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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 
 

• Kalau masih percaya bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mengetahui 
dan Maha Terpuji, maka sungguh tak perlu lagi setiap amal perbuatan 
dilihat, diketahui dan dipuji  mahluk (penulis) 

 
• Apakah kau kira kau akan masuk Surga!! Padahal belum datang 

padamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang sebelum kamu? 
Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan digoncangkan 
(dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan 
orang-orang yang beriman bersamanya: “Kapankah datang 
pertolongan Allah?”, ingat !! sesungguhnya pertolongan Allah itu 
sangat dekat. (QS.Al-Baqarah: 214) 

 
• Apakah kau kira kau akan masuk surga padahal belum nyata bagi 

Allah siapa yang berjuang diantara kalian, dan belum nyata siapa 
yang bersabar? (QS. Ali Imran: 142) 

 
• Apakah kau kira bahwa kau akan dibiarkan (begitu saja), padahal 

Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu 
dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya dan 
orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kau 
kerjakan. (QS. At-Taubah 16) 

 
 
 

 

Persembahan :  

Dengan karunia Allah SWT. 
Karya ini kupersembahkan kepada: 
Abah dan Mamahku, Aang-Aangdan 
Teteh-Tetehku, para ponakan 
tersayang,(Neng Rifa, Aiz, De’Rifky, 
De’Izal)  adikku Ai,   
guru-guruku, rekan-rekan, Almamater  
dan muslimin-muslimat Rahimakumullah.  
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SARI 
 
Nur Iman. 2006. Pemikiran Haji Agus Salim Tentang Islam. Jurusan Sejarah. 
Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 153 halaman.  
  
Kata Kunci: Pemikiran, Haji Agus Salim, Islam. 

Haji Agus Salim dilahirkan pada akhir abad ke-19 dan hidup sampai 
pertengahan abad ke-20, di tengah umat Islam Indonesia yang sedang mengalami 
berbagai permasalahan. Persoalan tersebut berasal dari intern umat Islam sendiri 
dalam menerjemahkan Islam dan dari ekstern umat Islam Indonesia, terutama dari 
infiltrasi kaum imperialis (Belanda) terhadap aktualisasi keIslaman masyarakat. 
Para pelopor gerakan pembaruan Islam telah sejak awal abad ke-20 
memproklamirkan bahwa pintu ijtihad (berusaha untuk mengetahui hukum 
sesuatu melalui dalil-dalil agama) tak pernah tertutup dan keberanian untuk 
langsung memahami ajaran agama pada Quran dan Hadist, serta menyeimbangkan 
antara naql dan aql (tertulis dan akal) adalah suatu keharusan. Haji Agus Salim 
hadir ditengah-tengah umat tersebut dengan membawa pandangan untuk 
mengembalikan keadaan umat Islam pada pemahaman konsep-konsep Islam 
alternatif yang patut.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor apa 
sajakah yang melatarbelakangi pemikiran Haji Agus Salim tentang Islam? 
Bagaimana pemikiran Haji Agus Salim tentang Islam? Bagaimanakah upaya Haji 
Agus Salim dalam mewariskan gagasan Islam-nya? Adapun tujuan dari penelitian 
ini ialah untuk berusaha membaca kembali sosok seorang aktor sejarah pada 
dimensi pemikirannya yang telah secara langsung ikut berperan dalam panggung 
sejarah bangasa Indonesia, terutama fenomena pemikirannya tentang Islam. 

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yakni dengan tahapan-tahapan 
sebaggai berikut: Heuristik (mencari dan mengumpulkan jejak-jejak peristiwa 
sejarah), Kritik sumber yaitu dengan kritik ekstern dan kritik intern, Interpretasi 
(menghubungkan satu fakta dengan fakta lain) dan Historiografi (penulisan cerita 
sejarah).  

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa Haji Agus Salim adalah pemikir 
dan intelektual Islam yang reflektif dan progresif. Dia dihadapkan pada suatu 
pilihan yang relatif dilematis untuk menampilkan Islam di jamannya. 
Kolonialisasi di Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, telah 
secara politis menciptakan jurang pemisah nilai-nilai universal Islam dengan nilai-
nilai modernitas yang berkembang di Barat. Di lain pihak sikap para ulama 
tradisional yang kaku dan diliputi alam pikiran sempit dirasakan kurang berarti 
dalam mengimbangi kemajuan jaman. Haji Agus Salim merupakan sedikit dari 
banyak tokoh Islam yang secara strategis dapat menyinergikan Islam dengan nilai-
nilai modern substantif dengan mengatakan bahwa rasionalisasi adalah Hal yang 
harus dilakukan, tetapi kalau tidak dibimbing oleh pengakuan tentang keberadaan 
naql (petunjuk yang diwahyukan) maka semua itu hanya akan mengalami 
kebangkrutan dunia dan akhirat. 
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 Letak obyektifitas dan keintelektualan Haji Agus Salim sebagai sosok 
seorang ulama bisa dicermati dalam kajian materi yang pernah dibahas, antara lain 
yaitu: tentang aqidah (keyakinan), yang berisi konsep tauhid (ketuhanan), takdir 
(ketentuan Tuhan) dan tawakkal (berserah diri). Kedua, pemikiran yang terkait 
dengan dimensi syariah (hukum-hukum termaktub) yang berisi gagasan dalam 
sosial dan ritual. Ketiga, berkenaan dengan Ihsan (budi pekerti), yang 
mengandung gambaran tentang sikap, dan keutamaan-keutamaan dalam Islam 
yang teraplikasi. Haji Agus Salim mengunakan gaya pembahasan menggunakan 
analisis-dialektis ke-Islaman dan penyatuan antara akal dengan ajaran agama 
Islam serta diperkaya dengan wacana aktual dan dimensi historis. Demikianlah 
Haji Agus Salim adalah broker of ideas (pencetus ide) sekaligus bagi dua tradisi 
kecendikiaan yang tumbuh (Pesantren dan Barat) dan reformer (pembaharu) bagi 
masyarakat awam dalam memandang agama.  

Haji Agus Salim sebagai tokoh intelektual Islam, dapat dikatakan telah 
mentranformasikan kecendikiaan ke wilayah sosial yang semakin luas, yakni 
kepada kaum terpelajar Islam didikan Barat yang sekuler tetapi tetap beriman. 
Dari “mulut” Haji Agus Salim-lah para pelajar ini mengenal Islam secara cerdas, 
kritikal, komprehensif dan modern. Tokoh seperti Muhammad Natsir, Muhammad 
Roem, Kasman Singo Dimejo, Prawoto, Jusuf Wibisono, adalah anak didik Haji 
Agus Salim, yang dikemudian hari (pada masa awal kemerdekaan) dikenal 
dengan golongan “Salimisten”. Sifat advokatif (pembelaan) terhadap umat dan 
ajaran Islam yang menonjol dari golongan ini bisa dikatakan sebagai cerminan 
dari warisan Haji Agus Salim. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Islam bukanlah agama yang statis tapi dinamis. Tidak beku, tetapi dapat 

mengikuti zaman sesuai dengan perkembangan zaman. Dasar agama tidak boleh 
berubah, tetapi pelaksanaan masyarakat harus disesuaikan dengan kemajuan 
zaman… Agama Islam tidak akan dipandang lagi sebagai pusaka yang 
menghalang-halangi kemajuan, tidak lagi sebagai tempat lari, karena takut 
ancaman akherat. Tapi Islam dijunjung tinggi sebagai panji…(Suhatno, 1995: 
23) 

 
Kutipan di atas merupakan salah satu pendapat Haji Agus Salim dalam 

memandang Islam, sekaligus menggambarkan sosok seorang ulama cendikiawan 

yang mengutamakan peranan intelektual, namun sekaligus tidak mau terjebak 

dalam romantisme teoritis yang “kebablasan” sehingga membuat identitas pribadi 

menjadi kabur dari hakikat kesejatian yang substantif. Kutipan tersebut sekaligus 

memperjelas pengakuan terhadap agama Islam sebagai obor spiritual pada diri 

seorang Haji Agus Salim, terlebih dalam memandang obyektifitas doktrinasi 

(ajaran) agama. Sikap progresif (berhasrat maju) terlihat jelas dalam susunan 

kalimat di atas, bebas dari tekanan, obyektif sekaligus merupkan himbauan 

rasional terhadap umat Islam. 

Ada sebuah pertanyaan dari Taufik Abdullah (1984:216) yang cukup 

menyita perhatian bagi orang yang sedang berdiskusi tentang founding fathers  

(bapak para pendiri) Indonesia. Pertanyaan itu adalah  bagaimana menerangkan 

hasil sebuah public opinion poll (pemilihan opini publik) yang diadakan oleh 

harian Abadi (1951), yang menyatakan bahwa Haji Agus Salim sebagai salah 

seorang dari “10 Orang Besar Tanah Air”? Sukarno dan Hatta terpilih, jelas 

1 



 2

masuk akal. Mereka adalah Presiden dan Wakil Presiden. Natsir, Sartono, Syahrir 

adalah tokoh-tokoh partai, tetapi ada apa dengan Haji Agus Salim? Mungkin 

jawaban dari pertanyaan tersebut terletak pada peranan lain yang selama hayat 

masih dikandung badan, tak pernah ditinggalkan oleh Haji Agus Salim yakni 

mejadi pemikir dan intelektual Islam yang selalu melebarkan sayap ke wilayah 

sosial yang semakin luas yaitu kaum terpelajar Islam.  

Haji Agus Salim membawa hasil kajian Islam kepada generasi muslim 

didikan Barat yang sekuler tetapi tetap beriman. Sebagaimana yang dilaporkan 

oleh Mohamad Roem (1984:178) bahwa tokoh-tokoh seperti Natsir, Roem, 

Kasman, Prawoto, Jusuf Wibisono, adalah anak didik Haji Agus Salim yang 

belajar agama dari tempat yang satu ke tempat yang lain, tergantung kemana Haji 

Agus Salim dan keluarga pindah rumah dari gang becek ke gang becek lain. Boleh 

dikatakan bahwa dari “mulut” Haji Agus Salim-lah para tokoh tersebut mengenal 

Islam secara cerdas, kritikal, komprehensif dan modern. 

Pandangan Haji Agus Salim terhadap Islam dapat dikatakan sangat reflektif 

(bersifat perenungan) dan progresif (selalu lebih maju). Salah satu akibat 

kolonialisasi terhadap umat Islam di Indonesia telah secara politis menciptakan 

jurang pemisah nilai-nilai universal Islam dengan nilai-nilai modernitas yang 

berkembang di Barat. Haji Agus Salim merupakan sedikit dari banyak tokoh 

Islam yang secara strategis dapat menyinergikan Islam dengan nilai-nilai modern 

substantif. Haji Agus Salim mengatakan bahwa akal dan rasionalitas adalah suatu 

yang harus digunakan, tetapi kalau tidak dibimbing oleh pengakuan dalil yang 

diwahyukan, kesemua hanyalah akan mengalami kebangkrutan dunia dan akhirat 

(Salam, 1984:195).  
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Memberikan pandangan mengenai agama terkadang bisa terjebak dalam 

perdebatan panjang dikarenakan penggunaan sudut pandang yang berbeda satu 

sama lain. Maka diperlukan satu sudut pandang yang sama agar bisa mencapai 

pemahaman yang serupa. Untuk hal ini penulis merujuk pada pendapatnya C.Y. 

Glock dan R.Stark (dalam Rahmat, 2003:38), bahwa setiap agama paling tidak 

terdiri atas lima dimensi yaitu dimensi, sosial, ritual, mistik, ideologi dan 

intelektual. Dimensi sosial adalah manifestasi ajaran agama dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dimensi ritual berkenaan dengan upacara-upacara keagamaan, 

ritus-ritus religius, seperti shalat, misa atau kebaktian. Dimensi mistikal 

menunjukan pengalaman keagamaan yang meliputi keinginan untuk mencari 

makna hidup, kesadaran akan kehadiran Yang Maha Kuasa, dan penyerahan diri 

pada Tuhan. Dimensi ideologi dalam agama mengacu pada serangakaian 

kepercayaan yang menjelaskan eksistensi manusia dengan Tuhan dan mahluk 

Tuhan yang lain, pada dimensi inilah (sebagai contoh) orang Islam memandang 

manusia sebagai Khalifatullah fil ardh (sebagai pemimpin dimuka bumi ini), 

kemudian orang Islam merasa sedang mengemban tugas luhur untuk mewujudkan 

amar (perintah) Tuhan itu di muka bumi ini. Sedangkan dimensi intelektual  

adalah dimensi yang menunjukkan tingkat pemahaman orang terhadap doktrin-

doktrin agama, yang dimaksud dalam hal ini adalah  kedalaman seseorang tentang 

ajaran-ajaran agama yang dipeluk oleh orang yang bersangkutan . 

Pengertian intelektual menurut Burahani MS dan Hasbi Lawrens 

(2000:221) dalam Kamus Ilmiah Populer diartikan sebagai cendikiawan, 

intelegensia, kecendikiaan, atau orang terpelajar. Sedang Muhammad Hatta 
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(dalam Raharjo, 1996:9) mengartikan kaum intelegensia dapat dipahami dari 

pidatonya di depan alumni Universitas Indonesia tahun 1957 sebagai berikut: 

 Dalam segala hal ini kaum inteligensia tidak bisa bersikap pasif, 
menyerahkan segala-galanya kepada mereka yang kebetulan menduduki jabatan 
yang memimpin dalam negara dan masyarakat. Kaum inteligensia adalah bagian 
daripada rakyat, warga negara yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. 
Di Indonesia yang berdemokrasi, mereka ikut serta bertanggung jawab terhadap 
perbaikan nasib bangsa. Dan sebagai warga negara yang terpelajar, yang tahu 
menimbang buruk dan baik, yang tahu menguji benar dan salah dengan 
pendapat yang beralasan, tanggung jawabnya seperti yang saya katakan tadi 
adalah intelektuil dan moril. Intelektuil adalah karena mereka dianggap 
golongan yang mengetahui moril, karena masalah ini mengenai golongan 
masyarakat, sekarang dan kemudian (Hatta dalam Raharjo, 1996:9). 

 
Muhammad Hatta memandang bahwa kaum intelegensia memikul 

tanggung jawab yang besar, bahkan lebih besar dari masyarakat lain, karena 

punya kualitas sebagai orang yang terpelajar. Di sisi inilah kaum inteligensia 

pertama-tama unggul karena keterpelajaran. Ilmu yang dimiliki kaum intelegensia 

secara intrinsik mengandung nilai-nilai moral, maka secara langsung kaum 

inteligensia juga memiliki tanggung jawab moral, selain intelektual. Moralitas itu 

berkaitan dengan keselamatan masyarakat di masa kini terlebih lagi untuk masa 

yang akan datang.  

Perbincangan akademis di atas telah memeperlihatkan ada perbedaan antara 

lapisan intelegensia dengan kelompok intelektual. Menurut Dawam Raharjo 

(1996:9-11) istilah intelegensia berasal dari Rusia. Secara sederhana dapat 

diterjemahkan sebagai “golongan terpelajar”, namun dalam situasi negara 

berkembang kaum terpelajar adalah mereka yang pendidikan model Barat. 

Pengertian ini mengandung masalah karena banyak pula orang yang 

berpengetahuan dan menjadi cerdas, bukan dari bangku sekolah. Demikian pula 

terdapat kelompok orang yang berilmu tetapi bukan ilmu sekuler melainkan ilmu 
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agama. Dalam hal ini timbul perbedaan antara kaum intelegensia dan dan 

golongan terpelajar tradisional dari sudut pandang sarjana Barat.  

Bertolak dari definisi di atas, Dawam Raharjo (1996:13) lebih lanjut 

menjelaskan tentang pengertian baru intelegensia sebagai strata yang bercirikan 

kualitas kependidikan, namun intelektual adalah mahluk yang berbeda. Intelektual 

bukan hanya orang-orang yang terpelajar dan terdidik, tetapi juga terlibat dan 

melibatkan diri ke dalam pemecahan masalah-masalah kemasyarakatan. Jadi 

Dawam Raharjo membedakan intelektual dari intelegensia pada ciri politis, atau 

dengan kata lain intelektual adalah masyarakat yang menganut nilai-nilai budaya 

tersendiri dan mempunyai parakarsa-prakarsa politik. 

Di Inggris kata intelektual dikenakan kepada sejenis pribadi yang telah 

mengalami kecerdasan dan kehalusan budi lewat pendidikan budaya. Orang boleh 

tinggi tingkat kesarjanaan dan sangat ahli di dalam lapangan pekerjaan, tetapi 

selama orang tersebut tidak punya minat apapun terhadap rangsangan-rangsangan 

budaya, maka yang bersangkutan belum berhak dinamakan intelektual. Di dalam 

masyarakat berbahasa Inggris, orang akan tercengang mendengar sebutan 

intellectual ditujukan kepada orang yang sama sekali tidak menaruh perhatian 

kepada perkembangan budaya bangsannya (Raharjo, 1996:15). Bila kita 

mengambil pengertian intelektual sebagaimana pemaknaan di Inggris, maka kalau 

seorang ilmuwan Islam yang tidak menaruh perhatian kepada perkembangan 

masyarakat, tidaklah patut disebut sebagai intelektual muslim. 

Ajaran Islam diakui secara umum oleh kaum muslimin di manapun mereka 

berada, pasti bersumber pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. 

Kedua sumber doktrin ini dapat dikatakan bersifat transenden (mengatasi ruang 
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dan waktu) tetapi untuk memahami agama tidak cukup hanya dengan memahami 

sumber-sumber ajaran saja. Karena walaupun sumber ajaran suatu agama adalah 

satu dan transenden, tetapi ajaran itu cenderung akan mengalami peroses 

aktualisasi ke dalam realitas sosial para penganut ajaran agama tersebut. 

Aktualisasi itu paling tidak akan dipengaruhi oleh kecenderungan corak 

pemahaman dan penafsiran terhadap doktrin (Azis, 1999:1). 

Ajaran agama (Islam) diterima oleh umat manusia secara estafet, yang bila 

ditelusuri ke belakang akan ditemukan bahwa ajaran tersebut bersumber dari 

Tuhan (Allah SWT). Secara pasti, setelah pembawa agama yang menjadi utusan 

Tuhan tidak lagi berada di tengah-tengah umat, maka pastilah petunjuk-petunjuk 

dari Tuhan dapat mengalami perubahan interpretasi, bahkan memerlukan 

petunjuk-petunjuk praktis baru, yang belum dikenal pada masa utusan tersebut 

(Muhammad SAW) hidup. Menurut Quraish Shihab (1990:147) bahwa apabila 

penganut suatu agama menyepakati suatu interpretasi tunggal, maka interpretasi 

tersebut menjadi absolut di kalangan mereka dan apabila interpretasi itu 

mengandung berbagai kemungkinan makna, maka hal tersebut menjadi relatif. 

Kesepakatan suatu kelompok dalam satu agama (Islam) untuk memberikan 

interpretasi tunggal dapat saja ditolak oleh kelompok yang lain dalam agama 

tersebut. Pada saat itulah pandangan kelompok pertama menjadi absolut, tetapi 

tidak absolut untuk yang lain. Demikianlah, absolutisitas dapat bertingkat-

tingakat, namun semua kelompok dalam satu agama (betapapun mereka berbeda 

dalam rincian) berkeyakinan bahwa agama yang mereka anut itu adalah sebagai 

satu kesatuan, adalah absolut kebenarannya.  
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Quraish Shihab (1990:148) lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam ajaran 

agama Islam sesuatu yang absolut (qath’i) sedikit sekali dibandingkan dengan 

yang relatif. Tetapi harus diingat bahwa dalam hal ini ada relativitas yang dibatasi 

oleh teks-teks keagamaan yang absolut dan ada pula relativitas yang mutlak. Para 

ulama berpandangan bahwa menetapkan absolutisitas ajaran agama Islam 

haruslah berdasarkan argumentasi-argumentasi yang pasti (tidak diragukan lagi 

kebenarannya), baik pada sumber atau pun pada penafsiran. Mereka semua 

sepakat bahwa sumber argumentasi yang diyakini kebenarannya oleh umat, 

hanyalah Al-Quran dan Hadist-hadist Nabi Muhammad SAW yang mutawatir 

(sesuatu yang disampaikan dengan cara estafet). 

Petunjuk Al-Quran dan Hadist-hadist mutawatir pun tidak secara otomatis 

menjadi absolut dalam penerapannya, kecuali kalau suatu teks mempunyai 

interpretasi tunggal dan tidak ada kemungkinan arti lain untuk teks tersebut. 

Menurut Imam asy-Syatibi, seperti yang dikutip Quraish Shihab (1990:149) 

bahwa sedikit sekali (bahkan hampir dikatakan tidak ada) satu teks keagamaan 

baik dalam Al-Quran maupun yang berdiri sendiri dapat dipahami memiliki 

interpretasi tunggal (sehingga menjadi absolut). Sebab untuk mencapai kepastian 

tersebut dibutuhkan sepuluh faktor kepastian yang terkait, sedangakan 

kebanyakan dari sepuluh faktor tersebut bersifat relatif, maka tidak mungkin 

sesuatu yang berdasar pada yang relatif dapat menjadi absolut. Karena itu dalam 

menetapkan interpretasi tunggal, bagi satu teks keagamaan, memerlukan pula 

sekumpulan argumentasi pendukung, dan hal inilah antara lain yang menyebabkan 

dalam ajaran Islam bahwa teks yang bersifat absolut sedikit sekali (Shihab, 

1990:150). Demikianlah teks-teks keagamaan yang berkaitan dengan konteks 
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mu’amalah (interaksi sosial) harus dipahami berkaitan dengan tujuan yang 

dikandung, maka pada tataran inilah posisi teks keagamaan memerlukan kalangan 

intelektual agar bisa diaktualisasikan dalam relita.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkehendak meneliti Haji Agus Salim 

sebagai seorang tokoh intelaktual dalam sejarah Indonesia yang 

mengiterpretasikan ajaran Islam. Bung Hatta menyatakan seperti yang dikutip 

oleh Mestika Zed (2004:22), bahwa Haji Agus Salim merupakan pribadi yang 

cerdas, tangkas, setia kawan, serta jenius, sehingga mendapat predikat “The 

Father of The Founding Fathers Indonesia” (bapak dari para bapak pendiri 

bangsa Indonesia). Seokarno (dalam Sularto, 2004:17) berpendapat tentang Haji 

Agus Salim sebagai berikut: 

  The grand old man  Haji Agus Salim adalah seorang ulama yang intelek. 
Saya pernah meneguk air yang diberikan oleh Haji Agus Salim sambil ngelesot 
di bawah kaki dia. Saya merasa berbahagia bahwa saya ini dulu dapat minum 
air pemberian Tjokroaminoto, dan minum air pemberian Haji Agus Salim. Haji 
Agus Salim juga adalah seorang guru saya, terutama sekali tentang sosialisme 
dan politik internasional. Dia amat terpelajar dan amat lucu (Soekarno dalam 
Sularto, 2004:17).  

 
Penempatan Haji Agus Salim dalam daftar pahlawan tentu bukan tanpa 

dasar, mengingat pemikiran sikap dan aksi perjuangan tokoh ini memang layak 

untuk dicatat dan disejajarkan dengan tokoh-tokoh nasional lain. Bung Hatta 

(dalam Suhatno, 1995:74) di suatu kesempatan khusus di tahun 1963 pernah 

bertutur sebagai berikut: 

Haji Agus Salim itu adalah seorang jenius dan pandai luar biasa. Banyak 
ucapan-ucapan Haji Agus Salim mengandung kata mutiara berharga, namun 
sayang tidak ada sekretaris yang mencatat. Kekuatan Haji Agus Salim terletak 
pada keyakinan, kecerdasan, ketangkasan, rasa setia kawan yang besar dan 
ketegasan membela suatu pendirian yang sudah diambil serta sanggup 
menghadapi berbagai kesulitan dengan sabar. Sedangkan kelemahan yang 
terdapat pada diri Haji Agus Salim yakni kurang sabar mengupas suatu 
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masalah sampai habis. Sering terjadi, bahwa suatu kupasan masalah yang sudah 
dimulai terhenti di tengah, kemudian pikirannya beralih kepada soal lain yang 
dianggapnya lebih penting. Ini barangkali pembawaan dari seorang yang 
jenius, les defaults de sesqualites (segi kekurangan dari pada sifat-sifat yang 
baik). Kebaikan hati Haji Agus Salim kepada orang lain bisa sangat besar, 
kalau bisa ia ingin menolong semua orang yang melarat. Perasaan itulah 
barangkali yang menimbulkan paham sosialisme dalam diri Haji Agus Salim, 
yang semakin diperkuat oleh ajaran Islam (Hatta dalam Suhatno, 1995:75) 

 
Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) (dalam Sularto, 2004:16-17) 

menilai bahwa Haji Agus Salim merupakan tokoh yang langka dan jarang 

dilahirkan di dunia. Lebih lanjut HAMKA mengulas bahwa di dalam pribadi Haji 

Agus Salim yang kecil tersimpan energi yang menyinari kepribadian sebagai 

pemimpin yang berkarakter kuat dan berilmu luas. Haji Agus Salim tidak hanya 

dikenal sebagai ahli agama Islam dan politikus ulung, tetapi juga sebagai ahli 

sejarah, filosuf, ahli astronomi, pemikir, sekaligus praktisi pendidikan, dan 

menguasai banyak bahasa asing. Bahkan HAMKA seperti yang dikutip Suhatno 

(1995:78), dengan berani mengungkapkan bahwa Haji Agus Salim adalah seorang 

nasionalis sejati. Haji Agus Salim adalah seorang rervormer (pembaharu) Islam 

yang setara dengan Muhammad Abduh di Mesir.  

Penilaian tentang Haji Agus Salim bukan saja datang dari para tokoh dalam 

negeri, tetapi juga datang dari tokoh luar negeri seperti Schermerhoon (seorang 

diplomat Belanda), seperti yang dikutip Mestika Zed (2004:20), bahwa Haji Agus 

Salim merupakan tokoh yang sangat pandai, jenius dalam bahasa dan mampu 

menulis dalam berbagai bahasa paling sedikit sembilan bahasa, hanya satu 

kelemahan Haji Agus Salim yakni melarat seumur hidup. Hal senada disampaikan 

oleh George McT. Kahin, guru besar universitas Cornell AS (dalam Tanzil, 

1984:126) dengan mengatakan: “Saya kagum dengan Haji Agus Salim yang bisa 
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menguasai pembicaraan dengan Ngo Dinh Diem (seorang perdana menteri 

Vietnam) yang terkenal selalu merajai setiap pembicaraan dalam bahasa Prancis, 

sedangkan saya sangat payah melakukan hal serupa” (Kahin dalam Tanzil, 

1984:126). 

Pada tanggal 9 Agustus 2004 Kompas menyelenggarakan diskusi dengan 

tema "Aktualisasi Pemikiran dan Sosok Haji Agus Salim” yang menghadirkan 

pembicara antara lain: Emil Salim, Budhy Munawar Rachman, Ahmad Syafi’i 

Maarif, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Mestika Zed, Asvi Varman Adam, dengan 

moderator Moeslim Abdurrahman. Para panelis sepakat bahwa Haji Agus Salim 

adalah salah satu pemikir dan pejuang besar Indonesia. Sebagai pejuang angkatan 

1920-an, Haji Agus Salim, Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan lain-lain adalah para 

pemikir yang mendalami ideologi-ideologi besar dunia, sehingga terlalu sempit 

untuk mengatakan Haji Agus Salim adalah seorang ulama kolot. Ceramah-

ceramah Haji Agus Salim pada waktu di universitas Cornell 1953, membuktikan 

bagaimana Haji Agus Salim menggeluti berbagai literatur ilmu pengetahuan 

termasuk ilmu agama. Haji Agus Salim mengambil secara selektif nilai-nilai 

sosialis yang didasari dialektika dengan pemikiran-pemikiran lain dan berorientasi 

pada pembaharuan (Kompas, 12 Agustus 2004:21). 

Agama Islam menurut Haji Agus Salim (dalam Suhatno, 1995:22-26) telah 

mengalami kemunduran yang diakibatkan oleh kekeliruan dalam menafsirkan 

ajaran-ajaran Islam. Masyarakat Islam telah terbungkus oleh sikap taqlid 

(mengikuti tanpa didasari ilmu), tanpa menghiraukan kedudukan akal sebagai 

pembanding antara ajaran dalam Al-Qur’an dan realitas yang ada pada diri mereka 

serta ketidakmampuan mereka untuk melihat kemajuan-kemajuan yang telah 
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dicapai oleh Barat. Pernyataan yang dicetuskan oleh Haji Agus Salim ini bisa 

dicermati sebagai bentuk pemikiran modern dan oleh karena itu menurut penulis 

Haji Agus Salim bisa dikategorikan sebagai tokoh intelektual Islam. 

Mencermati pandangan tentang apapun dari Haji Agus Salim, maka akan 

dijumpai pesan-pesan dan hikmah luar biasa yang berpengaruh pada umat Islam. 

Mengingat yang ditekankan oleh Haji Agus Salim dari segala permasalahan 

adalah keberpijakan pada kerangka logika dan tuntunan ajaran agama Islam. 

Sehingga yang akan didapatkan adalah lebih dari sekedar dogma dan doktrin 

agama yang kaku, melainkan lebih bisa memahami betapa ajaran agama Islam 

bisa seiring dengan perkembangan jaman (Ismail, 1984:235).  

Saat ini, banyak masyarakat yang penulis temui belum begitu mengenal 

sosok Haji Agus Salim. Kebanyakan hanya tahu sebagai pahlawan Indonesia saja. 

Padahal tokoh ini merupakan salah satu Faundhing Fathers (bapak para pendiri) 

bangsa yang sangat berperan besar bagi bangsa, negara dan umat Islam Indonesia 

di masa pergerakan maupun pada awal Negara Indonesia berdiri. Seperti kata 

pepatah: “Anak harimau-pun akan mengetahui siapa induknya”, namun tidak 

demikian dengan kebanyakan rakyat Indonesia yang mudah lupa dengan para 

pendiri Negara sendiri. Pengatahuan masyarakat yang minim terhadap sosok Haji 

Agus Salim sebagai seorang pemikir dan pejuang bangsa Indonesia dapat 

dikatakan sangat memprihatinkan. Lebih ironis, hal ini kemungkinan besar terjadi 

di kalangan pelajar di tingkat SMP/SMU bahkan di kalangan mahasiswa. Padahal 

antara Haji Agus Salim dengan sejarah Indonesia terdapat hubungan timbal balik 

yang tak terpisahkan, yakni Haji Agus Salim dipengaruhi oleh perjalanan sejarah 
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Indonesia, sedangkan Haji Agus Salim ikut berperan dalam menentukan arah 

perkembangan sejarah Indonesia. 

Saat ini kejujuran sejarah harus diposisikan dengan pantas dan keadilan 

dalam menilai tokoh sejarah harus diperlihatkan pada publik. Amnesia (penyakit 

mudah lupa) sejarah pemikiran tokoh-tokoh bangsa seperti Haji Agus Salim harus 

bisa dihidupkan kembali, agar bisa memperkaya khasanah prikehidupan dan jati 

diri bangsa Indonesia. Bukankah tokoh besar atau aktor sejarah yang penting itu, 

setelah meninggal bisa diperlakukan sebagai teks? Aktor sejarah memang sudah 

tak berbuat lagi seperti teks, ia telah selesai. Tetapi juga seperti teks, aktor sejarah  

akan selalu “dibaca” dan ditafsirkan, karena yang mengalami peralihan situasi 

adalah yang “merenung”. Maka yang penulis lakukan kini ialah berusaha 

membaca kembali pemkiran Islamis Haji Agus Salim yang telah secara langsung 

ikut mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia.  

Proses “membaca kembali” pemikiran tokoh sejarah bisa sangat penting 

karena kecenderungan yang terjadi ketika mendengar seorang tokoh pahlawan 

yang lansung diingat adalah aktifitas yang bersangkutan di hadapan publik, 

terutama dalam bidang politik. Sedangkan dimensi pemikiran atau cita-cita tokoh 

tersebut banyak terabaikan, yang justru hal ini, merupakan substansi nilai yang 

dapat diambil secara langsung dari kebermanfaatan mempelajari masa lampau, 

yaitu pelajaran dan kebijaksanaan sejarah dalam makna tekstual dan kontekstual.  

Pemikiran dan pandangan yang dilontarkan oleh Haji Agus Salim meskipun 

dituangkan sudah relatif lama tetapi bukan berarti tidak bisa dipakai sebagai 

referensi alternatif solusi bagi permasalahan bangsa dan umat Islam Indonesia  

yang sedang terasa. Untuk keperluan ini maka perlu diketahui benarkah Haji Agus 
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Salim merupakan tokoh intelektual Islam? Di manakah letak keintelektualan  Haji 

Agus Salim? Andai kata benar, apasajakah hasil pemikiran Haji Agus Salim? 

Faktor apakah yang melatarbelakangi pemikiran Haji Agus Salim tentang Islam? 

Dari segenap pertanyaan ini maka perlu dicarikan jawaban yang tegas antara lain  

melaui penelitian yang tuntas. 

 

B. Permasalahan 

 
Atas dasar uraian dari latar belakang di atas maka permasalahan yang akan 

diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi pemikiran Haji Agus 

Salim tentang Islam? 

2. Bagaimana pemikiran Haji Agus Salim tentang Islam? 

3. Bagaimanakah upaya Haji Agus Salim dalam mewariskan gagasan Islam-

nya?  

 

C. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Haji Agus 

Salim tentang Islam  

2.  Mengetahui bagaimana pemikiran Haji Agus Salim tentang Islam  

3. Mengetahui bagaimana upaya Haji Agus Salim dalam mewariskan 

gagasannya. 
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D. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat penelitian dalam skripsi ini secara umum terdiri dari manfaat 

akademis atau teoritik yang berkaitan  dengan hal-hal positif  yang dapat  

disumbangkan oleh penelitian ini pada dunia pendidikan di Perguruan Tinggi dan 

manfaat praktis yaitu berkaitan dengan sumbangan positif yang dapat diberikan 

oleh penelitian yang akan dilakukan pada kehidupan masyarakat baik secara 

langsung ataupun tidak langsung. Adapun diantara rincian manfaat yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat memahami secara lebih mendalam faktor-faktor yang 

melatarbelakangi pemikiran Haji Agus Salim tentang Islam  

2. Semakin membuka pemahaman secara lebih akurat pemikiran tentang 

Islam di Indonesia 

3. Semakin memperjelas tentang harapan dan cita-cita Haji Agus Salim 

terhadap umat Islam, bangsa dan negara Indonesia yang diperjuangkan. 

4. Dapat dijadikan sebagai pelengkap bagi penelitian yang lebih luas dan 

lebih mendalam dalam rangka menambah atau memperdalam khasanah 

penulisan pemikiran tokoh sejarah. 

5. Dapat memantapkan pengetahuan terutama bagi para mahasiswa yang 

belajar pada jurusan sejarah pada dan para mahasiswa di jurusan-jurusan 

yang lain. 

6. Dapat dijadikan bahan bacaan para mahasiswa atau masyarakat umum 

lainnya.  
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E.  Ruang Lingkup Penelitian 

 
Di antara aspek dalam pengungkapan sejarah adalah memunculkan dimensi 

tempat (where) dan waktu (when) yang dijadikan batasan dalam penelitian sejarah 

(Kuntowijoyo, 1999:91). Dimensi tempat digunakan untuk membatasi ruang 

dalam penulisan skripsi ini terutama pada lingkup daerah tertentu yang selaras 

dengan perjalanan hidup Haji Agus Salim. Adapun kajian keruangan ini penulis 

posisikan sebagai salah satu faktor penyebab kelahiran kiprah dan gagasan Haji 

Agus Salim. 

Daerah Minangkabau terutama Kota Gedang diuraikan sekilas sebagai 

tempat kelahiran Haji Agus Salim. Di samping itu penulis sedikit menguraikan 

aktivitas Haji Agus Salim baik di lingkungan publik yang luas maupun di 

lingkungan pribadi yang terbatas. Sedangkan untuk lingkup temporal penulis tidak 

membatasi pada kurun waktu tertentu (yang sangat sebentar), karena penelitian ini 

bersifat analisis pemikiran seorang tokoh sejarah yang muncul selama tokoh 

tersebut hidup. Walau demikian untuk gambaran penelitian, penulis mengambil 

rentang waktu tahun 1884-1954, berdasar dalam rentang waktu inilah Haji Agus 

Salim hidup. 

 

F. Metode Penelitian  

 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

sejarah, yaitu prosedur penelitian dengan menggunakan data masa lampau atau 

peninggalan-peninggalan lama untuk memahami kejadian yang berlangsung pada 

masa tersebut (Suswanta, 2003:50). Karena penelitian ini menfokuskan pada 



 16

pemikiran seseorang maka hanya bersifat analisis terhadap pemikiran tokoh yang 

diteliti. Adapun materi-materi yang diungkapkan dalam penelitian ini dapat 

dimasukan dalam kategori sejarah intelektual.  

Sejarah intelektual merupakan data yang ditinggalkan oleh aktivitas 

pikiran-pikiran manusia. Terkait dengan hal ini menurut Athur O Lovejoy (dalam 

Suhatno, 1995:3) menyatakan bahwa sejarah intelektual bukan merupakan 

ringkasan atau sintesis dari data, namun mencoba dengan benar mencari kembali 

dan mengerti ide-ide persebaran mereka pada masyarakat tertentu. Dengan 

demikian perlu ditinjau elemen-elemen yang terpilih dalam beberapa kelompok 

ide atau paham yang berasal dari buah pemikiran tokoh tersebut. Adapun tahap-

tahap untuk melaksanakan penelitian sejarah sebagaimana yang disarankan oleh 

Louis Gottschalk (1975:23) yakni: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan 

historiografi. 

 
   

a. Heuristik 
 

I Gde Widja (1989:18) menuturkan bahwa heuristik merupakan kegiatan 

dalam metode sejarah untuk menemukan bahan-bahan sumber atau bukti-bukti 

yang pernah ada di masa lampau. Penulis dalam tahap ini menghimpun data-

data dan fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. 

