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POKOK-POKOK HKIRAN TAHA HUSAIN DAN 
MUHAMMAD HUSAIN HAIKAL DALAM PEMBAHARUAN 

Dunia Barat memang telah mencapai peradaban yang tinggi dengan didasari atas ilmu 

pengetahuan, sedangkan peradaban umat Islam mrrsih tertinggal jauh dibelakang. Pada ha1 

peradaban umat Islam pernah jaya di zaman kalsik. Setelah itu, umat Islam mengalami 

kemunduran dan kehancuran hingga kini. Hal ini mungkin disebabkan oleh peradaban umat 

Islam yang dibangun pada zaman klasik tersebut, bukanlah atas dasar ilrnu pengetahuan 

modem seperti sekarang. Oleh sebab itu, kemajuan di masa larnpau tidak selalu harus dipakai 

untuk dijadikan model di masa sekarang. Untuk mencapai kemajuan tidak mesti selalu melihat 

ke belakang, tetapi hams memandang jauh ke depan yaitu menempuh jalan ilrnu pengetahuan 

seperti yang ditempuh oleh Dunia ~ara t . '  Inilah dasar-dasar pokok fikiran para pembaharuan 

di Mesir terutama Taha Husain dan Husaian Haikal. 

Pada beberapa pertemuan yang laly sudah dibicarakan beberapa orang tokoh 

pembaharuan di Mesir beserta idc-idenya dalam membangun peradaban modem. Akan tetapi, 

belum membicarakan ide dari 2 orang tokoh terkenal tentang pemikiran modern. Oleh karena 

itu, dalam makalah ini akan dibicarakan tentang 2 orang tokoh pembaharuan di Mesir yaitu, 

Talra Husain dan A4ultammad Husain HRikal. Uraian akan meliputi riwayat hidup serta ide 

dan pe juangan ke dua tokoh tersebut. 

I1 PEMBAI-USAN PEMIKIRNV PEMBAHARUAN ISLAM 

A. TAHA HUSAIN 

a 1. Riwayat Hidup 

Dr. Taha Husain dilahirkan pada tahun 1890 di desa kecil sebelah hilir sungai Nil. Ia 

menderita sakit mata yang berbahaya (aphtahia) yang mengakibatkan ia kehilangan penglihatan 

untuk selama-lamnya. Namun, walaupun ia buta, tetapi ia berhasil menghafal Al-qur'an 

secara keseluruhan dalam masa 13 tahun. Keberhasilan tersebut memberi peluang Taha 

Husain untuk mendapatkan beasiswa belajar di Universitas Al-Azhar di Kairo. Taha Husain 

termasuk putra pertarna yang mendapat gelar Ph.D di Mesir. Kemudian ia mendapat 

1 Maryarn Jarnilah, (Margaret Marcus), Islam dun h.lodemisasi, (terjemahan) (Surabaya : Usaha 
Nusantam, 1965), h. 199 
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kesempatan lagi untuk melanjutkan pendidikan ke Sorbone University dengan beasiswa dari 

pemerintahan Perancis. Di sana Taha Husain berhasil mendapat gelar Ph.D yang ke dua. Di 

snna pdn in tnctukall den gat^ pubi Perancis yang bernatna S u ~ ~ n n a  Brcsslau tal~un 1918.~ 

n. 2. Tnlia Husai1.r Meniulni Ksrirnyn. 

Setelah Taha H u s h  kembali ke Mesir ia memulai karirnya dengan menjadi dosen di 

Universitas A-Azhar, dan pernah menjadi Dekan. Sekalipun Dr Taha Husian buta, tetapi ia 

pernah diangkat sebagai menteri pendidikan di Mesir pada tahun limapuluhan '. 
Selama bekerja ia telah banyak pula mengarang, terutama dalam bidang sastra Arab. 

