat  seperti itu. Kedua, 
dalam definisi dakwah secara terminologis didapati satu 
ungkapan penting mengenai pelaku dakwah. Ungkapan 
itu berbunyi “…yang terlebih dahulu telah diyakini dan 
diamalkan oleh pendakwah sendiri”. Dengan penambahan 
ungkapan ini definisi dakwah A. Hasjmy  memiliki imp-
likasi luas bukan hanya terhadap pelaku dakwah sebagai 
pihak yang mesti meyakini dan mengamalkan sendiri men-
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genai pesan dakwah yang akan atau sedang disampaikan 
kepada madcu, tetapi juga terhadap kejayaan dakwah itu 
sendiri. Sebab, jika pelaku dakwah tidak mengamalkan apa 
yang disampaikan kepada madcu atau pelaku dakwah  be-
rada di luar garis dakwah, maka hal ini tentu berdampak 
buruk terhadap kejayaan dakwah.  Ringkasnya, penamba-
han ungkapan tersebut dalam suatu definisi dakwah me-
mang benar-benar sesuatu yang baru dan sedalam kajian 
ini belum didapati ungkapan seperti itu dalam pelbagai 
definisi dakwah lainnya. Ketiga, berkenaan dengan hukum 
dakwah, pandangan A. Hasjmy boleh pula dipandang se-
bagai “dapatan baru” dalam konteks pemikiran dakwah di 
Indonesia, kerana pandangannya mengenai hukum dak-
wah merupakan sintesis atau penggabungan antara fardu 
cain dan fardu kifāyah sekaligus, sekurang-kurangnya pan-
dangannya sama dengan pandangan salah seorang ulama 
pembaharu Abu Zahrah yang menganggap hukum dakwah 
sebagai fardu cain dan fardu kifāyah sekaligus. Keempat, 
berkenaan dengan sistem dakwah juga didapati ungkapan 
dan pandangan baru. Misalnya, ungkapan A. Hasjmy men-
genai pelaku dakwah di mana ia mengatakan bahawa “juru 
dakwah adalah dakwah”. Ungkapan ini, meskipun ringkas, 
namun penuh makna di mana pelaku dakwah bukan hanya 
dituntut mampu menjadikan dirinya sebagai contoh te-
ladan bagi madcu,  tetapi juga  menafikan peranan pelaku 
dakwah yang hanya bertindak sebagai “pita bicara” atau 
“piring bicara” yang pintar bicara sahaja manakala dirinya 
sendiri hanyalah makhluk mati yang tidak mengamalkan 
pesan yang disampaikan kepada madcu.

Adapun dapatan baru berkenaan dengan pengala-
man dakwah A. Hasjmy dalam menghadapi masalah poli-
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tik, pendidikan dan kebudayaan Aceh, antaranya; Per-
tama, A. Hasjmy adalah seorang tokoh dakwah yang 
memiliki kemampuan cemerlang dalam berdakwah seh-
ingga metode dacwah bi al-hikmah, mawcizah hasanah dan 
mujādalah secara umum mampu dan berjaya dipraktikan 
dalam menghadapi menghadapi masalah politik, pen-
didikan dan kebudayaan Aceh. Kedua, dalam mengh-
adapi masalah politik, pendidikan mahupun kebudayaan 
Aceh didapati sembilan model dakwah yang dipraktikkan A. 
Hasjmy secara flaksibel selari  masalah dan kondisi madcu 
sepertimana disebutkan dalam jadual berikut; 

Jadual 6.1   Model dakwah A. Hasjmy dalam mengh-
adapi masalah politik pendidikan dan  ke-
budayaan Aceh.