Berhubung penelitian ini tentang pemikiran seorang tokoh sejarah, maka sumber 

yang akan dihimpun antara lain berupa dokumentasi gagasan, terutama gagasan 

yang tertulis. 
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Kuntowijoyo (1999:96) menyatakan bahwa dilihat dari urutan 

penyampaian, sumber sejarah dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan 

sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian langsung/asli dari sumber 

utama sedangkan sumber sekunder adalah informasi yang disampaikan oleh 

yang bukan saksi mata/utama. Penulis dalam penelitian ini berusaha 

mengumpulkan berbagai sumber primer yang bisa berupa arsip-arsip, karangan 

asli, dan hal lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Di 

samping, tentu penulis menghimpun sumber sekunder yang diperoleh dari 

peneliti lain. 

Data dalam penulisan ini sangat diperlukan untuk memperoleh hasil yang 

diharapkan, maka dalam penelitian ini, penulis telah mendapatkan sumber-

sumber berupa sumber primer yang berwujud karangan-karangan atau tulisan 

asli dari Haji Agus Salim, antara lain adalah kumpulan khutbah jum’at, artikel-

artikel Haji Agus Salim di media cetak, buku yang dikarangan Haji Agus Salim, 

beberapa saduran ceramah Haji Agus Salim dan lain-lain. Adapun sumber 

sekunder telah didapat dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan 

keberadaan Haji Agus Salim.  

Penulis pada tahap ini lebih banyak mengumpulkan literatur baik berupa 

buku-buku, majalah, koran, artikel yang relevan dan lain-lain. Kumpulan data 

tersebut penulis peroleh di perpustakaan jurusan sejarah FIS UNNES, 

perpustakaan pusat UNNES, perpustakaan wilayah Semarang, perpustakaan 

Nasional, Balai Arsip Nasional dan toko-toko buku. Adapun teknik wawancara 

tidak dikedepankan dalam penelitian ini. Karena responden yang relevan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini sangat sulit ditemukan. Mengingat orang 



 18

yang berhubungan langsung dengan Haji Agus Salim ini sudah sangat jarang 

sekali karena sebagian besar dari mereka telah meninggal dunia kalaupun masih 

ada kemungkinan besar orang tersebut sudah pikun. 

 
 

b. Kritik Sumber  
 

Penulis di dalam tahap ini menerapkan sejumlah prinsip-prinsip untuk 

menilai dan menguji kebenaran atau kesejatian dari sumber sejarah, antara lain 

mengembalikan sumber sejauh mungkin pada bentuk yang asli, dan menetapkan 

nilai pembuktian yang benar. Sebagaimana disarankan Louis Gottschalk 

(1975:79), bahwa peneliti harus melakukan penilaian terhadap sumber-sumber 

sejarah dari dua segi yakni, segi ekstern dan intern. Penulis dalam hal ini 

mengkritisi sumber dari aspek ekstern yakni dengan mengaitkan berbagai 

persoalan yang berhubungan kesejatian sumber yang dibutuhkan. Salah satu 

bagian esensial dari kritik ekstern adalah penerkaan mengenai bentuk apakah 

sumber asli atau turunan. Kritik ekstern mempunyai tujuan untuk menentukan 

kemurnian sumber yang dipakai, kritik ekstern berusaha menjawab tentang 

keotentikan dan keaslian sumber yang digunakan. Dengan kata lain kritik 

ekstern adalah proses menelisik kulit dari sumber yang didapatkan antara lain 

mengenai perkiraan tanggal pembuatan suatu dokumen atau identifikasi 

pengarang/pembuat dokumen  (Gottschalk, 1975:80).  

Kritik intern menurut Kuntowijoyo (2003:99) adalah proses pengkajian 

terhadap isi sumber yang bersangkutan apakah relevan dengan permasalahan 

yang ada atau tidak? bisakah dipercaya?, apakah ada suatu tendensi tertentu?, 
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apakah mengandung kepentingan-kepentingan tertentu atau tidak? dan lain-lain. 

Kritik intern membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh sumber yang 

dapat dipercaya. Berhubung dalam penelitian ini juga digunakan studi pustaka 

maka penulis hanya melakukan kritik sumber terhadap buku-buku yang 

mengulas tentang Haji Agus Salim atau tulisan lain yang berkaitan dengan 

pemikiran yang bersangkutan. 

 
c. Interpretasi 

 

Menurut I Gde Widja (1989:85) interpretasi adalah usaha untuk 

mewujudkan rangkaian fakta-fakta yang bermakna. Penulis dalam tahapan ini 

berusaha untuk membentuk jalinan makna fakta-fakta yang bersesuaian satu 

sama lain, hingga menjadi kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Langkah ini 

merupakan tahap penentuan makna dari hubungan fakta yang satu dengan fakta 

yang lain, sehingga ada rangkaian cerita yang dapat difahami. Langkah yang 

penulis tempuh lebih lanjut adalah menyempitkan wilayah kajian pemikiran 

Haji Agus Salim, mengingat pemikiran yang bersangkutan cukup beragam, 

gagasan-gagasan yang telah didapat kemudian dipilah-pilah dan diseleksi, mana 

yang merupakan tema mayor dan mana yang sekedar tema minor dan 

bagaimana hubungan satu gagasan dengan gagasan yang lain.  

 
d. Historiografi 

 

Historiografi adalah langkah terakhir dari metodologi penelitian sejarah 

yang berwujud penulisan cerita sejarah. Historiogtafi juga diartikan sebagai 

suatu proses penyusunan atau penyajian sejarah yang berasal dari fakta-fakta 
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pemikiran yang telah melewati tahapan dalam metode penelitian sebelumnya 

(Gottschalk, 1975:94).  Pada tahap ini penulis menyusun tulisan berupa uraian 

kalimat logis dan tematis, sehingga menjadi sebuah karya sejarah ilmiah yang 

jelas dan mudah dimengerti, antara lain dengan melakukan pengaturan bab atau 

bagian-bagian yang menjadi bentuk bangunan sebuah karya tulis yang menarik. 

Hal ini disebabkan peneliti sejarah harus mampu membuat alur tulisan yang 

dapat menggugah pikiran pembaca.  

 

G. Tinjauan Pustaka 
 

Rekonstruksi terhadap pemikiran dan menilai sosok Haji Agus Salim dalam 

sejarah perjuangan Indonesia perlu segera diluruskan, kerena sungguh banyak 

pemikiran Haji Agus Salim yang sangat penting untuk didalami dan dipahami 

dengan benar, seperti pemikiran-pemikiran  Haji Agus Salim tentang politik, 

ideologi, ekonomi, sosial, budaya, filsafat dan agama. Pemikiran Haji Agus Salim 

terutama tentang agama Islam sangat penting dikaji oleh umat Islam Indonesia 

agar lebih mengerti makna ajaran Islam dari hasil galian seorang tokoh terkemuka 

ini. Ada kecenderungan dari berbagai pihak menilai bahwa meskipun Haji Agus 

Salim merupakan salah satu tokoh sentral dalam khasanah sejarah Indonesia 

namun ketenaran beliau tenggelam oleh tokoh-tokoh seperti Sokarno dan Hatta. 

Hal yang demikian bisa dimaklumi karena Soekarno-Hatta merupakan 

proklamator, tetapi kenyataan bahwa relatif belum banyak pustaka atau buku yang 

mengulas tentang pemikiran, tindakan maupun riwayat hidup Haji Agus Salim di 
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masyarakat menjadi bukti masih sedikit kalangan yang memperhatikan tokoh 

sejarah yang satu ini.  

Menurut Ruhaini seperti yang dikutip Sularto (2004:70) bahwa kenyataan di 

atas diakibatkan oleh dua faktor. Pertama, faktor penulisan sejarah Indonesia yang 

kental dengan tradisi politik dan militer ketimbang sejarah peradaban. Tradisi 

semacam ini sangat umum ditemui, baik dalam sejarah bangsa-bangsa di Barat 

maupun di belahan dunia Timur, tak terkecuali sejarah dalam Islam. Di dalam 

konteks ini, sosok yang dianggap “aktor di depan layar” dalam “panggung 

sejarah” tersebut yang sering tercatat dalam lembaran dokumentasi sejarah, maka 

sosok Haji Agus Salim yang cenderung “di belakang layar”, walaupun berperan 

besar dalam proses menuju pada peristiwa kesejarahan itu sendiri menjadi 

tenggelam dalam bayang-bayang sosok seperti Soekarno, Hatta, Natsir, dan 

tokoh-tokoh “panggung” politik utama lain.  

Kedua, adalah faktor dokumentasi gagasan. Sosok Haji Agus Salim nampak  

belum menyempatkan diri untuk mendokumentasikan gagasan secara utuh 

dibandingakan dengan tokoh seperti Hatta dan Soekarno. Hal ini boleh jadi, 

disebabkan oleh kiprah Haji Agus Salim yang sibuk dalam bidang-bidang praktis 

seperti diplomasi dan banyak terlibat dalam badan-badan penyusunan undang-

undang. Kenyataan tersebut juga pernah diakui oleh Hatta dengan mengatakan: 

“Sayang sekali tidak ada sekretaris yang mengabadikan tulisannya” (Hatta dalam 

Suhatno, 1995:75), sehingga Ahmad Syafii Maarif (dalam Sularto, 2004:3) 

dengan nada menyesal mengatakan bahwa belum pernah menemukan secara 

tuntas gagasan tentang Negara dan Islam menurut Haji Agus Salim.  
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Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk merekonstruksi dan 

mengaktualisasikan kembali pemikiran Haji Agus Salim atas misteri keberadaan 

para intelektual Islam di Indonesia yang lain sehingga memperoleh penjelasan 

yang tuntas. Salah satu  literatur pustaka yang peneliti gunakan dalam penulisan 

ini adalah buku “Tokoh-tokoh Pemikir Paham Kebangsaan” yang dikeluarkan 

oleh Depdikbud tahun 1995. Buku ini merupakan salah satu hasil kegiatan 

penelitian dan penulisan yang diselenggarakan Proyek Inventarisasi dan 

Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Secara garis besar buku ini berisi 

tentang Haji Agus Salim dari beberapa segi. Dalam buku ini dapat diketahui 

tentang daerah Minangkabau sebagai tempat Haji Agus Salim dilahirkan, 

merupakan salah satu faktor yang memberi sumbangan bagi kiprah Haji Agus 

Salim selain peranan keluarga, pendidikan dan organisasi politik. 

Buku ini menuturkan bahwa permulaan Haji Agus Salim mengenal dengan 

dunia politik, terjadi sejak masa penjajahan Belanda, kemudian masa pendudukan 

Jepang, dan diakhiri di masa kemerdekaan. Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa pemikiran Haji Agus Salim di bidang pendidikan berada di antara 

pendidikan modern dan pola pendidikan pesantren. Karena yang bersangkutan 

menggunakan dua pola tersebut dalam mendidik keluarga (Suhatno, 1995:38). 

Buku ini pun menyajikan sebuah pemahaman bahwa pemikiran Haji Agus Salim 

cenderung kearah Pan-Islamisme, dengan menolak tegas paham kapitalis, sosialis, 

sekuler dan komunis (Suhatno, 1995:54).  
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Ketiadaan landasan teori yang menjadi pembantu dalam menganalisis 

pemikiran dan pandangan Haji Agus Salim menjadikan buku ini terkesan kurang 

dari sudut pandang metodologi. Adapun kelemahan buku ini antara lain terletak 

pada penarikan hipotesis akhir yang menyatakan bahwa Haji Agus Salim 

cenderung kepada Pan-Islamisme (faham yang mencita-citakan umat Islam seluh 

dunia bersatu dan ada dalam satu pemimpin). Sepintas mungkin terlihat benar, 

tetapi kalau mencermati tulisan Haji Agus Salim dalam artikel majalah Pedoman 

Masyarakat edisi Rabu 4 Januari 1939 hal.102, yang berjudul “Khalifah dan 

‘Alam Islam”. Di antara butir pokok tulisan tersebut terdapat bahwa sistem 

kekhalifahan Islam sudah merupakan cerita lama. Adapun fakta historis 

keberadaan khalifah dalam dunia Islam, itu merupakan sebuah pilihan dari 

masalah khilafiah (perbedaan faham). Maksud Haji Agus Salim dengan persatuan 

umat Islam adalah persatuan dalam ikatan keyakinan dan patuh kepada aturan 

Tuhan  yang satu, Rasul yang satu dan Al-Quran yang satu (Salim, 1939:103). 

Pustaka lain yang penulis gunakan adalah buku berjudul “H. Agus Salim 

(1884-1954) Tentang Perang, Jihad dan Pluralisme”, yang merupakan penerbitan 

dari hasil diskusi yang diadakan Kompas tentang aktualisasi pemikiran dari sosok 

Haji Agus Salim yang diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 2004. Buku ini 

hanya berupa kumpulan tulisan artikel dari sejumlah kalangan yang terkesan 

subjektif ketika menilai Haji Agus Salim sebagai seorang tokoh sejarah Indonesia 

maupun sebagai seorang pribadi. Bahasa dan gaya penulisan sebuah artikel lepas 

tentu berbeda dengan bahasa sebuah karya ilmiah baku sehingga buku ini kurang 

dalam unsur penulisan ilmiah baku.  
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Berdasar asumsi bahwa pemikiran Haji Agus Salim yang merupakan produk 

pembaruan Islam, maka untuk menguatkan dan mempertajam pisau analisis, 

penulis menggunakan acuan beberapa teori tentang ajaran suatu agama terutama 

ajaran Islam. Dengan keberadaan teori yang relevan untuk menganalisis 

pemikiran Haji Agus Salim mengenai Islam, maka akan lebih mudah untuk 

memahami dan mengikuti konsep-konsep yang muncul.   

Buku yang berjudul “Islam Alternatif” karangan Jalaludin Rahmat yang 

tebalnya 296 halaman ini menarik untuk disimak, karena menampilkan berbagai 

sudut pandang terhadap Islam dan sarat dengan pengayaan berbagai teori-teori 

sosial popular, yang cukup dubutuhkan untuk membantu dalam kajian penelitian 

ini. Buku yang disusun berdasarkan hasil ceramah-ceramah di kampus oleh 

Jalaludin Rahmat (seorang cendikiawan muslim yang cukup produktif) ini bukan 

hanya menampilkan Islam sebagai agama yang bersifat pribadi dan ritual, tetapi 

juga berusaha menunjukan keberadaan Islam yang bersifat sosial dan intelektual. 

Menurut Jalaludin Rahmat (2003:38), dibandingkan yang disebut terdahulu, dua 

aspek yang disebut kemudian terasa sempat kehilangan penekanan pada beberapa 

abad belakangan dalam sejarah perkembangan Islam. Padahal dalam bentuk asal, 

justru agama Islam ini lebih bersifat sosial dan intelektual daripada bersifat 

pribadi dan ritual.  

Islam Alternatif berupaya menampilkan kembali kedua sisi Islam tersebut di 

tengah-tengah keasyikan ritual para penganutnya. Sebagian dari isi buku ini bisa 

dirangkum sebagai berikut: pertama, Islam memandang kehadiran agama di dunia 

ini dimaksudkan untuk mengubah masyarakat (annas) dari bebagai kegelapan 

kepada cahaya, (dari zhulumat kepada annur).  “Al-Islam minhaju taghyiri” 
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artinya Islam adalah agama yang menghendaki perubahan. Islam datang bukan 

untuk membenarkan status quo. Zhulumat adalah bentuk jamak zhulm (kegelapan 

atau kezaliman) (Rahmat, 2003:10-21).  

Menurut Jalaludin Rahmat (2003:41) ada tiga macam kegelapan yakni 

ketidaktahuan tentang syariat (aturan), pelanggaran atas syariat Allah, dan 

penindasan. Islam datang untuk membebaskan mereka dari hidup yang 

berdasarkan kemaksiatan menuju ketaatan, dari kebodohan tentang syariat 

menuju pengertian tentang halal dan haram, dari kehidupan yang penuh beban dan 

belenggu ke arah kebebasan. Inilah misi Islam, inilah juga misi para nabi serta 

pelanjut nabi sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-A’raf ayat 157 

yaitu bahwa orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad SAW, Nabi yang 

mereka dapatkan termaktub dalam Taurat dan Injil, memerintah kepada ma’ruf, 

melarang mereka dari yang mungkar, menghalalkan yang baik bagi mereka, dan 

mengharamkan atas mereka yang jelek, dan melepaskan dari mereka beban berat 

mereka dan belenggu-belenggu (yang memasung kebebasan) mereka (Rahmat, 

2003:117). 

Istilah Islam untuk pembangunan adalah taghyir (mengubah). Prinsip 

taghyir ditegaskan dalam Al-Quran surat Ar-Ra’d ayat 11:  “Sesunggunya Allah 

tidak akan mengubah suatu kaum, sampai mereka mengubah apa yang ada pada 

diri mereka”. Islam memandang perubahan sosial harus dimulai dari perubahan 

individual. Secara berangsur-angsur, perubahan individual ini harus disusul 

dengan perubahan institusional. Seperti ketika setelah mengajarkan kewajiban 

Muslim terhadap sesama, Islam menetapkan institusi zakat (Ramat, 2003:42). 
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Islam memandang bahwa perubahan indivudual harus bermula dari 

peningkatan dimensi intelektual (pengenalan syariat Islam), kemudian dimensi 

ideologi (berpegang pada kalimat tauhid). Dimensi ritual harus tercermin pada 

dimensi sosial. Dalam Islam, shalat selalu dihubungkan dengan kehidupan 

bermasyarakat antara lain salat harus mencegah sebagaimana yang tertuang dalam 

Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 fahsya dan munkar (Rahmat, 2003:43). 

Kemudian shalat selalu dikaitkan dengan zakat dalam banyak ayat Al-Quran; 

shalat diperintahkan bersamaan dengan perintah dalam kehidupan sosial 

sebagaimana yang terdapat di berbagai surat dalam Al-Quran antara lain surat 

Ma’arij  ayat 22-28, surat Al-Baqarah ayat 83 dan surat dan ayat lain (Rahmat, 

2003:43).  

Jalaludin Rahmat (2003:88) menyatakan bahwa dalam beberapa Hadist  

(tuntunan Rasul) disebutkan bahwa ibadah yang tidak disertai dengan amal saleh 

dalam kehidupan sosial, tidak diterima Allah. Orang yang tidur kenyang, 

sementera ada tetangga kelaparan, mereka yang salat malam dan puasa, tetapi 

menyakiti tetangga, mereka yang beribadah tetapi merampas hak orang lain dan 

sebagainya, dinyatakan tidak melaksanakan agama. Kekurangan dalam ibadah 

ditebus (kifarat) dengan menunjukan amal saleh, seperti memberi makan orang 

miskin, tetapi cacat dalam kehidupan sosial tidak dapat ditebus dengan ibadah 

ritual. Jalaludin Rahmat (2003:46) dengan berani menyatakan bahwa dimensi 

sosial ajaran Islam memperoleh proporsi yang jauh lebih besar daripada dimensi 

ritual atau mistikal. 
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Jalaludin Rahmat (2003:94) memandang bahwa kemunduran umat Islam 

bukan terletak pada kebodohan tentang syariat Islam, tetapi juga pada 

ketimpangan struktur ekonomi dan sosial. Ini dilukiskan dalam Al-Quran surat Al-

Hasyr ayat 7 dan surat Al-Fajr ayat 18-22 ketika menjelaskan kemiskinan 

disebabkan oleh ketiadaan usaha bersama untuk membantu kelompok lemah, 

kemudian keberadaan pihak yang memakan kekayaan alam dengan rakus dan 

mencintai kekayaan dengan kecintaan yang berlebihan. Karena itu, Islam 

menghendaki agar kekayaan tidak berputar pada kalangan orang kaya saja. 

Atas dasar isi kajian buku ini yang mengarah kepada pendalaman materi 

tetang keIslaman, maka buku ini penulis posisikan sebagai bahan rujukan dan 

pembanding atas hasil pemikiran Haji Agus Salim terhadap tema-tema keIslaman. 

Buku Islam Alternatif ditinjau dari segi keilmiahan bisa dikatakan cukup baik. 

Karena walaupun tersaji seperti dalam ceramah biasa namun sarat dengan muatan 

ilmu yang dirujuk dari berbagai sumber yang relevan. 

Pustaka lain yang penulis tentukan sebagai bahan rujukan dalam penelitian 

ini adalah buku yang berjudul “Peringatan Seratus Tahun Haji Agus Salim”. Buku 

peringatan ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama memuat berbagai pendapat 

kalangan menganai Haji Agus Salim, sedang bagian kedua memuat tulisan-tulisan 

Haji Agus Salim sendiri, baik menyangkut dalam bidang politik, filsafat, sosial, 

budata maupun agama sejak ahun 1920-an sampai 1950-an. Semua pemikiran 

Haji Agus Salim yang disajikan dalam buku ini adalah sebagaimana aslinya  tanpa 

ada penyuntingan (paling tidak menurut penerbit).  
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Buku ini diadakan dalam rangka memperingati seratus tahun kelahiran Haji 

Agus Salim, yang sementara itu telah diangkat menjadi pahlawan nasional. Buku 

ini memuat riwayat hidup Haji Agus Salim yang ditulis oleh orang diluar dan 

orang dalam lingkungan keluarga yang bersangkutan, ditambah sumbangan 

karangan dari sejumlah orang terpilih untuk menyatakan kesan mereka terhadap 

Haji Agus Salim dan diakhiri dengan memuat berbagai artiel karangan Haji Agus 

Salim. 

Dilihat dari segi isi buku ini bisa dikatakan cukup memberikan informasi 

tentang kehidupan Haji Agus Salim sebagai pribadi dan sebagai seorang tokoh 

politik dan agama. Isi buku ini sebagian memuat penilaian berbagai kalangan 

terhadap peranan Haji Agus Salim dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, 

namun terlepas dari itu semua, buku ini terkesan selalu menampilkan sosok Haji 

Agus Salim sebagai seorang manusia yang mempunyai berbagai kehebatan. 

Berbagai penilaian terhadap Haji Agus Salim lebih banyak ditunjukan dalam 

aspek tindakan, daripada pemikiran. Isi dari analisa dan berbagai penilaian 

terhadap Haji Agus Salim sebagian besar bersifat sanjungan dan gambaran segi 

positif saja. Jadi buku ini dapat dikatakan bersifat “Salim sentris”, walaupun tidak 

menutup kemungkinan bagi pembaca buku ini  bisa menilai secara objektif 

terhadap pemikiran Haji Agus Salim sendiri, karena tulisan-tulisan Haji Agus 

Salim dimuat sebagaimana aslinya. 

Tulisan-tulisan Haji Agus Salim yang ditampilkan dalam buku ini diambil 

dari berbagai media yang terbit ketika yang bersangkutan masih aktif mengisi 

artikel. Maka dari sanalah dapat diambil penilaian dan analisa objektif terhadap 

pemikiran Haji Agus Salim tentang Islam. Adapun karya Haji Agus Salim tentang 



 29

Islam yang pernah ditulis tentu tidak semua disajikan dalam buku ini, namun 

tema-tema yang disinggung mengenai keIslaman mengesankan pada beberapa 

permasalahan pragmatis pernah muncul. Adapun simpulan sementara, bahwa 

tulisan Haji Agus Salim yang membahas tentang keIslaman adalah sebagai reaksi 

terhadap keadaan umat Islam yang sudah imperior, konsep-konsep Islam yang 

kaku, pandangan kelompok sekuler yang tidak peduli, penetrasi pihak kolonial 

terhadap umat Islam yang terstruktur dan kenyatan sumber pelajaran agama itu 

sendiri yang terabaikan. Haji Agus Salim terkesan ingin menampilkan gambaran 

tentang konsep Islam yang benar. Kesan sederhana yang tertangkap dari berbagai 

catatan Haji Agus Salim ini adalah bahwa yang bersangkutan bermaksud 

mengadakan pembelaan terhadap umat dan ajaran Islam. Diantara tema-tema 

keIslaman yang ditampilkan dalam buku ini sebagaimana yang ditulis Haji Agus 

Salim di berbagai media adalah: Hasrat Manusia Terhadap Agama, Perempuan 

dalam Islam, Derajat Kemanusiaan, Iman dan Kebahagiaan, Rahasia Puasa, Soal 

Yahudi dan Palestina, dan Ketuhanan Yang Maha Esa 

 

H.  Sistematika Skripsi  

 

Sesuai dengan corak kajian penelitian ini yang termasuk kajian sejarah 

pemikiran, maka secara garis besar penulis mengikuti alur metode yang sesuai 

dengan kajian tersebut. Menurut Kuntowijoyo (2003:191) bahwa dalam 

membangun sejarah pemikiran ada tiga macam pendekatan, yaitu kajian teks, 

kajian konteks sejarah, dan kajian antara teks dan masyarakatnya. Diselaraskan 
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dengan pendapat ini maka sisitematika yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini, adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, 

tinjauan pustaka dan sistematika skripsi. 

BAB II : Latar belakang pemikiran Haji Agus Salim tentang Islam  

Bab kedua ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang budaya 

tempat Haji Agus Salim dilahirkan, latar belakang pendidikan, latar belakang 

pergaulan, keadaan umat Islam Indonesia dan “jiwa” jaman yang dilalui oleh Haji 

Agus Salim. 

BAB III : Konsep pemikiran Islamis Haji Agus Salim  

Bab ketiga, penulis akan menjelaskan mengenai pandangan Haji Agus 

Salim terhadap struktur bangunan konsep Islam seperti aqidah (keyakinan) dan 

syariah  (norma/hokum) dikaitkan dengan konsep sosial, isme-isme, pendidikan, 

dan budaya yang berkembang bersama keberadaan Haji Agus Salim. 

BAB IV : Upaya Haji Agus Salim dalam mentransformasikan gagasan Islam-nya   

Bab keempat ini berisi pembahasan tentang upaya yang dilakukan Haji 

Agus Salim mewariskan gagasan dalam bentuk tulisan atau lisan dan gambaran 

tindakan lain yang bersangkutan. 

BAB V : Penutup 

Bab kelima ini berisi simpulan dan saran dari isi skripsi yang dibuat. 

 



 

BAB II 

LATAR BELAKANG KEHIDUPAN HAJI AGUS SALIM 

 

Manusia secara interaktif adalah produk dari sebuah jaman, dan menghirup 

dampak lingkungan di tempat manusia itu tinggal. Belahan pertama abad ke-20, 

perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah mencatat kemunculan anak manusia 

yang banyak tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang penuh pesona, dikenal 

orang sebagai figur pembaharu yang mampu ikut berperan dalam mengubah 

wajah dan keadaan sejarah Indonesia. Mereka berasal dari Jawa, Sumatra, 

Sulawesi, Maluku atau bagian lain dari Nusantara, sejumlah di antara mereka 

memiliki bobot yang dapat menggugah kekaguman, baik dilihat dari kacamata 

dulu atau pun sekarang (Sularto, 2004:10).  

Memunculkan seorang tokoh fenomenal dalam dimensi kesejarahan, bukan 

berarti upaya untuk mengkultuskan seorang manusia, tetapi upaya wajar mengkaji 

seseorang yang telah memberikan pengaruh bagi sebagian besar masyarakat 

sejaman maupun lintas jaman. Terlepas dari anggapan apapun terhadap Haji Agus 

Salim, namun tokoh ini adalah pribadi yang mengesankan paling tidak bagi 

penulis sendiri. Dalam diri Haji Agus Salim memiliki banyak segi (prinsip, 

gagasan, tindakan, perjalanan hidup, cita-cita) yang dapat dijadikan pelajaran bagi 

orang yang haus akan hikmah kehidupan umat manusia dalam sejarah. Walaupun 

demikian penulis bukan berarti memandang Haji Agus Salim sebagai seorang 

anak manusia super tanpa cacat, sebab kelebihan dan kekurangan adalah sebuah 

keniscayaan dalam diri seorang manusia, demikian pula yang terdapat dalam diri 

Haji Agus Salim.  

31 
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Mengkaji tindakan seorang manusia dalam sejarah relatif akan lebih paham 

apabila mengetahui lebih dahulu latar belakang kehidupan yang mempengaruhi 

orang tesebut, seperti keadaan lingkungan (sempit atau luas), pendidikan, 

pengalaman dan hal lain yang berhubungan langsung atau tak langsung dalam 

kehidupan yang bersangkutan (Kuntowijoyo, 2003:191).  Membicarakan Haji 

Agus Salim dengan berdasar pada pandangan ini maka sangat perlu mengkaji 

bagaiman “jiwa  jaman” yang melingkupi kehidupan tokoh ini.  

 

A. Sekilas Gambaran Umat Islam dalam Belahan  Pertama Abad XX 

 
Mengkaji keadaan pola perilaku umat Islam Indonesia dan tidaklah mudah, 

dan semakin sulit lagi kalau objek kajian adalah masyarakat lampau karena 

banyak informasi yang tak sampai pada jaman sekarang. Memunculkan gambaran 

umat Islam dalam penelitian ini dimaksudkan untuk lebih memahami sebab-sebab 

kemunculan gagasan seorang pemikir Islam yang bisa jadi dipicu oleh tuntutan 

masalah yang muncul dari keadaan tersebut, karena  agama Islam pertama kali 

turun pada masyarakat Arab abad ke-7, kemudian berjalan seiring perubahan 

waktu serta perbedaan jiwa dan warna masyarakat hingga sampai di Indonesia 

pada abad ke-20 (Depag, 1998:20). 

Haji Agus Salim lahir di tengah-tengah umat Islam setelah 13 abad ajaran 

Islam muncul ke dunia ini. Setelah melalui proses yang begitu panjang melewati 

berbagai atmosfer peradaban dan jiwa jaman yang berbeda, maka Islam dianut 

oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, hingga ajaran Islam sampai ke dalam 

diri Haji Agus Salim dan masyarakat di sekitar yang bersangkutan (Tanzil, 
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1984:20). Dicermati dari pergumulan Islam dengan realitas masyarakat yang 

dilalui agama Islam ini bisa dimungkinkan timbul warna tertentu dalam 

perikehidupan keagamaan umat itu sendiri. Sebagaimana yang dinyatakan Deliar 

Noer (1996:37) bahwa umat Islam Indonesia pada awal abad ke-20 dalam segi 

tertentu mempunyai karakter khusus yang berbeda dengan masyarakat sebelum 

dan sesudah abad tersebut. 

Upaya menelaah keadaan umat Islam di sini difokuskan pada waktu sekitar 

tahun 1911 sampai tahun 1940-an. Karena dalam kurun waktu tersebut Haji Agus 

Salim berada pada tahap kematangan dalam menyikapi keadaan masyarakat 

(Mukayat, 1985:10). Sebagaimana penuturan Deliar Noer (1982:7), pada kurun 

pertama abad ke-20 umat Islam Indonesia memasuki jiwa dan cita-cita jaman 

baru, yang membagi masyarakat Islam menjadi dua golongan yakni  ”kaum tua” 

dan ”kaum muda”. Di daerah Minangkabau, di mana kedua istilah tersebut lebih 

banyak dipergunakan daripada di daerah-daerah lain, sekelompok orang yang 

menamakan diri kaum muda seolah memisahkan diri dari golongan adat, dan juga 

tidak menyukai perubahan-perubahan yang diperjuangkan oleh ulama-ulama 

Islam yang dianggap kolot. Adapun kaum tua banyak bertindak dalam kebiasaan 

adat yang telah dianut, sedangkan kaum muda lebih menyokong kemajuan jaman 

tanpa mengikat diri pada tradisi yang ada. Mengenai masalah agama, kaum muda 

berusaha menghapuskan bid’ah (cara baru) dan khurafat (tahayul yang 

menyelewengkan keyakinan) yang dipandang sebagai paham dan perbuatan yang 

berlawanan dengan syariat. 
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1. Gambaran singkat tentang keadaan umat Islam Indonesia dalam 

dimensi sosial-budaya di belahan pertama abad XX 

 
Dua puluh tahun awal di abad XX, umat Islam Indonesia berada pada tahap 

awal kebangkitan jika dilihat dari dimensi semangat sosial keagamaan (Noer, 

1996:37). Ini bisa diceramti dari tahun 1905 berdiri sekolah Jami’at Khair di 

Jakarta, tahun 1909 dibangun sekolah Adabiyah di kota Padang, Sarekat Dagang 

Islam lahir tahun 1911 di Solo, kemudian di tahun yag sama terbit majalah Al 

Munir di Padang serta pada tahun 1912  berdiri Muhammadiyah (Depag, 1998:5-

7). Walaupun tahun-tahun tersebut adalah tahun-tahun resmi organisasi, sekolah 

atau media masa yang bersangkutan berdiri, tetapi gagasan, gerakan permulaan 

(baik berupa ajakan atau anjuran perorangan ataupun kelompok) cenderung lebih 

dahulu dari tahun-tahun resmi tersebut (Noer, 1982:11). Semangat kesadaran yang 

kentara dari periode ini adalah bersifat kolektif berskala nasional. Jadi, berbeda 

dengan suasana sebelum periode ini, yang cenderung bersifat lokal atau 

kedaerahan. Gagasan dan gerakkan/organisasi modern muncul dalam rangka 

upaya untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan, baik penjajahan lahir 

maupun batin (Utomo, 1995:37).  

Gejala kesadaran umat yang bangkit sedemikian rupa dipengaruhi oleh 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kesadaran umat 

adalah situasi yang lahir akibat penerapan politik kolonial (Belanda), sedangkan 

yang mempengaruhi kesadaran umat dari faktor eksternal  adalah peristiwa yang 

terjadi di luar Indonesia (Depag, 1998:20). Demikian pula kesadaran Haji Agus 

Salim untuk berjuang melepaskan diri dari superioritas dan diskriminasi penjajah, 
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dipengaruhi oleh pengalaman hidup yang bersangkutan setiap kali bersinggungan 

dengan tindakan kaum kolonial, baik itu yang berupa penindasan maupun 

kesewenang-wenangan terhadap bangsa Indonesia yang mayoritas beragama 

Islam  (Mochtar, 1984:77). 

Dicermati pada faktor internal yang mempengaruhi kesadaran nasib umat 

Islam, terutama disebabkan banyak kalangan orang Islam yang telah cukup 

terdidik baik melalui sistem pendidikan Barat atau sistem pendidikan Islam yang 

cukup tinggi, Haji Agus Salim termasuk orang yang terdidik melalui kedua sistem 

ini (Suradi, 1997:30-34). Keberadaan sistem pendidikan Barat di Indonesia ini 

adalah timbul dari akibat politik etis kolonial Belanda yang tertuang dalam tiga 

prinsip dasar (Trilogi) Van Deventer yakni pendidikan, perpindahan penduduk 

dan pengairan (Utomo, 1995:41-43). Faktor internal lain, adalah pertama karena 

Belanda menjajah Indonesia dengan meluaskan administrasi dan birokrasi 

kolonial hampir di seluruh wilayah Nusantara yang secara tidak langsung 

mengakibatkan rasa ketertindasan yang sama, walaupun bahasa dan kebudayaan 

masyarakat Nusantara berbeda-beda. Kedua, terdapat dorongan (walupun penulis 

menganggap bahwa dorongan ini tidak luas) kesadaran sejarah, yakni ingatan 

kebesaran masa lampau di masa keemasan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang 

berkuasa di seluruh wilayah Nusantara (Utomo, 1995:45). Ketiga, faktor yang 

sangat penting yakni persamaan agama, karena penduduk Indonesia 90 persen 

beragama Islam. Dalam hal ini semangat agama yang sama tidak hanya sebagai 

rantai pengikat patriotisme, melainkan juga sebagai lambang persudaraan dan 

kesatuan melawan penjajah dan penindas yang beragama asing (Utomo, 1995:46). 

Penulis berasumsi berdasar penuturan Mukayat (1985:8) bahwa dari keberadaan 
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Haji Agus Salim bekerja pada Konsulat Belanda di Jeddah dalam waktu lima 

tahun, kemungkinan besar dia telah meyadari semangat persamaan agama sebagai 

lambang persaudaraan di Nusantara ini, karena relatif sudah banyak berinteraksi 

dengan jemaah haji dari berbagai pelosok Nusantara.   

Faktor internal keempat, adalah penggunaan bahasa Melayu sebagai Lingua 

Franca (bahasa pengantar) oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara (Utomo, 

1995:47). Di dalam hal inilah Haji Agus Salim ikut berperan dalam mengenalkan 

bahasa Melayu kepada bangsa Indonesia, ketika menjabat sebagai redaktur harian 

Fadjar Asia dan media lain yang berbahasa Melayu (Mochtar, 1984:71-78). 

Kelima, adalah keberadaan Volksraad (Dewan Rakyat) menjadi wadah penyatuan 

orang Indonesia dari berbagai wilayah Nusantara (Utomo, 1995:47). Haji Agus 

Salim dalam hal ini tercatat sebagai anggota Dewan Rakyat ini dan terkenal 

sebagai orang yang vokal menyuarakan nasib rakyat (Mukayat, 1985:30). 

Keenam, adalah karena terdapat penyebaran gagasan lewat media pers di 

Nusantara yang marak di jaman pergerakan Indonesia (1900-an sampai 1930-an) 

dan mobilitas penduduk Nusantara yang meningkat dikarenakan oleh kemudahan 

transportasi (Utomo, 1995:47). Adapun posisi Haji Agus Salim dalam kaitan ini 

adalah sebagai redaktur di berbagai media masa, maka patutlah yang bersangkutan 

termasuk orang yang ikut terpengaruh untuk berperan serta dalam penyebaran 

informasi/gagasan pada masyarakat Indonesia, terutama gagasan yang berkenaan 

dengan  konsep-konsep keIslaman (Mochtar, 1984:71).  

Beberapa peristiwa yang terjadi di luar negeri menjadi faktor eksternal yang 

ikut mempengaruhi semangat kesadaran terhadap eksistensi diri bangsa Indonesia 

yang mayoritas Islam. Cahyo Budi Utomo (1995:48) menegaskan di antara 
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peristiwa mancanegara yang cukup mengguncang dunia tersebut adalah Jepang 

berhasil mengalahkan Rusia dalam tahun 1905, yaitu pada saat pertempuran di 

Manchuria. Realita tersebut telah membuka mata bangsa-bangsa Asia serta 

menimbulkan kepercayaan diri mereka untuk menghadapi bangsa kolonial. 