Ia berpendapat, bahwa sebagian besar dari sastra Arab jahiliah seperti yang terdapat dalam 

buku-buky bukanlah sebenarnya sastra Arab jahiliah. Akan tetapi, karangan-karangan tersebut 

muncul pada zaman sesudah Islam, dan hanya sebagim kecil saja yang berasal dari syair 

jahiliah. Karangan-karangan yang tidak asli itu timbul dan diiyatakan berasal dari penyair 

jahiliah untuk kepentingan politik d m  untuk memperkuat argumen-argumen yang dimajukan 

oleh ahli tata bahasa Arab, para tiologi, ahli hadis, d m  ahli tafsir. Pendapat ini diuraikan Taha 

I-Iusain dalam bukunya yang berjudul Fi Al-Adab al-jahili pada tahun 1925. 

Oleh karena karangannya yang kontroversial, dan penuh dengan kritikan tajam terhadap 

Islam ortodok, maka Taha Husain mendapat kritik dan tantangan keras. Idenya dituduh 

mcrusnk agama, dan mcnlsnk generasi yang belajar di Al-Azhar. T,ha t1usai.n dituduh sekuler, 

kucna itu ia dipccat dan dibcrhentikm mengajar, buku-bukunya disita, d'm ia dihadapkan kc 

pengadilan, tetapi perkaranya dihentikan. Setelah puluhan tahun kemudian, buku tersebut 

dibiarkan kembali bebas dijual di pasar. 5 

n. 3. Idc dnn Citm-citm Tnha Husain untuk Mesir. 

Taha Husain menginman Mesir maju clan modern seperti Eropah. Menurut Taha 

Husain, kalau Mesir ingin majy Mesir hams mengikuti jejak Eropah yaitu menempuh jalan 

ilmu pengetahuan. Hal ini tidak akan sulit bagi Mesir, karena Mesir itu sendiri merupakan 

Ibidh. 193 
Ibid h. 194 

4 Harun Nasution, Pen~baharuan dalani Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996), h. 86 
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negara bagian dari Barat. Selama ini Mesir sudah memakai frlsafat Barat (Yunani) d m  telah 

memakai sistem hukum Barat (Rumawi). L.ag~ pula peradaban Mesir tidak pula berasal dari 

Timur seperti Cina atau India. Bagi Taha I-Iusain peradaban di dunia ada dua saja yaitu, 

peradaban Timur dan peradaban Barat. 

Hal lain yang memudahkan Mesir untuk mencontoh peradaban Barat ialah karena 

Barat telah melepaskan agama Kristen dari peradabannya. Oleh karena itu, akan mudah bagi 

Mesir untuk membawanya ke dalam Islam. Menurut Taha Husain, begitu juga pendapat 

Abduh, bahwa pada mulanya Mesir ini telah mencontoh perdaban Yunani clan Parsi. Akan 

tetapi, kemudian Umat Islam jadi mundur di Mesir karena dijajah oleh Turki, maka Turkilah 

sebenarnya yang telah menghancurkan peradaban umat Islam ~ e s i r . ~  

a. 4. Taha Husain dan Nasionalisme 

Dalam kesatuan Nasionalisme, Taha Husain berpendapat bahwa Islam mempunyai 

peranan penting. Oleh karena itu, Islam hams diajarkan di sekolah-sekolah sebagai agama 

Nasional. Di samping itu, Bahasa Arab juga sangat penting untuk dipelajari, sebab bahasa 

Arab adalah menjadi bahasa Mesir, dan Mesir adalah pusat kebudayaan Arab modern. Dari 

Mesir, perdaban baru ini meluas kedaerah-daerah Arab lainnya ' 

a.5. Bidang Politik dan Negara 

Menurut Taha Husain, perpecahan urnat di dunia ini bukanlah karena berbedanya 

kultur, agama, geografi dan ras, tetapi adalah karena berbedanya sistem politik dan ekonorni. 