Masalah

Dakwah
MDP MDKu MDPk MDPu MDK MDPe MDO MDU MD

Ber

Ms. Politik:
Ms. PC X X X X X X

Ms.DI/TII X X X X X X X X

Ms.GAM X X X X

Ms.Golkar X

Ms.PDDKA X X X X X X X

Ms.KBDYA X X X X X

Berdasarkan jadual 6.1 di atas boleh dimaknakan bahawa 
model dakwah yang dipraktikan A. Hasjmy  dalam menghadapi 
masalah politik, pendidikan dan kebudayaan Aceh sangat fleksi-
bel (terbuka) bergantung pada masalah dan kondisi madcu. Model 
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dakwah perorangan (MDP) misalnya digunakan (petanda X) da-
lam menghadapi dua masalah, iaitu masalah politik khususnya 
masalah DI/TII  (Ms. DI/TII) dan masalah pendidikan Aceh (Ms. 
PDDK). Model dakwah kumpulan (MDKu) digunakan dalam 
menghadapi satu masalah politik khususnya masalah pencero-
bohan (Ms. PC), masalah pendidikan Aceh (Ms. PDDKA)  dan 
masalah kebudayaan Aceh (Ms. KBDYA). Model dakwah pendidi-
kan (MDPk) digunakan dalam menghadapi dua masalah politik 
iaitu masalah DI/TII (Ms. DI/TII dan Ms. GAM) dan masalah ke-
budayaan Aceh (Ms. KBDYA). Model dakwah perutusan (MDPu) 
dipraktikkan dalam menghadapi  satu masalah politik yakni 
masalah DI/TII (Ms. DI/TII) dan masalah pendidikan di Aceh 
(Ms. PDDKA). Model dakwah korespondensi (MDK) digunakan 
dalam menghadapi dua masalah politik (Ms. PC, Ms. DI/TII) dan 
masalah pendidikan di Aceh (Ms. PDDKA). Model dakwah pen-
damaian (MDPe) dipraktikkan dalam menghadapi dua masalah 
politik, iaitu Ms.PC dan Ms. DI/TII. Model dakwah organisasi 
(MDO) digunakan dalam menghadapi tiga masalah politik (Ms. 
PC, Ms. DI/TII dan Ms. GAM), Ms. PDDKA dan Ms. KBDYA. Mo-
del dakwah umum (MDU) digunakan dalam menghadapi masa-
lah politik (Ms. PC, Ms. DI/TII, Ms. GAM dan Ms. GOLKAR), ma-
salah pendidikan (Ms. PDDKA) dan  masalah kebudayaan Aceh 
(Ms. KBDYA). Model dakwah bersepadu (MDBer) digunakan 
dalam menghadapi tiga masalah politik (Ms.PC, Ms. DI/TII dan  
Ms. GAM), masalah pendidikan (Ms. PDDKA) dan masalah ke-
budayaan Aceh (Ms. KBDYA). 
                   
6.4  Sumbangan Kajian
Secara keseluruhan pemikiran pendidikan dan dakwah A. Hasjmy 
boleh dipandang sebagai sumbangan berharga bagi pengemban-
gan pengembangan pendidikan dan dakwah pada umumnya. Se-
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bab, pemikiran A. Hasjmy meskipun sudah dikembangkan sejak 
tahun 1968 Masihi, namun secara keseluruhan boleh dipandang 
sebagai sesuatu yang lama yang baik sehingga patut dipelihara  
(al-muhāfazah calā al-qadīm al-sālih) dan jadikan sebagai salah satu 
rujukan penting sama bagi pengembangan ilmu pendidikan dan 
ilmu dakwah termasuklah praktiknya, tanpa menafikan pelbagai 
konsep lainnya yang lebih baik (wa al-akhdhu bi al-jadīd al-aslah). 
Tambahan lagi, pemikiran pendidikan dan dakwah A. Hasjmy 
yang selama ini masih tersimpan dalam pelbagai karyanya sudah 
dihimpun secara sistematis dalam karya ini sehingga akan mem-
beri kemudahan bagi pelaku pendidikan dan  dakwah atau bagi 
sesiapa sahaja yang mahu memahami dan mengambil manfaat 
dari pemikiran A. Hasjmy. 

Sumbangan kajian lainnya adalah berkenaan dengan pen-
galaman dakwah A. Hasjmy dalam menghadapi masalah poli-
tik, pendidikan dan kebudayaan Aceh di mana di dalamnya 
bukan hanya digambarkan kemampuan A. Hasjmy menjadi-
kan dakwah sebagai medium penyelesaian permasalahan (prob-
lem solving) umat Islam, tetapi juga mengandungi pelbagai 
model dakwah.  Semua itu, boleh dijadikan sebagai salah satu 
referensi bagi pelaku dakwah termasuk pemerintah Indo-
nesia dalam menghadapi pelbagai masalah umat Islam  di 
wilayah lain yang mungkin serupa dengan apa yang dilakukan  
A. Hasjmy dalam menghadapi masalah umat Islam di Aceh. Selain 
itu, pelbagai model dakwah A. Hasjmy dalam kajian ini boleh pula 
dijadikan sebagai salah satu referensi penting bagi pengemban-
gan mata kuliah “resolusi konflik” (penyelesaian  konflik) di Per-
guruan Tinggi di Indonesia. 
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LAMPIRAN   A

Puisi karya A. Hasjmy (25 Juli 1937)
Untuk Bersama

Biar hujan tidak turun,
Kalau hanya menyirami ladangku,
Biar tak ngembang sekar suhun,

Kalau hanya di tamanku.