Peristiwa yang lain adalah muncul gerakan kebangsaan Tiongkok pimpinan Dr. 

Sun Yat Sen, perjuangan Mahatma Gandhi di India, perjuangan Jose Rizal di 

Philipina dan lain-lain. 

Di awal kemerdekaan Indonesia ada kontribusi positif dari pendudukan 

Jepang bagi keadaan umat Islam Indonesia yakni adanya transfer kebudayaan 

(positif) antara lain  kedisiplinan, keuletan, pengetahuan militer, diketahui 

susunan administratif pemerintahan dari pusat sampai RT (Rukun Tetangga) dan 

tempaan hidup yang serba sulit relatif membuat penduduk Indonesia “tahan 

banting” pada saat mengalami kembali situasi yang sukar. Periode inilah awal 

sejarah bangsa Indonesia mendapatkan doktrin pertahanan rakyat semesta yang 

sangat bermanfaat ketika negara Indonesia terbentuk (Sumarmo, 2001:34–37, 66). 

Haji Agus Salim (dalam Kompas, 2004:49) mengakui bahwa keadaan sulit yang 

menyebabkan penderitaan rakyat, harus dapat dihayati oleh para pemimpin supaya 

berani menderita pula dalam memperjuangkan rakyat, sebagaimana 

kepemimpinan Rosulullah SAW berani menderita demi keselamatan umat, 

barangkali ini makna ungkapan Haji Agus Salim leiden Is lijden (pemimpin 

adalah menderita). 

Elit agama pada kurun waktu 1920-an sampai 1940-an terlihat semakin jelas 

memberikan peranan terhadap kondisi umat Islam melalui berbagai cara, sebagai 

contoh dengan menggunakan dakwah lisan dan tulisan. Menurut Mohammad 
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Iskandar (2000:42) dakwah lisan secara umum dipakai oleh kalangan yang 

memiliki kharisma kuat, sedang dakwah tulisan dilakukan oleh kalangan yang 

mampu membuat tulisan di media massa, membuat selebaran, majalah atau koran 

dan membentuk lembaga pendidikan dan lain-lain. Sebagaimana yang dinyatakan 

Mohammad Iskandar (2000:44) bahwa di beberapa tempat berdiri organisasi 

bernuansa Islam seperti Al Islam wal Irsyad di Jakarta pada tahun 1923 dan 

Persatuan Islam didirikan di Bandung di tahun yang sama, seorang keturunan 

Hoofd Penghulu di Majalengka yaitu Haji Abdul Hakim mendirikan persatuan 

Islam di Majalengka dan K.H. M. Yasin mendirikan Madrasah Al Khairiyah dan 

Matlaul Anwar di Banten pada tahun 1925, K.H. Hasyim Asy’ari mendirikan 

Nahdlatul Ulama di Surabaya tahun 1926, dan dalam tahun yang sama H. Abdul 

Rahman mendirikan Nasional Islam di Amuntai, kemudian juga di Minangkabau 

Syaikh Subiman Ar Rasul dan kawan-kawan mendirikan Perguruan Tarbiyah 

Islamiyah dan di Kalimantan tepatnya di kota Sambas, HMN Basyuni Imran 

mendirikan perguruan Islam As Sulthaniyah, pada tahun 1931 Kyai Haji Ajengan 

Ahmad Sanusi mendirikan Ithadiyatul Islamiyyah di Sukabumi Jawa Barat, 

selanjutnya di tahun 1933, Madrasah Amiriyah Islamiyah didirikan oleh Syaikh 

H.M. As’ad Ibn Rusyid (Iskandar, 2000:44-48). Adapun pengaruh bagi Haji Agus 

Salim dari keadaan yang memunculkan berbagai warna organisasi keIslaman ini, 

antara lain dengan berupaya untuk menghindari pernyataan yang bisa 

menimbulkan persengketaan di kalangan umat, dan pimpinan umat Islam dan ikut 

aktif membina masyarakat lewat dakwah lisan maupun tulisan (dengan menulis 

khutbah jumat, artikel, selebaran, berita dan lain-lain) (Mochtar, 1984:106-107).  
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2. Gambaran singkat keadaan umat Islam Indonesia pada dimensi ritual 

dan sosial-politik di belahan pertama abad XX 

 
Perjalanan umat Islam Indonesia saat menapaki kurun waktu belasan 

sampai empat puluhan dalam abad XX penuh dengan dinamika. Berbagai 

permasalahan muncul di tubuh umat Islam dalam aspek ritual, sosial, politik, dan 

pendidikan. Keadaan semacam itu telah memicu respon para intelektual untuk 

bersikap pragmatis atau reaksioner. Begitupun Haji Agus Salim tak ketinggalan 

berupaya memberi sumbangan konstruktif terhadap kehidupan beragama dan 

berbangsa (Mukayat, 1985:36). 

Di antara persoalan-persoalan yang muncul dalam tubuh umat Islam pada 

paruh pertama abad XX sebagaimana yang dirangkum oleh Deliar Noer (1980: 

xiii–xvi) ada lima kategori besar. Pertama, muncul persoalan yang berkaitan 

dengan ‘ubudiyah (aspek ritual), terutama yang menjadi karakter dari kelompok 

Islam Tradisonal. Di dalam persoalan ibadah ritual ini terdapat masalah takhayul 

(cerita hayalan), khurafat (tahayul yang menyelewengkan keyakinan pada Tuhan) 

dan bid’ah (sesuatu yang baru tanpa adanya contoh dari Nabi Muhammad), 

kemudian terdapat juga persoalan khilafiyah (pebedaan pendapat). Meskipun 

dalam belahan kedua tahun 30-an masalah ini sudah ingin tidak diributkan lagi 

tetapi tetap saja sesekali persolan seperti itu masih muncul. Bahkan perbincangan 

tentang masah ini melebar sampai ke wilayah politik (Noer, 1980:xiii). 

 Ada pernyataan menarik ketika Haji Agus Salim berusaha menanggapi 

tentang persoalan bi’dah dan khilafiyah ini sebagaimana penuturan M. Zain 

Djambek sebagai beriklut:  
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Pada suatu waktu orang ramai mempersoalkan perayaan Maulid Nabi (hari 
kelahiran nabi), Isra dan Mi’raj (pejalan Nabi hingga menembus langit), 
apakah sebenarnya ada alasan dari Sunnah untuk merayakannya ataukah hal itu 
semata-mata hanya bid’ah yang tak ada asalnya dari agama, Haji Agus Salim 
datang dengan pendirian yang tegas bahwa yang dikatakan hari raya agama 
hanya ada tiga yaitu Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tasyriq, adapun hari Maulid 
Nabi, hari Isra dan Mi’raj, bukan hari raya agama, tetapi hari raya dari orang 
yang beragama (Djambek dalam Moctar, 1984:106).  

 
Pernyataan Haji Agus Salim di atas terkesan ingin mencari jalan keluar 

antara pihak yang berselisih pendapat mengenai peringatan Maulid Nabi dan Isra 

Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Haji Agus Salim sendiri seolah memposisikan diri 

pada tempat yang netral. Pernyataan di atas menunjukan kepiawaian Haji Agus 

Salim dalam berolah kata dan menunjukan sikap objektif dalam menyampaikan 

kenyataan ajaran agama.  

Persoalan kedua yang muncul di dalam tubuh umat Islam Indonesia adalah 

yang menyangkut politik praktis yaitu persoalan partai yang cenderung  

mempunyai sifat fragmentasi (pembelahan diri). Sifat ini muncul begitu kentara 

pada kurun tahun 1920-1942, baik di kelompok Islam maupun dalam kelompok 

kebangsaan. Di dalam kalangan Islam dari partai SI (Sarekat Islam) muncul 

Permi, Persi, Pari, Penyadar, PII dan PSII Kartosuwiryo. Terlihat Haji Agus Salim 

terpengaruh pula oleh suasana fragmentasi tersebut dengan memposisikan diri 

dalam Penyadar (Suradi, 1997:73).  Di dalam kalangan kebangsaan (yaitu yang 

mengaku netral terhadap agama) muncul PNI, Partindo, Gerindo, PBI dan BU 

(yang tergabung menjadi Parindra), dan Parpindo. Sesudah Indonesia merdeka, 

walaupun pada bulan November 1945 tekad dikemukakan dan pengakuan 

diberikan oleh kalangan Islam terhadap Masyumi sebagai satu-satunya wadah 
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partai politik Islam, namun tak lama kemudian muncul Perti (1945), PSII (1947), 

NU (1952), PPTI, dan kemudian Parmusi (Noer, 1980:xiv).  

Persoalan yang ketiga berkaitan dengan sifat pribadi kepemimpinan umat, 

masalah ini sudah disinggung dalam kedua hal di atas, maksudnya ialah hubungan 

pribadi sesama pemimpin tersebut. Di masa jajahan fragmentasi terjadi antara lain 

karena pemimpin membawa para pengikut ke luar organisasi semula, dan 

mendirikan organisasi baru, apapun konsekwensi bagi rakyat umum. Semenjak 

oraganisasi NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah berdiri, kedua organisasi 

ini ber-khilaf (bertikai) dalam soal-soal khilafiyah (perbedaan pendapat). Tokoh-

tokoh NU semasa masih belum berpisah dengan Masyumi menghadap presiden 

langsung untuk memperjuangkan kepentingan organisasi mereka dalam formatur 

kabinet di tahun 1952, karena mereka merasa  tidak diperhatikan oleh Masyumi 

(Noer, 1980: xiv). 

Keempat, masalah perbedaan dan pertentangan faham antara kalangan umat 

Islam. Tentulah sulit dikatakan bahwa kalangan Islam berbeda soal faham, namun 

yang dimaksudkan dengan faham di sini adalah hal-hal yang lebih bersifat 

prinsipil. Adapun arti prinsip itu yakni corak karakteristik khusus yang menjadi 

ciri golonga/organisasi bersangkutan. Sebagai contoh yakni faham organisasi 

Islam terutama PSII dan Persatuan Islam di satu pihak dan Permi di pihak lain. 

Masalah yang dipertentangkan ialah faham tentang nasionalisme atau kebangsaan. 

Pada tahun-tahun akhir tahun 1950-an Permi mempergunakan dasar “Islam dan 

kebangsaan” yang menyebabkan PSII dan Persatuan Islam ribut menuduh Permi 

tidak menganggap cukup dengan Islam saja, seakan Islam Itu tidak komplit (Noer, 

1980:xv) 
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Faham lain yang menyebabkan kalangan Islam bertikai pada masa jajahan  

sebagaimana penuturan Cahyo Budi Utomo (1995:154) ialah paham Kooperasi 

(kerja sama) dan Non-Kooperasi (tidak kerja sama). Di tahun 1918 dalam tubuh 

Sarekat Islam terdapat pro-kontra terhadap gagasan Abdoel Moeis bahwa SI harus 

turut serta dalam Volksraad (Dewan Rakyat bentukan Belanda), hingga gagasan 

Abdoel Moeis tersebut yang didukung Haji Agus Salim menjadi keputusan SI 

(Suradi, 1997:40). Ini berarti SI menganut prinsip Kooperasi, namun prinsip 

tersebut berubah di tahun 1924 ketika SI tidak lagi mengirimkan perwakilan di 

Volksraad karena kecewa pada pemerintah kolonial Belanda yang tidak 

mengangkat Tjokroaminoto menjadi  anggota Volksraad (Suradi, 1997:44). Jadi 

mulai tahun 1924 Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) berada di garis Non-

Kooperasi sampai akhir masa jajahan Belanda. Di tahun 1936 PSII memecat Haji 

Agus Salim (yang pada waktu itu menjadi Ketua Dewan Partai) yang 

mengusulkan PSII mengubah haluan dari Non-Kooperasi ke Kooperasi, karena 

sikap pemerintah kolonial Belanda yang sangat keras terhadap partai politik dan 

ini tidak menguntungkan bagi kaum pergerakan (Suradi, 1997:62).  

Menjelang akhir tahun 1930-an perkembangan kaum pergerakkan (ulama 

maupun sekuler) menunjukkan keinginan untuk menggalang perjuangan bersama 

dengan membentuk badan federasi. Usaha tersebut antara lain terjadi pada bulan 

September 1937 tepatnya di Surabaya berdiri Majelis Islami A’laa Indonesia 

(MIAI) kalau diterjemahkan yakni Majelis Agung Islam Indonesia, yaitu federasi 

dari perhimpunan atau partai-partai politik Islam. Di paruh pertama tahun 1939, 

tepatnya pada tanggal 21 Mei 1939 dibentuk GAPI (Gabungan Politik Indonesia), 
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yang kemudian terkenal dengan menuntut “Indonesia Berparlemen”. Tujuan dari 

tuntutan ini adalah dengan jalur parlemen Indonesia Merdeka (Suradi, 1997:76). 

Berdasarkan gambaran di atas yang agak menyulitkan pemahaman dalam 

pertikaian baik dimasa jajahan maupun sesudah merdeka, ialah kenyataan bahwa 

forum komunikasi sering tertutup setelah pertikaian itu. Sebagaimana penuturan 

Suradi (1997:77), ketika GAPI akan didirikan di kurun kedua tahun 30-an, PSII 

menuntut agar pintu gabungan organisasi politik ini tertutup buat Penyadar (Partai 

yang dipimpin Haji Agus Salim) kalau tidak, PSII tidak akan turut serta. Di jaman 

Indonesia sudah merdeka kesukaran komunikasi ini dijumpai antara Masjumi dan 

PSII sesudah yang akhir ini didirikan kembali, dan antara Masjumi dan NU 

sesudah NU memisahkan diri. Baru lama kemudian komunikasi itu direntang 

kembali, dan terbatas pada tokoh-tokoh tertentu saja. Berdasar gambaran ini, 

apakah memang bukan masalah dan faham yang utama, melainkan masalah 

pribadi-pribadi? Ataukah justeru persoalan utama itu adalah sikap terhadap dan 

dari pemerintah?  

Kelima, masalah tentang hubungan kalangan Islam dengan pemerintah. 

Hubungan tersebut tentu saja tidak dapat mempersamakan kedudukan pemerintah 

kolonial dan pemerintah Republik, serta sikap kalangan Islam terhadap 

keduannya. Sebagaimana disinggung di atas, dalam masa jajahan dijumpai sikap 

koperasi dan non koperasi dalam berpolitik, namun adakah kedua istilah ini di 

masa merdeka? karena pemerintah masa merdeka adalah pemerintah yang 

diangkat dari sebagian kaum pergerakan itu sendiri. Deliar Noer (1980:xvi) 

menuturkan sebagian jawaban dari persoalan ini yaitu bahwa di masa 

kemerdekaan dijumpai sifat penolakan (tidak sama dengan oposisi), baik terhadap 
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pemerintah, maupun dari pihak pemerintah terhadap golongan tertentu dan 

masalah yang pokok terletak pada pandangan tentang kebijakan dan kedudukan 

pemerintah yang tidak memuaskan golongan tertentu tersebut.  

Ada analogi menarik yang dapat dilihat bila menyimak pengungkapan 

Deliar Noer (1980:xv) yang menerjemahkan “golongan tertentu” di atas adalah 

golongan Islam. Menurut Deliar Noer bahwa di satu pihak pemerintah (baik 

jajahan maupun di masa merdeka) ingin membiarkan masalah umat Islam, namun 

di lain pihak ingin membentuk dan mengarahkan. Soal ini tergantung pada posisi 

kalangan Islam sendiri yakni bila mereka “adem ayem”, mereka dibiarkan dan 

bila mereka menunjukkan militansi, seperti yang dilihat oleh pihak jajahan 

Belanda dalam gerakan pan-Islam, maka mereka diawasi ketat. Pengawasan 

terhadap orang-orang haji, literatur dari luar negeri (terutama dari Timur Tengah), 

dan hubungan orang Islam Indonesia dengan orang-orang luar negeri ini, 

dilakukan dengan cermat, sebagaimana dapat dicermati dalam nasihat-nasiat C. 

Snouck Hurgronje (Adriannse, 1993:1505). Tetapi disamping itu pembiaran 

dilakukan terhadap kegiatan ibadah dalam arti sempit, ataupun kegiatan dalam 

soal-soal kemanusiaan seperti kegiatan klinik kesehatan, rumah yatim, serta 

pendidikan yang diperkirakan tidak akan membahayakan pemerintah (Noer, 

1980:xvi). 

Umat Islam Indonesia memiliki potensi besar, karena jumlah mereka yang 

mayoritas, tidak memungkinkan pemerintah mana pun untuk membiarkan umat 

ini begitu saja. Sehingga pola yang umum dilakukan tidak jauh berbeda yakni 

mengawasi dan mengarahkan. Ada dua masalah yang bisa ditarik garis persamaan 

antara masa kolonial (Belanda) dan masa kemerdekaan. Pertama, mengenai 
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monopoli penyelenggaraan perjalanan haji oleh pemerintah, termasuk mengurus 

jamaah tersebut di Tanah Suci Mekah. Pemerintah Belanda tidak hendak 

memupuk kemampuan umat Islam untuk mengurus sendiri dalam hal ini, walau 

kalangan penguasa Indonesia pribumi ketika itu banyak dari kalangan Islam. Cita-

cita umat Islam dari zaman jajahan untuk membangun armada laut sendiri, 

terutama dalam penyelenggaraan haji, tidak (atau belum) juga terkabul di zaman 

merdeka (Noer, 1980:xviii). 

Di sisi lain tindakan monopoli tersebut juga mencerminkan kekhawatiran 

pemerintah kolonial dalam soal non-meterial yakni pengaruh yang tidak disukai 

yang datang dari kalangan dalam dan luar negeri bagi para jama’ah haji selama 

berbulan beribadah. Loyalitas dan solidaritas bersama, pendalaman faham-faham 

tertentu tentang berbagai masalah, memang sangat awas dalam hal ini, sampai-

sampai C. Snouck Hurgronje menyelidiki dengan sungguh-sungguh apa saja yang 

terjadi di kalangan masyarakat Indonesia di Tanah Suci itu (Adriannse, 

1993:1510). Soal ini bersangkut-paut dengan kebijaksanaan yang kemudian 

ditempuh oleh pemerintah Belanda yakni berusaha membatasi Islam dalam soal 

semata-mata agama dalam arti sempit, seperti soal ‘ubudiyah (kebaktian langsung 

pada tuhan), tetapi curiga bila ia menyelenggarakan soal mu’amalah (kebaktian 

ada tuhan yang berhubungan dengan manusia), kecuali soal-soal kemanusiaan 

yang disebut di atas (Suhatno, 1995:65). Haji Agus Salim bisa dikatakan cukup 

banyak memahami sikap Belanda dalam urusan haji dan sikap kewaspadaan 

pemerintah Belanda terhadap umat Islam Indonesia ini, karena Haji Agus Salim 

selama lima tahun bekerja di Konsulat Belanda di Jeddah yang mengatur urusan 

haji (Mukayat, 1985:10).  
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3. Gambaran singkat tentang kondisi pendidikan umat Islam Indonesia 

pada belahan pertama abad XX 

 
Dinamika kehidupan umat Islam Indonesia dalam pada belahan pertama 

abad ke-20, dapat pula dicermati dakam dimensi pendidikannya. Untuk menelaah 

masalah ini penulis mengacu pada hasil pengkajian yang telah dilakukan oleh 

Mahmud Yunus (1993), yang cukup detail menggambarkan pasang surut dunia 

pendidikan Islam di Indonesia. Menurut Mahmud Yunus (1993:34) bahwa secara 

garis besar sistem pendidikan Islam terbagi dalam dua kategori besar. Pertama 

adalah sistem pendidikan konservatif/tradisional dan kedua adalah sistem 

pendidikan baru/perubahan.  

Sistem pendidikan Islam tradisional adalah cara penyelenggaran pengajaran 

Islam yang masih sederhana, sedang sistem pendidikan Islam modern yakni 

penyelenggaraan pedidikan yang sudah terstruktur rapi seperti yang terdapat 

dalam sistem pendidikan kolonial Belanda (Yunus, 1993:63). Walaupun kalau 

mengkaji sejarah pendidikan Islam di Nusantara, terlihat juga pasang surut yang 

begitu kentara antara masa kerajaan Islam masih berjaya dan setelah datang 

bangsa kolonial Barat. Di masa kerajaan Islam, pendidikan umat tentang 

keIslaman bisa dikatakan sangat maju, namun setelah datang kolonialis Barat 

(Belanda) bersama infiltrasinya, maka nasib pendidikan Islam-pun mengalami 

kemunduran (Yunus, 1993:11). Berdasar keadaan seperti itu bisa disimpulkan 

bahwa kemajuan maju dan kemunduran segala aspek dinamika kehidupan umat 

Islam bisa tergantung pada nasib sistem pendidikan mereka. 
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Mencermati gerak dinamika sejarah pendidikan dunia, maka akan ditemui 

justru sistem pendidikan Barat (yang dianggap modern) bisa jadi meniru dari 

sistem pendidikan Islam yang ada di Asia Barat dan Eropa Barat (Andalusia). 

Sebagaimana kenyataan sejarah banyak orang Eropa yang menjadi Sarjana dari 

pusat peradaban Islam pada jaman keemasannya (abad X-XV.M). Sebagai contoh 

Universitas kota Bagdad, Istanbul (Konstantinopel), Cordova (Spanyol), Kairo 

(Mesir), pada abad pertengahan menelurkan ribuan sarjana-sarjana yang berasal 

dari berbagai pelosok negeri termasuk dari Eropa, dan kenyataan sejarah pula 

bahwa Eropa pada abad pertengahan berada pada zaman kegelapan ilmu 

pengetahuan (Depag, 1998:47). Menurut penulis, walaupun demikian sistem 

pendidikan Islam di Nusantara tetap mempunyai karakteristik khusus yang bisa 

dikategorikan berangkat dari sistem pendidikan sederhana bergerak berubah 

menuju pada sistem pendidikan yang relatif lebih kompleks dan memakai 

manajemen pendidikan lebih maju. 

Mahmud Yunus (1993:53–117) mengutarakan bahwa secara umum sistem 

pendidikan di Nusantara mulai ada perubahan ketika memasuki tahun 1990-an. 

Sistem tersebut berubah dari sebuah sistem pengajaran yang cenderung bersifat 

tradisional berpola sederhana menjadi sistem pengajaran yang relatif lebih 

modern. Sebelum tahun 1900 anak-anak diberi pengajaran tentang agama Islam 

hanya terdiri dari pengajian (membaca huruf) Al-Qur`an dan pengajian Kitab 

(buku karangan ulama) bertempat di Surau atau Masjid. Sesudah dekade tahun 

1900-an kajian Islam sudah terdiri dari beberapa sub kajian yang lebih banyak 

yaitu pengajian baca Al-Qur`an, pengajian Kitab kalsik tata bahasa Arab dasar, 

pengajian materi Tauhid dan kajian Tafsir Qur`an Nahwu (tata bahasa), dan Fiqhi 
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(ilmu ketetapan hukum). Pada perkembangan materi kajian tersebut bertambah, 

antar lain ilmu Mantiq (logika) dan ilmu Balaghah (retorika). Adapun tempat 

untuk belajar mengajar kitab-kitab ini sudah terpisah dari Masjid atau Surau, 

yakni bangunan yang disebut Madrasah. Perkembangan madrasah seperti ini 

begitu pesat pada dasawarsa 1920-an dan 1930-an (Yunus, 1993:175-190). 

Gambaran pendidikan Agama Islam yang terdapat dalam sistem lama bisa 

dilihat dari beberapa segi. Pertama yang berkenaan dengan materi kajian, yakni 

pengajaran kitab-kitab khusus diajarkan satu persatu. Pelajaran ilmu sharaf (tata 

kalimat) didahulukan dari ilmu Nahwu (tata bahasa) dan pelajaran suatu ilmu 

hanya diajarkan dalam satu macam kitab saja. Kedua yang berkaitan dengan 

sarana penunjang pendidikan, yakni kitab/buku pelajaran yang sulit didapatkan 

karena belum ada toko kitab, jadi praktis hanya ada tulisan tangan saja. Oleh 

sebab itu ilmu agama sedikit sekali karena sedikit bahan bacaan. Ketiga yang 

berkenaan dengan metode para guru dalam mengajar yang cenderung tak 

memperhatikan strategi mengajar yang menarik bahkan ada yang menggunakan 

kekerasan fisik (menjewer telinga, mencubit, memukul). Sehingga berdampak 

terhadap minat para murid yang menurun untuk lebih menyukai pelajaran. 

(Mahmud Yunus, 1993:38). 

Sistem Pendidikan Islam pada masa perubahan (1900-an dst) mulai 

menunjukkan pembaharuan. Mahmud Yunus (1993:53–117) mengungkapkan 

bahwa pelajaran ilmu Nahwu (tata aksara Arab) didahulukan atau disamakan 

dengan ilmu Sharaf (tata bahasa Arab). Sudah ada klasifikasi pengajaran dan kitab 

yang khusus yaitu dasar, menengah dan tinggi. Semua buku pelajaran karangan 

ulama Islam terdahulu yang berbahasa Arab dan sudah dicetak. Telah terdapat 
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toko-toko kitab (yang bisa memesankan kitab-kitab ke Mesir atau Mekah). Ilmu 

agama telah luas berkembang di Nusantara, karena telah banyak kitab bacaan. 

Konsekuensi yang perlu diperhatikan dari informasi yang banyak tersebut, adalah 

mulai banyak pula aliran baru dalam kehidupan umat Islam Indonesia. 

Pertukaran abad XIX ke abad XX merupakan era perubahan corak 

pendidikan yang terjadi di kalangan umat Islam indonesia. Adapun kondisis yang 

masih belum memuaskan pada waktu itu adalah masih banyak terdapat kalangan 

penyiar dan guru-guru agama Islam yang belum mampu menterjemahkan Islam 

secara integral dan sisematik, sehingga banyak kalangan yang merasa tidak puas 

(Suhatno, 1995:62). Di sisi lain tantangan besar yang harus dihadapi para 

pendidik umat adalah infiltrasi dari pemerintahan kolonial yang berpengaruh 

besar pada mentalitas umat Islam. Antara lain banyak orang Islam yang 

meninggalkan nilai-nilai Islam, karena terpesona dengan keunggulan Barat, 

sehingga memakai budaya dan nilai-nilai apapun yang datang Barat. Golongan 

kedua yakni orang Islam yang justru menolak sama sekali apapun yang datang 

dari Barat. Adapun kelompok ketiga yakni orang Islam cenderung 

mempertemukan nilai-nilai Islam dengan kebudayaan Barat dengan melakukan 

penilaian yang kritis dan objektif. Pada kelompok yang terakhirlah Haji Agus 

Salim relatif sering memposisikan diri (Suhatno, 1995:63). Karakteristik pribadi 

Haji Agus Salim yang demikian tersebut bisa merupakan pegaruh dari corak 

masyarakat daerah tempat yang bersangkutan dilahirkan.  
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B. Kota Gedang, Kampung Asal Haji Agus Salim 

 

Di Indonesia banyak tempat yang indah dan menarik. Salah satu diantaranya 

ialah keindahan alam Minangkabau, di wilayah ini terdapat sebuah lembah yang 

terkenal dengan nama Ngarai Sianok, yaitu sebuah ngarai yang indah berhawa 

sejuk. Minangkabau yang tereletak di Sumatra Barat merupakan salah satu contoh 

keragaman daerah Indonesia yang memiliki adat istiadat kuat serta ciri-ciri 

kebudayaan tertentu. Keadaan yang demikian mempengaruhi alam fikiran serta 

tatanan hidup masyarakat tersebut. Salah satu nagari (desa) yang berada di 

lembah kaki gunung Singgalang itu adalah Kota Gedang yang termasuk 

kabupaten Agam yang beribu kota Bukittinggi (Mukayat, 1985:20)  

Kustiniati Mochtar (1984:34) memastikan bahwa daerah Minangkabau ini 

sangat dikenal orang dari dulu sampai sekarang hidup dalam cengkraman adat 

yang ketat, sementara agama Islam juga mempunyai akar yang kuat. Kedua unsur 

ini senantiasa berjalan seiring di masyarakat Minangkabau, walau sejarah pernah 

pula mengenal saat-saat lain dimana adat dan agama pernah mengalami perbedaan 

pendapat. Ciri khas dari masyarakat Minangkabau yang membedakan dari 

masyarakat daerah lain di Indonesia adalah cara penganutan garis keturunan yang 

bersifat  matrilineal (garis keturunan dari pihak ibu). Dengan kata lain, di daerah 

ini orang mengakui ibu sebagai patokan keturunan dalam ikatan kekeluargaan.  

Kota Gedang asal kelahiran Haji Agus Salim ini merupakan salah satu 

kampung di wilayah Minangkabau. Berada tepat di kaki gunung Singgalang di 

sebrang Lembah Ngarai dari Bukittinggi. Secara fisik seluruh kampung kota 

Gedang ini terdiri dari kelompok-kelompok rumah di pinggir satu jalan besar 
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berikut jalan-jalan samping, luas nagari ini tak lebih dari satu kilometer persegi. 

Dikelilingi oleh tanah sawah atau perladangan penduduk. Walau demikian kecil, 

namun kampung ini di kalangan orang Minang sendiri sering diperbincangkan 

sebagai tempat orang pandai atau sebagai gudang sarjana. Pada masa awal Politik 

Etis Belanda timbul beberapa unsur secara bertepatan yang telah mendorong 

pendidikan sekuler di seluruh dataran tinggi Minangkabau, tidak kurang halnya di 

kota Gedang. Disebabkan oleh keterdidikan ini maka mayoritas warga Kota 

Gedang paling banyak memasuki dinas pemerintah (Mochtar, 1984:34).  

Kustiniyati Moctar (1984:33) menyebutkan, secara bergurau terkadang ada 

penduduk daerah lain di Minangkabau melemparkan tuduhan bahwa Kota Gedang 

adalah anak mas dari pemerintah Hindia Belanda. Apabila dikaji lebih lanjut, 

andai kata tuduhan seperti ini memang berdasar, sungguh hal ini tidak dapat 

memberikan penjelasan mengenai kemajuan kampung tersebut. Sebab banyak 

juga kampung lain yang telah diberi perlakuan khusus dan kesempatan pendidikan 

serta kedinasan yang luas, tetapi tidak pernah mencapai kemajuan sebagaimana 

dilakukan orang di Kota Gedang. Dengan demikian para pengamat menyatakan 

bahwa jawaban atas asumsi ini harus dicari pada sifat dan jiwa kampung itu 

sendiri. Salah satu jawaban dari soal ini dilontarakan oleh Taufik Abdulah 

(1984:205) yakni di Minangkabau yang dikenal sebagai nagari (desa) para engku-

engku (pegawai) dan “dokter-dokter” itu mempunyai ungkapan yang terkenal 

yakni: “Biarlah sawah amai (ibu) tergadai asal anak-anak amai jadi doto (orang 

terpandang)”. Ungkapan  ini memberikan petunjuk bahwa terdapat semangat yang 

demikian besar dari para orang tua masyarakat kota Gedang untuk menjadikan 
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anak-anak mereka sebagai orang terpandang walau untuk meraih status tersebut 

harus dengan mengeluarkan biaya (pendidikan) yang banyak.  

Minat bersekolah di kampung ini memang tinggi dari masa ke masa. 

Padahal dulu muda-mudi Kota Gedang harus berjalan kaki ke Bukittinggi untuk 

mengikuti pelajaran sekolah nagari dan sekolah formal. Perjalanan setiap hari itu 

sungguh membutuhkan energi, tekad dan ketabahan hati. Betapa tidak? Walaupun 

rute jalan tersebut jika diukur lurus, hanya beberapa kilometer saja, namun karena 

orang harus turun naik lembah, ngarai curam dan menempuh jalan setapak yang 

berliku-liku, maka memerlukan hasrat dan niat yang besar bagi orang yang 

menjalani keadaan itu hari demi hari, tahun demi tahun (Tanzil, 1984:34).  

Menurut laporan yang disampaikan oleh Kustiniyati Mochtar (1984:34) 

bahwa pada tahun 1915 tercatat ada sebanyak 165 orang Kota Gedang 

berkedudukan sebagai pegawai pemerintah sipil, 79 diantarannya bekerja di luar 

wilayah Minangkabau. Dari 165 orang itu, 72 orang fasih bahasa Belanda, tanda 

mereka sudah mengecap pendidikan cukup tinggi. Perlu juga di catat bahwa 

seorang pendidik dan wartawan wanita yang seangkatan dengan Haji Agus Salim, 

berasal dari Kota Gedang, yakni Rohana Kudus. Pada tahun 1912 Rohana Kudus 

adalah redaktur pada sebuah surat kabar Soenting Melajoe dan telah mendirikan 

sekolah Kerajinan Amai Setiadi Kota Gedang. Dengan melihat laporan ini dapat 

disimpulkan bahwa Kota Gedang adalah daerah yang berhasil dalam menjawab 

tantangan kolonial. Nagari ini dapat dikatakan sangat tepat mengambil 

kesempatan positif yang dimungkinkan dari sistem kolonial.  
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 Kustiniyati Mochtar (1984:35) mengungkapkan bahwa pada abad ke-18 

Kota Gedang merupakan pusat dari orang-orang perantau yang menjadi tukang 

emas. Kemudian jaman berganti terdapat banyak sekali penduduk yang menjabat 

sebagai birokrat dengan jabatan-jabatan yang paling terhormat sebagai jaksa, 

kepala gudang (angku pakuih) atau pegawai pemerintahan sipil yang lain 

sebagaimana dilaporkan di atas. Orang yang berasal dari Kota Gedang mampu 

menduduki posisi di seluruh Sumatra, Kalimantan, bahakan ada yang ditempatkan 

di Batavia jaman dulu, bersama dengan penduduk tetangga nagari ini yakni 

kampung Sianok, Guguk dan Tabek Surajo.  

Masyarakat Minangakabau memiliki tradisi adat yang kuat dan juga kuat 

dalam memegang teguh ajaran agama. Sebagaimana yang diungkapkan Taufik 

Abdullah (1984:205) bahwa bukankah Islam adalah dasar terakhir dari “ideologi 

ke-Minagkabau-an”, yang mengantarkan “adat bersendikan syarak (hukum), 

syarak bersendikan Kitabullah?”. Itulah sebab yang menjadi dasar motivasi 

penduduk pria maupun wanita masyarakat Kota Gedang untuk lebih maju, yang 

secara moral sangat bermanfaat bagi kemajuan baik dalam dimensi keagamaan 

maupun non-keagamaan. Ini pula yang mungkin masih tertanam dalam diri Haji 

Agus Salim sehingga yang bersangkutan dikatakan oleh Amir (mantan ketua Jong 

Islamiten Bond) sebagai pejuang Islam.  

 
C. Latar Belakang Pendidikan Haji Agus Salim 

 
Haji Agus Salim lahir di Kota Gedang pada tanggal 8 Oktober 1884. Ketika 

usia Haji Agus Salim enam tahun, Sultan Mohammad Salim (ayah Haji Agus 

Salim) diangakat oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi hoofdjaksa (Kepala 
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Kejaksaan) pada Lanraad (Pengadilan Negeri) di Riau. Kedudukan yang 

demikian memudahkan Haji Agus Salim yang masih sangat muda, masuk ke 

Europeese Lagere School yang disingkat ELS (sekolah dasar Eropa) di Riau yang 

biasa menerima murid dari keturunan Eropa saja (Mochtar,  1984:36). 

Selama mengikuti sekolah dasar tersebut, Haji Agus Salim (muda) sering 

tinggal bersama dengan keluarga Brouwer, seorang guru sekolah yang tertarik 

dengan kecerdasan Haji Agus Salim. Pergaulan dengan keluarga Belanda ini 

barang kali yang mendasari sikap Haji Agus Salim tentang persamaan derajat 

semua golongan manusia (Mukayat, 1985:4). Dalam kurun waktu inilah 

kecerdasan Haji Agus Salim yang masih muda terlihat menonjol.  Berbagai mata 

pelajaran yang diberikan di sekolah dengan mudah bisa dikuasai, sehingga banyak 

orang beranggapan bahwa Haji Agus Salim bisa meraih nilai bagus tanpa harus 

belajar terlebih dahulu. Haji Zainal (dalam Mochtar,  1984:37) seorang teman 

Haji Agus Salim sejak masih anak-anak, menceritakan bahwa Haji Agus Salim 

senang sekali belajar di rumah walaupun sangat sulit untuk belajar tenang, karena 

selalu saja diganggu, disuruh mengerjakan ini dan itu yang biasa ada dalam 

kehidupan keluarga, belum lagi ajakan main teman-temannya. Bahkan sering 

sekali Haji Agus Salim (yang masih anak-anak) naik ke atap rumah untuk belajar 

supaya tidak ada yang mengganggu. “Hati ini rasannya tak enak kalau aku 

bermain tak belajar terleih dahulu” kata Haji Agus Salim kepada Zainal pada 

waktu itu.  

Setelah lulus dari ELS Haji Agus Salim (saat menginjak remaja) masuk ke 

Hoogere Burger School disingkat HBS (Sekolah Menengah) yang juga jarang 

ditemukan siswa dari orang Indonesia pribumi. Keunggulan nilai hasil belajar 
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Haji Agus Salim (remaja) selama sekolah HBS di Batavia, masih tetap di level 

paling atas. Sehingga Haji Agus Salim tampil sebagai juara pertama sekaligus 

peringkat tertinggi siswa yang lulus dari HBS se-Hindia Belanda. Mulai saat itu 

Haji Agus Salim relatif dikenal secara luas oleh kelompok terpelajar di Hindia 

Belanda (Adam, 2004:55). 

Menempuh pendidikan di HBS, rupanya menambah ketebalan dinding 

pemisah antara Haji Agus Salim (yang masih muda) dengan ajaran Islam, karena 

sangat jelas bahwa sistem pendidikan tersebut teramat sekuler. Terhadap hal ini 

Haji Agus Salim sendiri pernah berkomentar sewaktu memberikan kuliah Islam di 

Universitas Cornell di Ithaca AS tahun 1953 sebagai berikut: 

Ketika saya berumur 13 tahun, saya dikirim sekolah ke Jakarta. Ketika itu 
saya telah menyelesaikan bagian pertama pendidikan agama sebagai orang 
Melayu dan Islam. Maka saya sekolah sesuai aturan Barat. Saya mulai masuk 
sekolah Belanda pada usia tujuh tahun. Boleh dikata ketika itu termasuk kelinci 
percobaan pertama orang-orang bumi putera yang diberikan pendidikan Barat. 
Perlu diceritakan bahwa Dr. C. Snouck Hurgronje datang pada tahun sekitar 
1880 dan adalah kebijaksanaannya untuk mencobakan pendidikan Barat di 
Hindia Timur. Tujuannya adalah untuk merangkul lapisan atas bangsa Indonesia 
masuk ke dalam kultur Belanda dan dengan demikian mengharapkan mereka 
mau kerjasama dengan Belanda. 

Tujuan kedua dari kebijaksanaan C. Snouck Hurgronje adalah menjauhkan 
orang-orang tersebut dari ajaran Islam yang sampai waktu itu menyebabkan 
mereka menjaga jarak dan kurang tertarik kepada pengaruh Barat. Terus terang 
saja, ketika ayah saya memasukkan saya dan abang saya ke sekolah Belanda, 
orang-orang di kampung saya agak heboh dan bertanya-tanya: “Apakah mereka 
mau dijadikan orang Kristen?” (Mochtar, 1984: 40). 

 
Sangat jelas keterangan Haji Agus Salim di atas bahwa bahwa HBS telah 

berhasil menjauhkan dirinya dari agama Islam. Terlihat pula betapa besar peranan 

C. Snouck Hurgronje dalam merancang sebuah sistem pendidikan yang  sekuler 

bagi bangsa pribumi Indonesia, supaya mereka dapat dijadikan alat penguat 

kedudukan kaum kolonial di Nusantara.  
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Pada tahun 1903 di tempat terpisah (daerah Rembang Jawa Tengah) ada 

perempuan yang bernama R.A. Kartini (yang kemudian hari terkenal sebagai 

tokoh emansipasi wanita dalam khasanah sejarah Indonesia) sedang kecewa 

karena tidak bisa melanjutkan sekolah dokter ke Belanda, walaupun beasiswa 

yang ditunggu oleh yang bersangkutan sudah terkabulkan. Karena tradisi keluarga 

elit Jawa pada waktu itu tidak memungkinkan bagi seorang perempuan untuk 

bersekolah ke luar negeri, maka R.A. Kartini mengirim surat kepada Ny. 

Abendanon (seorang isteri pejabat tinggi bagian pendidikan Belanda) yang berisi 

bahwa sebaiknya beasiswa yang semula diperuntukkan bagi dirinya agar dialihkan 

untuk pemuda Salim (Haji Agus Salim) dari Sumatera, R.A. Kartini mendengar 

pemuda ini menjadi pelajar terbaik se-Hindia Belanda, yang bercita-cita jadi 

dokter (Hartiningsih, 2004:53).  

Cita-cita Haji Agus Salim untuk sekolah kedokteran di Belanda memang 

benar. Hal ini pernah diutarakan atara lain ketika yang bersangkutan memberikan 

kuliah di Universitas Cornell Amerika pada tahun 1953, namun Snouck Hurgronje 

meyarankan Haji Agus Salim agar tidak usah studi dokter ke Belanda, karena gaji 

dokter itu kecil (Mochtar, 1984:42). Karena inilah mungkin Haji Agus Salim tidak 

mendapatkan beasiswa yang dimohonkan R.A. Kartini. Ada kalangan yang 

mengatakan bahwa Haji Agus Salim sendiri yang menolak beasiswa untuk belajar 

ke Belanda kalau hanya atas permohonan Kartini, bukan atas kesadaran 

pemerintah Belanda sendiri, namun keterangan ini oleh beberapa pengamat tidak 

bisa diterima, karena Haji Agus Salim tidak tahu tentang permohonan R.A. 

Kartini tersebut (Mochtar, 1984:38). 
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Berdasarkan  keterangan di atas, menurut penulis ada dua kemungkinan 

bahwa Haji Agus Salim tidak dapat beasiswa ke negeri Belanda. Pertama, bisa 

jadi karena “penolakan” Haji Agus Salim sendiri, dan kedua bisa jadi C. Snouck 

Hurgronje berperan besar dalam “menentukan” keadaan tersebut. Mengingat pada 

kurun waktu itu C. Snouck Hurgronje menjadi salah satu penasehat pemerintah 

kolonial Belanda. Sebagaimana yang tertuang dalam isi surat nasehat semasa 

kepegawaian C. Snouck Hurgronje kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 

tanggal 3 Juli 1905 yang berisi bahwa C. Snouck Hurgronje merekomendasikan 

seorang pemuda yang cerdas bernama Masyudul Haq (nama asli Haji Agus Salim) 

untuk menjadi pegawai yang sangat dibutuhkan di konsulat Belanda di Jeddah 

(Andriannse, 1993:1611). Surat nasehat C. Snouck Hurgronje tersebut  kemudian 

diteruskan pada bulan Desember 1905 yang ditujukan pada Direktur Pengajaran, 

Ibadah dan Kerajinan Hindia Belanda. Dalam surat itu dengan tegas C. Snouck 

Hurgronje menyatakan sebagai berikut: 

Memang untuk mengisi pergantian jabatan wakil konsul di konsulat Jeddah 
idealnya adalah seorang dokter. Alasannya adalah disamping ada fungsi pragmatis 
yang diperlukan untuk keperluan medis sekaligus juga harus menjadi jembatan 
penghubung yang handal antara Belanda dengan beberapa negara seperti Perancis, 
Inggris dan Turki, di samping itu juga harus memahami beberapa bahasa (daerah) 
yang ada di Nusantara, karena dipastikan juga akan banyak berhubungan dengan 
jemaah haji dari Nusantara. Namun sayang  sangat jarang sekali (bahkan tidak 
ada) seorang dokter yang cakap di luar disiplin ilmunya, menguasai beberapa 
bahasa internasional dan daerah, yang justru hal ini sangat vital bagi seorang 
wakil konsul, karena tugas utamanya adalah mengurusi jamaah haji dan hubungan 
antar negara. Dengan alasan seperti itu maka saya sekali lagi merekomendasikan 
Masyhudulhaq (Agus Salim) yang walaupun bukan dokter tetapi keahliannya 
dalam bidang bahasa dan pergaulan serta wawasan internasionalnya cukup baik 
(Andriannse, 1993:1676). 
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Perlu disampaikan bahwa menurut Kustiniyati Moctar (1984:41) di sekitar 

tahun 1905 terjadi perubahan kebijakan di dalam sistem kolonial Belanda 

berkaitan dengan kelas sosial. Sebelum waktu itu kelas sosial utama yang dapat 

berbagai keistimewaan dari pemerintah kolonial adalah bangsa Belanda atau 

bangsa Eropa. Sedangkan orang Asia (dan bangsa non-Eropa lain) terutama 

keturunan pribumi Indonesia tak bisa mendapatkan keistimewaan karena dianggap 

termasuk ras yang tidak mulia, namum setelah Jepang mengalahkan Rusia pada 

tahun itu juga, maka orang Jepang dan orang Cina mulai disejajarkan dengan 

orang Eropa lain yang berada di Indonesia. Atas dasar dari keadaan tersebut maka 

ayah Sultan Muhammad Salim mengajukan persamaan status bagi Haji Agus 

Salim dan satu orang kakak Haji Agus Salim. Ternyata pengajuan tersebut 

dikabulkan pemerintah Belanda. Haji Tanzil (1984:41) menyatakan bahwa 

merekalah dimungkinkan orang-orang pribumi pertama yang diakui berstatus 

sama dengan orang Eropa, namun walaupun demikian Haji Agus Salim tetap tidak 

dapat beasiswa . 

Haji Tanzil (1984:42-43) menuturkan bahwa Siti Zaenab (ibu Haji Agus 

Salim) sangat mengkhawatirkan anaknya yang satu itu semakin jauh dari nafas 

Islam, maka ketika mendengar ada tawaran pekerjaan di Jeddah, langsung 

mendorong Haji Agus Salim untuk bersedia, karena diharapkan ditempat kerja 

tersebut Haji Agus Salim bisa belajar agama. Demikian pula ayah Haji Agus 

Salim menyatakan bahwa bekerja di Jeddah bukan atas nama pemerintah kolonial 

Hindia Belanda, tetapi langsung di bawah pemerintah Belanda pusat, karena Haji 

Agus Salim berprinsip tidak mau bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda. Dua 
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hal ini pula kemungkinan yang jadi alasan pertama bagi Haji Agus Salim untuk 

menerima pekerjaan tersebut (Mochtar, 1984:44). 

Di sekitar bulan Juni 1906, Haji Agus Salim (krtika masih muda) bertolak 

ke Jeddah, ini terdeteksi pada surat nasehat (Snouck Hurgronje) pada tanggal 5 

Juni 1906 yang menyatakan:  

Seorang pribumi yang akan diangkat menjadi pegawai konsulat di Jeddah 
yang sangat terpelajar itu seharusnya jangan ditempatkan pada kategori 
pegawai berkarcis kelas dua, karena hal ini akan sangat berat dirasakan oleh 
orang pribumi yang berperasaan halus, seperti itu (Andriannse, 1993:1617).  

 
Jadi pada usia 22 tahun Haji Agus Salim sudah mulai bekerja sebagai 

dragoman (penerjemah) di konsulat Belanda di Jeddah. Pekerjaan  inilah yang 

mengantarkan Haji Agus Salim pada cita-cita Siti Zaenab yang mengharapkan 

Haji Agus Salim dapat belajar dan mendalami agama Islam. Selama hampir lima 

tahun, Haji Agus Salim bekerja jadi penerjemah, mengurusi jemaah haji di 

Makkah dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk mendalami ilmu agama Islam 

pada pamannya yang bernama Syekh Akhmad Khatib (Hartini, 1984:19). 

Syekh Akhmad Khatib adalah seorang ulama terkemuka di Makkah pada 

zamannya. Selain menjadi Imam tetap Masjid al-Haram dia juga menjadi guru 

besar yang mengajar ilmu agama Islam bermadzhab Syafi’i, dan pengarang 

berbagai kitab agama Islam (Ismail, 1937:76–78). Jadi selama kurun waktu lima 

tahun Haji Agus Salim bisa sangat tepat dikatakan mendapat pengajar agama yang 

sekaligus pembimbing spiritual di pusat Islam (Makkatul Mukarramah). Pada saat 

itu pula merupakan suatu fase ”pencuci otak seorang Agus Salim” atau bagian 

episode paling berharga yang Haji Agus Salim dapatkan dalam usaha menemukan 

eksistensi jati diri keIslaman, yang di kemudian hari selalu dijadikan dasar 
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berkiprah mewarnai lembar demi lembar kehidupan Haji Agus Salim (Mochtar, 

1984:45). 

Pertemuan-pertemuan Haji Agus Salim dengan guru yang sekaligus 

pamannya itu, dapat dipastikan merupakan suatu pertemuan interaktif yang sangat 

seru. Karena bagaimana tidak, seorang pemuda didikan Barat yang telah 

berwawasan sekuler ditunjang dengan pengetahuan rasional serta berbagai wacana 

pergaulan dunia yang telah diketahui, bertemu dengan seorang maha guru yang 

sangat diakui keluasan dalam ilmu agama. Hal inilah yang dibenarkan oleh 

pengakuan Haji Agus  Salim di depan mahasiswa Universitas Cornell AS tahun 

1953 (Tanzil, 1984:44) bahwa dalam mendalami agama Islam itu, Haji Agus 

Salim selalu memunculkan pertanyaan dengan nada penuh kritik dan mengadakan 

pembandingan wacana, jadi tidak hanya dengan menyimak fatwa guru semata. 

Haji Agus Salim melakukan itu semua sampai merasa mantap dengan pelajaran 

dari gurunya. Syekh Ahmad Khatib adalah seorang guru agama Islam yang bisa 

memahami jalan pikiran sekuler Haji Agus Salim yang berangkat dari pendidikan 

Belanda. Karena Akhmad Khatib telah lulus diploma dari Kweekschool  (Sekolah 

Praja Pemerintah Kolonial Belanda), sebelum yang bersangkutan berangkat ke 

Mekah (Ismail, 1937:764). 

Sesudah Haji Agus Salim pulang dari tanah Arab pada tahun 1911 relatif 

tidak ada lagi fase pendidikan khusus yang berpengaruh pada pikiran keIslaman. 

Tindakan Haji Agus Salim setelah kembali ke Nusantara, banyak berupa aplikasi 

dari ilmu yang didapatkan sewaktu di Mekah tersebut. Adapun wacana yang 

timbul dari pergaulan Haji Agus Salim dengan berbagai kalangan (setelah belajar 

agama di Mekah) relatif hanya dijadikan objek untuk dikritisi. Dasa warsa tahun 
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belasan di abad ke-20 ini merupakan titik awal kemunculan butir-butir gagasan 

Haji Agus Salim berkenaan dengan konsep keIslaman di Nusantara (Mukayat, 

1985:10). 

 
 

D. Latar Belakang Pergaulan Haji Agus Salim 

 
 Maksud penulis mengenai pergaulan Haji Agus Salim di sini adalah 

interaksi Haji Agus Salim dengan berbagai kalangan yang disinyalir banyak 

mempengaruhi pikiran keIslaman yang bersangkutan. Adapun kalangan yang 

dimaksud adalah dapat berupa lembaga, komunitas maupun perorangan. 

Mengungkapkan pergaulan dalam seluruh kehidupan Haji Agus Salim,  mungkin 

tidak akan cukup dimuat hanya dalam puluhan halaman tulisan. Mengingat betapa 

banyak manusia yang bergaul dengan Haji Agus Salim, bukan hanya dengan 

kalangan di dalam negeri, namun juga banyak bergaul dengan manusia di 

berbagai negara yang ada di dunia ini. Sebagaimana yang akan di bahas dalam 

tulisan ini lebih lanjut. 

 
 

1. Pergaulan Haji Agus Salim (saat masih muda) dalam keluarga 

 

Berbicara pihak yang banyak mempengaruhi pikiran keIslaman Haji Agus 

Salim tentulah harus diawali dari lingkungan keluarga yang bersangkutan, karena 

keluarga tersebut yang pertama kali mengenalkan Haji Agus Salim dengan Islam. 

Sebagaimana banyak disinggung dalam tulisan sebelum ini bahwa Haji Agus 

Salim berangkat dari kelurga yang beragama Islam secara turunan. Ayah kakek 

Haji Agus Salim bernama Injik Syekh Tuanku Imam Abdullah bin Abdul Aziz, 
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dari suku Pialang Kota Gedang, Bukittinggi yang menikah tujuh kali, dari istri 

yang pertama, beliau punya lima orang putra yang salah satunya bernama Abdul 

Rachman Dt. Rangkajo Basa yang menjabat sebagai hoofdjaksa (kepala 

kejaksaan) Padang. Abdul Rachman Dt. Rangkajo Basa mempunyai empat istri 

dan mempunyai 14 orang putra, yang salah satunya adalah ayah Haji Agus Salim 

yakni Sultan Muhammad Salim (Tanzil, 1984:25). Mencermati profesi kakek dan 

ayah Haji Agus Salim yang menjadi pegawai Belanda, maka bisa diperkirakan 

bahwa dalam lingkungan keluarga semacam ini terdapat apresiasi yang besar 

terhadap jabatan yang harus dicapai lewat pendidikan sekuler (ala kolonial), maka 

sangat pantas kalau Haji Agus Salim menjadi seorang anak yang didominasi 

pengetahuan sekuler pada fase pendidikan formalnya (formal menurut yang 

menganggap demikian) (Mochtar, 1984:40). 

Padangan ayah Haji Agus Salim sendiri terhadap Islam bisa dikatakan 

sangat moderat, yang menganggap menempuh pendidikan di sekolah Belanda  

tidak bersebrangan dengan keyakinan agama. Seperti yang dikatakan ketika 

mendorong Haji Agus Salim (ketika masih anak-anak) supaya masuk sekolah 

Belanda: “Orang Belanda yang telah melalui pendidikan tinggi di universitas pun 

ada yang masuk agama Islam” (Mochtar, 1984:40). Mungkin yang dimaksud 

adalah C. Snouck Hurgronje. Pernyataan ayah Haji Agus Salim ini sepintas bagi 

orang awam mungkin benar, namun bagi orang yang mengerti sejarah pernyataan 

seperti itu harus dicermati secara mendalam apakah memang benar demikian? 

Mengingat  C. Snouck Hurgronje hanyalah seorang orientalis Belanda yang 

beragama kristen (Noer, 1996:183). Terlebih sistem pendidikan kolonial pada 

waktu itu yang tidak menyertakan pelajaran agama sama sekali dalam kurikulum, 
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bisakah mendukung terhadap  pemahaman keIslaman para siswa lebih lanjut? 

Yang bisa diprediksi dari pendidikan seperti itu adalah justru dapat menjauhkan 

siswa dari agama, dan ternyata di kemudian hari kekhawatiran itu terjadi (Noer, 

1996:51).  

Pendapat Ayah Haji Agus Salim di atas bisa dipahami karena beliau adalah 

seorang pejabat jaksa. Untuk menjadi seorang jaksa yang bekerja untuk 

pemerintah kolonial, tentulah harus melalui jalur pendidikan kejaksaan yang 

diakui oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu sekolah hukum ala kolonial 

Belanda yang sekuler. Dengan demikian bisa dipikirkan kembali seberapa besar 

sumbangan ilmu keagamaan yang mendalam dari sebuah keluarga pegawai 

kolonial yang terkondisikan oleh sistem sekuler, walaupun bukan berarti semua 

anggota dalam keluarga ayah Haji Agus Salim tersebut menganut faham sekuler. 

 
 
2. Pergaulan Haji Agus Salim (ketika masih muda) dalam lingkungan 

masyarakat Minangkabau 

 

Pergaulan Haji Agus Salim setelah dengan keluarga adalah dengan 

lingkungan masyarakat di mana dia tinggal waktu masih anak-anak yakni 

penduduk Minangkababu. Sebagaimana digambarkan pada tulisan di atas bahwa 

sebagian besar penduduk daerah ini sangat kental dipengaruhi oleh Islam dan 

adat. Dilihat dari aktivitas Haji Agus Salim di masa remaja yang dominan bergaul 

dengan teman-teman sekolah, guru-guru sekolah dan sering berkunjung ke rumah 

tuan Brouwer yang notebene mereka semua adalah berkehidupan sekuler, maka 

dari pergaulan tersebut relatif tidak akan banyak menambah ilmu keIslaman bagi 
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diri Haji Agus Salim. Satu hal yang disayangkan di sini bahwa informasi siapa 

guru agama Islam pertama Haji Agus Salim di saat dia masih anak-anak masih 

belum jelas. Berhubung Haji Agus Salim pernah melontarkan pernyataan:  

Ketika saya berumur 13 tahun, saya dikirim sekolah ke Jakarta. Ketika itu 
saya telah menyelesaikan bagian pertama pendidikan sebagai seorang Melayu 
dan Islam. Maka saya mulai sekolah sesuai aturan Barat. Saya mulai masuk 
sekolah rendah Belanda pada usia tujuh tahun... (Mochtar, 1984: 40). 

 
Pernyataan Haji Agus Salim di atas menjelaskan, betapa di usia yang sangat 

belia (7 tahun), Haji Agus Salim sudah mendapatkan sistem pendidikan Barat, 

yang tentu tanpa pelajaran agama di dalam sistem pendidikan tersebut. Namun 

pada umur tiga belas tahun Haji Agus Salim menyatakan telah menyelesaikan 

bagian pertama pendidikan agama sebagai seorang Melayu dan Islam. Lantas apa 

maksud telah menyelesaikan bagian pertama pendidikan agama itu? Sayang sekali 

Haji Agus Salim tidak menyampaikan secara jelas.  

Keterangan Mamud Yunus (1993:43-62) tentang gambaran pendidikan 

Islam di Minangkabau semasa Haji Agus Salim masih kanak-kanak sedikit bisa 

memberikan jawaban terhadap pertanyaan di atas, bahwa pendidikan Islam di 

Minangkabau beberapa tahun sebelum 1900 M, terlihat mundur, tetapi  

pendidikan Islam di surau-surau tidak pernah mati, walaupun pemerintah 

(kolonial Belanda) telah mendirikan beberapa sekolah sebagai saingan (Yunus, 

1993:33). Pertanyaan kemudian adalah mungkinkah yang dimaksud Haji Agus 

Salim belajar agama tahap awal itu adalah belajar di surau? Dan kalau memang 

begitu, siapakah guru yang mengajari Islam pertama-tama ketika Haji Agus Salim 

masih anak-anak tersebut? Sayang infromasi tentang hal ini belum jelas. Menurut 

penulis, saat Haji Agus Salim masih anak-anak bisa jadi belajar Islam di surau 
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setelah sekolah ELS di siang hari, dan bisa jadi guru yang dimaksud adalah ayah 

Haji Agus Salim sendiri. Mengingat Sultan Muhammad Salim pada waktu 

kelahiran Masudul Haq (nama asli Haji Agus Salim), dia sedang membaca sebuah 

buku agama di surau (dalam Mochtar, 1984:36). Kedua, bisa jadi Haji Agus Salim 

saat masih anak-anak belajar agama sendiri di rumah, karena menurut penuturan 

Haji Agus Salim sendiri, bahwa dia gemar sekali membaca buku, bahkan  buku 

karangan C. Snouck Hurgronje tentang Islam telah beberapa kali diselesaikan. 

Bukankah ibu dan kakak-kakak Haji Agus Salim bisa dijadikan pembimbing 

untuk sekedar mempelajari konsep dasar agama? Mengingat sore hari adalah 

waktu bermain bersama teman-temannya atau (bimbingan) belajar di keluarga 

Brouwer (Mukayat, 1985:3). Melalui cara apapun Haji Agus Salim mendapatkan 

pelajaran agama tahap pertama, yang jelas yang bersangkutan telah menyatakan 

sendiri sudah menempuh hal tersebut sebagaimana yang tertera di atas. 

 
 
3. Pergaulan Haji Agus Salim ketika masih remaja dengan C. Snouck 

Hurgronje 

 

 C. Snouck Hurgronje adalah seorang orientalis (ahli dunia Timur) yang 

dipekerjakan oleh pemerintah Belanda antara tahun 1889-1936 untuk menjadi 

penasehat bagi pemerintah Hindia Belanda di Nusantara (Adriannse, 1993:1611). 

Sebagaimana dilansir dalam pernyataan Haji Agus Salim di depan mahasiswa 

Cornell University bahwa C. Snouck Hurgronje adalah orang yang banyak 

berpengaruh terhadap perjalanan hidupnya. Beberapa nasehat C. Snouck 

Hurgronje yang berkaitan dengan “perjalanan hidup Haji Agus Salim” bisa 
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disimak dalam surat-surat nasehat orientalis yang satu ini. Terutama yang berisi 

tentang anjuran terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Nusantara 

untuk mengangkat seorang pekerja di konsulat Belanda di Jeddah. Digambarkan 

dalam nasehat tersebut terkesan C. Snouck Hurgronje tahu betul bagaimana 

karakteristik kehidupan umat Islam Nusantara dalam berbagai dimensi, yang tentu 

menurut sudut pandang dia sendiri (Adriannse, 1993:1611) 

Haji Agus Salim mengenal tokoh yang satu ini bermula dari buku karangan 

C. Snouck Hurgronje tentang Islam, yang pernah dianjurkan oleh ayah Haji Agus 

Salim untuk di baca (sebelum Haji Agus Salim belajar ke Batavia), namun 

menurut Haji Agus Salim, setelah membaca buku tersebut dia tidak menemukan 

hal baru (Mochtar, 1984:40). Pertemuan secara langsung antara C. Snouck 

Hurgronje dengan Haji Agus Salim, tertera dalam surat nasehat C. Snouck 

Hurgronje kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 3 Juli 1903 yaitu 

bahwa Haji Agus Salim ketika sedang sekolah di HBS sering datang ke 

rumahnya. C. Snouck Hurgronje mendapat kesan baik terhadap Haji Agus Salim 

dari pertemuan tersebut. Ini ditunjukan dengan pernyataan C. Snouck Hurgronje 

dalam isi surat tersebut: 

… yang saya maksud adalah Masyhudulhaq Salim, yang setelah 
menyesuaikan dirinya dengan orang Eropa menjadi bernama Agus Salim, 
putera jaksa kepala di Riau... Anak muda ini mantan murid Hoogere Burger 
School (Gymnassium William III) di Betawi. Selama bersekolah, terkadang ia 
datang ke rumah saya dan selalu menimbulkan kesan yang sangat 
berpandangan yang luas dan arif … (Adriannse, 1993:1471-1481) 

 
Dari catatan ini dapat disimpulkan bahwa Haji Agus Salim dan  C. Snouck 

Hurgronje dipastikan telah saling bertukar pandangan, maka dari interaksi mereka 

itulah C. Snouck Hurgronje merekomendasikan Haji Agus Salim yang masih 
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muda agar dipekerjakan pada konsulat Belanda di Jeddah. Adapun pembuatan 

rekomendasi itu karena alasan C. Snouck Hurgronje belum menemukan orang 

yang bisa cepat menguasai berapa bahasa (Belanda, Inggris, Perancis, Arab) 

seperti Haji Agus Salim yang dibutuhkan konsulat pada waktu itu. Walaupun 

pihak konsulat menginginkan calon pekerja itu berlatar pendidikan dokter, namun 

C. Snouck Hurgronje mengemukakan alasan rekomendasi sebagaimana tertuang 

dalam surat nasehat dia di bulan Desember 1905 pada Direktur Pengajaran, 

Ibadah dan Kerajinan Hindia Belanda sebagai berikut : 

Satu-satunya alasan mengapa untuk sementara saya perlu 
merekomendasikan seorang bukan dokter ialah mengingat bahwa pada saat itu 
diantara para dokter pribumi tidak ada yang didapatkan mempunyai 
pengetahuan yang diperlukan, yaitu tentang bahasa Perancis atau Inggris atau 
kedua-duanya. Maka saya lalu memohon perhatian tentang Masyhudulhaq – 
sekarang Agus Salim - putera jaksa kepala di Riau, yang tiga tahun yang lalu 
menempuh ujian akhir Hoogere Burger School dengan hasil baik sekali… 
(Adriannse, 1993:1615) 

 
Demikianlah sekilas pergaulan Haji Agus Salim dengan C. Snouck 

Hurgronje yang telah ikut menentukan dalam gerak langkah kehidupan Haji Agus 

Salim. Walaupun secara langsung kontribusi C. Snouck Hurgronje tidak berkaitan 

dengan pembentukan jiwa keIslaman Haji Agus Salim, tetapi bisa dikatakan 

bahwa C. Snouck Hurgronje-lah yang berperan besar menjadi jalan sebab Haji 

Agus Salim sampai di tanah Arab. Tanah atau tempat yang menjadi sumur bagi 

Haji Agus Salim dalam menimba ilmu agama Islam. 
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4. Pergaulan Haji Agus Salim dengan Syekh Ahmad Khatib 

 
 Belum ada informasi yang jelas (sejauh pengalaman penulis) tentang 

bagaimana awal pertemuan Haji Agus Salim dengan Syekh Ahmad Khatib yang 

kemudian hari menjadi mereka menjadi murid dan guru agama Islam (Mukayat, 

1985:8). Dari penuturan Deliar Noer delapan tahun sebelum kelahiran Haji Agus 

Salim, Ahmad Khatib sudah berangkat ke Makkah untuk naik haji dan 

memperdalam agama, di tahun 1876 (Noer, 1996:39). Dari catatan riwayat 

Ahmad Khatib yang tidak pernah pulang lagi ke Minangkabau (Ismail, 1937:764-

767) maka bisa dipastikan pertemuan awal mereka yaitu ketika Haji Agus Salim 

berdinas di Jeddah saja. 

Syekh Ahmad Khatib adalah seorang ulama besar pelopor pembaharuan di 

Minangkabau pada sekitar abad XX, kelahiran Bukittinggi Sumatera Barat tahun 

1855 (Noer, 1996:38). Dalam usia dua puluh satu tahun (1876) Ahmad Khatib 

pergi ke Makkah untuk ibadah haji dan mendalami ilmu agama pada Said Ahmad 

Zaini Dahlan seorang pemberi fatwa Makkah. Setelah studi agama Islam tersebut 

dianggap selesai, Amad Khatib dipercaya oleh orang sekitar kota Mekah untuk 

menjadi guru agama Islam, maka Amad Khatib mengajar agama Islam dalam 

suatu rumah di kota Mekah. Beberapa waktu kemudian Amad Khatib menikah 

dengan puteri Syaikh Saleh Kurdi, seorang saudagar ternama negeri Makkah. 

Semetara waktu kemudian Syekh Amad Khatib mendapat izin mengajar di 

Masjidil Haram (Ismail, 1937:765).  
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Menurut Muhammad Nur Ismail (1937:766) bahwa menjadi guru agama di 

Masjidil Haram waktu itu tidaklah mudah, terutama harus ada pengakuan dari 

Syarif (penguasa) Makkah. Penulis pun beranggapan bahwa orang yang bisa 

mendapat izin dari penguasa Mekah untuk mengajar di Masjidil Haram tentu juga 

harus benar-benar orang yang diakui memiliki berbagai kelebihan di antara sekian 

ahli agama yang terdapat di daerah pusat Islam tersebut. Di samping itu bisa 

dibayangkan mungkin tidaklah mudah menimbulkan sebuah kepercayaan bagi 

orang non-Arab dijadikan guru sekaligus Imam Masjidil Haram kalau bukan 

orang yang betul-betul punya kelebihan. 

Menilik dari kredibilitas seorang Syekh Ahmad Khatib seperti dikemukakan 

di atas, maka jelas Haji Agus Salim berguru pada orang yang sangat tepat. Di 

samping Syekh Amad Khatib adalah paman Haji Agus Salim sendiri, yang secara 

emosional bisa lebih mempererat hubungan batin di antara mereka. Syekh Amad 

Khatib sebagaimana diungkapkan Deliar Noer (1996:39) mempunyai beberapa 

kesamaan karakter dengan Agus Salim. Kesamaan mereka itu antara lain adalah 

sama-sama mempunyai kecerdasan yang baik, pribadi yang mandiri, berasal dari 

satu kebudayaan daerah, pernah merasakan pendidikan kolonial dan Syekh 

Ahmad Khatib adalah orang yang anti kolonial, sebagaimana pada waktu itu 

dalam diri Haji Agus Salim sudah memiliki benih prinsip yang sama. Menurut 

penuturan Haji Agus Salim di Universitas Cornell, Syaikh Ahmad Khatib tidak 

berhubungan baik dengan C. Snouck Hurgronje. Pada saat orientalis Belanda 

tersebut berada di Mekah tahun 1885 dan Haji Agus Salim menegaskan bahwa 

Amad Khatib itu memang benar-benar sangat anti Belanda (Noer, 1996:38).  
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Ada cerita tersendiri mengapa “Tuan Ahmad” ditambah “Khatib” di 

akhirnya. Kata Khatib sebagaimana yang  dikemukakan Muhammad Nur Ismail 

(1937:766) adalah kata panggilan yang diperoleh ketika Syaikh Ahmad Khatib 

ditetapkan oleh Syarif sebagai pembawa khutbah Jum’at, (karena Khatib berarti 

pembawa khutbah). Penetapan seperti itu didasarkan pada kharisma Syaikh 

Ahmad Khatib sebagai seorang guru dan sekaligus pengarang kitab-kitab Islam. 

Pada kedudukan seperti itu, bagi orang lain biasa dicapai dengan menyuap kepada 

pegawai-pegawai Syarif. 

Sebagai Imam sekaligus khatib tetap Masjidil Haram, bagi Stekh Ahmad 

Khatib tidak menghalangi untuk mengarang kitab-kitab agama. Ini ditunjukan 

dengan sekitar 49 karangan mengenai berbagai macam cabang ilmu agama Islam, 

baik itu dalam bahasa Arab maupun Melayu yang ditulis oleh Syekh Ahmad 

Khatib. Syaikh Ahmad Khatib pula yang menjadi guru sejumlah ulama-ulama 

yang berpengaruh dalam kehidupan umat Islam Indonesia. Di antara murid-murid 

Syaikh Ahmad Khatib tersebut adalah Syaikh Muhammad Jamil Djambek 

(seorang ulama pembaharu di Minangkabau, yang juga menjadi guru Muhammad 

Hatta), Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, Kyai Haji Ahmad 

Dahlan (pendiri Muhammadiyah), Syaikh Sulaiman ar-Rasuli (ulama yang 

memimpin dalam lingkungan tradisi Bukittinggi) dan Kyai Haji Hasyim Asy’ari 

yang dikenal sebagai pendiri NU (Noer, 1993:39). 
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5. Pergaulan Haji Agus Salim dengan kaum pergerakkan nasional 

 
 Haji Agus Salim pulang dari Arab Saudi pada bulan Desember tahun 1911.    

Sesudah berada di Indonesia Haji Agus Salim kemudian melakukan “pencarian” 

dunia yang sesuai dengan prinsip yang semula dipegang yakni ”ingin 

memperjuangkan umat Islam Indonesia keluar dari himpitan superioritas Barat” 

(Tanzil, 1984:55). Diakui atau tidak jiwa jaman di tempat Haji Agus Salim 

melakukan pencarian itu, memang sangatlah tepat karena pada awal abad ke-20 

atmosfer bumi Indonesia sedang diliputi oleh awal periode pergerakan nasional 

(Suswanta, 1993:6). Sebuah negeri, dimana banyak terdapat anak manusia yang 

mulai menyatukan gerak jiwa dan raga mereka dalam berusaha melepaskan diri 

dari cengkeraman sistem kolonial. Setelah berada di Jakarta, Haji Agus Salim 

bekerja pada Departemen Onderwijs en Eredienst (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan) dan Departemen Burean Voor Openbare Warhen (Departemen 

Pekerjaan Umum). Di dua departemen Haji Agus Salim itu hanya terhitung aktif 

bekerja sembilan bulan (Tanzil, 1984:20). Dari dari waktu bekerja di dua 

departemen tersebut  yang begitu singkat mengesankan bahwa Haji Agus Salim  

tidak kerasan dengan pekerjaan tersebut.  

Pada tahun 1912 Haji Agus Salim kembali ke kampung Kota Gedang dan 

menikah dengan Zainatun Nahar. Tidak lama setelah menikah, Haji Agus Salim  

mendirikan Hollandsc Inlandshe School (sekolah dasar swasta untuk bangsa 

pribumi) di Kota Gedang (Suradi, 1997:34). Tiga tahun kemudian Haji Agus 

Salim kecewa karena gagal mendapatkan Hoofdacte Diploma (akte yang 

memberikan hak sebagai guru) setelah sekian lama mendidik anak-anak desa 
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dengan sistem pendidikan modern. Menurut Taufik Abdullah (1984:212) 

kegagalan itu diyakini oleh Haji Agus Salim bukan karena keawaman dalam 

menguasai materi, namun lebih disebabkan oleh perlakuan diskriminasi dari 

pemerintah koloial waktu itu. 

Bertolak dari kegagalan mendapatkan setifikat guru maka Haji Agus Salim 

berusaha lagi mencari “format baru” untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan 

prinsip yang dipegang semula. Pada tahun 1915 Haji Agus Salim kembali ke 

pulau Jawa untuk merantau. Kustiniyati Mochtar (1984:58) mengungkapkan pada 

tahun tersebut, Tjokroaminoto sedang diisukan akan memimpin pemberontakan 

pada pemerintah kolonial dengan melalui organisasi yang bernama Sarekat Islam. 

Datuk Tumenggung, seorang penasehat pemerintah urusan Bumi Putera 

mengusulkan Haji Agus Salim  untuk mencari data tentang Tjokroaminoto dan SI 

(Syarikat Islam). Haji Agus Salim sendiri merasa tidak percaya pada isu tersebut, 

namun dikarenakan ingin mendekati, maka Haji Agus Salim bersedia menerima 

tugas tersebut. Perkenalan antara Haji agus Salim dengan  Tjokroaminoto ternyata 

berlanjut dengan rasa saling mengagumi dan terjadi kesepakatan untuk saling 

membantu. Maka segera setelah konggres SI di Surabaya pada tahun 1915 Haji 

Agus Salim masuk SI (Mochtar, 1984:59).  

Menyimak peristiwa di atas Haji Agus Salim seolah dua kali dijembatani  

menuju agama Islam, namun yang lucu adalah bahwa tindakan itu dilakukan oleh 

pemerintah Belanda. Inilah keironian perjalanan hidup seorang manusia bernama 

Haji Agus Salim. Pertama yang bersangkutan terpaksa mengikuti kemauan orang 

tua dan penasihat pemerintah Belanda (C. Snouck Hurgronje) dikirim ke Jeddah 

agar bekerja untuk Belanda, namun salah satu akibat dari pekerjaan tersebut Haji 
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Agus Salim dapat mendalami ajaran agama Islam. Kedua, Haji Agus Salim 

didorong dan dikirim untuk memata-matai organisasi pimpinan Tjokroaminoto 

oleh komisaris polisi (mungkin istilah sekarang kepala intelejen negara) 

pemerintah kolonial Belanda, yang akibat dari tugas tersebut Haji Agus Salim 

masuk dalam SI sebuah organisasi yang berhaluan Islam. Alasan ini mungkin 

yang menyebabkan Haji Agus Salim  menyatakan: “Kalau tidak karena Belanda, 

mungkin lama sekali saya baru akan mendengar dan melihat ada perkumpulan 

seperti Sarekat Islam ini”, begitulah penuturan Haji Agus Salim kepada  Kustiyati 

Mochtar (1984:59). 