Biar purnama tidak terbit,
Jika tidak bersama korongku,

Apalah guna bulan sabit,
Jika tak menyuluh seluruh negeriku.

Di mana kan dapat mengecap nikmat,
Jika tidak bersama korongku,

Di mana kan bisa merasa rahmat,
Jika tetangga sengsara selalu.

Baru damai jiwaku diri,
Waktulah senang rakyat bangsaku,

Di situ dapat bahagia sejati,
Dalam kemuliaan tanah airku.

Aku berjihad untuk bersama,
Untuk kemakmuran tumpah darahku,

Biar kukorbankan semua yang ada,
Buat pembangkit syiar wathanku.

Rela badanku hancur binasa,
Tulang berderai dalam kubur,

Asal selamat umat berjuta,
Serta negeriku jadi masyhur.

Mulia negeri, bahagia bangsa,
Tujuanku dalam perjuangan,

Menghidupkan semarak agama dan nusa,
Itulah maksud beta gerangan.
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LAMPIRAN   B

Puisi karya A. Hasjmy (1945)
Aku Serdadumu

Gegap gempita membahana,
Mengguruh riuh mengguntur,

Menggetarkan jiwa tidur,
Menyentak, merentak-rentak,

Membayu, menderu-deru,
Demikian nyanyi proklamasimu.

Nenek-nenek menuntut balas,
Bara dendam nyala memanas,
Kakek-tua bangkit menerpa,
Dara remaja mara mewaja,

Muda belia maju menyerbu, 
Semua bersatu tuju,

Bergegas ke medan bakti,
Suaramu cambuk sakti.

Bung Karno,
Pacu kuda jihadmu,

Jangan mundur lagi,
Kami turunan Iskandar Muda,

Tetesan darah Ratu Safiah,
Anak cucu mujahid Tiro,

Kemenakan Umar Pahlawan,
Telah siap bertempur,

Kami sedang menggempur.

Dengar derap kaki,
Gemerincing pedang jenawi,

Damba sorga Hikayat Prang Sabi,
Lihat rencong bertuah,

Hauskan darah,
Kami api memerah,

Menyala membakar penjajah,
Pantang menyerah…

Bung Karno, 
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Beri komando maju,
Aku serdadumu�

LAMPIRAN C

Puisi karya A. Hasjmy  (7 Oktober 1945)
“Bangunlah, O Pemuda�”

Gempita suara atas angkasa,
Wahyu kebangunan tanah tercinta,

Bangunlah pemuda, saudaraku sayang,
Dengarlah nyanyian girang gemirang,

Marilah saudara berbimbingan tangan, 
Mengayun langkah pulang ke taman.

Bersinar cahaya di ufuk timur,
Tanda bangsaku bangun tidur,

Insaflah saudaraku, pemuda bangsaku,
Mari berbakti kepada Ibu,
Gunakan ketika selagi ada,

Berbuatlah jasa semasa muda.

Ombak berdesir lagunya merdu,
Ditingkah kasidah alunan bayu,

Bangkitlah pemuda, suadaraku sebangsa,
Dengarlah panggilan, Tanah tercinta,

Jangan lagi duduk bermenung,
Marilah kita mencari untung.
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LAMPIRAN D

Puisi karya A. Hasjmy (18 Februari 1946)
Cut Nyak Dhien Zaman Baru

Lihat manisku,
Bunga-bunga yang masih mekar, 

Telah banyak berguguran,
Gadis-gadis kehilangan tunangan,

Ibu-ibu menjadi janda,
Adik-adik kecil menangis duka,

Ayahnya telah pergi jauh…

Ayoh adikku,
Engkau Cut Nyak Dhien zaman baru,

Panggul senapan, maju kemedan,
Air mata sudah tak ada gunanya,

Boleh pilih antara dua:
Kalah menyerah atau menang perang.

Pandang sayangku, 
Itulah dara-dara telah siap sedia,

Apalagi yang engkau tunggu?
Pergi, lekas pergi�

Telah lama musuh menanti,
Binalah istana samarata,

Di atas unggunan bangkai mereka…
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LAMPIRAN E

Roman karya A. Hasjmy  (17 Ogos 1948)
Kapankah Kalanya, O Maha Kuasa…?

“Akh, sudah pukul 10, belum juga datang lagi,” mengeluh Tjintawati, 
sambil me lepaskan pandangannya ke angkasa luas, melihat kalau-kalau 
pesawat udara yang dihasrati nya itu telah mulai menguak awan yang 
tebal, menyujud ke bumi.