Di dalam kancah pergerakkan rakyat yang berhaluan Islam seperti SI ini, 

Haji Agus Salim bertemu dengan berbagai tokoh-tokoh pergerakkan lain seperti 

Abdul Muis, Sosrokardono, Suyopranoto dan Alimin Prawirodirdjo. Teropong 

sejarah juga memperlihatkan bagaimana Haji Agus Salim bergaul dan mengenali 

beberapa tokoh SI yang berhaluan Islam kiri seperti Semaun, Darsono dan 

Muhammad Kasan. Sehingga ketika terjadi salah satu peristiwa penting yang 

terjadi dalam perjalanan organisasi tersebut yakni perpecahan dalam tubuh 

Sarekat Islam (SI merah dan SI putih), maka tokoh-tokoh yang terakhir 

disebutkan ini dianggap menjadi pemicu kejadian tersebut. Menurut penyelidikan 

yang dilakukan oleh Suswanta (2003:47) bahwa tokoh-tokoh yang berhaluan 

Islam kiri (komunis) keluar dari SI, disebabkan usaha yang dilakukan oleh Haji 

Agus Salim dan kawan-kawan untuk untuk melakukan disiplin partai. Peraturan 

partai ini menuntut para anggota SI supaya menjadi anggota satu partai saja. Jadi 

para anggota SI diberikan pilihan menjadi anggota SI saja tanpa menjadi anggota 

partai lain atau sama sekali keluar/bukan anggota SI. Tindakan tersebut 
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diprakarsai oleh Haji Agus Salim karena telah mengetahui gelagat beberapa orang 

fungsionaris partai (berfaham komunis) yang dapat membahayakan prinsip yang 

tengah ditegakkan SI yakni kesejatian haluan Islam itu sendiri (Suswanta, 

2003:49). 

Dari peristiwa perpecahan SI di atas bisa memberikan penegasan kepada 

pemerhati sejarah, betapa Haji Agus Salim dapat menyelamatkan ideologi partai 

Syarikat Islam dari penetrasi dan rongrongan kaum komunis. Selain itu tentu saja 

kalau kita kaji lebih dalam, indikator penyebab peristiwa-peristiwa tersebut 

berasal dari berbagai arah. Sebagaimana dipaparkan oleh peneliti masalah ini 

bahwa penyebab pecahnya SI pada tahun 1921 adalah pertama, karena ada 

beberapa kelemahan internal SI yang antara lain adalah syarat-syarat untuk 

menjadi anggota dan fungsionaris organisasi tersebut yang sangat longgar 

(Suswanta, 2003:47). Kedua karena ada penetrasi dari kelompok komunis yang 

berasal dari organisasi ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereniging). 

Ketiga, disebabkan oleh pengaruh politik dari pemerintah kolonial Belanda, antara 

lain dengan mengeluarkan kebijakan yang semakin menyudutkan SI, serta 

pengaruh politik global yakni keadaan dunia Islam di Timur Tengah yang 

melemah akibat ”Krisis Turki” dan kemenangan besar Komunis di Rusia tahun 

1917 (Suswanta, 2003:48). 

Di dunia pergerakkan nasional, Haji Agus Salim dapat dikatakan relatif 

sering terlihat ikut serta dalam berbagai peristiwa penting. Di saat Volksraad 

(Dewan Rakyat) dibentuk pada tahun 1918, Abdul Mu’is dan Tjokroaminoto 

memang diangkat menjadi perwakilan SI di Volksraad, tetapi ketika keanggotaan 

mereka hanya bertahan sampai tahun 1921 maka Haji Agus Salim sendirilah yang 
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menggantikan (Suradi, 1997:40). Dalam lembaga tersebut Haji Agus Salim 

berperan sebagai oposisi, yang selalu mengkritik pemerintah kolonial Belanda dan 

senantiasa gigih membela nasib rakyat. Haji Agus Salim adalah orang pertama 

dalam Volksraad yang menyampaikan pidato dalam bahasa Indonesia (Melayu) 

ketika bahasa resmi dalam lembaga ini adalah bahasa Belanda. Di dalam 

kesempatan ini yang bersangkutan mengumandangkan suara paling peka dari 

rakyat yang dijajah sebagai berikut: 

Apa yang diputuskan Volksraad tidak diindahkan oleh pemerintah dan 
hilang lenyap saja. Pada waktu Belanda dilanda peperangan... dalam keadaan 
seperti itulah negeri yang belum akil balig (sebutan penjajah terhadap Indonesia 
ketika itu) mampu menolongnya. Nasib Belanda tidak sama sekali jatuh, karena 
kekayaan dari Hindia-Belanda diangkut langsung sebanyak-banyaknya bagi 
keperluan ’Ibu jajahan’ (Mochtar, 1984:69). 

 
Pergaulan Haji Agus Salim dalam dunia pergerakan bukan saja dengan 

tokoh politik yang sudah mapan, melainkan juga berinteraksi dengan genersi 

muda muslim yang diharapkan menjadi penerus perjuangan dan cita-cita umat 

Islam Indonesia. Hal itu terutama ketika Haji Agus Salim membina organisasi 

pemuda Islam independen yang lebih dikenal dengan sebutan Jong Islaminten 

Bond (JIB) (Tanzil, 1984:247). Dari interaksi inilah Haji Agus Salim bisa 

langsung menyaksikan betapa sistem pendidikan kolonial mengasingkan generasi 

umat Islam dari pengetahuan agama mereka sendiri (Islam). Hal ini terlihat dalam 

pernyataan Haji Agus Salim berikut: “… orang-orang itu telah mencoba 

mematikan sinar Ilahi tetapi Tuhan tidak akan membiarkan mereka” (Mochtar, 

1984:67). Haji Agus Salim pada saat itu dapat pula dikatakan sebagai 

pembimbing para pelajar (sekuler) untuk mengenal Islam secara cerdas, kritis, 

komprehensif dan modern. Pergaulan Haji Agus Salim dengan JIB berdampak 
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positif bagi kemunculan sebuah generasi Muslim didikan Barat yang sekuler tapi 

tetap beriman, ketika tidak ada orang yang cocok (selain Haji Agus Salim) bisa 

mengajarkan Islam kepada generasi muda didikan Barat yang sedang mencari jati 

diri itu(Tanzil, 1984:248). 

Haji Agus Salim menuangkan gagasan dan mengajar perkumpulan (JIB) 

pemuda Islam ini di petengahan tahun 1920-an, yang di kemudian hari tercatat 

dalam sejarah bahwa kader-kader didikan Haji Agus Salim seperti Muhammad 

Roem, Muhammad Natsir, Kasman Singodimejo, Prawoto Mangkusasmito, Jusuf, 

Wibisono, menjadi tokoh-tokoh Nasional yang banyak diperhitungkan di tahun 

1950-an (Kompas, 21 Agustus 2004:54). Orang-orang tersebut dikenal dalam 

panggung sejarah Indonesia sebagai tokoh-tokoh Muslim intelek. Demikianlah 

ketika usia Haji Agus Salim menginjak usia kepala empat masih  aktif dan terasa 

akrab dengan anak-anak muda dalam perkumpulan JIB atau dengan Student Islam 

Study-club (SIS). Maka tidak heran kalau Mr. Mohammad Roem menyebut nama 

Haji Agus Salim dengan sebutan “Bapak Spiritualisme”. Sebuah panggilan 

kepada seorang tokoh yang sudah meroket dalam dunia politik pada dasawarsa 

1920-an. Memang Haji Agus Salim dianggap seorang bapak untuk dijadikan 

tempat bertanya, meminta nasehat dan tempat orang-orang muda mengembalikan 

masalah-masalah yang rumit (Saidi, 1984:246). 

Ridwan Saidi menuturkan (1984:427) lebih lanjut bahwa Haji Agus Salim 

tidak hanya didatangi pemuda-pemuda JIB, berbagai kalangan intelektual lain 

sering mendatangi Haji Agus Salim untuk bertanya masalah-masalah dunia yang 

berkembang saat itu atau untuk sekedar mendengar kisah-kisah yang menarik. 

Seperti diceritakan pada pertengahan Februari 1920, Hatta bersama Bahder Johan 
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dan Amir menemui Haji Agus Salim. Isu-isu mengenai sosialisme dan kapitalisme 

menjadi judul pembicaraan, yang akhir dari perbincangan tersebut ditegaskan Haji 

Agus Salim bahwa betapa Islam telah mempunyai konsep itu dua belas abad 

sebelum Karl Marx. Dibandingkan dengan konsep sosialisme/kapitalisme, maka 

konsep Islam-lah yang paling sempurna, karena sosialisme tersebut anti Tuhan, 

dan kapitalisme Barat melahirkan imperialisme. Demikian cerita Muhammad 

Hatta ketika mengenang beberapa bulan sebelum beliau pergi ke Den Haag untuk 

misi studi yang ditempuh 11 tahun (Saidi, 1984:428). 

Sekitar akhir dasawarsa 1920-an Deliar Noer (2001:67-69) mengungkapkan 

bahwa di kalangan kaum pergerakan tengah menghangat debat yang panjang 

antara kelompok Nasionalis yang mengaku netral agama dengan kelompok Islam, 

mengenai konsep kebangsaan atau nasionalisme. Perdebatan semakin panas ketika 

dimuat dalam media-media massa saat itu. Perbedaan sudut pandang terhadap 

konsep nasionalisme antara kedua kelompok tersebut yang menjadi inti 

perdebatan. Kelompok Islam banyak disuarakan oleh Haji Agus Salim dan 

Muhammad Natsir sedangkan Soekarno adalah tokoh utama kelompok nasionalis. 

Menurut Salim (Fadjar Asia, 1928 No.170), nasionalisme yang keterlaluan 

bisa jatuh kepada chauvinisme, imperealisme dan kolonialisme. Hanya cinta tanah 

air karena Allah-lah yang benar, bukan cinta tanah air semata. Karena kalau cinta 

tanah air semata, berarti mencintai berhala yang bernama ”tanah air”. Kritik ini 

dibalas Soekarno yang mengatakan bahwa konsep nasionalisme yang dimaksud 

tidak sama dengan yang terjadi di Barat. Nasionalisme Indonesia adalah 

nasionalisme ketimuran, yang menyadari Indonesia adalah bagian dari rakyat Asia 

dan dunia, yang seolah Soekarno ingin mengatakan bahwa nasionalisme yang 
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digagas tidak akan melahirkan imperialisme. Soekarno (dengan nada menantang) 

mengatakan kalau nasionalisme tersebut dianggap menyembah berhala, maka 

yang sebenarnya nasionalisme Indoensia bukan serendah itu melainkan lebih 

luhur lagi (Fadjar Asia, 18 dan 20 Agustus 1928). 

Gambaran di atas, memperlihatkan bahwa Haji Agus Salim  menjalin suatu 

pergaulan lintas “ideologi” dalam kalangan kaum pergerakan nasional. Kalau 

disimak perdebatan dalam tulisan mereka, terlihat kedua tokoh itu saling 

memperhatikan kode etik dan kelugasan yang santun, walau secara sudut pandang 

masing-masing berbeda. Bahkan ketika Soekarno membalas menyerang tulisan 

Haji Agus Salim, tulisan itu dimuat dalam harian Fadjar Asia yang notabene 

koran ini “milik” Haji Agus Salim, walaupun isi tulisan tersebut sangat 

memojokan. Demikianlah kentara sekali bahwa mereka sangat mengutamakan 

etika jurnalisme. 

 
 
6. Pergaulan Haji Agus Salim  dengan dunia internasional 

 
Pergaulan Haji Agus Salim di dunia pergerakan, bukan hanya dalam skala 

nasional saja namun kiprah Haji Agus Salim sudah merambah jauh ikut serta 

dalam upaya pemecahan masalah internasional. Pada tahun 1924 terjadi peralihan 

kekuasaan di Turki, Musthafa Kamal Attaturk pimpinan kaum nasionalis Turki 

kemudian memegang penuh pemerintahan. Pemerintah baru itu melakukan 

penghapusan sistem pemerintahan berdasarkan Islam yakni menghapus sistem ke-

khalifah-an. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra umat Islam sedunia serta 

menimbulkan kegoncangan di Turki sendiri  (Tanzil, 1984:423). 
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Raja Sa’ud dari Saudi Arabia berkeinginan menegaskan kembali sistem ke-

khalifah-an, maka untuk membicarakan masalah ini, Raja Sa’ud mengambil 

inisiatif untuk menyelenggarakan suatu konggres Islam sedunia di Mekah tahun 

1926. Wakil yang hadir dari Indonesia adalah HOS Tjokroaminoto pemimpin PSI 

dan K.H. Mas Mansoer pemimpin  Muhammadiyah (Mukayat,1985:38). Haji 

Agus Salim sendiri tahun ini memimpin Muktamar Alam al Islamy Far’ul Hindis 

Syarqiyah, disingkat MAHIS (Konggres Islam Sedunia, Cabang Hindia Timur) 

sebagai cabang dari Muktamar al-Islamy (Konggres Islam) di Mekah. Pada tahun 

1927 Muktamar al-Islamy diadakan kembali, sayang Haji Agus Salim datang 

terlambat sebagai utusan Indonesia, namun Haji Agus Salim tetap mengadakan 

pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam yang masih berada di Mekah 

(Mukayat,1985:39). Menurut Suradi (1997:56) bahwa hasil dari pertemuan 

mereka itu berdirilah suatu organisasi bernama Al Autsar al Haramain, 

(perkumpulan untuk melindungi dua kota suci yaitu Makkah dan Madinah).  

Dua tahun setelah pulang dari Makkah itu, atas permintaan Nederlands 

Verbond  van Vakvereniingen (Perhimpunan Perkumpulan Sarekat Sekerja 

Belanda/NVV), Haji Agus Salim menjadi penasehat delegasi Belanda dalam 

konferensi buruh di Geneva tahun 1929 dan 1930. Setelah berpidato di depan 

forum internasional itu, Haji Agus Salim mendapat sambutan yang hangat karena 

kecemerlangan dalam membuka wawasan dunia tentang perjuangan Indonesia 

(Kompas, 21 Agustus 2004:54). Nama Haji Agus Salim di forum internasional 

baik forum negara Timur dan Barat atau forum Islam maupun non Islam telah 

mencuat sejak dasawarsa 30-an.  
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Berdasarkan berbagai pengalaman bergaul di dunia internasional itu 

mungkin yang menyebabkab Haji Agus Salim tercatat lima kali menjabat menteri 

luar negeri. Diawali sebagai menteri luar negeri dalam kabinet Syahrir II pada 

tahun 1946, dan dalam kabinet Syahrir III pada tahun 1947, kemudian sebagai 

menteri luar negeri dalam kabinet Amir Syarifudin tahun 1947 dan sebagai 

menteri luar negeri pada kabinet Hatta I dan II di tahun 1948 dan 1949 (Tanzil, 

1984:21). Perjuangan Haji Agus Salim yang sangat menonjol untuk 

mengusahakan kepercayaan dari mata internasional bagi Indonesia adalah dalam 

tahun 1947. Di dalam tahun itu Haji Agus Salim ditunjuk sebagai Wakil Ketua 

Delegasi Republik Indonesia di Inter-Asian Relations Confrence (Konfrensi 

persahabatan antar Negara Asia) yang diselenggarakan di India (Mochtar, 

1984:90).  

Sepulang dari India tersebut Haji Agus Salim memimpin misi persahabatan 

ke negara-negara Islam sampai tahun 1948. Hasil dari misi ini negara-negara 

seperti Mesir, Syiria, Lebanon, Saudi Arabia, Yaman, Afghanistan mengakui 

secara de jure Republik Indonesia, sedang India dan Pakistan hanya mengakui de 

facto saja. Perlu juga disampaikan bahwa Haji Agus Salim tercatat beberapa kali 

menjadi penasehat delegasi berbagai perundingan dengan Belanda 

(Mukayat,1985:66). Itulah hasil pergaulan Haji Agus Salim dengan dunia 

internasional yang diakui atau tidak bahwa Haji Agus Salim merupakan diplomat 

ulung. 

 



BAB III 

PANDANGAN-PANDANGAN ISLAMIS HAJI AGUS SALIM 
 
 
 

Pandangan objektif seseorang mengenai religiusitas (keagamaan) relatif 

beragam, tergantung siapa yang memandang dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Ibnu Djarir (2005:6) mengutip pandangan dari R. Stark dan 

C.Y. Clock mengenai dunia keagamaan bahwa religiusitas meliputi lima dimensi 

yaitu keyakinan agama, ibadat, pengetahuan agama, pengalaman agama dan 

konsekuensinya. Adapun menurut Mahmud Syaltut (dalam Djarir, 2005:6) ajaran 

Islam dalam religiusitas terdiri atas tiga bagian yaitu : akidah (kepercayaan atau 

keimanan), syariah (hukum-hukum agama yang meliputi ibadah, ritual dan ibadah 

sosial) dan Ihsan/akhlak (budi pekerti).  

Gagasan atau pemikiran mengenai Islam dari seseorang harus meliputi 

semua dimensi ajaran Islam itu sendiri. Gagasan-gagasan Haji Agus Salim yang 

berkaitan dengan Islam berdasar sumber yang ada, bisa dikategorikan menjadi 

tiga bagian besar sesuai dengan klasifikasi Mahmud Syaltut di atas, yakni gagasan  

tentang konsep tauhid (ketuhanan), takdir (ketentuan Tuhan) dan tawakkal 

(berserah diri) dapat dimasukkan dalam dimensi aqidah (keyakinan). Kedua, 

pemikiran yang mengandung pemikiran dalam bidang ritual dan sosial bisa 

dikategorikan pada dimensi syariah (hukum-hukum termaktub). Ketiga, tindakan 

atau gagasan tentang keutamaan-keutamaan dalam Islam yang berupa nilai yang 

teraplikasi bisa golongkan dalam dimensi Ihsan (budi pekerti) (Hasim, 1987:1-

164). 

 

81 



 82

A. Aqidah 

   1. Tauhid, Takdir dan Tawakal dalam Pandangan Haji Agus Salim 

 

Pengkajian tentang tema tauhid, takdir dan tawakal ini, oleh Haji Agus 

Salim dituangkan dalam sebuah buku khusus yang berjudul: “Keterangan Filsafat 

Tentang Tauhid, Takdir dan Tawakal” pada tahun 1953 yang diterbitkan ulang 

pada tahun 1967 oleh Tinsamas. Dari judul buku tersebut sudah kentara sekali 

bahwa Haji Agus Salim mengambil sudut pandang filsafat yang kental nuansa 

logika. Walau demikian Haji Agus Salim sangat mengakui ketika mengkaji 

tentang ketuhanan dari sudut pandang rasional semata, terdapat sangat banyak 

hal-hal yang belum bisa dicapai (Salim, 1967:12), namun dikarenakan dalam diri 

manusia terdapat akal pikiran, maka dimensi ketuhanan tentu harus bisa diterima 

oleh pikiran. Karena ituah maka Haji Agus Salim berusaha membawa akal 

manusia memahami ketuhanan secara logis. Haji Agus Salim mengungkapkan 

perjalanan umat manusia yang begitu kuat berkeyakinan terhadap Islam ini, 

berasal dari Allah Tuhan Sejati, karena sudah seribu tahun lebih ajaran Islah tahan 

terhadap kritik dan tahan uji, walaupun terdapat kenyataan-kenyataan yang 

dipersoalkan, namun hal itu berasal dari aplikasi pelaksanaan ajaran Islam bukan 

dari sumberajaran Islam (Salim, 1967:16). 

Tulisan yang Haji Agus Salim bukukan di atas adalah dari uraian ceramah 

rutin yang dia sampaikan di radio dalam tahun 1938. Haji Agus Salim 

menyatakan bahwa usaha ini dalam rangka meningkatkan pemahaman umat Islam 

pada waktu itu, supaya tidak hanya puas dengan bunyi dan hafalan semata (Salim, 

1967:30). Ajaran agama (Islam) bila diaplikasikan dengan benar dan menurut Haji 
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Agus Salim (1967:31), bisa membuka pintu kemajuan ilmu pengetahuan yang 

mengantarkan manusia kepada pengakuan bahwa dibalik alam tabiat ini ada 

pengertian (m’anawiah) yang menembus ke daerah alam ghaib. 

Tauhid dimaknai oleh Haji Agus Salim sebagai kajian tentang keesaan 

Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam penuturan berikut: “Keesaan Allah artinya 

bahwa Allah esa, tidak ada bersekutu, tidak berbilang, tidak pula berbagi-bagi, ...” 

(Salim, 1967:34). Hal demikian ditekankan dengan tujuan supaya umat Islam 

tidak lagi berbuat syirik (menyekutukan Allah) dan khurafat (tahayul yang 

menyelewengkan keyakinan). Pembahasan tauhid oleh Haji Agus Salim ini, tidak 

hanya didasarkan dari kreasi subjektif, namun merujuk kitab yang relevan 

disamping Quran dan Hadist. Salah satu buku rujukan Haji Agus Salim ialah kitab 

“Siraj Al Huda: Aqidah Ahli Taqwa” karangan Syaih Muhammad Zainudin 

Sumbawa dan kitab Umal Barahin karangan Imam Sanusi (Salim, 1967:35). 

Berdasar rujukan tersebut yang dilansir Haji Agus Salim (1967:36) ternyata 

bahwa ilmu Tauhid memberi keterangan pada akal tentang kenyataan-kenyataan 

ajaran agama yang  menunjukan bahwa hukum akal ada tiga yaitu wajib (pasti 

harus diterima oleh akal), mustahil (ditetapkan oleh akal tertolaknya) dan jaij 

(boleh jadi). 

Segala keyakinan tentang Qodar (kenyataan dari ketentuan Allah) dan 

Taqdir (ketentuan Allah yang belum nyata), yang mewajibkan tawakal dan sabar, 

semuanya bersumber dari pada ajaran Tauhid. Jadi segala sesuatu yang menjadi 

ketentuan Tuhan mesti atas kehendak-Nya. Haji Agus Salim mengatakan 

kekuasaan Tuhan atas segala kehendak-Nya sebagai berikut: “Allah berbuat 

dengan sendiri-Nya, tidak mengharapkan kebenaran dari siapapun dan tidak 
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tertahan oleh barang satu apapun juga. Allah bertindak pada orang yang percaya 

dan atas orang yang tidak percaya” (Salim, 1967:34). 

Pembahasan Haji Agus Salim mengenai Tauhid, yang semula dimaknai 

pengesaan Tuhan, namun dalam paparan tersebut Haji Agus Salim tidak 

menjelaskan secara rinci mengenai sifat Allah yang Tunggal tersebut. Titik tekan 

penjelasan Haji Agus Salim adalah bagaimana kenyataan hidup dan kehidupan 

yang tidak terlepas dari qodar dan takdir merupakan bukti keberadaan Allah. Haji 

Agus Salim memaparkan betapa besar kekuatan penentu kehidupan ini yang 

berasal dari luar kekuatan manusia itu sendiri secara lahiriah. Dinyatakan oleh 

Haji Agus Salim bahwa setiap manusia lahir kedunia tidak punya kekuatan untuk 

memilih dan menawar akan siapa orang tua, warna kulit, berapa tinggi badan, 

kapan hidup di dunia, menjadi bagian bangsa dan tanah air yang mana, dan 

menjalani hidup sebagai apa dan lain-lain (Salim, 1967:36). 

Haji Agus Salim (1967:38) memaparkan bahwa mulai dari lahir, menjadi 

anak-anak hingga dewasa kemudian tua hingga meninggal dunia, dipengaruhi 

oleh factor-faktor yang sebagian besar berasal dari luar diri manusia tersebut. 

Mulai dari fase dewasa, manusia mulai bisa menggerakkan akal dan pikiran untuk 

bertindak. Maka hal inilah yang berkaitan dengan tawakal serta ikhtiar yang 

sesungguhnya. Karena potensi akal dan pikiran serta kemampuan jasmaniah yang 

telah dianugrahkan Tuhan pada manusia harus digunakan sesuai dengan 

sunnatullah (hukum alam). Hal ini berarti penerimaan diri terhadap segala 

ketentuan dari Allah pada kehidupan manusia tersebut, termasuk penerimaan 

dalam bentuk pemberdayaan potensi rohaniah (akal) dan jasmaniah (fisik) sampai 

batas maksimal kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang bersangkutan. 
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Ada sebuah pertanyaan tentang garis taqdir yang diungkapkan Haji Agus 

Salim, yakni apakah alasan Tuhan menyuruh manusia untuk berusaha di dunia, 

kalau kalau memang semua nasib manusia tergantung pada taqdir Tuhan? 

Bukankah orang jahat dan orang baik itu termasuk dalam ketentuan taqdir? Atas 

pertanyaan ini Haji Agus Salim memberikan jawaban yang terkesan sangat hati-

hati. Menurut Haji Agus Salim manusia tidak berhak menjawab pertanyaan orang 

yang mempertanyakan alasan Tuhan, karena hal itu jauh di luar pengetahuan dan 

pertimbangan manusia (Salim, 1967:46). Dengan tegas Haji Agus Salim 

(1967:46) menyatakan: “Kehendak Allah semata-mata jauh di luar pemeriksaan 

dan pengertian manusia”. 

Walau demikian Haji Agus Salim berusaha menunjukkan kepiawaian dalam 

menjawab hal tersebut yaitu bahwa orang baik dan orang jahat timbul dari 

lingkungan yang membentuk dan mempegaruhi, disamping ada juga yang bawaan 

dari lahir (genetis) karena mungkin nenek moyang orang tersebut adalah orang 

jahat atau orang baik. Di sisi lain hikmah dari keberadaan kenyataan ini menurut 

Haji Agus Salim adalah bahwa orang baik jangan sombong dengan kebaikan, 

justru oleh karena itu harus bertambah syukur karena atas taqdir Allah-lah dia 

baik, dan jangan merasa berhak membenci diri manusia yang ditaqdirkan jahat. 

Apabila ada orang yang terlanjur sedang jahat jangan pernah berputus asa atau 

menyerah, karena Allah maha penerima taubat (Salim, 1967:49). 

Bila fenomena tersebut dibawa pada acuan ajaran agama Islam, Haji Agus 

Salim (1967:50) merujuk hadist bahwa jahat dan baik pada awal kehidupan 

seorang  manusia tidak menentukan jahat atau baik pada akhir kehidupan orang 

tersebut. Dengan kata lain Haji Agus Salim merujuk pada konsep Suul Khotimah 
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(jelek akhir hayat) dan Khusnul Khotimah (baik akhir hayat). Demikianlah agama 

menitikberatkan hanya pada akhir kehidupan ketika menjelang kematian manusia 

tersebut, namun pertanyaan dari masalah ini adalah tahukah masing-masing 

manusia kapan akan mati? Justru karena takdir Allah tersebut tidak menjadi 

pengetahuan manusia, maka manusia harus selalu menjaga diri tetap dalam 

keadaan baik dengan berikhtiar dan berdoa.  

Ada permasalahan lain dalam pembahasan qodar oleh Haji Agus Salim. 

Muncul pertanyaan kalau segala sesuatu sebelum kita lahir ke dunia ini sudah 

ditentukan (hidup, mati, jodoh dan rizki dll), termasuk setelah mati sudah 

ditentukan pula atas syurga dan neraka, maka apa gunanya manusia berbuat 

sesuatu, kalau nasib kehidupan dunia dan nasib dalam akhirat sudah ditentukan 

dahulu oleh taqdir? Haji Agus Salim menjawab pertanyaan itu dengan dengan 

argumen yang semula yaitu bahwa orang yang bertanya demikian seolah-olah 

orang itu sangat berkuasa memilih antara berbuat dengan tidak berbuat melalui 

kehendak yang bebas. Padahal tidaklah demikian, karena segala sesuatu muncul 

karena ada sebab terlebih dahulu, termasuk gerak hati seseorang untuk bertanya 

demikian. Ini  berarti orang yang bertanya itu juga atas ketentuan-Nya (Salim, 

1967:54). Dengan tersirat Haji Agus Salim ingin meyakinkan bahwa apapun yang 

ada atau yang terjadi sekarang dan yang akan datang sudah ada dari ajali-Nya 

(awal segala kehidupan) dalam ketentuan Allah SWT. 

Paparan-paparan Haji Agus Salim di atas seolah ingin menyatakan bahwa 

manusia tidak boleh mempersoalkan keadilan Tuhan, apalagi mempersoalkan 

qodar Allah yang sama-sama tidak diketahui oleh seluruh manusia. Sungguh 

percuma kalau membahas masalah sesuatu yang tidak diketahui seperti qodar 
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Allah. Justeru yang harus dibahas adalah perintah dan larangan Allah yang sama-

sama sudah jelas diketahui (Salim, 1967:51), namun secara eksplisit, Haji Agus 

Salim terkesan ingin menyatakan bahwa sangatlah cukup Allah mengkaruniakan 

akal pada setiap diri manusia untuk dipergunakan (menimbang dan memilih suatu 

perbuatan yang berakibat pasti sesuai dengan informasi yang ada) di saat 

menjalani kehidupan sejalan dengan petunjuk yang telah Allah turunkan. Penulis 

memahami bahwa pandangan Haji Agus Salim sangat menekankan pada dimensi 

hakikat, namun bukan berarti tidak berpijak pada tataran realita yang ada.  

 

B. Syari’ah  

     1. Ibadah dan Taqwa dalam pandangan Haji Agus Salim 

 

Menurut Moh. E. Hasim (1987:49-50), ibadah adalah tindakan tertentu yang 

dilakukan manusia yang berupa kebaktian kepada Allah baik secara lansung 

maupun melalui mahluk-Nya, sedang pengertian taqwa adalah segala tindakan 

manusia dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-

Nya. Kedua istilah tersebut sangat berkaitan erat, namun bila dibawa dalam 

tataran realita ibadah adalah sebagai bentuk aplikatif dari taqwa, ini berarti ibadah 

adalah sebagai bagian dari konsep taqwa.  

Di setiap pembahasan suatu tema, Haji Agus Salim hampir dipastikan selalu 

merujuk pada sumber Al-Quran atau pun Hadist secara eksplisit atau secara 

implisit, demikian pula pada pemahaman kata ibadah ini. Haji Agus Salim 

termasuk orang yang memandang ibadah dalam arti luas, sebagaimana yang 

ungkapkan sebagai berikut: “…bahwa ibadah kepada Allah Ta’ala tidak terbatas 
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rukun-rukun ibadah, kepercayaan inipun nyata mengenai segala perbuatan dalam 

kehidupan manusia” (Salim, 1967:83), ini berarti ibadah bukan hanya diartikan 

sebagai ritualitas belaka. Adapun taqwa merupakan kesinambungan dari ibadah. 

Kata takwa menurut Haji Agus Salim tidak dapat diartikan sebagai takut, namun 

harus dimaknai sebagai hati-hati. Jadi aplikasi dari taqwa adalah selalu hati-hati 

menjalankan sesuatu yang sudah menjadi kewajiban dari Tuhan jangan sampai 

tergelincir meninggalkan kewajiban tersebut. Semua kewajiban yang demikian itu 

disebut fardu (Salim, 1967: 84). 

Ketidaksepakatan Haji Agus Salim pada kata fardu diartikan sebagai 

tuntutan, karena kata tuntutan berasosiasi dengan beban. Haji Agus Salim lebih 

setuju pemaknaan fardu tersebut sebagi “bagian yang tertentu” yakni satu 

pemberian bagian yang ditentukan untuk yang menerima (Salim, 1967:85). 

Keadaan demikian merupakan konsekuensi Haji Agus Salim sebagai seorang ahli 

bahasa. Ini bukan berarti hal yang menunjukan sisi kelebihan Haji Agus Salim,  

namun bisa jadi termasuk kekurangan yang bersangkutan. Kenapa termasuk 

kekurangan? Karena semua istilah dalam syariat Islam tidak bisa dimaknai dan 

diaplikasikan hanya berdasarkan pengertian menurut bahasa saja, namun harus 

benar-benar mencerminkan keadaan yang sejati menurut kaidah sumber ajaran 

Islam yang pasti. Sebagai contoh pengertian sholat menurut bahasa adalah do’a, 

namun menurut kaidah fikih berdasar sunnah Nabi Muhammad SAW, sholat 

adalah suatu ibadah yang dimulai dengan niat dan diakhiri dengan salam 

berdasarkan rukun dan syarat tertentu.  
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Haji Agus Salim (1967:95) mengawali pembahasan berkenaan dengan tema 

ibadah dan taqwa ini, dari keadaan nafsu di dalam diri manusia yang merupakan 

pemberian Tuhan. Nafsu manusia tersebut menurut Haji Agus Salim bisa 

menggelincirkan orang bersangkutan ke dalam perbuatan yang melanggar 

peraturan/perintah Tuhan, maka dengan demikian maka Tuhan-pun menyediakan 

sarana untuk pembersihan diri yakni taubat (permohonan ampun). Taubat yang 

benar menurut Haji Agus Salim ialah diawali dengan rasa penyesalan, tidak 

mengulangi lagi kesalahan dan bersungguh-sungguh merubah diri menjadi baik 

oleh jiwa dan raga. Hal yang disayangkan dalam hal ini bahwa Haji Agus Salim 

tidak memaparkan secara rinci apa pengertian nafsu tersebut, karena bila nafsu 

diartikan sebuah keinginan, tentu dalam diri manusia tidak hanya terdapat 

keinginan yang mengarah pada kejelekan saja, melainkan ada juga keinginan pada 

sesuati yang bersifat baik, seperti keinginan untuk bertaubat tersebut. 

Hakikat taubat menurut Haji Agus Salim ternyata sudah tersedia dalam 

ritual ibadah setiap hari  yakni sholat, karena setiap kita duduk diantara dua sujud 

orang yang sholat meminta ampunan  pada Allah. Terlerbih lagi kalau orang yang 

bersangkutan sudah bisa memahami dan melaksanakan solat yang sejati, pasti 

akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, karena inilah makna dari 

taubatannasuha (taubat yang sesungguhnya). Sesuai dengan firman Allah dalam 

Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Bentuk sarana pengampunan yang tersedia 

setiap waktu tersebut merupakan anugrah Tuhan pada makhluk-Nya yang sulit 

sekali menghindarkan perbuatan dosa (Salim, 1967: 96-97).  

Sholat merupakan salah satu ibadah khusus dari sejumlah ketetapan hukum 

Allah bagi manusia. Dalam persoalan ini Haji Agus Salim mengatakan bahwa bisa 
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saja Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang tidak terbebani hukum 

dan ketetapan untuk memilih (benar dan salah), seperti apa yang berlaku bagi 

hewan, namun Allah hendak menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling 

unggul. Atas kehendak Allah-lah manusia dilengkapi dengan sesuatu yang tidak 

diberikan pada mahluk lain untuk diistimewakan, yakni akal budi, disamping 

hawa nafsu (Salim, 1967:97).  

Potensi dan kecenderungan nafsu dan akal adalah berlawanan, maka Allah 

menetapkan aturan yang mutlak harus diikuti secara tekstual. Sayang salah satu 

kelemahan manusia adalah tak kuasa terhindar dari berbuat salah dengan 

melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka Allah pun menyediakan alat 

antisipasi yakni taubat. Di dalam pelaksanaan sholat terdapat unsur taubat, maka 

dengan begitu dosa-dosa (kecil) yang terdapat dalam diri selalu tersucikan ketika 

kita sholat (Salim, 1967:98). Jadi dengan dengan demikian ketika sholat dilakukan 

minimal 5 kali sehari semalam, maka bisa jadi manusia yang bersangkutan 

senantiasa dalam keadaan suci, dan di sanalah letak kemuliaan manusia, namun 

hal itu pun tergantung dari bagaimana kualitas aplikasi dari seluruh ketetapan 

Allah yang tentu bukan hanya solat saja. 

Haji Agus Salim memaparkan hubungan antara penciptaan akal dan budi 

dengan ketetapan aturan yang dibebankan pada manusia sebagai berikut : 

Namun Tuhan telah menciptakan akal dan budi itu, maka kedua perkara itu 
perlu berkembang. Dan karena itu Tuhan menggunakan akal dan budi manusia 
untuk memberi kesadaran kepada manusia tentang masalah wajibnya 
kepatuhan kepada Allah tanpa tawar menawar, dan melaksanakan segala 
perintah Allah (Salim dalam Tanzil, 1984:287) 
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Haji Agus Salim pernah menemukan aktualisasi yang dinamis dari 

pemaknaan fisualisasi ibadah Islam ini, dalam suatu lawatan di Itaca AS tahun 

1953 sebagaimana dilaporkan Emil Salim dalam diskusi Kompas, yakni ketika itu 

adalah saat permulaan bulan puasa, jarak tenggelam dan terbit matahari di musim 

semi sangat pendek. Dalam kesempatan tersebut, Haji Agus Salim 

mengungkapkan gagasan menyesuaikan jadwal sahur, buka puasa, dan sholat 

sesuai dengan kenyataan waktu kerja yang berlaku di daerah setempat dengan 

berkata sebagai berikut: 

Bersholatlah waktu subuh di pagi hari, dzuhur waktu istirahat makan siang, 
asar sore hari, magrib setelah pulang kerja dan isya sebelum istirahat tidur, 
ibadah dilaksanakan dengan dorongan niat dan pelaksanaan yang ikhlas. Inilah 
yang senantiasa harus dipegang dalam melaksanakan ajaran Islam (Emil Salim, 
2004:51)   

 

 
2. Idiologi 
 

a. Makna  Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Haji Agus Salim 

 
Terdapat sebuah kesan dilematis ketika Haji Agus Salim menyodorkan 

wacana tentang pemahaman sila pertama Pancasila. Di satu sisi  Haji Agus Salim 

menegaskan umat Islam tak perlu menyampaikan makna mendalam dari 

Ketuhanan Yang Maha Esa dari sudut pandang ajaran Islam, apabila berada di 

forum nasional, namun di sisi lain apabila makna tersebut hanya sebatas slogan 

pengakuan atas nama agama, tentu hal ini bertentangan dengan prinsip dasar 

Islam. Secara tersirat Haji Agus Salim ingin menyatakan, biarkanlah makna 

kalimat tersebut hanya teryakini oleh intern umat Islam sendiri dan tentu pula 

biarkanlah umat lain memaknai sila ini sesuai dengan asas masing-masing. 
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Bagaimanapun hal tersebut bukan tanpa resiko, terlebih lagi apabila terjadi 

kristalisasi makna sesuai kelompok, umat atau aliran masing-masing yang 

berakhir saling mengklaim pengertian kelompok sendiri yang paling benar, maka 

tidak tertutup kemungkinan bakal terjadi konflik-konflik horizontal (Salim 

dalamTanzil, 1984:442). 

Sebagai bapak pendiri bangsa yang ikut merumuskan dasar negara Haji 

Agus Salim tidak ingin bangsa ini dilanda konflik, tetapi sekaligus seolah tak 

menginginkan pemahaman yang salah terhadap Pancasila, terutama sila pertama. 

Pemahaman yang betul terhadap sila pertama Pancasila adalah yang sesuai dengan 

yang dimaksud oleh para perumus dasar tersebut yaitu pengakuan atas “Aqidah-

Ketuhanan” seperti pernyataan Haji Agus Salim sebagai berikut:  

Sebagai salah seorang yang turut serta membuat rencana pernyataan 
kemerdekaan sebagai pendahuluan (preambule) rencana Undang-Undang Dasar 
kita yang pertama di dalam majlis Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dokuritzu 
Zyumbi Tyoosa Kai di akhir-akhir kekuasaan Jepang, saya ingat betul-betul 
bahwa dimasa itu tidak ada diantara kita seorangpun yang ragu-ragu, bahwa 
pokok dasar Ketuhanan Yang Maha ini maksudkan aqidah, kepercayaan agama 
dengan kekuasaan keyakinan , bahwa kemerdekaan bangsa dan tanah air suatu 
hak yang diperoleh daripada rahmat karunia Tuhan Yang Esa dengan 
ketentuan-Nya yang dilaksanakan dengan kekuasaan-Nya pada ketika masa-
Nya dan menurut kehendak-Nya (Salim dalam Tanzil, 1984:442). 

 
Arti Esa yang sejati menurut Haji Agus Salim adalah satu atau tunggal. Esa 

bukan berarti kesatuan atau manunggal, namun semata-mata satu yang tak terdiri 

dari bagian-bagian. Ini berarti Tuhan yang Maha Satu atau Maha Tunggal, maka 

atas dasar itu hanya konsep tauhid Islam lah yang sesuai dengan makna Esa dalam 

sila pertama Pancasila terserbut, dalam kata lain hanya sistem kepercayaan 

monotheis-lah yang berbanding lurus dengan arti Esa sejati. Jadi polytheis tak 

termasuk di dalam makna Esa. Adapun agama polytheis diakui dalam negara 
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Indonesia tidak lain dalam keadaan sedang berproses untuk menuju ke-Esa-an 

Tuhan sejati (Salim dalam Tanzil, 1984:441-442 ) 

Rujukan-rujukan ayat Quran cukup banyak ditampilkan oleh Haji Agus 

Salim untuk memperkuat landasan kepentingan bangsa yang harus mengakui 

Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi logis dari pengakuan ini adalah seluruh 

personal bangsa Indonesia harus pula mengalami dan melaksanakan ajaran dan 

tuntutan Tuhan dalam kehidupan. Jangan ada sedikitpun toleransi kepada orang 

yang tidak mengakui Tuhan dan tidak beragama hidup di negara Idonesia. 

Diantara ayat Al-Quran yang dirujuk adalah : Al-Baqarah ayat 148, Al-Maidah 

ayat 43-50, Al-Anfal ayat 21-23 dan Asyua’ra ayat 15 (Salim dalam Tanzil, 

1984:443). Dari seluruh ayat yang dirujuk Haji Agus Salim, penulis dapat 

menarik benang merah yang terutama bahwa tokoh ini ingin memberitahukan 

berdasarkan ayat-ayat tersebut yakni semua manusia harus mengakui keberadaan 

Tuhan yang sejati dengan ajaran-Nya dengan sungguh-sungguh. Jangan mengakui 

dan mengikuti tuntutan dan ketentuan selain tuntutan dan ketentuan Tuhan. 

Barang siapa tidak mengikuti hal tersebut maka akan celaka, merugi, tersiksa dan 

terlaknat. Jadi mengikuti aturan Tuhan adalah harga mati yang tak bisa ditawar-

tawar lagi. Demikianlah kandungan sila Ketuhanan Yang Maha Esa menurut 

paparan Haji Agus Salim (dalam Tanzil, 1984:444). 

Walau sedemikian panjang lebar paparan makna sejalan dengan logika 

terstruktur, sangat disayangkan Haji Agus Salim tidak sampai pada penjelasan 

bahwa yang harus diikuti itu ajaran Tuhan yang mana, apakah aturan yang tertulis 

atau yang tak tertulis, apakah aturan yang tersirat atau tersurat, apakah yang 

tekstual atau konstekstual? dan aturan Tuhan menurut agama dan kepercayaan 
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pada Tuhan yang mana? Kalau jawaban dari pertanyaan ini adalah menurut semua 

ajaran agama yang ada, maka dapat dipastikan banyak terdapat persinggungan, 

persebrangan, dan titik perbedaan yang sangat prinsipil. Kalau mengacu pada 

makna Esa yang sejati untuk mengartikan Tuhan seperti penjelasan di atas, bisa 

jadi negara Indonesia tidak mentoleransi adanya orang yang tidak mengakui  

bahwa Tuhan hanya satu bukan kesatuan.  

Apabila yang dimaksud aturan Tuhan adalah sebagaimana paparan Haj Agus 

Salim tentang kesempurnaan aturan Tuhan dalam agama Islam, ini bisa berarti 

bahwa aturan yang berdasar pada Al-Quran dan Al-Hadist-lah yang harus diikuti. 

Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Pancasila dan sistem demokrasi hanya 

sebagian kecil saja dari keseluruhan sistem aturan Al-Quran dan Al-Hadist yang 

mendasar, karena tidak semua sistem ideologi Pancasila melingkupi sistem yang 

tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Ini berarti akar permasalahan klasik 

muncul kembali, yakni terdapat tarik menarik antara konsep ideal Pancasila dan 

konsep ideal Al-Quran dan Al-Hadist dengan anggapan aturan kesempurnaan 

kedua sumber tersebut. 

Berdasar alasan di atas penulis menganggap bahwa Haji Agus Salim tak 

ingin mengungkit lagi permasalahan klasik yang dapat bergulir kembali menjadi 

sebuah perdebatan tanpa ujung, sedangkan permasalahan bangsa sangat mendesak 

untuk segera diatasi dengan cepat. Mengingat kondisi keadaan buruk yang dialami 

bangsa akibat imperialisme dalam segala bidang, maka yang dipilih Haji Agus 

Salim (dan kawan-kawan) adalah sikap pragmatis (mudah dilakukan) daripada 

perfeksionis (kesempurnaan), dengan harapan seiring dengan perjalanan waktu, 

bisa memperbaiki keadaan, sehingga antara idealitas (gagasan) sempurna dan 
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realitas (keadaan) bisa terwujud. Asumsi ini tentu menimbulkan pertanyaan 

terhadap konsistensi dari seorang Haji Agus Salim. Mengingat prinsip awal 

perjuangan tokoh ini adalah menentang sekularisasi (peduniawian) dalam segala 

bentuk dengan bendera Islam perjuangan yang dipakai, tetapi pada momen-

momen penentuan untuk menghasilkan buah perjuangan tersebut, Haji Agus 

Salim terkesan memunculkan bias yang samar antara dimensi sekuler dan religi. 

Apakah ini konsekuensi dari sikap moderat ataukah merupakan bagian dari suatu 

fase awal perjuangan Islam yang fundamental? Atas pertanyaan ini hanya Haji 

Agus Salim-lah yang bisa menjawab. 

 
 

b. Asumsi tetang pemikiran Haji Agus Salim mengenai Islam dan Negara 

 
Ahmad Syafii Maarif (1984:242) mengutarakan pertanyaan dan pendapat 

yang disampaikan pada Muhammad Roem (murid dan teman dekat Haji Agus  

Salim) tentang bagaimana jawaban Haji Agus Salim bila ditanya tentang 

persoalan Islam dan negara. Walau belum jelas, namun paling tidak ada tiga 

perkiraan yang dikemukakan Ahmad Syafii Maarif yakni: (1) Haji Agus Salim 

telah mampu melihat bahwa penciptaan suatu negara Islam di tengah-tengah 

rakyat yang lebih 90% masih buta huruf tidak akan berjalan baik. Fondasi yang 

kukuh (religio-intellectual) mutlak diperlukan untuk bangunan sebuah negara 

Islam modern. (2) Barangkali Haji Agus Salim juga dalam suatu segi dapat 

mengikuti jalan pikiran pihak nasionalis bahwa sebuah deklarasi negara Islam 

pada saat-saat kritis masa itu dapat memperlambat pencapaian kemerdekaan, dan 

sebagian kelompok minoritas yang dominan di bagian-bagian yang cukup 
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strategis di tanah air kita akan menarik diri dari negara yang bakal lahir. (3) 

Kenyataan imbangan kekuatan dalam BPUPKI  (Badan Penyelidik Usaha-usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang hanya berjumlah sekitar 20 % saja dari 

68 anggota yang mendukung ide Negara Islam, yang kalau dipadukan tidak 

memungkinkan pihak Islam untuk menang secara demokratis, tetapi demi 

menjaga persatuan umat, Haji Agus Salim memilih lebih banyak diam tanpa 

menghalangi para kiyai ntuk tampil kedepan sekalipun dia tidak setuju (Maarif, 

1984:242). 

Muhammad Roem menanggapi tulisan dari Ahmad Syafii Maarif tersebut 

sebagai berikut: ”…menurut pengertian saya begitulah kira-kira alam pikiran Haji 

Agus Salim, karena itu maka asumsi tersebut kira-kira sudah betul. Dalam pada 

itu saya tidak dapat pula mengecek sebab Haji Agus Salim juga tidak pernah 

menuliskan pandangannya dengan tegas” (Maarif, 1984:243), kemudian 

Muhammad Roem menceritakan bahwa pada saat Panitia Sembilan 

menyampaikan Jakarta Charter kepada sidang pleno, maka Haji Agus Salim 

berbicara seperti berikut :  

Terimalah hasil ini, ini adalah kompromi yang tercapai dengan susah payah 
antara golongan nasionalis (lima orang yaitu Soekarno, Hatta, Moh. Yamin, 
Maramis, dan Soepomo) dan golongan Islam (Haji Salim, Ki Bagus, Wahid 
Hasyim dan Kahas Mudzhakir). Waktu Wahid Hasyim mengusulkan Islam 
sebagai dasar negara (dalam pleno) maka Salim masih mengemukakan bahwa 
anggota panitia sembilan terikat oleh kompromi yang tercapai dan 
menghasilkan Jakarta Charter (Maarif, 1984:244) 

 
Dari keterangan di atas sungguh sulit menelusuri pemikiran Haji Agus Salim 

mengenai hubungan agama dan negara, sekalipun tokoh ini diduga telah 

mempunyai konsep tentang hal tersebut, namun bagaimana persisnya konsep itu? 
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Di sini penulis hanya mendapatkan wawancara Ahmad Syafii Maarif dengan 

Muhammad Natsir yang mengemukakan pernyataan sebagai berikut: 

Pandangan H.A. Salim tentang negara serupa dengan pendapat Masyumi. 
Salim berbeda dengan konsep negara Islam Kartosoewiryo. Bagi Masyumi 
negara adalah alat. Pada waktu Masyumi merumuskan konsepnya tentang 
negara yang hendak ditegakkan, Salim bertanya: Apakah seperti 
Kartosoewiryo? Masyumi menjawab : tidak. Bagi masyumi negara adalah alat 
untuk merealisasikan tujuan Islam (Maarif, 1984:144). 

 
Dicermati dari informasi di atas boleh jadi konsep negara menurut Haji 

Agus Salim hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan yaitu kemerdekaan umat 

Islam Indonesia dari penjajahan Belanda, namun cukupkah alat yang 

dimaksudkan menjadi jaminan sebagai sarana kesejahteraan seluruh manusia 

Indonesia lahir dan batin, setelah kemerdekaan itu diproklamirkan? Sayang sekali 

belum jelas jawaban pertanyaan ini, hanya konteks perjalanan sejarahlah yang 

berbicara secara tersirat bahwa negara Indonesia yang tidak berdasarkan Islam, 

menurut asumsi penulis belum menemukan jati diri secara penuh hingga 

melahirkan tatanan perikehidupan ideal bernegara. Mungkinkah Haji Agus Salim 

tetap mempertahankan Piagam Jakarta (dengan tambahan tujuh kata pada sila 

pertamanya) dan menyetujui perubahan pada sila pertama Piagam ini, sebagai 

cerminan dari mencontoh tatanan masyarakat pada zaman Rasulullah dengan 

Piagam Madinahnya? Namun sekali lagi sayang hal ini belum jelas karena Haji 

Agus Salim belum ditemui mengutarakan demikian.  

Penulis menilai Haji Agus Salim banyak faham tentang sejarah Nabi 

Muhammad, sehingga andaikan Haji Agus Salim memaknakan “Panitia Sembilan 

terikat oleh kompromi” dalam arti bahwa umat Islam terikat oleh suatu perjanjian 

dengan umat yang lain, sebagaimana yang terdapat perjanjian Rasul dengan 
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bangsa Yahudi di Madinah (melalui Piagam Madinah), maka Haji Agus Salim 

harus mencermati satu segi pokok dari Konstitusi Madinah tersebut, antara lain 

mengemukakan loyalitas sesama muslim dengan tegas sebagaimana berikut:  

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara berhadapan dengan 

orang-orang lain” (ayat 15 dari konstitusi Madinah). Di samping loyalitas itu 

piagam Madinah juga menekankan masalah taqwa, seperti yang termaktub dalam 

ayat 20a sebagai berikut: “Orang mukmin yang taqwa mengikut bimbingan yang 

terbaik dan yang paling lurus”, dan pada ayat 23 dalam Piagam Madinah 

disebutkan “Bila terdapat perbedaan (pendapat) mengenai sesuatu hendaklah 

kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul” (Noer, 1983:144). 

 Hal di atas itu bukan saja termasuk penting, melainkan yang terpenting 

terutama dipandang dari sudut umat Islam yang sedang tumbuh, dan juga 

dipandang dari sudut keperluan kehidupan umat berbeda agama. Terutama ketika 

ada masalah yang timbul, dan sulit menemukan jalan penyelesaian, maka pemutus 

terakhir tempat memulangkan persoalan adalah kepada Allah dan Rasul (Quran 

dan Hadist), sedangkan hal ini tidak termaktub dalam Pancasila. 

Ditelusuri dari idealisme Haji Agus Salim tentang hubungan antar manusia 

yang berbeda agama, penulis menilai sikap Haji Agus Salim yang mudah 

kompromi dengan umat agama lain, antara lain dapat diperhatikan pada paparan 

Haji Agus Salim ketika masih aktif di SI pada tahun 1919 yang dimuat di koran 

Neraca sebagai berikut : 

… Hal yang demikian di atas inilah yang menjadi sebab pergerakan rakyat 
itu memakai nama Serikat Islam, yakni perserikatan untuk melindungi rakyat 
kebanyakan disini, ialah Islam, yang terlebih terpijit, tertindas dan 
teraniaya…Adapun langkah yang pertama dalam pergerakan itu ialah 
menuntut perlindungan untuk rakyat kebanyakan, yang terkumpul dengan 
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nama “Bumi Putera” dan meminta pembukaan segala pintu kemajuan dalam 
pelajaran dan pangkat untuk rakyat kebanyakan itu, dengan tidak 
mengecualikan satu agama pun juga (Neraca, 1919:1). 

 
Kalimat terakhir pada pernyataan di atas menunjukan bahwa sikap Haji 

Agus Salim yang “mengakomodir keberadaan” umat beragama lain (pada tahun 

40-an) adalah bukan barang baru, karena hal tersebut sudah muncul secara tersirat 

dari gagasan yang tertuang pada waktu Haji Agus Salim berjuang bersama dengan 

SI. Kenyataan ini pula yang membuat banyak kalangan mengkategorikan Haji 

Agus Salim menganut paham sosialisme Islam. Jadi pemikiran moderat sikap Haji 

Agus Salim di tahun 1945 bisa jadi lanjutan dari tahun belasan, paling tidak 

terlihat pada tahun 1919. 

Sikap yang tetap dalam menyoroti perbedaan agama dapat ditinjau ketika 

Haji Agus Salim berceramah di Universitas Cornell Amerika  pada tahun 1953. Di 

depan forum kuliah yang mayoritas non Islam Haji Agus Salim menjelaskan 

Islam tanpa menyinggung pihak non Islam. Haji Agus Salim memperkenalkan 

Islam dengan menaikkan Islam bukan dengan menurunkan atau menjatuhkan 

agama lain. Ceramah Haji Agus Salim bertolak dari suatu ayat yang menyatakan 

bahwa Al-Quran mengakui segala Nabi dan kitab-kitab yang diturunkan kereka: 

“Kami akui kitab Taurat” dan seterusnya. Maka pada saat ada pertanyaan kenapa 

terjadi pengulangan di dalam kitab itu. Haji Agus Salim menjawab sebagai 

berikut: 

Al-Quran bukan buku saintifik, tetapi tentang apa yang Tuhan mau, 
bukankah kalian harus mengulang-ulang seperti mendengar radio untuk 
memahami suatu masalah. Jadi jangan kalian menganggap bahwa Al-Quran 
sejajar dengan ilmu Einsten (Emil Salim, 2004:51). 
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Sikap Haji Agus Salim pada sisi ini (moderat dan sosialis), dengan kata lain 

relatif terlihat tetap hingga Haji Agus Salim meninggal dunia. Adapun sikap 

apresiatif terhadap sosialis Islam terekam oleh Muhammad Hatta bahwa Haji 

Agus Salim secara serius menyatakan : 

….bagi kaum intelektual muslim yang mempelajari ilmu-ilmu sosial harus 
memperlihatkan kepada umat (Islam) segi kajian sosialisme dalam Islam. 
Sebab ulama-ulama kita didikan langgar yang pengetahuannya berat sebelah 
itu tidak akan sanggup menelaah segi kemasyarakatan dalam Islam karena itu 
mereka cenderung mengutamakan segi fiqih dan ibadah dalam arti sempit. 
(Ismail, 1984:232) 

 
 

c. Sosialisme, Rasionalisme, Nasionalisme, Marxisme, Kapitalisme, 

Imperialisme dan Islam dalam pandangan Haji Agus Salim 

 
Sebagai seorang pemikir yang dituntut untuk turut menanggapi isu-isu yang 

aktual Haji Agus Salim sering ditemui oleh berbagai kalangan intelektual untuk 

keperluan menghadapi masalah-masalah besar. Pertengahan Februari 1920, 

Muhammad Hatta bersama Bahder Djohan dan Amir menemui Haji Agus Salim 

untuk maksud tersebut. Isu-isu tentang sosialisme dan kapitalisme serta 

bagaimana hubungan kedua isme tersebut dengan Islam, menjadi inti pembicaraan 

mereka. Amir mengajukan pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana 

menyesuaikan kapitalisme dengan Islam sebab sosialisme yang didirikan Karl 

Marx bersifat materialisme anti Tuhan?” jawaban Haji Agus Salim sebagaimana 

yang dilaporkan Muhammad Hatta (dalam Kompas, 2004:54) adalah sebagai 

berikut : 

Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Tuhan mengembangkan Islam di 
atas dunia ini sudah 12 abad lebih dulu dari Marx mengajarkan sosialisme. 
Perkataan sosialisme baru didapat dalam abad ke-19. Sosialisme Marx anti-
tuhan. Namun tujuan yang hendak dicapai masyarakat yang berdasarkan sama 
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rasa sama rata yang bebas dari kemiskinan sudah lebih dahulu dibentangkan 
dalam Islam, agama Allah yang disampaikan Nabi Muhammad kepada umat 
manusia (Hatta dalam Kompas, 2004:54) 

 
Pernyataan di atas menunjukkan kesan bahwa Haji Agus Salim khawatir 

dengan isme-isme yang bersumber pada pemikiran filsafat Barat semata. Sebab di 

dalam faham tersebut terdapat suatu kelemahan fundamental yang tak sejalan 

dengan Islam. Asas sama rasa-sama rata yang dimaksudkan di atas menurut Haji 

Agus Salim hukan hanya dalam usaha membebaskan manusia dari kemiskinan, 

tapi lebih dari itu asas tersebut memang menjadi ketetapan yang mendasar bagi 

persamaan derajat semua manusia menurut Islam dalam pandangan Tuhan (Salim, 

1923:5). Haji Agus Salim menolak paham Kapitalis, yaitu paham persaingan yang 

didasari suatu tujuan untuk meraih keuntungan yang sebanyak mungkin bagi 

mereka yang bermodal besar dan memiliki kekuasaan. Haji Agus Salim 

menawarkan sebuah alternatif bagi persoalan ini yang diharapkan sebagai 

pengganti sistem tersebut, yakni dengan sebuah sistem persaudaraan atau 

kebersamaan yang mengajarkan bahwa semua pihak akan ikut menikmati 

kebahagiaan, sebagai contoh bagi yang bermodal besar harus membantu yang 

bermodal lemah atau tidak mampu. Haji Agus Salim menegaskan bahwa tujuan 

Islam adalah persamaan manusia, keadilan yang sempurna dan ikhtiar serta usaha 

bersama untuk meraih kebajikan bersama (Suhatno, 1995:43). 

 
Di lain kesempatan ketika Bung Hatta bersama Bahder Djohan, Amir dan 

beberapa pemuda pelajar lain berkunjung lagi ke rumah Haji Agus Salim, maka 

terjadi pembicaraan mengenai soal ekonomi, dikaitkan dengan imperialisme dan 

kolonialisme Belanda di Indonesia. Haji Agus Salim menegaskan bahwa sistem 
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ekonomi yang berkembang dewasa itu adalah sistem ekonomi Barat yang 

bersumber dari filsafat materialisme yang berakibat melahirkan pihak masyarakat 

ekonomi lemah, dan penjejahan Belanda atas Indonesia, berdasar pada 

kapitalisme, oleh sebab itu Haji Agus Salim mengatakan:”…Kapitalisme jangan 

kita bantu, melainkan harus kita hancurkan. Kapitalisme-lah yang menjadi dasar 

penjajahan Belanda di sini (Suhatno, 1995:44). 

Haji Agus Salim menawarkan sosialisme Islam yang berdasarkan Al-

Quran–Al-Hadist (Firman Allah dan Sabda Nabi Muhammad SAW) yaitu 

sebagaimana diungkapkan HOS. Cokroaminoto, yakni dalam Surat Al-Baqarah 

ayat 213 yang inti dari kandungan ayat tersebut adalah bahwa prikemanusiaan 

menjadi satu persatuan, sedangkan sabda Nabi Muhammad SAW : “Allah itu 

hanya satu saja dan yang menjadi asal sekalian manusia, dan mereka punya agama 

hanyalah satu juga (Noer, 1984:140). Lebih  lanjut Haji Agus Salim menyatakan 

sebagai berikut : 

Sekalian anak Adam itu ialah anggotanya satu badan yang beraturan, 
karena mereka itu telah dijadikan daripada satu asal. Apabila salah satu 
anggotanya mendapat sakit maka kesakitannya itu menjadikan rusak 
teraturnya segenap badan (organisme)… (Suhatno, 1995:44). 

 
Demikianlah dari catatan di atas dapat dikatakan bahwa Haji Agus Salim 

secara tegas menolak konsep-konsep kapitalisme, komunisme (sosialisme Marxis) 

juga nasionalisme sekuler. Menurut Haji Agus Salim semua itu bersumber dari 

paham materialisme yang dianut oleh dunia Barat, dalam rangka mengganti 

kesetiaan tertinggi bukan pada ajaran agama, melainkan kepada bangsa yang 

dihubungkan dengan persamaan klas, wilayah, sejarah maupun persamaan agama. 
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Pada tanggal 19 Januari tahun 1923 dalam tulisan khutbah jum’at yang 

berjudul “Sama Rasa Sama Rata”,di majalah Doenia Islam, No 3 Hal. 5-6, Haji 

Agus Salim pernah menyatakan bahwa Islam itu senantiasa mengutamakan 

kesentosaan dan kebahagiaan manusia. Maka salah satu dasar untuk mencapai 

keutamaan ini adalah dengan asas persamaan. Berikut paparan Haji Agus Salim:  

 

….bahwa asas persamaanlah sesuatu asas yang terpenting akan mencapaikan 
kepenuhan nikmat yang dijanjikan di dalam firman Allah SWT (S. Al-Maidah 
ayat 3) …. persamaan yang bukan hanya namanya saja, melainkan persamaan 
yang sesungguhnya, menjadi dasar sama rasa dan sama rata, yang 
sesungguhnya. Persamaan bukan yang menjadikan satu rupa, sehingga segala 
bangsa mesti menjadi tiruan sesuatu bangsa, yang kebetulan sedang termuka 
di mata orang dunia pada satu masa, atau sehingga menjadi serupa dengan 
laki-laki, melainkan persamaan derajat penganggapan, menyamakan 
kebahagiaan rasa dan kesetosaan hidup kepada segala manusia yang dijadikan 
Allah..(Salim, 1923:6). 
 

Dicermati dari butir-butir pernyataan di atas tersirat bahwa konsep yang 

ditawarkan Haji Agus Salim adalah faham persamaan berdasarkan sumber Islam, 

gagasan ini yang terutama membidik keberadaan sosialisme, kapitalisme, 

imperialisme dan nasionalisme. Dapat cermati pula bahwa sama rata dan sama 

rasa menurut Haji Agus Salim adalah suatu konsep persamaan derajat dari Tuhan, 

berbeda dengan sama rata-sama rasa yang digagas kaum komunis yang atheis. 

Menurut penulis bahwa Haji Agus Salim harus pula memaparkan firman 

Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14 yang menjelaskan tentang orang 

yang berderajat tinggi (menurut Allah) adalah orang yang bertaqwa (“Inna 

akromakum indallahi atqakum”) jadi bukan hanya dari acuan hadist saja. 

Kemudian ada sedikit tambahan yang mungkin bisa terpikirkan oleh Haji Agus 

Salim berkaitan dengan system ekonomi di atas dihubungkan dengan pandangan 
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Islam, yakni bahwa Islam sangat menghargai hak milik pribadi di samping milik 

kolektif. Bukankah keberadaan hak untuk mewariskan harta, hak untuk jual beli, 

dibolehkan meminjam, berhutang, bergadai, larangan mencuri dan larangan 

memakai barang orang lain tanpa izin dan lain-lain, menjadi bukti pengakuan 

Islam terhadap milik pribadi?  Begitupun Islam sangat memperhatikan segi-segi 

sosialisme dalam perikehidupan manusia, terlebih keberadaan konsep zakat 

menjadi salah satu rukun Islam yang wajib di keluarkan bagi orang yang telah 

nishab (sampai batas-batas jumlah harta yang harus dikelaurkan zakatnya), selain  

itu Islam sangat menganjurkan pengeluaran infaq dan sodaqoh. Maka dengan 

demikian sosialisme yang dimaksud bukan berarti menghilangkan sama sekali hak 

pribadi, melainkan Islam sama-sama memberikan semua hak pada pribadi dan 

juga hak kolektif. 

Gambaran di atas menunjukan betapa Islam disamping sangat mengakui 

hak pribadi juga menuntut pribadi-pribadi tersebut untuk memenuhi kewajiban 

atas diri sendiri dan diri orang lain/lingkungan. Konsep seperti ini barangkali yang 

dimaksud Haji Agus Salim bahwa Islam yang diturunkan Allah tidak akan 

bertentangan dengan hukum alam. Karena hukum alam dan manusia adalah 

ciptaan-Nya, maka aturan-aturan-Nya pasti akan berkesesuaian satu sama lain 

(Salim, 1923:5) 

Gagasan nasionalisme-patriotisme sekuler yang dilawan Haji Agus Salim 

dapat dicermati dari perdebatan yang bersangkutan dengan Soekarno dalam harian 

Fadjar Asia sekitar bulan Juli–Agustus 1928. Perdebatan ini muncul disebabkan 

olen sudut pandang kedua tokoh yang berbeda untuk memaknai konsep cinta 

bangsa dan tanah air. Menurut Soekarno bahwa mencintai tanah air tempat 
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kelahiran, merupakan suatu keharusan karena tanah air adalah “Ibu Pertiwi” yang 

melahirkan dan menghidupi rakyat dengan kekayaannya (Fadjar Asia, 18 Agustus 

1928:1). Hal ini yang diingatkan Haji Aggus Salim bahwa cinta bangsa yang 

berlebihan akan menimbulkan organsi yang berlebih pula sehingga bisa menjadi 

sebab tindakan yang merendahkan bangsa dan tanah air yang lain, sebagaiman 

yang terjadi di Prancis, Austria, Prusia, Jerman dll, oleh karena itu mencintai 

tanah air dan bangsa harus berdasar cinta pada Allah, atau dengan kata lain lillahi 

ta’ala (karena Allah Yang Maha Tinggi) (Fadjar Asia, 20 Agustus 1928:5). 

 
 

d. Rasionalisme dalam sorotan Haji Agus Salim  

 
Pikiran adalah salah satu senjata seorang cendekiawan yang dipergunakan 

untuk  menjelaskan sesuatu sehingga dapat diterima oleh pikiran orang lain. Haji 

Agus Salim termasuk seorang manusia yang mempunyai kekuatan lewat pikiran 

dan ketajaman nalar, terutama kentara ketika yang bersangkutan berlogika. Haji 

Agus Salim cenderung banyak menggunakan pikiran rasional ketika menjelaskan 

materi keIslaman. Barangakali ini tak heran terjadi pada seorang berlatar belakang 

didikan Barat yang sangat mengutamakan segi rasionalitas dalam berpikir. Butiran 

pemikiran yang bercorak rasional inilah yang menjadi ciri yang dimiliki Haji 

Agus Salim, bagi sebagian orang (Abdullah, 1984:211). 

Warna atau corak pemikiran yang beraliran rasionalis Islam tersebut bila 

dicermati bisa terdapat benang merah dengan apa yang diungkapkan Deliar Noer 

(1996:4) antara lain disebutkan : 

…rasionalisme Islam timbul sebagai akibat dari perbenturan kulturil antara 
ajaran agama Islam dengan kebudayaan dan peradaban barat …Pada dasarnya 
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rasionalisme Islam merupakan wujud dari kecenderungan untuk menafsirkan 
Islam dalam pengertian-pengertian modern. Pada tahap pertama mereka 
menyataka bahwa Islam tidak bertentangan dengan kemajuan itu sendiri. Pada 
tahap kedua menyatakan bahwa Islam adalah perwujudan dari kemajuan itu 
dalam bentuk tertinggi dan tersempurna (Noer, 1996:4)   
 

Uraian di atas barangkali sesuai dengan yang dikatakan Mukti Ali (dalam 

Mochtar, 1984:104) dalam buku “Islam dan Modernisme” yaitu bahwa seorang 

modernis Muslim yang mempunyai pikiran berada di jalur “Liberalisme Islam” 

bila sedang menilai sesuatu, maka akal akan ditempatkan sebagai batas terakhir. 

Ini berarti bahwa untuk memahami suatu masalah maka akal digunakan sebagai 

alat untuk menyelidiki dan menganalisis, kemudian dikembalikan kepada ajaran 

Al-Quran-Al-Hadist. Salah satu butir pemikiran Haji Agus Salim yang berkaitan 

dengan hal ini dapat disimak dalam pernyataan sebagai berikut : 

…sikap taklid buta tanpa menghiraukan kedudukan akal sebagai 
pembanding antara ajaran Quran Dan realitas yang mengitari diri baik itu 
membandingkan dengan kemajuan yang telah dicapai oleh Barat maupun 
membandingkan dengan kenyataan hidup disekitarnya yang menjadi ciri 
masyarakat Islam hampir di mana-mana. (Ismail 1984:233) 

 

Di tengah kecenderungan perkembangan para pemikir Islam menolak 

pandangan-pandangan non-Islam atau membagi dunia menjadi dua (Islam dan 

non Islam) di sekitar awal tahun 1950-an, Haji Agus Salim melontarkan gagasan 

yang mencerminkan pikiran rasional. Salah satu contoh dalam soal 

memperlakukan orang yang sudah meninggal dunia, dia berpendapat bahwa 

proses kembali mayat ke tanah itu diperpendek dalam dapur pembakaran listrik 

krematorium (Sularto, 2004:49). 
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Aliran rasionalis Islam yang terpancar dari pikiran Haji Agus Salim, 

ternyata dalam hal tertentu mengandung pula pengakuan bahwa akal mempunyai 

batasan bila dihadapkan pada kekuasaan Tuhan yang tak terbatas. Hal ini dapat di 

cermati dalam paparan Haji Agus Salim tentang isra dan mi’raj. Sebagaimana 

diungkapkan HAMKA (1984:260). Dalam penjelasan tersebut HAMKA 

menyimpulkan bahwa mazhab yang Haji Agus Salim pakai adalah mazhab paham 

salaf yakni tidak mempersoalkan Nabi Muhammad telah mi’raj (mengarungi 

langit) jiwa dan raga atau salah satu bagian saja. Haji Agus Salim hanya yakin 

dengan sungguh-sungguh bahwa Nabi Muhammad telah mi’raj. Bagi Allah tidak 

ada sesuatu yang tak mungkin, lanjut Haji Agus Salim, karena Dia Maha Kuasa: 

Maa qadarullaha haqqa qadrihi (manusia tak dapat menaksir Allah menurut 

taksirannya yang tepat). Manusia terlalu kecil untuk membicarakan kekuasaan 

Allah yang tiada terbatas, tegas Haji Agus Salim. Di bagian lain Haji Agus Salim 

mengatakan sebagai berikut: ”Islam bukanlah agama yang statis tetapi dinamis. 

Tidak beku tapi bisa mengikuti zaman. Dasar agama Islam tidak boleh berubah, 

tapi pelaksanaan dalam masyarakat harus disertai dengan kemajuan jaman” 

(Suhatno, 1995:22). 

Ada hal yang sangat penting berkaitan dengan acuan gagasan Haji Agus 

Salim ketika meramu ide-ide senantiasa berpijak kepada sumber-sumber yang 

dapat diandalkan menurut ukuran orang Islam. Seperti mengambil kitab-kitab 

standar sebagai referensi yaitu yang dikenal dengan nama kitab kuning, disamping 

pula buku-buku Barat. Seperti tertuang dalam salah satu pernyataan Haji Agus 

Salim sebagai berikut : 
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Saya membaca kembali Quran, saya belajar banyak sejarah Islam .. saya 
baca buku pembinaan Hukum Islam. Dengan demikian sayapun masuk ke 
dalam literatur Islam yang ortodoks maupun yang resmi …Saya gunakan 
beberapa banyak hadist yang disebutkan di dalam tafsir Al-Hafiz Kazhir dan di 
dalam Ma’alim al-tanzil karangan Imam Al-Baghawi tafsir Al-Chazin, kitab 
Sira Ibnu Hissyam … Tafsir Ibnu Jarir al-Tabari dalam dalail Al-Nubuna 
karangan Al-Baghaqi dan kitab-kitab Ima Muhammad Abdu Rachman bin Abi 
Hasim, Hafiz Abdul Qasim Al-Tabari, Al-Hakim Abu Abdillah  dan lain 
sebagainya (Suhatno, 1995:31). 

 
 
 
3. Politik dan Hukum dalam Pandangan Islamis Haji Agus Salim 

 
Dalam majalah Kebudayaan tahun 1953 Haji Agus Salim (dalam Mardanas, 

1972:40) menyatakan bahwa di dalam politik negara hukum, asas persamaan 

mencegah keberadaan pemerintahan diktator yang sewenang-wenang. Haji Agus 

Salim kemudian menuturkan bahwa di dalam pemerintahan Islam mengakui  

bentuk pemerintahan raja (Monarchi) atau bentuk pemerintahan republik, namun 

apapun bentuk dari pemerintahan tersebut yang terpenting harus sama-sama 

menjunjung tinggi hukum-hukum Allah (Al-Quran). Raja tak boleh sewenang-

wenang mengeluarkan keputusan dengan kemauan sendiri tanpa ada dasar yang 

jelas dari Al-Quran-Al-Hadist. Di sinilah letak pengertian raja yang tidak boleh 

menjadi aristokrasi (memihak keluarga) sebagai kesultanan satu-satunya yang 

berhak memerintah, juga tak boleh oligarkis yakni hanya menurut kesewenangan 

pendapat golongan tertentu saja (Salim dalam Mardanas, 1972:40) 

Pemerintah kerakyatan demokrasi ditanggapi oleh Haji Agus Salim (dalam 

Mardanas, 1972:41), jangan sampai menjadi mobokrasi yakni suatu pemerintahan 

yang sewenang-wenang menurut keinginan orang banyak atas dasar kuantitas 

saja, kemudian ditimpakan pada golongan yang minoritas. Jadi apapun bentuk 
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dari suatu pemerintahan tetap harus tunduk dan mengikuti hukum-hukum Tuhan 

walaupun suara rakyat banyak menolak.  

Konsistensi Haji Agus Salim dalam gagasan dan aplikasi dalam konteks 

berdemokrasi ini diperlihatkan Emil Salim (2004:51) yakni Haji Agus Salim 

menolak permintaan pemimpin Kongres Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), 

pada bulan Maret 1950 agar mau dijadikan ketua umum partai. Alasan penolakan 

tersebut diakui Haji Agus Salim karena merasa ngeri menyaksikan partai politik 

menggunakan jumlah anggota untuk memperoleh kursi di kabinet.  