Hasrat hendak melihat wajah Presiden yang dicintainya, itulah se-
babnya Tjintawati bersama puluhan ribu manusia yang lain, dari tadi 
pagi dengan harap-harap cemas menanti  nanti terdengarnya derum 
mesin pesawat yang ditumpangi Presiden. Bagi Tjintawati, bahwa yang 
mendorong dia bagai tak sabar menanti, bukan saja karena hasratnya 
yang meng gunung hendak memandang wajah Bung Karno; tetapi juga 
lantaran satu lagu asmara yang sedang bersinandung dalam jiwanya.

Tjintawati putri dari keluarga orang perjuangan di daerah Aceh 
Besar, yang sejak zaman penjajahan Belanda dia telah mengambil ba-
hagian dalam perjuangan kemerdekaan. Dengan persetujuan kedua 
belch pihak, pada penghujung zaman penjajahan Belanda Tjinta wati 
bertunangan dengan Bakti, seorang pemuda perjuangan, yang hanya 
kenal berbakti kepada tanah air.

Tiap-tiap ada usaha dari orang tua kedua belah pihak hendak me-
nikahkan mereka, Bakti selalu menjawab: “Belum masanya ...�”

Dalam zaman penindasan Jepang, Tjintawati dan Bakti turut 
memimpin satu gerakan bawah tanah untuk menumbangkan kekua-
saan militerisme Jepang, sehingga hash dari gerakan itu pernah ter-
jadi beberapa kali pemberontakan. Gerakan bawah tanah ini, setelah 
Jepang menyerah menjelma menjadi pelopor kemerdekaan dari angka-
tan muda; sedang Tjintawati dan Bakti tetap menjadi bintang-bintang-
nya yang bercahaya.

Tjintawati dan Bakti gambaran dari jiwa dan semangat pemuda pe-
mudi, lukisan perjuangan putra-putri Indonesia yang sedang menukil-
kan sejarah kebesaran tanah airnya di arcs lembaran riwayat dunia.

“Kata orang, Bakti, bahwa cita-cita kita telah sampai,” demikian ujar 
Tjintawati kepada Bakti pada suatu petang, “Apa belumkah waktunya 
kita mendirikan rumah tangga?”

“Apa, cita-cita kita telah sampai?” menyahut Bakti bagai terkejut, 
“Belum, belum, Wati� Kernerdekaan bagi kita kaum pencinta kema-
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nusiaan, hanya jembatan ke arch cita-cita yang sebenarnya. Bukankah 
kita berhasrat, supaya seluruh bangsa kita menjadi manusia yang ber-
bahagia?”

“Dan apa salahnya, di samping usaha bersama, kita mendirikan ru-
mah tangga sendiri?” Tjintawati menyela.

“Salahnya besar, Wati,” menjahut Bakti dengan pasti. “Menda-
hului kepentingan diri dari kepentingan bersama, adalah celaan 
yang sangat besar bagi kaum pencinta kemanusiaan.”

“Diri kita adalah sebahagian dari manusia,” ujar Tjintamati
“Bandingkan, Wati, apa artinya setitik air di tengah-tengah sam-

udera yang besar itu.”
“Dan bukankah smnudera itu asalnya dari jutaan titik air yang 

dada berhingga?” Tjintawati mendebat.
“lngat pula, Wati, bahwa samudera tidak akan ada, kalau tiap-

tiap titik dari air taut itu hanya mengingat dirinya sendiri.”
Demikian selalu Tjintawati dan Bakti bertukar pikiran tentang 

kehidupan ini. Bakti berpendirian, bahwa bahagia seorang terietak 
dalarn bahagia bersarna, sedangkan Tjintawati berpendapat bahwa 
bahagia bersama asalnya dari bahagia seurang. Karena bersclisil 
pendapat inilah, maka scrim keduanva bertikai paham tenting 
waknr pendirian rumah tangga. ~ .

 “Besok saya akan berangkat, Wati,” ujar Bakti pada suatu pagi ke-
pada Tjintawati, di waktu mana, keduanya sedang berdiri di puncak 
sebuah bukit.

“Berangkat kemana?” bertanyaTjintawati dengan takjub. “Sam-
paikah hatimu Bakti, meninggalkan gelanggang perjuangan kita?”

“Ke Jawa, Wati,” sahut Bakti dengan tegas. “untuk menyatukan 
diri dalam gelombang perjuangan yang lebih besar.”     

“Apabilakah gerangan, engkau kembali, Bakti?” bertanya Tjin-
tawati dengan sayu. “Dan kapankah kalanya kita botch mendirikan 
rumah tangga?”           

“Setelah cita-cita Kaum Pencinta Kemanusiaan sampai,” jawab 
Bakti dengan pen dek.

“Kapankah kalanya, Bakti ...?”
“Apabila engkau telah melihat, bahwa masyarakat di tanah air 

kita tidak seperti sekarang lagi, itulah tanda bahwa kalanya telah 
tiba.”

“Jelasnya?” mendesak Tjintawati.
“Lihat, Wati, ke sana ke tempat yang rendah;” Bakti menunjuk 

dengan telunjuknya ke tanah datar di kaki bukit, “masyarakat ma-
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nusia sedang diliputi aneka durjana. Di sana masih terdapat kekeja-
man, kezaliman, kecurangan, kepalsuan, kebohongan, penindasan, 
perampasan; prang yang kaya masih mcmpergunakan hartanya 
untuk memeras orang miskin; orang yang pandai masih mempergu-
nakan kepandaiannya untuk menipu orang yang bodoh; orang yang 
berpangkat masih mempergunakan pangkatnya untuk menindas 
rakyat murba; pemimpin-pemimpin masih membuat golongan da-
lam menghapus golongan”.

“Dan ...,” kerongkongan Tjintawati bagai tersumbat.
“Dan bila engkau telah melihat, Wati,” Bakti menyambung 

ceritanya, “bahwa masyarakat manusia telah berubah menjadi 
lukisan pigura yang baru, yang berjalinkan persamaan hak dan 
kewajiban; itu tandanya bahwa cita-cita Kaum Pencinta Kemanu-
siaan telah sampai dan sayapun tclah berada di sampingmu untuk 
mendirikan rumah tangga ...” Salahnya besar, Wati,” menjahut Bakti 
dengan pasti. “Mendahului kepentingan diri  dari kepentingan ber-
sama, adalah celaan yang sangat besar bagi kaum pencinta kema-
nusiaan.”

 “Diri kita adalah sebahagian dari manusia,” ujar Tjintamati
 “Bandingkan, Wati, apa art inya setitik airdi tengah-tengah sam-

uderayang besar itu.”
 “Dan bukankah smnudera itu asalnya dari jutaan titik air yang 

dada berhingga?” Tjintawati mendebat.
 “lngat pula, Wati, bahwa samudera tidak akan ada, kalau tiap-

tiap titik dari air laut itu hanya mengingat dirinya sendiri.”
 Demikian selalu Tjintawati dan Bakti bertukar pikiran tentang 

kehidupan ini. Bakti berpendirian, bahwa bahagia seorang terietak 
dalarn bahagia bersarna, sedangkan Tjintawati berpendapat bahwa 
bahagia bersama asalnya dari bahagia seurang. Karena bersclisil 
pendapat inilah, maka scrim keduanva bertikai paham tenting 
waknr pendirian rumah tangga. ~ .

 “Besok saya akin berangkat, Wati,” jar Bakti padaa suatu pagi ke-
pada Tjintawati, di waktu mana, keduanya sedang berdiri di puncak 
sebuah bukit.

 “Berangkat kemana?” bertanya Tjintawati dengan takjub. “Sam-
paikah hatimu Bakti, meninggalkan gelanggang perjuangan kita?”

“Ke Jawa, Wati,” sahut Bakti dengan tegas. “untuk menyatukan 
din dalam gelombang perjuangan yang lebih besar.”

 “Apabilakah gerangan, engkau kembali, Bakti?” bertanya Tjin-
tawati dengan sayu. “Dan kapankah kalanya kita boleh mendirikan 
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rumah tangga?”
“Setelah cita-cita Kaum Pencinta Kemanusiaan sampai,” jawab 

Bakti dengan pendek.
“Kapankah kalanya, Bakti ...?”
“Apabila engkau telah melihat, bahwa masyarakat di tanah air 

kita tidak seperti sekarang lagi, itulah tanda bahwa kalanya telah 
tiba.”

“Jelasnya?” mendesak Tjintawati.
“Lihat, Wati, ke sana ke tempat yang rendah;” Bakti menunjuk 

dengan telunjuknya ke tanah datar di kaki bukit, “masyarakat ma-
nusia sedang diliputi aneka durjana. Di sana masih terdapat kekeja-
man, kezaliman, kecurangan, kepalsuan, kebohongan, penindasan, 
perampasan; prang yang kaya masih mcmpergunakan hartanya 
untuk memeras prang miskin; prang yang pandai masih mcmpergu-
nakan kcpandaiannya untuk menipu prang yang bodoh; prang yang 
berpangkat masih mcmpergunakan pangkatnya untuk menindas 
rakyat murba; pemimpin-pemimpin masih membuat golongan da-
lam menghapus golongan.”