Partai-partai menuntut bagian dalam kabinet tanpa memandang kecakapan 

dan pengalaman kader mereka. Tuntutan itu sering disertai dengan dominasi, rapat 

raksasa atau tekanan politik lain. Jadi keberatan Haji Agus Salim adalah mengapa 

tuntutan partai ditekankan kepada kuantitas anggota, bukan usaha menaikkan 

kualitas anggota. Haji Agus Salim mengaku tidak melihat pengurus partai 

mendidik ranting, pemimpin cabang, atau pemimpin daerah. Kuantitas anggota 

bagi pemimpin partai seolah menjadi alat untuk merebut jabatan politik. Haji 

Agus Salim tidak setuju dengan semua itu karena dengan demikian rakyat tidak 

jelas mau diapakan dan demokrasi mau dikemanakan (Emil Salim, 2004:51). 

Alasan penolakan yang lain yakni berkaitan dengan faham keIslaman Haji 

Agus Salim yang bisa disebut inklusif. Menurut penilaian Emil Salim (Kompas, 

21 Agustus 2004 halaman 51), meski sebagian besar rakyat Indonesia memeluk 

agama Islam, bagi Haji Agus Salim tidak perlu semua partai bernama Islam. 

Sebab telah terbukti kebanyakan anggota masyarakat Islam yang masuk partai 

non-Islam tetap berpegang kepada keyakinan agama mereka. Atas pertimbangan 

itulah barangkali Haji Agus Salim merasa lebih tepat berada di luar struktur 
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kehidupan partai, supaya lebih leluasa mengusahakan pencerahan masyarakat 

lewat pemahaman Islam dan pengembangan kehidupan demokrasi bangsa. Hal ini 

seperti juga pernah dilakukan Haji Agus Salim ketika dipisahkan dari PSII hingga 

membentuk partai Penyadar di tahun 1936, dengan misi menyadarkan umat 

manusia berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasul dan memberdayakan 

kelompok masyarakat untuk membangkitkan kemampuan melalui Persatuan 

Pedagang Pasar, Persatuan Sopir Oplet, Perkumpulan Buruh Batik, dan lain-lain 

tanpa mencantumkan nama Islam di papan nama partai dan perkumpulan tersebut. 

Penulis lebih setuju pada alasan Haji Agus Salim yang pertama karena hal 

itu lebih sesuai dengan pernyataan dia sendiri yang termuat dalam majalah 

Daulah Islamiyah, No. 4 tahun I Edisi April 1957. Haji Agus Salim menyatakan 

hal tersebut pada Tamar Jaya bahwa waktu Masyumi mula-mula didirikan, Haji 

Agus Salim adalah Masyumi, kemudian Masyumi pecah karena PSII keluar dari 

partai tersebut, kemudian Haji Agus Salim mau ditarik menjadi PSII. Bagi Haji 

Agus Salim kedua partai itu sama saja, sebab sama-sama berdasar Islam. Tetapi 

praktek-praktek dewasa itu yang dilakukan baik oleh Masyumi maupun PSII, 

sama sekali tidak dapat diikuti lagi, oleh karena itu Haji Agus Salim menyatakan 

tidak berpartai saja (Saidi, 1984:251). Maksud Haji Agus Salim menyebut tentang 

“praktek-praktek politik” yang tak dapat diikuti adalah persoalan perilaku politik 

(political bevaviour) dan etika politik. Sebagaimana dipaparkan oleh yang 

bersangkutan dalam alasan pertama di atas. Soal perilaku dan etika di sini 

sangatlah substansial bagi seorang cendekiawan, maka kedua substansi tersebut 

yang berusaha di tampilkan Haji Agus Salim. 
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a. Pan  Islamisme  

 
Ada kalangan memandang bahwa Agus Salim pernah memiliki gagasan dan 

usaha untuk menuju pada Pan Islamisme yaitu faham yang mencita-citakan umat 

Islam seluruh dunia berada pada satu kesatuan di bawah satu pemerintahan Islam. 

Kalangan yang menganggap demikian antara lain menurut Suhatno (1995:66) 

bahwa Haji Agus Salim beserta Tjokroaminoto telah melahirkan gagasan gerakan 

Pan Islamisme yang terwujud dalam Muktamar Alam Islam Hindi Syariqiyyah 

disingkat MAIHS (Konggres Persatuan Islam Hindia) yang memiliki hubungan 

dengan Muktamar Alam Islami (Konggres Dunia Islam) yang berpusat di Mekkah, 

Tetapi usaha tersebut beberapa waktu kemudian tenggelam dari kehidupan 

pergerakan umat Islam Indonesia. Antara lain karena timbul ketidakserasian 

hubungan antara tokoh-tokoh pergerakan dewasa itu. Seperti persoalan pribadi, 

khilafiyah, serta sikap yang dianut masing-masing organisasi politik dan sosial 

dengan karakteristik masing-masing. 

Jejak semangat Haji Agus Salim dalam menunjukkan cita-cita Pan 

Islamisme itu penulis temukan pada majalah Pedoman Masyarakat No. 1 tahun 

ke-V, tanggal 4 Januari 1939. Dalam artikel tersebut Haji Agus Salim menanggapi 

persoalan Yahudi dan Palestina sebagaimana berikut: 

…Memang seharusnyalah umat Islam Indonesia mempersatukan pula 
suaranya berkenaan dengan hal itu dan menyebuahkan usaha dan daya-upaya, 
jika ada yang dapat dilakukan, untuk membuktikan persatuan hatinya dan 
pengakuannya akan perhatiannya dengan umat Islam tiap-tiap bangsa dalam 
seluruh dunia, seperti yang sudah terdengar suaranya di dalam kongres Pan 
Islam di Mesir belum lama ini dan terdengar pula suara dari tiap-tiap negeri 
Islam. Akan tetapi Indonesia belum lagi menghimpunkan suaranya menyekutu 
sikap dan gerak alam dan umat Islam sedunia (Salim, 1939:2). 
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Di dalam pembahasan lebih lanjut Haji Agus Salim seperti hendak 

mengungkapkan (dengan menampilkan sejarah persolan tersebut) bahwa konflik 

Yahudi dengan Arab (Islam) di Palestina adalah bermula dari masalah politik 

kekusaaan semata. Karena perang Inggris dan sekutu melawan Turki hingga 

menguasai Palestina dan tahun 1918 itu, tidaklah bisa dianggap perang atas nama 

agama. Haji Agus Salim beralasan bahwa Turki dalam perang tersebut bersekutu 

dengan Jerman dan Austria (yang notabene negara-negara non Islam) sedang dari 

pihak tentara Inggris pun terdapat orang-orang Senegal, Sudan, Maghribi dan 

India yang beragama Islam. Demikianlah, kenyataan-kenyataan tersebut 

berpangkal pada pertarungan kebangsaan, karena andaikan perang tersebut atas 

dasar agama, maka Turki tidak akan bersekutu dengan Jerman dan Austria (dalam 

Perang Dunia I) dan raja Husein sebagai penguasa Hijaz (Arab Saudi) tidak akan 

melepaskan diri dari kekuasaan Turki (Salim, 1937: 410). 

Menurut Haji Agus Salim walaupun kenyataan sejarah seperti itu, bukan 

berarti umat Islam Indonesia hanya berpangku tangan saja. Justru karena 

persoalan ketidakadilan Ingris bersikap semena-mena terhadap warga muslim 

Palestina dengan mendatangkan kaum zionis, maka umat Islam di seluruh dunia 

harus bangkit menentang, karena umat Islam tidaklah terbatasi oleh bangsa dan 

negara sebagaimana penuturan beliau  pada saat berceramah di pertemuan The 

Indonesia Pakistan Culural Association (Asosiasi Kebudayaan Indonesia 

Pakistan)  tanggal 9 Desember 1953 sebagai berikut: “Karena menurut paham 

saya agama tidaklah terhenti pada tapal batas negara, atau perbatasan kebangsaan” 

(Salim dalan Tanzil, 1984:447), namun bila dicermati lagi tulisan Haji Agus 

Salim yang menyinggung tentang kebangsaan dan cinta tanah air maka dia 
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mengartikan “wathan” (dalam hadist nabi “Hubbul Wathan minal imani” artinya 

cinta tanah air sebagian dari iman) adalah tanah air suatu bangsa dan negara 

(Salim dalam Tanzil, 1984:139). Tidaklah disebutkan tanah air muslimin di 

seluruh dunia. Bertolak dari sejumlah pemaparan beliau inilah penulis hanya bisa 

menyimpulkan dengan asumsi bahasa gagasan Pan Islamisme Haji Agus Salim 

belum mencapi pada konsep politik Pan Islam secara sistematis dan terstruktur. 

Haji Agus Salim hanya baru merilis wacana umum persatuan umat Islam dalam 

bentuk ikatan akidah (keyakinan) dan solidaritas. 

Pendapat Haji Agus Salim tentang Pan Islam yang berkaitan erat dengan 

sistem kekhalifahan dipaparkan dengan panjang lebar dalam artikel majalah 

Pedoman Masyarakat edisi Rabu 4 Januari 1939 hal.102, yang berjudul “Khalifah 

dan ‘Alam Islam”. Di antara butir pokok tulisan tersebut terdapat bahwa sistem 

kekhalifahan Islam sudah merupakan cerita lama. Adapun fakta historis 

keberadaan khalifah dalam dunia Islam, itu merupakan sebuah pilihan dari 

masalah khilafiah (perbedaan faham). Di antara perbedaan tersebut adalah karena 

ada alasan bahwa kedudukan Muhammad SAW tidak dapat diganti karena dalam 

Al-Qur’an posisi Muhammad SAW adalah sebagai Nabi dan Rasul penutup. 

Alasan kedua adalah bahwa  di jaman Rasulullah SAW, beberapa kerajaan yang 

sudah tunduk dan masuk Islam tidak secara otomatis berada di bawah kekuasaan 

Rasul, (dalam hal kewenangan pemerintahan dan urusan politik) raja tersebut 

tetap sebagaimana semula yakni  pemimpin bagi rakyat yang bersangkutan 

(Salim, 1939:102).  
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Ketiga, Haji Agus Salim menyatakan bahwa pengangkatan Abu Bakar 

sebagai khalifah dikarenakan ada kepentingan praktis, berkaitan dengan persatuan 

bangsa Arab (yang semula terpecah-pecah), kemudian setelah rasul meninggal, 

keadaan tersebut harus teruskan oleh suatu kepemimpinan lanjutan, bagi bangsa 

Arab yang telah bersatu tersebut. Maksud Haji Agus Salim bahwa persatuan umat 

Islam di seluruh dunia yang utama adalah persatuan dalam ikatan keyakinan yang 

sama-sama tunduk pada perintah Allah dan Rasul yang satu, sebagaimana yang 

tertuang dalam pernyataan sebagai berikut: 

.... tidak ada sesuatu apa di dalam segala kejadian (pergantian khalifah Islam 
dalam sejarah) itu, yang boleh dikatakan dengan tegas menghubungkan agama 
dengan urusan khalifah, melainkan nyata sekali urusan khalifah itu semata-
mata urusan negara dan urusan kekuasaan semata-mata. Maka umat Islam 
harus tumbuh dan diperteguh antara bangsa-bangsa Islam satu dengan lain, 
dan tidak bergantung kepada persatuan kerajaan Islam di bawah perintah 
seorang khalifah... Islam membawa perintah : “Tunduk kepada perintah Allah 
dan tunduk kepada perintah pesuruh-Nya dan orang-orang yang beroleh 
kekuasaan pemerintahan dari pada kamu” ... Perintah inilah yang mengandung 
hikmah persatuan hukum dan aturan untuk umat Islam dalam seluruh dunia, 
inilah tujuan yang dicari dan harus dicapai. Itulah azas persatuan yang teguh, 
yang tidak disangkutkan kepada raja-raja berebut kekuasan dan kemegahan.    
(Salim, 1939: 103) 

 
 
 

  b. Perang dan Jihad dalam sorotan Haji Agus Salim 

 
Jihad dibahas H. Agus Salim dalam ceramah XXVI di Universitas Cornell 

AS (Rahman, 2004:48). Di kalangan orang Barat, jihad selalu diasosiasikan 

dengan terorisme. Terdapat latar belakang historis di balik anggapan ini, antara 

lain  bahwa hanya sistem budaya Islam-lah satu-satunya yang pernah hampir 

mengalahkan Eropa sama sekali. Di abad pertengahan kekuasan Eropa hanya 

tinggal di tengah, sementara sebelah barat Eropa yaitu sepanjang semenanjung 
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Liberia (meliputi Spanyol dan Portugis) ada ditangan orang Islam dan sebagian 

dari Eropa Timur juga berada dalam kekuasan orang Islam (Depag, 1998:43). 

Karena itu, dalam proses yang berjalan ratusan tahun tumbuh suatu gambaran 

yang sangat negatif di kalangan orang-orang Barat mengenai Islam, seakan-akan 

Islam mewakili suatu kekuatan jahat. Sehingga terdapat sebuah anggapan bahwa 

Nabi Muhammad sebagai Dajjal yang anti Kristus (Rahman, 2004:49). Di dalam 

suasana psikologis sepert ini, yang masih terasa sampai baru-baru ini, memang 

menarik bahwa Haji Agus Salim memberikan sebagian besar perkuliahan di 

Universitas Cornell mengenai sejarah Nabi Muhammad dengan ilustrasi berbagai 

ajaran Islam dan itu terjadi di tahun 1954. Karena itu sampai sekarang pikiran-

pikiran mengenai nilai-nilai yang bagi orang Islam sangat positif, menjadi negatif 

dalam pikiran orang Barat. Salah satu nilai itu ialah jihad. Dalam ceramah 

tersebut  Haji Agus Salim memberikan penjelasan mendalam, sekaligus 

mengkritik pengertian stereotip tentang jihad (Rachman, 2004:49). 

Bila merujuk kepada Al-Qur’an, menurut Haji Agus Salim jihad tidak hanya 

berarti perjuangan yang bersifat fisik, namun ada tiga kata yang satu rumpun 

dengan kata jihad. Pertama Juhd-un yang lebih mengarah kepada pengertian kerja 

keras, yakni kerja keras untuk membela kebenaran, yang dalam proses sejarah 

kemudian lebih banyak mengandung pengertian kerja keras dalam arti fisik, lalu 

berkembang menjadi perang. Kata kedua yang serumpun dengan jihad adalah 

Ijtihad yang lebih merujuk kepada kesungguhan dari segi pemikiran atau 

intelektualitas. Istilah ijtihad tidak ditemukan dalam Al-Quran, tetapi ditemukan 

di dalam Al-hadist. Meskipun demikian, banyak sekali firman-firman Allah dalam 

Al-Quran yang mengarah kepada dorongan agar orang melakukan ijtihad, yakni 
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kerja keras dari segi pemikiran atau intelektualitas untuk memecahkan persoalan. 

Hal ini sangat ditekankan Haji Agus Salim dalam ceramah XXVIII (Rachman, 

2004:50). 

Menurut Haji Agus Salim, ijtihad merupakan satu etos yang sangat kuat 

dalam agama Islam, dan dikaitkan dalam sebuah hadist yang sangat populer yaitu; 

“Barangsiapa berijtihad dan menghasilkan kesimpulan yang benar maka dia 

mendapatkan dua pahala, sedangkan kalau kesimpulannya keliru dia masih dapat 

satu pahala” (H.R Bukhori-Muslim). Karena itu ijtihad yang tulus tidak 

mengandung resiko, tegas Haji Agus Salim. Kata ketiga yang masih seakar 

dengan jihad ialah mujahadah yang lebih mengarah kepada spiritual exercise 

(pengalaman spiritual), yang merupakan olah rohani yang sungguh-sungguh. Hal 

ini biasa dilakukan oleh kalangan sufi (Rachman, 2004:50). 

Menurut Budhy Munawar Rachman (2004:51) Haji Agus Salim lebih setuju 

memaknai jihad sebagai kerja keras untuk membela kebenaran. Sebab jihad 

merupakan pertahanan diri dan pembelaan diri, bukan untuk agresi atau 

menyerang. Kalau dipulangkan pada makna asal dalam sebuah hadist yang dikutip  

Haji Agus Salim, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika pulang dari perang 

bersabda, “Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad besar”, ini berarti 

bahwa Jihad fisik oleh Nabi disebut jihad kecil karena mudah dibedakan antara 

kawan dan lawan, akan tetapi jihad melawan diri sendiri, yaitu melawan hawa 

nafsu, disebut jihad besar karena sulit sekali mengenali siapa lawan kita dalam 

diri kita sendiri, karena kita menyatu dengan kepentingan kita sendiri, demikian 

paparan Haji Agus Salim.  
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Menurut hemat penulis bahwa dalam memaknai sabda Nabi Muhammad 

SAW tersebut harus benar-benar cermat, karena bagaimana mungkin bisa 

menyebut perang fisik adalah jihad kecil, bila sebelum berangkat perang orang 

harus bisa mengalahkan nafsu terlebih dahulu seperti meninggalkan rumah, harta, 

keluarga dan merelakan tubuh menderita, bukankah kalau tidak sanggup 

melakukan itu semua maka perang fisik tidak akan terlaksana. Jadi dengan 

demikian perang melawan hawa nafsu dengan perang fisik merupkan dua hal 

yang tak bisa dipisahkan.  

Haji Agus Salim memaparkan sejarah Nabi Muhammad SAW yang 

mengandung berbagai kasus jihad ketika Nabi tersebut ikut terlibat sebagai 

komandan dalam berbagai peperangan. Di dalam pemaparan tersebut jelas sekali 

bahwa Nabi Muhammad melakukan semua pertempuran sebagai upaya untuk 

pertahanan diri, dan bukan agresi. Memang benar bahwa Makkah kemudian 

diserbu oleh kaum muslimin dan kemudian terjadi fath-u (pembebasan) Makkah 

(ceramah XXXI), namun itu terjadi karena permusuhan yang sudah lama, selama 

itu pula orang Makkah selalu menyerang Madinah. Begitu juga ekspedisi ke 

Khaibar yang digambarkan Haji  Agus Salim, dilakukan karena orang-orang 

Khaibar lebih dahulu berbuat sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Nabi, yaitu 

pengkhianatan (Rachman, 2004:51) .  

Bentuk jihad sebagai perang yang kemudian memang melekat sekali kepada 

istilah itu dimulai dengan pernyataan dari Tuhan bahwa orang-orang Islam 

sekarang diizinkan untuk berperang. Pernyataan itulah yang harus kita kaji dalam 

rangka memahami apa itu jihad. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran Surat 22 
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Ayat 38-40, yakni: “Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah 

beriman, sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi 

mengingkari nikmat”.  Di situ sudah ada warning (peringatan) kepada kelompok-

kelompok yang berkhianat dan agresi, jadi pernyataan bahwa Nabi Muhammad 

SAW diizinkan berperang dimulai dengan pola pikir seperti ini. Kemudian 

pernyatan Al-Quran tentang boleh berperang adalah: “Telah diizinkan berperang 

bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan 

diperlakukan tidak adil”. Inilah pernyataan Allah bahwa orang Islam boleh 

berperang. Sebelum turun ayat itu Nabi Muhammad SAW selalu berusaha 

menahan kaum muslimin agar tidak berperang, demikian pernyataan Haji Agus 

Salim (Rachman, 2004:51). 

Apa bukti bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil sehingga boleh 

berperang? Haji Agus Salim menunjukkan dalam firman Allah: “Mereka yang 

diusir dari negeri-negeri mereka.” Dalam kasus ini Nabi Muhammad SAW dan 

para sahabatnya diusir dari Makkah tanpa alasan yang benar, terlebih hanya 

karena mereka membuat pernyataan bahwa “Tuhan kami adalah Allah SWT.” 

Artinya, hanya karena masalah kepercayaan, tidak ada masalah ekonomi dan  

tidak ada masalah politik kekuasaan (Rachman, 2004:52). 

Satu hal yang menarik dari ceramah Haji Agus Salim, sehingga perlu 

rekonstruksi atau membangun kembali pengertian, ialah tentang bagaimana para 

sahabat dulu berperang. Sebagai contoh Abu bakar atau Umar Ibn Khatab setiap 

kali mengirim ekspedisi selalu berpesan bahwa kalau nanti mereka bertemu 

dengan orang tua, perempuan, anak-anak, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge 

dengan orang-orang yang sedang beribadat di situ, jangan sekali-kali diganggu. 
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Maka dari itu, orang Islam dulu tidak pernah menggunakan istilah penaklukan 

(qabr) akan tetapi pembebasan (fath), hal ini terutama yang ditekankan oleh Haji 

Agus Salim. Karena itu, dalam sejarah Islam tidak ada qabr-u Misr (penakulukan 

Mesir) tetapi fath-u Misr (pembebasan Mesir), yakni membebaskan suatu bangsa 

dari penganiayaan penguasa yang tidak adil serta memberikan kebebasan 

beragama (Rachman, 2004: 53). 

 
 

4. Pandangan Islamis Haji Agus Salim Terhadap Beberapa Masalah Sosial 

Masyarakat. 

 

a. Nikah dan Perempuan 

 
Membahas tentang persoalan dunia perempuan (jender feminisme, dll) 

terdapat nama R.A. Kartini yang dikukuhkan sebagai tokoh emasipasi Indonesia 

(oleh orang yang mengakui). Gagasan untuk menyetarakan hak perempuan dalam 

soal pendidikan dan peran dalam rumah rumah tangga, sudah umum menjadi ikon 

historis tokoh wanita ini. Lantas apa benang merah antara R.A. Kartini dan Haji 

Agus Salim dalam pembahasan ini? Paling tidak ada dua asumsi, yakni pertama 

secara pribadi R.A. Kartini bisa disebut memiliki rasa empati yang mendalam 

terhadap Haji Agus Salim sebagai kedua anak bangsa yang sejaman. Terbukti 

dengan permohonan R.A. Kartini pada pemerintah Belanda untuk mengalihkan 

beasiswa yang mula untuk dirinya bagi Haji Agus Salim ketika masih muda, 

sebagaimana telah dipaparkan dalam bab dua tulisan ini. Kedua, secara gagasan 

dan pemikiran, kedua tokoh ini memiliki kemiripan, terutama bila menyinggung 

persoalan kedudukan perempuan (Yatin, 2004:70). 
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Pandangan Haji Agus Salim yang progresif (lebih maju) dalam melihat 

peran dan posisi perempuan Indonesia, bisa dikatakan sejalan dengan gagasan 

emansipasi R.A. Kartini. Kesejalanan tersebut terlihat walaupun boleh jadi berasal 

dari latar sumber yang berebeda. Kartini berangkat dari sebuah interaksi antara 

dua kebudayaan yang berbeda, yakni korespondensi dengan orang-orang Eropa 

yang egaliter ketika berada dalam kungkungan feodalisme Jawa. Sedang proyeksi 

Haji Agus Salim tentang perempuan Indonesia terlihat banyak bersumber dari 

Islam (Kompas, 2004:50). 

Ceramah-ceramah Haji Agus Salim terkesan lebih maju dari apa yang 

digagas Kartini. Hal ini dapat dimengerti karena ceramah tentang perempuan  

banyak disampaikan setelah seperempat abad setelah Kartini wafat pada tahun 

1905, dan selama itu terjadi proses perubahan signfikan bersama dengan 

peningkatan pendidikan dan partisipasi publik kaum perempuan. Bahkan Haji 

Agus Salim mengoreksi pandangan Kartini yang dianggap keliru tentang Islam, 

terutama yang berkaitan dengan poligami. Sebagaimana penuturan Hartiningsih 

(2004:53) bahwa Haji Agus Salim memandang Nabi Muhammad SAW yang 

berpoligami, harus dilihat dalam konteks waktu dan sejarah. Terlebih lagi berbuat 

adil tidak gampang dilakukan, serta konteks peristiwa ketika Nabi Muhammad 

SAW memutuskan untuk beristri lagi harus pula dicermati. 

Haji Agus Salim sebagai ulama dan pemikir Islam, dapat dikatakan sering 

membela kesetaraan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki, terutama 

menyangkut masalah pendidikan. Butiran pikiran Haji Agus Salim terkutip dalam 

surat kabar Neratja, 4 September 1917, yakni sekalipun perempuan itu menikah, 

pendidikan perempuan berguna untuk mengurus dan mengendalikan rumah 
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tangga, mendidik serta mengajar anak. Menurut Haji Agus Salim laki-laki dan 

perempuan harus saling memahami, mengerti dan saling menghargai. Hartiningsih 

(2004:53) menilai bahwa Haji Agus Salim memiliki pandangan akomodatif (yang 

sejalan) sekaligus ambivalensi (yang bertentangan) mengenai keniscayaan 

perempuan menjadi pemimpin karena kemajuan pendidikan dan berbagai 

keterlibatan politik di ruang publik. Seperti argumentasi Haji Agus Salim ketika 

memunculkan fakta historis tentang kepemimpinan Ratu Balkis yang tercatat 

dalam Al-Quran, namun Haji Agus Salim lebih lanjut menyatakan bahwa laki-laki 

mempunyai kedudukan utama dalam rumah tangga sebagai pemimpin. 

Argumentasi ini akan menjadi persoalan jika perempuan yang menjadi istri adalah 

kepala negara. Argumentasi itu juga bersifat patriarkal dan bertentangan dengan 

nilai-nilai Islam yang Haji Agus Salim kukuhi tentang kesetaraan dan keadilan 

(Hartiningsih, 2004:53). Menurut penulis itu bukan sifat patriarkal, melainkan 

segi objektifitas seorang Haji Agus Salim sebagai seorang pemikir yang telah 

mempelajari ketentuan ajaran Islam. 

Haji Agus Salim diceritakan telah mengaktualisasikan konteks kesetaraan 

peran antara suami istri di atas. Antara lain Haji Agus Salim tak segan memasak 

untuk keluarga, membersihakan kakus bahkan ketika harus membersihkan 

kotoran istrinya (Muchtar, 1984:81), namun bisa jadi hal itu merupakan 

aktualisasi dari sabda Nabi Muhammad (yang Haji Agus Salim sampaikan dalam 

artikel koran Fadjar Asia No. 174 tahun 1928) yakni: “Sebaik-baik laki-laki ialah 

yang terlebih baik kepada istri” (Salim, 1928:1). 
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Pada paruh kedua tahun 1930-an pers Islam Indonesia disibukkan dengan 

tanggapan mengenai peraturan catatan pernikahan (Ordonansi Nikah Bercatet). 

Peraturan tersebut membuat beberapa kalangan terutama kaum pergerakan 

nasional berhaluan Islam sibuk mengkritik kebijakan pemerintah kolonial pada 

waktu itu yang dianggap terlalu mengada-ada dan terlalu turut campur masalah 

keagamaan. Sejumlah kalangan menanggapi permasalahan tersebut bukan hanya 

sebatas diseputar akad nikah saja, tetapi banyak pula yang merembet sampai pada 

perceraian, poligami, pembatasan anak (kelahiran). 

Beberapa pidato Haji Agus Salim yang termuat dalam media cetak seperti 

Panji Islam, Pedoman Masyarakat dan Majalah Kebudayaan yang mengomentari 

tentang peraturan perkawinanini masih bisa dicermati.  Haji Agus Salim berpidato 

dalam rapat partai Penyadar tanggal 5 September 1937 yang termuat dalam 

majalah Panji Islam, bahwa dalam Islam terdapat keleluasaan untuk menikah dan 

bercerai. Sebab menurut Haji Agus Salim, Allah tidak menghendaki ikatan 

perkawinan antara seseorang dengan yang lain, menjadikan sebuah bahaya, 

melainkan untuk rukun dan damai. Apabila terjadi ketidaksenangan maka 

perkawinan harus dipisahkan, namun bukan berarti setiap perkawinan mesti 

berakhir dengan perceraian. Adapun bahwa banyak orang sewenang-wenang 

dengan hukum Islam, itu bukan berarti bahwa Islam tidak mempunyai peraturan 

perkawinan yang bagus dan sempurna (Salim dalam Pedoman Masyarakat, 

1937:596). Haji Agus Salim melanjutkan bahasan dengan mengkritik paham Barat 

(Kristen) yang beranggapan bahwa ketika perkawinan dua orang manusia yang 

sudah dipertemukan Tuhan tersebut tidak boleh dipisahkan oleh manusia, maka 

Islam berkata lain,  menurut Haji Agus Salim, karenan Allah merahmatkan 



 123

perkawinan dan atas kehendak-Nya pula terjadi perceraian (Salim, dalam 

Pedoman Masyarakat, 1937:597). 

Haji Agus Salim (dalam Mardanas, 1972:40) menyatakan bahwa 

perkawinan dalam Islam adalah aturan yang menjadi satu bagian dalam hukum 

yang bermaksud melindungi dan membela keselamatan dan kehormatan kaum 

perempuan. Kalau diteliti lebih lanjut di belahan dunia Barat atau pun Timur tidak 

terdapat hukum perkawinan yang lebih sempurna dibanding dengan Islam untuk 

mencapai tujuan tersebut. Terdapat pula kritikan Haji Agus Salim terhadap sistem 

perkawinan monogami yang banyak dianggap Barat dari sisi positif saja, namun 

tidak dipikirkan sisi negate dari sistem perkawinan tersebut, sebagai contoh 

bagaimana kerusakan di Eropa (waktu itu) karena tidak ada keleluasaan untuk 

meminta cerai, jika tidak memenuhi syarat-syarat yang sangat sulit. Akibat dari 

keadaan itu yakni banyak terjadi perselingkuhan dan perjinahan (Salim dalam 

Mardanas, 1972:41). 

Kemudian Haji Agus Salim menulis sebuah artikel tentang “Nikah dan 

Zina” yang termuat dalam koran Fadjar Asia No.174 edisi Selasa 31 Juli 1928 

halaman 1. Artikel tersebut mengandung sebuah pertanyaan bagi orang-orang 

yang selalu mempermasalahkan poligami, yakni kenapa poligami selalu 

dipermasalahkan, sedangkan perzinahan/pelacuran yang berakibat buruk lebih 

dahsyat jarang digugat? Karena kalau dibandingkan keutamaan antara poligami 

dan berzinah maka poligami lebih baik karena poligami bagaimanapun jelas 

melalui pintu pernikahan sedang perzinahan tidak demikian.  
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Di tahun 1930-an Haji Agus Salim pernah menanggapi masalah yang 

berkaitan dengan pembatasan kelahiran anak yang sedang ramai  dibicarakan ahli-

ahli sosial pada waktu itu. Haji Agus Salim berpendapat bahwa pembatasan 

kelahiran itu dicela oleh Islam, kalau maksud orang yang melakukan hal tersebut 

hanya untuk menyenangkan diri sendiri atau hendak terlepas dari tanggungan 

hidup, namun menjarangkan kelahiran anak disebabkan karena gangguan 

kesehatan si ibu, tidaklah terlarang dengan catatan penjarangan ini bukan dengan 

cara kindermoord (membunuh/menggugurkan anak dalam kandungan) (Salim, 

1937:1). Demikianlah menurut pandangan Haji Agus Salim bahwa menjarangkan 

anak ini harus bergantung dari penelaahan agama di dalam  kehidupan masyarakat 

yang sedang perjalanan. 

Keteguhan hati Haji Agus Salim dalam mengedepankan prinsip ajaran 

Islam di atas prinsip-prinsip yang lain bisa dicermati ketika Haji Agus Salim 

menikah dengan Zainatun Nahar pada tahun 1912. Walau Haji Agus Salim sendiri 

masih mau menuruti adat untuk kawin dengan anak mamak (putri paman), namun 

semua bunga rampai adat yang dianggap tak sejalan dengan ajaran Islam, satu- 

persatu disingkirkan. Bahkan hal yang dianggap prinsip oleh ninik-mamak (bibi-

paman), seperti menempati rumah yang disediakan pihak perempuan untuk 

pasangan pengantin, ditolak oleh Haji Agus Salim, dengan langsung membawa 

istri yang baru dinikahi itu ke sebuah rumah sewaan di Jakara. Haji Agus Salim 

dalam hal ini memegang prinsip Islam yakni ketika telah selesai acara akad nikah, 

maka suami adalah kepala rumah tangga dalam arti kata yang benar. Sementara si 

gadis dari anak kemenakan harus benar-benar berubah menjadi istri, dengan 

segala konsekuensi yang harus diterima (Mochtar, 1984: 102-104). 
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b. Masalah Tabir   

 
Jiwa Haji Agus Salim yang berprinsip bisa diamati di tahun 1925, ketika 

Haji Agus Salim dalam kedudukan sebagai penasihat JIB membuka tabir yang 

memisahkan tempat duduk pria dengan tempat duduk wanita. Di waktu itu sudah 

merupakan kelumrahan bagi wanita dipisahkan dengan kelompok pria (terutama 

dalam forum-forum keIslaman) oleh sebuah tabir. Sebagaimana dilukiskan oleh 

Mohammad Roem sebagai berikutr: 

Pada Kongres JIB di Yogya dalam tahun 1925 para peserta laki-laki dan 
perempuan duduknya terpisah oleh tabir (kain putih), peserta perempuan 
tempatnya di bagian belakang dan hanya mendengar suara orang laki-laki atau 
sebaliknya. Pengaturan demikian ini mungkin dipengaruhi oleh kongres-
kongres perkumpulan Islam lain yang sering diadakan di Yogya. Oleh sebab 
itu, untuk selanjutnya mengucapkan pidatonya yang tersohor, berjudul “De 
Slniering en afzondering der Vrouw” artinya ‘pencadaran dan pemisahan 
wanita’ (Roem dalam Tanzil, 1984:189). 

 
Inti pidato Haji Agus Salim (dalam Tanzil, 1984:313) saat itu yang 

terpenting adalah bahwa tidaklah termasuk dalam peraturan Islam perempuan 

harus dipisahkan (afzondering), apalagi disendirikan (aflniting). Menurut Haji 

Agus Salim pemisahan perempuan itu hanyalah adat kebiasaan Arab, maka 

kenyataan itu tidak menyebabkan pemisahan perempuan menjadi perintah Islam. 

Adat kebiasaan itu mungkin termasuk kepercayaan golongan Yahudi dan Kristen, 

yang menurut kepercayaan mereka menganggap kedudukan wanita itu rendah, ini 

jelas tidak sesuai dengan ajaran dan semangat Islam, karena Al-Quran 

mempelopori emansipasi wanita. Haji Agus Salim menganggap sebuah keironian 

bahwa tabir pemisah laki-laki dan perempuan yang notabene sebagai adat dan 

kebiasaan bangsa Arab (non muslim) diadakan dalam kesempatan berkumpul 

umat Islam, namun dalam kesempatan lain seperti dalam kendaraan, perempuan 
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banyak yang serba bebas terbuka bahkan tanpa jilbab. Sedangkan pakai jilbab ini 

justru yang diwajibkan oleh ajaran Islam (Salim dalam Tanzil, 1984:314). Contoh 

lain ketika menonton sandiwara, permpuan sama sekali tidak duduk terpisah atau 

kerkucil dari laki-laki. Adapun hikmah perempuan diperintah menutup tubuh serta 

keberadaan batas pergaulan lain jenis, merupakan syarat mutlak untuk menjaga 

kesopanan, kesusilaan dan keluhuran moral. Inilah sebagai bukti betapa Islam 

sangat memperhatikan ketertiban dan aturan-aturan lahiriah untuk membina 

keteraturan batin. 

Menurut Haji Agus Salim (dalam Tanzil, 1984:314) bahwa dalam Al-Quran 

tidak terdapat aturan untuk mengucilkan wanita dari pergaulan. Ayat yang 

berkenaan dengan persoalan tabir ini adalah Q.S. An-Nur ayat 30-31. Di dalam 

ayat tersebut sama sekali tidak disebutkan kewajiban untuk menutup muka 

(bercadar) bagi wanita kecuali tidak menampakkan “perhiasan” atau “kecantikan 

kelamin wanita”. Juga tak terdapat pula disebut dalam QS. Al-Ahzab ayat 31 – 34.  

 
 

c. Pergaulan  Pria dan Wanita dalam sorotan Haji Agus Salim 

 
Isi pidato tentang “Cadar dan Harem” disadur Haji Agus Salim dalam 

majalah Het licht, tahun II 1926. Dalam pemaparan tersebut Haji Agus Salim 

banyak menyinggung anggapan-anggapan yang keliru tentang pergaulan atau 

hubungan manusia yang berbeda jenis. Di antara anggapan yang keliru itu 

menurut Haji Agus Salim yakni “kewajiban kaum pria menjadi pelindung 

kesusilaan wanita”. Hal ini kurang tepat karena pria dan wanita mempunyai 

kewajiban serupa untuk melindungi kesusilaan masing-masing. Kedua, keliru 
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sekali bila anggapan kesucian wanita diserahkan kepada kaum pria. Karena justru 

wanita harus menjaga kesucian mereka terhadap kaum pria. Kemudiam Haji Agus 

Salim (dalam Tanzil, 1984:317) menerangkan bahwa pacaran sebelum menikah 

yang bertujuan untuk mengenal dengan sempurna pasangan dengan jalan 

“hubungan mesra”, ini merupakan “kebohongan besar”, karena saling mengenal 

yang sejati hanya akan didapat dari hidup berkeluarga, kerukunan dan keserasian 

sempurna hanya diperoleh setelah hidup bersuami-istri bertahun-tahun lamanya.  

Hidup bersama dalam wakru yang lama merupakan kesempatan yang wajar 

untuk menjalin hubungan mesra diantara seorang pria dan seorang wanita dalam 

suasana pergaulan yang tenang. Setiap suami-istri yang jujur menurut Haji Agus 

Salim pasti akan mengakui bahwa mereka baru sungguh-sungguh saling mengenal 

setelah menikah. Haji Agus Salim memaparkan bahwa untuk mencapai kerukunan 

dan keserasian sejati itu lebih besar bila tidak terdapat harapan yang berlebih-

lebihan pada awal perkenalan, dan bila masing-masing tidak mempunyai 

gambaran atau harapan yang terlampau muluk-muluk mengenai diri bakal calon 

pasangan masing-masing. Gambaran dan pandangan yang terlampau muluk 

terhadap calon pasangan, besar memungkinkan akan timbul karena rangsangan 

dan ketegangan yang tak dapat dihindarkan ketika bergaul, merayu dan bercumbu. 