“Dan ...,” kerongkongan Tjintawati bagai tersumbat.
“Dan bila engkau telah melihat, Wati,” Bakti menyambung 

ceritanya, “bahwa masyarakat manusia telah berubah menjadi 
lukisan pigura yang baru, yang berjalinkan persamaan hak dan 
kewajiban; itu tandanya bahwa cita-cita Kaum Pencinta Kemanu-
siaan telah sampai dan sayapun tclah berada di sampingmu untuk 
mendirikan rumah tangga ...”

Berdasarkan keyakinannya dalam perjuangan, Tjintawati senan-
tiasa resah gelisah: menanti-nanti kapan kalanya Bakti pulang 
untuk mendirikan rumah tangga.

Setahun Setelah Bakti pergi, hari ulang tahun yang kedua dari Re-
publik menjelmalah. Tjintawati tidak bersama orang ramai merayakan 
saat sejarah itu. Dia tinggal di rumah merayakan dalam hatinya sendiri. 
Denga sedih, Tjintawati mengucapkan:

 17 Agustus sekarang ini, 
 Sayang hatiku sunyi sendiri.
Dengan perasaan sayu berulang-ulang Tjintawati menyanyikan sa-

jak pendek ini, don akhirnya terhenti dengan sebab sepucuk surat 
dari Bakti yang bcrbunyi:

Wati�
Mungkin suratku ini engkau terima pada tangal 17 Agustus, dan 

mudah -mudahan demikianlah hendaknva. Pada saat surat ini kutulis, 
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telah berlaku delapan hari Belanda memperkosa kemerdekaan kita 
dengan bertopengkan aksi kepolisian. Sebelum penyerangan Belanda 
itu berlaku, pergolakan antara dasar perjuangan saya dengan dasar 
perjuanganmu Wati, telah sedemikian hebatnya.

Akibat dari pergolakan dasar perjuangan ini, Wati, sangat besar.
Anehnya, bahwa orang yang katanya menganut paham says, den-

gan sengaja at au tidak scngaja, telah memperjuangkan pahammu, 
VVati. Peristiwa yang mengecewa kan ini, berakhir dengan pcrteng-
karan golongan, yang masing-masingnya mcng utamakan diri sendiri, 
harta perumahan yang sedang dibina itu runtuhlah sebingkah demi 
sebingkah Setelah hancur lamas dibina kembali. don uaktu hampir-
hampir sempurna txramai-ramailah mercka memperebutkan tempat 
didalamnya, hatta robohlah ma;arn semula. Dcmikianlah, Wati, kea-
daan terus menerus ...

Wati yang berbahagia�
Saya sedang berusaha, supaya lagu kesayaangan  yang sedang 

berkumandang di tengah-tengah masyarakat kita, lekas hendaknya 
lenyap, sehingga gambaran yang telah saga lukiskan di atas tidak 
akan berulang lagi. Dan waktu ituiah, Wati barn rnungkin kits mendi-Dan waktu ituiah, Wati barn rnungkin kits mendi-
rikan rumah tangga. Tiap-tiap pagi naiklah ke puncak bukit, di mana 
tempat kila berdiri sehari Sebelum berpisah, dan lihatlah ke bawah 
ke tanah rcndah; bila kcadaan telah berubah sebagai saya ceritakan 
dahulu, itu tandanya usaha saya berhasil.  

Sekian hulu, Wati� (Bakti)
Setelah menerima surat di alas, hati Tjintawati diliputi kebim-

bangan. Dia bimbang akan kebenaran paham yang divakininva. Da-
lam kebimbangan itulah, din terns terapung apung di permukaan laut 
yang tiada berdasar. Nasehat Bakti diturutinya, tiap-tiap pagi ia me-
naiki bukit yang dikatakan Bakti itu, dan berdirilah Tjintawati di pun-
caknya memandang ke bawah, menanti kalau-kalau keadaan telah 
berubah.

Tjintawati bimbang dan terus bimbang, dan dalarn kebimbangan 
itulah din berdiri di tengah-tengah lautan manusia pads 15 Juni 1948 
untuk menanti kedatangan Presiden. sebagai terlukis pada awal kisah 
ini 

Tjintawati mengharap, mudah-mudahan dengan n;emandang 
wajah Presiden akan hilanglah kcbimbangannya, malahan dia 
mengharap kalau-kalau Bakti datang pula untuk melepaskan dia 
dari belenggu yang sedang men-ikat ...