Keadaan pasangan tersebut akan bertambah gawat bilamana ketegangan itu 

berlanjut lama, dan pernikahan ditangguhkan semakin lama (Salim dalam Tanzil, 

1984: 318). 
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d. Pandangan Islamis Haji Agus Salim terhadap konsep pendidikan 

 
Haji Agus Salim sudah terjun di dunia pendidikan dengan mendirikan 

Sekolah Dasar Swasta di kota Gedang pada tahun 1912 sebelum masuk pada 

dunia pergerakan nasional. Keadan yang mendorong Haji Agus Salim untuk 

terjun di bidang politik pergerakan, dengan bergabung dalam Sarekat Islam 

(Suhatno, 1997:7), walaupun demikian Haji Agus Salim selalu terlihat konsisten 

dalam memegang idealisme pendidikan yang dimaknai secara luas. Pemahaman 

pendidikan tersebut diterapkan bukan hanya dalam dimensi formalitas saja namun 

juga dalam tataran aplikasif yang beragam. Bisa dipahami hal ini sebagai 

konsekuensi yang datang dari seorang cendikiawan yang berada di tengah-tengah 

nasib keawaman suatu bangsa. Haji Agus Salim seolah tergugah untuk merobah 

keawaman tersebut (yang menjadi salah satu sumber keterjajahan) ke arah 

masyarakat berpengetahuan agar dikemudian hari bisa melahirkan kemerdekaan 

hakiki. Konsistensi Haji Agus Salim memegang idealisme kependidikan terlihat 

dari gambaran kiprah yang hampir selalu menjadi salah satu orang terdepan untuk 

menganjurkan pendidikan politik kepada publik lewat media masa. Di antara 

media yang pernah dijadikan alat perjuangan tersebut antara lain adalah Neraca 

(1927–1930). Mustika (1931–1932) dan majalah Pergerakan yang terbit di Jakarta 

tahun 1936 (Salam, 1984:109–110). Pernyataan Haji Agus Salim yang tegas 

dalam pendidikan politik ini bisa disimak sebagaimana penuturan Emil Salim 

(2004:83) yaitu bahwa partai politik jangan hanya berusaha memperbesar 

kuantitas pendukung saja namun harus pula berupaya meningkatkan kualitas 
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pendukung tersebut. Haji Agus Salim kecewa karena tidak melihat pengurus 

partai mendidik ranting, apalagi mendidik rakyat secara luas. 

Sistem pendidikan dan aneka persoalan dalam dunia pendidikan di masa 

Haji Agus Salim dibesarkan, sebagaimana telah dikemukakan dalam bab latar 

belakang di atas, dapat memberi masukan untuk lebih memahami hasil pikiran 

Haji Agus Salim di bidang pendidikan (formal) ini. Sebagaimana penuturan 

Mohammad Roem (1984:181), bahwa pengalaman Haji Agus Salim yang sangat 

pahit ketika masih sebagai pelajar sekolah kolonial Belanda dijadikan pelajaran 

yang berharga. Jalan berlumpur yang dilalui Haji Agus Salim akibat masuk dalam 

sistem pendidikan kolonial ini (berupa diskriminasi dan de-Islamisasi), mungkin 

yang menjadi sebab kemunculan buah pikiran bahwa pengalaman pahit tersebut 

diharapkan tidak lagi menimpa kepada anak-anak Haji Agus Salim. “Kamu mesti 

banyak membaca dan belajar, sebab kalau nanti kita mendapat anak, kemungkinan 

tidak disekolahkan” (Suhatno, 1995:34), demikian ucapan Haji Agus Salim 

kepada Zainatun Nahar setelah mereka berdua resmi menikah.  

Ternyata benar di kemudian hari semua putera Haji Agus Salim tidak 

dimasukkan ke sekolah manapun kecuali yang bungsu yakni Ciddiq. Ketika 

Muhammad Roem (dalam Tanzil, 1984:185) mencari alasan tindakan tersebut, 

maka Haji Agus Salim menyatakan bahwa pada saat Ciddiq telah cukup usia 

sekolah, Belanda sudah pergi dari Indonesia, sekolah-sekolah Indonesia meskipun 

masih diawasi Jepang tetapi sudah tidak besifat kolonial lagi. Mengenai  persoalan 

menyekolahkan anak ini, Haji Agus Salim menyampaikan pandangan sebagai 

berikut: 
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Pelajaran di sekolah saja tidak cukup, kita harus belajar sendiri untuk 
menambah pengetahuan dan pengalaman. Sekolah bukan satu-satunya tempat 
pendidikan, tetapi salah satu tempat pendidikan.  Kalau sudah berhenti dari 
sekolah, pendidikan akan berjalan terus. Pendidikan itu dimulai sejak manusia 
lahir dan berakhir sampai bersangkutan meninggal. Pendidikan berlangsung 
sepanjang masa, selama manusia hidup di atas dunia ini (Suhatno, 1995:35). 

 

Pernyataan di atas mengandung rujukan pada ajaran Islam, yakni sabda 

Nabi Muhammad SAW yang menyebut bahwa mencari ilmu itu harus dari lahir 

sampai meninggal dunia sebagaimana yang ririwayatkan oleh Bukhari–Muslim. 

Pemahaman Haji Agus Salim terhadap  aspek pendidikan dalam dimensi agama 

terlihat dalam pernyataan: “...Pemuda-pemuda Islam harus mengajukan 

pengetahuannya dan hidup secara agama, kebangsaaan hendaknya dijiwai cita-cita 

keagamaan” (Suhatno, 1995:36). 

Haji Agus Salim memaparkan bahwa konsep-konsep pendidikan secara 

mendasar berada dalam rukun Islam dan perintah serta larangan Allah yang lain. 

Paparan ini dimuat dalam majalah Dunia Islam No.8 tanggal 27 April 1923 hal:5–

7,  yang berjudul “Pendidikan Budi KeIslaman”. Menurut Haji Agus Salim bahwa 

di dalam Islam terkandung berbagai pelajaran yang mendidik manusia agar 

selamat di dunia juga akhirat, pembahasan mengenai akhirat inilah yang tak ada 

dalam pendidikan sekuler terutama tentang ibadah. Haji Agus Salim 

mencontohkan bahwa salah satu hikmah melaksanakan sholat mengandung makna 

pendidikan bagi batin, untuk selalu taat melaksanakan perintah-perintah Allah 5 

kali dalam setiap hari. Kemudian mengandung pendidikan lahir yakni 

membangun kebersamaan dalam jamaah dan taat pada pemimpin. Terlebih lagi 

dalam menjalankan puasa dan zakat terdapat pendidikan lahir-batin, antara lain 

menumbuhkan tenggang rasa dan peduli terhadap sesama mahluk. Haji Agus 



 131

Salim lebih lanjut menyatakan bahwa penegasan Al-Quran supaya manusia 

mengambil pelajaran dari setiap keadaan, tertuang dengan sering muncul kalimat 

in kuntum ta’lamun (jika saja kalian tahu) dan kalimat lain yang sejenis (Salim, 

1923:5–7). 

Ada suatu hal menarik bahwa berdasarkan pernyataan Mohammad Roem 

(dalam Tanzil, 1984:178) bahwa Haji Agus Salim adalah seorang pionir dalam 

penulisan khutbah Jum’at di media cetak dengan menggunakan bahasa 

Indonesia/Melayu, yang ketika itu khutbah di masjid-masjid cenderung masih 

dalam bahasa Arab saja.  Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Haji Agus Salim 

menginginkan pemahaman Islam oleh masyarakat Indonesia secara luas dengan 

segera. Melalui khutbah Jum’at inilah salah satu sarana efektif untuk mendidik 

dan memberi pengertian Islam bagi masyarakat. 

 

5. Dimensi Kebudayaan Islam dalam Pandangan Haji Agus Salim 

 
Konsep kebudayaan dan agama (Islam) antara lain dipaparkan Haji Agus 

Salim dalam suatu artikel di majalah Kebudayaan tahun 1953. Walaupun tidak 

terlalu teoritis, namun banyak mengandung makna yang tersirat serta pesan-pesan 

yang ingin disampaikan. Nilai plus dari isi tulisan Haji Agus Salim ini adalah 

cukup banyak ditampilkan referensi historis, pemikiran filsafat, penafsiran 

konsep-konsep Islam dan lain lain.  

Haji Agus Salim (dalam Mardanas, 1972:16) lebih sepakat mengartikan 

kebudayan sebagai budi dan daya manusia. Jadi kebudayaan mengandung makna 

himpunan segala usaha dan daya upaya yang dikerjakan dengan hasil pendapat 
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akal/budi, untuk memperbaiki sesuatu dengan tujuan mencapai kesempurnaan. 

Kandungan makna budi yang menurut Haji Agus Salim termasuk dalam dimensi 

rohaniah manusia, sangat banyak di bahas dan disentuh oleh ajaran Islam. 

Terutama ketika pertama kali orang memasuki Islam dengan mengucapkan dua 

kalimat syahadat berarti pada saat itu pula manusia telah mendayagunakan 

akal/budi dengan bersungguh-sungguh yakin dan tunduk kepada ajaran Islam. 

Akal manusia yang telah tunduk tersebut dituntun oleh Islam pada posisi batin 

yang tinggi, untuk melahirkan aplikasi ajaran Islam dalam kehidupan nyata. 

Cerminan dari aplikasi tersebut antara lain tertuang dalam akhlak (sikap/tingkah 

laku). Tipologi akhlak dalam Islam terbagi menjadi dua bagian besar yakni akhlak 

kepada Allah SWT, dan akhlak pada makhluk-Nya (manusia, hewan, tumbuhan 

dan alam sekitar) (Salim dalam Bardanas, 1972:17). Haji Agus Salim (dalam 

Mardanas, 1972:18) lebih lanjut menuturkan bahwa apapun daya yang dilakukan 

jangan sampai bertentangan dengan aturan Allah SWT, maka di sinlah nilai 

kepatuhan terhadap ketentuan Allah SWT diposisikan sebagai parameter budi 

daya manusia, karana makna Islam sendiri adalah menyerahkan diri kepada Allah 

SWT, serta tunduk dan patuh terhadap keputusan-Nya. 

 Haji Agus Salim (dalam Mardanas, 1972:23) lebih lanjut menyatakan 

bahwa ajaran Islam selalu menyuruh jiwa manusia (yang mengandung akal dan 

pikiran) untuk menyikapi keadaan alam melalui pengamatan dan pemanfaatan 

untuk mencari keridhaan-Nya. Supaya manusia dapat benar-benar memposisikan 

diri sebagai pemimpin (kholifah) di muka bumi. Ini mengandung makna bahwa 

manusia (terutama umat Islam) sebagai pemelihara alam mempunyai posisi 

tertinggi dari makhluk-mahluk lain di dunia. Terbukti pada jaman para sahabat 
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Nabi Muhammad SAW agama telah sukses dijalankan secara sempurna sehingga 

mencapai kejayaan Islam di atas peradaban lain di sekitar abad pertengahan 

Masehi.  

Beberapa pokok ajaran Islam lain yang sangat bernilai tinggi bagi 

kebudayaan manusia kapanpun dan dimanapun adalah nilai kesucian jasmani 

yang menjadi hal mendasar bagi dunia kesehatan. Haji Agus Salim menegaskan 

bahwa dalam Islam terdapat ajaran untuk mensucikan badan yang menjadi syarat 

utama bila hendak  sholat. Badan, pakaian dan tempat beribadah senantiasa harus 

terbebas dari otoran (najis). Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan umat 

Islam untuk selalu membersihkan wajah, tangan, rambut, telinga, kaki, gigi dan 

bagian tubuh lain dengan air, kemudian penganjuran untuk memotong gigi dan 

rambut pada saat bangsa lain masih asing dengan semua tindakan tersebut (Salim 

dalam Bardanas, 1972:27) 

Ada kenyataan sejarah yang unik ketika kebudayaan Islam (Timur) 

berkembang disamping bangsa Barat (Eropa), yaitu bahwa sampai abad ke-18 

kaum bangsawan hingga rakyat jelata di dunia Barat belum mengenal 

pembersihan badan dengan menggunakan air. Pakaian yang bagus dan rambut 

palsu menutup rupa dan rambut yang kotor. Parfum dari dunia Timur digunakan 

untuk menutup bau badan. Menggosok gigipun baru disadari penting setelah ahli 

kesehatan Barat mempelajari ilmu kesehatan gigi dari peradaban Islam. 

Kenyataan ini yang ditegaskan Haji Agus Salim bahwa ajaran Islam terbukti 

bernilai lebih tinggi dari kebudayaan Barat pada masa itu, bahkan pada aturan lain 

yang sejalan dengan aspek kesehatan seperti khitan dan puasa (Salim dalam 

Bardanas, 1972:28). 



BAB IV 

SEKILAS JEJAK TRANSFORMASI PEMIKIRAN ISLAMIS HAJI AGUS 

SALIM 

 
 
A. Bentuk Karya Haji Agus Salim 
 

Haji Agus Salim merupakan tokoh yang cukup produktif membuat berbagai 

tulisan berupa artikel, risalah, salinan ceramah yang dimuat dalam surat kabar atau 

majalah, serta yang berupa buku. Dilihat dari jaman itu, karya-karya tersebut 

merupakan jasa dan sumbangan yang cukup berharga terutama bagi umat Islam 

Indonesia. Sebagian kalangan menilai bahwa Haji Agus Salim mempunyai 

karakteristik tersendiri dalam hal karang-mengarang ini. Antara lain sebagaimana 

yang diutarakan Bung Hatta dalam sebuah kesempatan di tahun 1959 (Suhatno, 

1995:80) bahwa walaupun isi karangan-karangan Haji Agus Salim tidak 

sistematis, namun bahasa yang digunakan mempunyai daya yang hidup.  

Penulis pun punya pandangan bahwa karya-karya Haji Agus Salim terasa 

masih segar walaupun ditulis dalam waktu yang terlewat cukup lama. Haji Agus 

Salim menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, memandang jauh ke depan 

walaupun terkesan meloncat-loncat, hal ini dilakukan mungkin karena ingin selalu 

menyibak aspek yang jarang tersentuh oleh kebanyakan orang. Haji Agus Salim 

seolah ingin memberikan tulisan-tulisan tersebut pada masyarakat yang berada di 

masa itu dan masa mendatang, oleh sebab itu dipergunakan bahasa yang tahan 

lama, bahasa yang tahan terhadap ujian zaman. Hal ini dapat dilihat dalam karya-

karya tulis sebagai berikut  : 
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1. Kas Mesdjid, dimuat dalam surat kabar  Neratja 2 Juli 1917. 

2. Sosialisme, Nasionalisme dan Islam, dimuat dalam Surat Kabar Neratja, 

19 Mei 1919. 

3. Ra’iat dan Pemerintahannya (khutbah Jum’at), dalam surat kabar 

Doenia Islam, 8 Desember 1922. 

4. Sabar dan Tawakal, dimuat dalam surat kabar Dunia Islam 5 Januari 

1923. 

5. Sama Rasa Sama Rata, (khutbah Jum’at) dimuat dalam surat kabar 

Doenia Islam, 19 Januari 1923. 

6. Persatuan Islam (khutbah Jum’at) dimuat dalam Surat kabar Dunia Islam, 

23 Maret 1923. 

7. Haluan Islam (khutbah Jum’at), dimuat dalam Surat Kabar Dunia Islam 

11 Mei 1923. 

8. Keutamaan dan Kerendahan Manusia (Khutbah Jum’at), dimuat dalam 

surat kabar 13 April 1923 

9. Pendidikan Budi KeIslaman (khotbah Jum’at) Dimuat dalam Surat 

Kabar Dunia Islam, 27 April 1923. 

10. Hasrat Manusia kepada Agama, dimuat dalam Majalah Het Licht tahun 

1, 1925 (dalam buku Peringatan 100 tahun Haji Agus Salim). 

11. Perempuan dalam Islam, dimuat dalam Harian Hindia Baroe 17 dan 18 

April 1925. 

12. De Sluiering en Afzondering der Vrouw, dimuat dalam majalah Het 

Licht, tahun II, 1926 
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13. Fanatick dan Tidak Sopan, dimuat dalam surat kabar Fadjar Asia 1 

Desember 1927 

14. Iman dan Bahagia tidak Bercerai dimuat dalam surat kabar Fadjar Asia, 

6 Juli 1928. 

15. Tjinta Bangsa dan Tanah Air, dimuat dalam surat kabar Fadjar Asia, 26 

Juli 1928. 

16. Nasib yang Malang, dimuat dalam surat kabar Fadjar Asia 

17.  Nikah dan Zina, dimuat dalam surat kabar Fadjar Asia 31 Juli 1928. 

18. Persatuan Lahir dan Batin (khutbah Jum’at) dimuat dalam Surat Kabar 

Padjar Asia. 

19. Perwatasan Kelahiran, dimuat dalam Majalah Pedoman Masyarakat 9 

Juni  1937. 

20. Persatoean, dimuat dalam Majalah Pedoman Masyarakat Desember 1937. 

21. Soal Jahoedi dan Palestina, dimuat dalam majalah Pedoman masyarakat 

4 Januari 1939. 

22. Chalifah dan Alam Islam, dimuat dalam Majalah Pedoman Masyarakat 

Februari 1939. 

23. Keutamaan Islam, dimuat dalam Surat Kabar Doenia Islam. 

24. Rahasia Puasa Menurut Ajaran Imam Ghazali dimuat dalam majalah 

Pedoman Masyarakat, No. 40, 25 November 1936. 

25. Ketuhanan Yang Maha Esa, dimuat dalam mingguan Islam Populer 

Hikmah, 21 Juni 1953. 

 

 



 137

Karya Agus Salim berupa buku-buku Islam antara lain sebagai berikut: 

a. Dari Quran dan Sebagainya, 21 Mei 1934. 

b. Cerita Isra dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW, tahun 1935, Sumber   Ilmu. 

Jakarta 

c.  Hukum yang Lima. 1941. Sumber Ilmu. Jakarta  

d.  Agama dan Kebudayaan dari Majalah Kebudayaan 1953. 

e. Keterangan Filsafat tentang Tauhid, Taqdir dan Tawakal. 1953. Tintamas. 

Jakarta. 

Di samping karya-karya tersebut di atas masih banyak karya-karya lain yang 

antara lain meliputi bidang politik, filsafat, pengetahuan ilmiah populer sastra, 

serta buku-buku asing yang diterjemahkan oleh Haji Agus Salim. 

 

B. Di antara para pewaris Pemikiran Islamis Haji Agus Salim. 
 

Kalangan yang mewarisi pemikiran Haji Agus Salim dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu berupa kelembagaan dan perorangan. Di dalam 

lembaga/organisasi pemikiran Haji Agus Salim yang terwariskan terutama berupa 

landasan-landasan lembaga seperti Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga 

(AD/ART), corak atau karakter organisasi, kebijakan organisasi dan lain-lain. 

Sedangkan warisan Haji Agus Salim yang ada di perorangan adalah berupa pola 

pikir, wawasan, pengetahuan dan pemahaman lebih khusus terhadap Islam yang 

melahirkan sikap dan tindakan (Abdullah 1984:227). 
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Sejauh ini secara fenomenal Haji Agus Salim merupakan salah satu tokoh 

yang berada di Puncak pengaruh dalam tubuh SI. Di antara butir-butir pemikiran 

Haji Agus Salim yang terpakai dalam perjalanan organisasi ini adalah 

keterlemparan paham komunis dari tubuh SI di tahun 1921. Ketika terjadi 

goncangan akibat pengaruh sosialisme-marxisme internasional yang menyelinap 

masuk melalui anggota-anggota SI Semarang. Penegasan garis perjuangan partai 

Islam secara tegas, dalam AD/ART Partai Sarekat Islam yang disusun Haji Agus 

Salim bersama Cokroaminoto, menjadi dasar pijakan perjalanan partai ini di hari 

kemudian (Mochtar, 1984:66).  

Bersamaan dengan penerimaan ide-ide Haji Agus Salim oleh partai politik 

(SI), anak-anak muda yang tergabung dalam perkumpulan Jong Islamiten Bond 

disingkat JIB (Himpunan Pemuda Islam) dan Studenten Islam Studie-Club 

disingkat SIS (Kelompok Studi Pelajar Islam) boleh dikata dengan tangan terbuka 

menerima transformasi, pemikiran dari Haji Agus Salim di tahun 1925 (Mochtar, 

1984:67). Di depan forum JIB, SIS ini Haji Agus Salim menuangkan berbagai 

gagasan melalui ceramah-ceramah secara periodik hingga menyebabkan kedua 

organisasi ini cukup menonjol berperan dalam dunia kepemudaan maupun dunia 

kaum intelektual  Indonesia di tahun 1920-an. Di tahun 1936 Partai Penyadar juga 

menjadi lembaga yang mewarisi ide-ide Haji Agus Salim (Saidi, 1984:249). 

Kustiniyati Mochtar (1984:66) memaparkan bahwa di samping organisasi 

yang telah tersebut di atas, terdapat lembaga lain yang pernah merasakan 

kehadiran gagasan Islamis dari seorang Haji Agus Salim, antara lain seperti 

Muhammadiyah, Al-Irsyad, Kelompok Teosofi, Majelis Islam A’la Indonesia 

disingkat MIAI (Majelis Tinggi Islam Indonesia) , Badan Penyelidik Upaya-upaya 
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Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan lain-lain. Adapun kongkrisitas 

bentuk atau corak yang dipakai dari gagasan-gagasan Haji Agus Salim oleh 

beberapa perkumpulan yang terakhir tersebut masih belum kentara jelas. Berbeda 

dengan tiga organisasi yang pertama disebut yaitu SI, JIB dan Penyadar, terutama 

dari JIB inilah kemudian hari dapat dicatat muncul tokoh-tokoh muslim intelek 

yang kentara relevan dengan pola pemikiran Agus Salim. Tokoh-tokoh tersebut 

antara lain seperti Mohamad Roem, Mohammad Natsir, Kasman Singodimejo, 

Prawoto, Mangkusasmito, Jusuf Wibisono dan lain-lain. Relevansi pemikiran 

yang terlihat antara Haji Agus Salim dengan tokoh-tokoh nasional ini antara lain 

dalam identitas intelektualitas Islam, kejujuran, kepercayaan diri, kesetiaan 

terhadap perjuangan, kesederhanaan dan tanggung jawab terhadap nasib bangsa 

terutama nasib rakyat kecil (Mochtar, 1984:67).  

Ada hal yang menarik bahwa Natsir dan kawan-kawan seperti juga Sjahrir 

pada saat negara Indonesia baru berdiri pernah disebut sebagai kelompok Haji 

Agus Salim (Salimisten). Sebagaimana penuturan Abu Hanifah (bekas tokoh 

Masyumi yang biasa dianggap termasuk “golongan Sukiman”) kepada Taufik 

Abdullah (1984:227) bahwa suatu saat di tahun 1950-an elit politik di Indonesia 

bisa dibagi menjadi dua golongan yaitu “Salimisten” artinya murid, teman atau 

saudara Haji Agus Salim dan “non Salimisten”. Dalam berpolitik kedua kelompok 

ini terkadang bertarung dalam fitrah kecendekiaan yang moralistis. Taufik 

Abdullah bisa langsung menyimpulkan bahwa langsung ataupun tidak bahwa 

sebagian besar pemimpin Masyumi adalah murid-murid Haji Agus Salim. 
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C. Ihsan dalam Proyeksi Haji Agus Salim 
 

Menurut Endang Saifuddin Anshari (1990:19), ihsan dalam arti ikhlas sering 

disamakan dengan akhlak, yaitu tingkah laku dan budi pekerti yang baik menurut 

Islam. Sedang ihsan dalam arti luas yakni sama dengan Dienul Islam (agama 

Islam), yaitu terdiri atas aqidah dan ibadah dalam arti yang luas. Sedangkan yang 

disebut ihsan dalam hadist Nabi Muhammad SAW ialah:  Antabuda i-laha, ka-

annaka tara-Hu, faillam takun taraHu fainnahu yara-ka (engkau beribadah 

kepada Allah {ibadah dalam arti luas} seolah-olah engkau melihat Dia {Tuhan}, 

Apabila engaku tidak melihat-Nya namun dia melihatmu). Jadi penjelasan dari 

Hadist ini yakni bahwa seseorang yang sudah ihsan adalah sudah mencapai 

derajat baik dalam segala hal menurut ukuran “pandangan Allah” ini berarti 

bahwa keimanan dan keIslaman sudah bernilai baik, apabila dari mulai gerak hati 

(niat), ucapan, pelaksanaan, dan keikhlasan yang didasari makrifatullah 

(mengenal Allah) telah terpenuhi dengan benar. 

Melihat pada pengertian ihsan dalam dimensi yang luas, maka penulis 

memukan makna Islam dan Iman yang berkaitan erat seolah tak terpisahkan. 

Karena ketiga istilah tersebut (aqidah, syariat dan ihsan) berhakikat sama. Begitu 

pula  kalau pengertian ihsan secara luas ini dijadikan acuan. Makna ihsan yang 

digali dari diri Haji Agus Salim bisa dikatakan hampir semua tertuang dalam 

konteks, bukan pada teks tertulis atau terucap. Mengacu pada hadist di atas bahwa 

ihsan bisa disimpulkan berupa keselarasan antara gerak hati, ucapan, perbuatan 

berdasar ilmu dan pemahaman yang benar tersebut dalam diri seseorang (Anshari 

1990:19). Mengingat keikhlasan niat dan makrifat sangat abstrak sekali, namun 
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paling tidak gambaran ihsan dari diri Haji Agus Salim bisa tercermin dalam 

perbuatan dan sikap yang bersangkutan. Bukankah tindakan sadar merupakan 

aplikasi dari gerak fikiran sadar? 

 “Semua demi Allah” seolah merupakan semboyan dan pegangan hidup 

yang banyak tertuang dalam tulisan-tulisan Haji Agus Salim sejak menceburkan 

diri dalam pergerakan rakyat. Haji Agus Salim ikut serta, bahkan tampil sebagai 

salah seorang pemimpin terkemuka Syarikat Islam, salah satu partai tertua (1912) 

yang umum dianggap sebagai pergerakan massa pertama di Indonesia waktu itu 

dinyatakan karena lillahita’ala (Abdullah, 2004:22). Haji Agus Salim bekerja 

baik sebagai redaktur surat kabar atau majalah, baik sebagai guru atau bahkan 

sebagai penjual arang dinyatakan karena lillahita’ala.  

Salah satu bukti bila Haji Agus Salim memiliki niat-niat yang lain maka 

ketika para pemegang saham Hindia Baru, menyuruh Haji Agus Salim jangan 

terlalu sering “menghantam” pemerintah dan masyarakat kolonial, barangkali Haji 

Agus Salim tidak akan langsung berkata: “Biarlah saya berhenti”. Dengan sikap 

yang konsisten seperti ini Haji Agus Salim pun gagal mengatasi kekurangan 

ekonomi yang hampir-hampir abadi dialami hingga menjelang kemerdekaan tanah 

air Indonesia, yakni kemelaratan materi selalu membayangi kehidupan dan 

keluarga yang bersangkutan (Abdullah, 1984:23). Haji Agus Salim bisa dikatakan 

sebagai manifestasi dari pernyataan Sutan Syahrir dalam surat-surat yang ditulis 

di tanah pembuangan Banda Neira, yakni:“Bagi kami orang Timur, berpolitik 

adalah suatu panggilan” (Salam, 1984:197). Ketika berpolitik adalah soal 

panggilan, baik karena dorongan idealisme nasionalistis, atau karena pantulan 

hasrat batin lillahita’ala, adalah saat-saat sadar ketika Haji Agus Salim bukan saja 
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ikut terlibat, tetapi dengan sadar mengikatkan diri kedalam partai politik, sebuah 

organisasi sukarela yang membuat batas hipotesis dengan mereka yang berada 

diluar sistem tersebut. Dari organisasi politik SI ini dapat dilihat betapa Haji Agus 

Salim memposisikan prinsip lillahita’ala di atas anggapan-anggapan lain. Hingga 

dikarenakan prinsip tersebut Haji Agus Salim seakan tak ambil pusing ketika 

memutuskan keluar dari Volksraad pada paruh pertama tahun 1920-an yang 

terkenal dengan “Politik Hijrah” (keluar dari sistem kolonial) maupun keputusan 

mengajak PSII pada tahun 1936 agar bersedia kembali duduk di Dewan 

Perwakilan bentukan pemerintah kolonial, walaupun ini harus berarti 

meninggalkan “Politik Hijrah” yang digagas dirinya tempo dulu (Suradi, 

1997:40&75). 

 Landasan etik lillahita’ala Haji Agus Salim bisa dilihat dalam  sikap 

menentang tujuan politik yang ditawarkan kelompok sosialis Marxis yang tidak 

mengacu pada “keridaan Allah”, dengan mengadakan disiplin partai terhadap 

tokoh-tokoh SI cabang Semarang. Cita-cita apapun yang digulirkan tanpa 

ditujukan pada lillahita’ala tidak dibenarkan oleh Haji Agus Salim. Sebagaimana 

terlihat dalam perdebatan Haji Agus Salim dengan Sukarno mengenai patriotisme 

dan nasionalisme di paruh kedua tahun 20-an (Tanzil, 1984:346-358). 

Di masa revolusi kemerdekaan (1948-1954) Haji Agus Salim tetap menjadi 

seorang yang independen, dengan melepaskan diri dari politik partisan walau 

yang berdasar keagamaan sekalipun (Emil Salim, 2004:83). Demikianlah bisa 

difahami bahwa Haji Agus Salim bisa menentukan sikap untuk memilih 

kejernihan “nawaitu” (kehendak) untuk mencapai sesuatu yang diberkati Allah,  

dari pada hasrat politik untuk mendapatkan keuntungan dari kekuasaan. 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat 

dijadikan simpulan antara lain: 

1. Haji Agus Salim adalah seorang pemikir yang cukup kritis. Terlebih ketika 

dihadapkan pada objek keIslaman, maka yang bersangkutan semakin 

leluasa memposisikan pikiran. Karena menurut Haji Agus Salim pikiran 

manusia dalam Islam mendapat kedudukan yang mulia. Dengan bukti 

turunnya lafad iqra (baca) dalam wahyu yang sampai pada Nabi 

Muhammad SAW. Berangkat dari ayat inilah menurut Haji Agus Salim 

keberadaan peraturan wajib belajar pertama bagi manusia di muka bumi. 

Sedangkan makna hakikat belajar adalah dengan menggunakan akal 

pikiran, ini ditunjukan dengan kalimat afala tatafakkarun (apakah kalian 

tidak berfikir) di sejumlah ayat dalam Al-Quran. 

1. Sebagai pemikir dan pejuang ajaran dan umat Islam, Haji Agus Salim 

senantiasa  menghimbau para intelektual untuk menjabarkan Islam secara 

ilmiah. Haji Agus Salim menyatakan bahwa bagi kaum intelektual muslim 

yang mempelajari ilmu-ilmu sosial harus memperlihatkan kepada umat 

(Islam, 1984:232). Di dalam ceramah-ceramah Haji Agus Salim banyak 

disinggung tentang pandangan Islam terhadap isme-isme yang muncul dari 

Barat yang tak bisa menandingi kesempurnaan ajaran Islam. Ceramah dan 

tulisan Haji Agus Salim terlihat dibuat dengan cara pendekatan ilmiah dan 

143 



 144

mempunyai dasar-dasar hujjah (sumber referensi) yang cukup kuat. Haji 

Agus Salim memberikan uraian secara kritis dalam pengertian yang tidak 

taqlid (ikut-ikutan) belaka. 

2. Haji Agus Salim menghidangkan tema-tema pembahasan yang menantang 

intellectual exercising (pelatihan berfikir), dan sering menghindarkan 

masalah agama yang bersifat khilafiyah (persengketaan pendapat). Sebagai 

contoh ketika memprakarsai kongres Al-Islam di Cirebon tahun 1922, 

bersama H.O.S. Cokroaminoto Haji Agus Salim mencari sebanyak 

mungkin persamaan dan menjauhkan diri dari pertengkaran yang 

disebabkan oleh masalah-masalah khilafiyah (Saidi dalam Tanzil, 

1984:249). Demikianlah dapat disimpulkan bahwa Haji Agus Salim tidak 

ingin terus menerus umat Islam berkutat dalam pertengkaran intern yang 

menjadi kelemahan mereka dari dulu, sehingga menjadi penghalang bagi 

kemajuan. Satu hal penting dari makna kehadiran Haji Agus Salim di 

tengah-tengah tokoh sejarah bangsa dan umat Islam ini, yakni penanaman 

muru’ah (rasa bermartabat) dan rasa terhormat dalam keIslaman bagi 

pelajar didikan Barat, dan merangsang potensi intelektual mereka untuk 

mendalami ilmu pengetahuan agama Islam. 

3. Dipandang dari dimensi perilaku politik yang dilakukan, Haji Agus Salim 

tergambarkan sebagai seorag politisi yang berkarakter dan punya 

idealisme mendalam terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu 

contoh antara lain konsep lillahita’ala (karena Allah semata) yang selalu 

tercermin dalam diri Haji Agus Salim. Jadi dengan demikian Haji Agus 

Salim seolah ingin mengisaratkan pada orang lain bahwa apapun bentuk 
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atau sarana politik, hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan hakiki, 

oleh karena itu dalam setiap langkah perjuangan Haji Agus Salim tidak 

selalu terpancang harus memakai satu alat saja. Terbukti Haji Agus Salim 

adalah orang yang di samping masuk partai juga tidak berpartai, di 

samping berjuang dengan jalur non kooperatif (dengan pemerintah 

kolonial Belanda) juga menggunakan jalur kooperatif (di awal tahun 20-an 

dan 30-an), juga di samping menggunakan label Islam (SI), Haji Agus 

Salim pun pernah tak mencantumkan kata Islam (Penyadar) di sebuah 

partai,  maka disinilah letak penjabaran Agus Salim dari ketidakpicikan 

berfikir dan bertindak sebagai “Si Manusia Bebas” (Mochtar, 1984:100). 

Walaupun demikian berfikir bebas dan bertindak bebas bagi Haji Agus 

Salim tentu bukan berarti tanpa batas karena pikiran dan akal manusia 

terlalu kecil dibandingkan ke-Maha Besar-an Allah yang tak terhingga.  

4. Diantar ciri yang menonjol dari pola pemikiran Haji Agus Salim tentang 

Islam ini, adalah pemikiran yang kaffah (menyeluruh) atas segala tingkah 

laku manusia, baik tingkah laku ekonomi, sosial, politik, budaya maupun 

tingkah laku lain, yang harus selalu didasarkan kepada nilai pengabdian 

seorang hamba atas Khaliknya (penciptanya) yakni Allah SWT. Dengan 

demikian corak dikotomi telah ditinggalkan dan beralih ke corak non 

dikotomis, maka patutlah bila Syafi’i Ma’arif (1979:14) mengatakan 

bapak intelektual muslim Indonesia adalah Haji Agus Salim. 

5. Sebagai intelektual, Haji Agus Salim merupakan tokoh yang bisa disebut 

pemikir Islam aktual, dalam arti wacana aktual yang terjadi bersama 

kemajuan jaman selalu bisa diimbangi dengan tanggapan wacana yang 
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dihasilkan dan bersumber dari Islam. Kemudian Haji Agus Salim tidak 

hanya berkutat bersama pergulatan wacana dalam menara gading saja, 

namun telah mampu membumikan sebuah pemikiran sekaligus 

mewariskan hal tersebut pada generasi penerus yang dikemudian hari  

menjadi aktor-aktor sejarah bagi perjalanan sejarah Indonesia seperti 

Mohamad Roem, Mohammad Natsir, Kasman Singodimejo, Prawoto, 

Mangkusasmito, Jusuf Wibisono dan lain-lain, yang terkenal pada tahun 

50-an dengan sebutan golongan Salimisten (pengikut Haji Agus Salim). 

Sifat apologetis terhadap Islam yang menonjol dari golongan ini dan 

pengaplikasian materi keIslaman dari dimensi tekstual dan  kontekstual, 

bisa dikatakan sebagai cerminan dari warisan Salim. Kalau 

disederhanakan  makna pemikiran Haji Agus Salim tentang Islam adalah 

bahwa Islam (dari segala dimensi) diposisikan sebagai sumber acuan 

dalam menanggapi berbagai hal yang Haji Agus Salim temui. Sedangkan 

isi kandungan pesan Haji Agus Salim antara lain, agar umat Islam tetap 

mempertahankan eksistensi dan identitas keIslaman mereka walau berada 

di tengah-tengah ancaman dan tekanan secara ideologi maupun secara 

fisik. 

 

B. Saran 

1. Pikiran besar, gagasan dan cita-cita dilandasi etika menjadi praksis 

(kegiatan hidup) yang tak kenal lelah. Satu kebajikan yakni olah pikir 

merupakan kezuhudan intelektual dari Haji Agus Salim, merupakan  

warisan untuk kita yang harus diaplikasikan. Ucapan lillahita’ala (niat 
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karena Allah semata) dan leiden is lijden (pemimpin adalah menderita) 

sebagaimana disampaikan Kasman Singodimejo dari Haji Agus Salim, 

jangan hanya sebatas pepatah tanpa makna namun harus dituangkan dalam 

perbuatan nyata, yang tentu masih sangat relevan sampai saat ini bahkan 

mungkin sampai masa mendatang. 

2. Pemaknaan Islam dalam arti luas senantiasa harus diaplikasikan dalam 

kehidupan, supaya terhindar dari kejumudan dalam kepicikan bertindak. 

Karena pemaknaan Islam seperti inilah yang dapat menjadikan agama ini 

sebagai rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi seluruh alam). Tetap yakin 

bahwa konsep yang datang dari Allah  tidak akan merugikan kehidupan di 

dunia ini, merupakan  kebajikan yang hakiki. Sebab bagimanapun dunia ini 

adalah ciptaan Allah SWT  dan aturan yang diciptakan-Nya pun niscaya 

tidak akan bertentangan, bertolak belakang atau menghasilkan kejanggalan 

satu sama lain. Oleh sebab itu mengikuti  segala aturan-Nya merupakan 

pangkal kemerdekaan, keserasian, kebahagian dalam kehidupan.     
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