Dari prang baru datang dari Jawa,1 jintawati mendapat bents 
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bahwa Bakti sekarang telah menjadi Komandan dari Kompi Pen-
gawal Istana. Kalau berita itu bcnar. Tjintawati mengharap mudah-
mudahan ikut rnengawal Presiden dalam perjalanannya ke Suma-
tra.

 Hasrat hati hendak memandang wajah Presiden clan rindu jiwa 
hendak berjumpa dengan Bakti, itulah yang membawa Tjintawati ke 
tengah-tengah lautan manusia sejak dari pagi buts, sehingga seka-
lipun telah sekian lama dia mcnanti, narnun dada merasa lelah. 
Tjintawati hendak lepas dari belenggu kebimbangan ...

Alangkah kecewanya Tjintawati demi setelah Presiden dan 
rombongannya tiba karena Bakti tidak ikut serta, Namun demikian, 
kegagalan yang sedang menyclimuti hatinya selarna ini, terkuak per-
lahan-lahan ditiup angin sakti yang dibawa Presiden. Penerangan-
pencrangan yang diuraikan Presiden dalam beherapa spat, diikuti Tjin-
tawati dengan pcnuh minat, sehingga dengan demikian terlepaslah 
dia dari belenggu yang mengikatnya selama ini.

Heran Tjintawati, mengapa Presiden mernihak kepada paham 
atau pendirian Bakti. “Mungkinkah demikian” Tjintawati bertama 
kepada diri sendiri.

Tidak, Tidak�” jawab hatinya. “Hanya Presiden mengatakan 
kebenaran hatinya sendiri dan kebetulan Bakti salah seorang dari 
prang-pram rang berada dalam lingkungan kebenaran itu.”

Tjintawati telah bebas dari kebimbangan, dan Bakti baginya 
m:uiit perlu untuk memberi tuntunan selanjutnya. Alangkah ge-
masnya hati Tjintawati, karena kuatir kalau kalau setelah Presiden 
pergi dia terbelenggu kembali dalarn kebimbangan. Untunglah, 
bahwa pesawat udara yang membawa Presiden turut pula membawa 
sepucuk surat kepada nya dari Bakti, dan dua hari setelah Presiden 
pergi baru surat itu diterimanya: surat mana berbunyi:

Wati �
Mungkin suratku yang lalu, menyebabkan enekau bimbang. 

Kalau benar demikian, memang telah kuduga dari semula. Ku-Ku-
harap, moga-moga dengan kedatangan Presiden, engkau akan ter-
lepas dari belenggu. Selanjutnya, suratku ini dapat pula hendaknya 
menjadi tempat engkau berpegang.

 Lukisan masyarakat yang kuaambarkan dalam suratku yang lalu, 
sekarang m;tsih tetap merupakan pigura yang sangat membingungkan 
rakyat murba. Malahan, Wati ku, pigura-pigura yang serupa itu kian 
hari kian bertambah, sekalipun dengan warns yang lain. Mari, Wati, 
kugambarkan kepadamu beberapa corak dari pigura-pigura itu.
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Alangkah ganjilnya, Watiku kits melihat segolongan manusia 
sedang mem bangun suatu bangunan yang berguna untuk semua; dan 
kemudian datang golongan yang lain merobohkan bangunan itu, 
seraya rnembangunkatl bangunannya sendiri, jugs yang berguna 
untuk semua. Bangunan golongan inipun dihancurkan oleh go-Bangunan golongan inipun dihancurkan oleh go-
longan yang lain lagi, serfs membangunkan bangunannya sendiri 
pula dan demikianlah terns-menerus. Ini adalah akibat dari irihati situ 
rolongan melihat usaha golongan yang lain.

Alangkah anehnva, Watiku, kits melihat sekumpulan manusia si-
buk menggugur gunung untuk membuat jalan buat dilalui manusia 
seluruhnya; kemudian datang kumpulan yang lain, lamas mcrobah 
jalan itu di sana-sini dan mengatakan bahwa jalan itu adalah usaha-
nya semata-mata; kemudian kumpulan yang lain lagi datang berbuat 
demikian pula dan terns menerus begun, akhirnya jalan yang hanya 
satu itu tidakd apat digunakan lagi. Ini, Watiku, adalah akibat dari 
tidak tahu menghargai jasa, dan segala usaha harus dikatakan adalah 
usahanya sendiri.

Alangkah takjubnya, Watiku, kalau kits melihat seekor sapi yang 
jatuh ke dalam sumur, yang ditolong oleh seorang manusia mendarat-
kannya, lamas sesampainva di alas menanduk orang yang melepas-
kannya itu. Ini, Watiku, adalah akibat dari kerendahan budi.

Inilah, Rjatiku, beberapa pigura lukisan masyarakat, yang tergantung 
didinding perumahan Suri Ibunda kits. Sclain dari itu, masih banyak lagi 
lukisan-lukisan pigura yang sangat merugikan cita-cita perjuangan kita 
malahan yang menyebabkan terlambatmadatang kcmungkinan bagi kits 
untuk mendirikan rumah tangga ...

 Karena itu; Wati, says akan berusaha sekuat tenaga untuk menc-
mpatkan pigura pigura yang telah ada itu dalarn gedung area rarnan, 
untuk hanya rnenjadi kenang kenangan bagi keturunan yang akan tiba 
scrta akan berikhtiar untuk mencegah jangan sampai terlukis lagi pigura-
pigura lain yang senrpa itu. Says akan berusaha, Wati, supaya seluruh 
manusia pandai harga menghargai, pandai membalas jasa, pandai mem-
bedakan kepentingan bcrsarna dengan kepentingan sendiri.

Apabila dari pucuk bukit itu, Watiku, engkau telah melihat adanya 
perubahan di tanah yang rendah, bukan lagi seperti kits bcrsama-sama 
dahulu, itu tandanya bahwa usaha saga telah berhasil, dan pada waktu 
itu bersiap-siaplah engkau untuk mendiri kan rumah tangga ...

Sekian dahulu, Watiku yang manis � (Bakti)
 Dua bulan kemudian.
 Akh, hari ini kembali telah menjelma tanggal 17 Agustus. hari ulang 
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tahun yang ketiga bagi Republik Indonesia,” kcluh Tjintawati sendirian 
di puncak bukit.

Semenjak surat yang kedua dari Bakti diterimanya, Tjintawati telah 
lebih wring dari yang sudah-sudah bersunyi diri di puncak bukit. Setup 
dia memandang ke bawah, hatinya terns gusar dan gelisah, karma pigura 
lukisan masyarakat yang yang dikatakan Bakti bukan telah hilang, mala-
han bertambah satu demi satu.

 Ini kiranya basil dari dasar pahamku,” kata hati Tjintawati, seba-
gai orang yang menyesal alas kekhilafannya.

 Dengan sorot matanya yang kuyu sayu, dia memandang ke 
bawah, ke tanah rendah, di mana jutaan manusia sedang resah ge-
lisah menanti berakhirnya pelukis-pelukis masyarakat melukiskan 
pigura-pigura yang mengecewakan.

 “Akh, karma pertikaianku dengan Bakti,” kata hatinya lagi den-
gan sedih, “maka kamu hai jutaan manusia yang ntenderita.”

Kemudian dengan hatinya yang basal disayat, Tjintawati mcn-
genang kembali runtah tangganya yang akan didirikannya, yang belum 
ada kepastian kapan kalanya, pada hal ulang tahun ketiga loci Repub-
lik telah tiba pula. Maka dengan sedih di ulang berkali-kali scrangkum 
sajak, yang pernah dinyanyikan pada 17 Agustus yang lalu, yaitu:

17 Agustus sekarang ini,
 Sayang hatiku sunyi sendiri.
Akh, Bakti,” keluhnya lagi dengan sayu, “aku telah berbuat situ 

kesalahan besar terhadap jutaan manusia. Akan mungkinkah kesala-
hanku itu kutebus?”

Air matanya titik berlinang ... “Mungkin, mungkin�”jawab hat-
inya.

Setelah beberapa waktu Tjintawati bersunyi diri di puncak bukit, 
maka antara siuman dengan mimpi berjanjilah dia:

Dalam kesunyian hall,
Suara halus membisik “Engkau dibuai kasih duniawi, Cinta diri 

hakikat bermula.” Sedang kesadaran timbul,
Aku bertanya kepada diri:
Apa artinya setitik didku
Di tengah lautan jutaan bangsa?” Suara jiwaku menjawab:
“Dengan cinta diri berlimpah-limpahan, Yang bertopengkan cinta 

bersama, Engkau dayajutaan manusia.
“Dan dirimu turut merasa, rumah tangga yang engkau hasrat-

kan, lama lagi baru berdiri, setelah cinta duniawi dan dirimu sendiri 
telah jadi cinta bangsa.”
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Setelah nvanyi di alas dilagukannya, maka antara terdengar den-
gan tiada Tjintawati bernajat:

Kapankah kalanya, O Mahakuasa ...? Cinta diri terbenam Dalam 
kasih bersama...?” Kemudian dengan langkah yang tetap, Tjinta-
wati turunlah ke tanah rendah, ke tengah-tengah jutaan bangsa; 
hendak membenamkan cinta diri ke dalam cinta manusia... Θ
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