Faktor yang serupa juga mendorong orang untuk bersahabat atau saling rnemben~i.~ 

Dari komentar Taha Husain yang begitu panjang lebar tentang politik dan ekonomi, 

maka dapat disimpulkan bahwa: apa salahnya kalau Mesir mencontoh sistem politik dan 

ekonorni Eropah yang sudah begitu baik dan mantap untuk kesejahteraan umat manusia. 10 

Ibid h.87 
%id h. 

' Ibid h. 87 
9 ybh.n'.;T,Dono,<.Kue dan y ~ h n  L . ~ s p o s i t o ,  .  ele ern dsn yembahnruan, 

( ~ a k a r t a :  q a j a  ~ r a f i n d o ,  1993),h. 123  

10 I b i d; h:124 



Demikian pula mengenai kenegaraan, menurut Taha Husain tidak ada pula salahnya 

kalau Mesir menerima sistem dernokrasi yang telah dimulai oleh Napolion. Oleh karena sistem 

dernokrasi itu lebih dekat detlgan fitrah umat, ketirnbang menerima sistem pemerintahan yang 

absolut yang diterapkan oleh Abdd Hamid di Turki ~smani." Peraturan mengenai 

penindangan pemerintah, pajak, perekonomian, kabinet kementerian, dan berbagai bentuk 

lembaga lain didasarkan atas keadilan. Hal itu memang berbeda dengan apa yang telah 

dilahukan olch para raja dan khaliah muslim dimasa yang lampau. Sesungguhnya, sainpai 

pada masa modem ini, kaum muslirnin belum mengerti betul apa yang telah dilakukan oleh 

para rajanya selama ini.12 

a. 6. Taha Husain dan Pendidilcm 

Mengenai pendidikan Taha Husain sependapat dengan para tokoh terdahulu, bahwa 

sistem pendidikan yang dilaksanakan di Mesir (al-Azhar) hams mengalami perobahan secara 

drastis. Kalau masih dengan sistem lama, maka h4esir tidak akan merasakan kemajuan sepel-ti 

yang dirasakan sekarang. Taha Husain tidak menyalahkan sistem lama itu, hanya saja sistem 

latna tzrsebut sesuai pula untuk masanya, dan kurang terpakai seluruhnya untuk menghadapi 

masa depan. 13 

Taha Husain turut merasakan betapa tertinggalnya pendidikan di A&ar. Sewaktu 
p e l a  j a r  

belajar di Sor1)onc University, ia merasa kecewa dalam bersaing dengan yang berasal 

dari dunia Bnrat yrrng jnuh lebih luas pemikirannya. Oleh karena itu, akan lebih baik bila Mesir 

mencontoh sistem pendidikan Barat. Kurikulurn pendidikan di Al-Azhar hams diubah dan 

disempnmakan. Kurikulum tidak lagi cukup mempelajari bidang agama saja, tetapi hams pula 

mempelajari hidang-bidang ilmu dasar untuk kehidupan seperti Fisika, Kimia, Biologi, 

Matematika, Sejarah, dll. 

Mcnu~ut Taha I-Iusain, kenapa hams gigih mencontoh pendidikan sistem Eropah ini, 

adalah kasena dulunya orang Eropah juga mencontoh sistem dan metode penclidikan dari umat 

Islam di saat umat Islam maju. Sekarang, umat Islam perlu melakukan ha1 yang sama. Di saat 

Eropah sudah maju, sedangkan umat Islam agak mundur, maka seharusnya umat Islam 

mencontoh 

'I lbid h. 125 
lbid h. 

'%id h. 126 



kembali sistem pendidikan yang maju di tnngan Barat, karena masalahnya hanya berbeda 

waktu saja.14 

Narnun dernikian, sekalipun nampaknya Taha Husain membenarkan semua yang ada di 

Barat itu baik dan boleh untuk dicontoh, tetapi ia tetap menghimbau dan mengingatkan, 'agar 

umat Islam, di Mesir khususnya, untuk bersikap selektif dalam melakukan pendekatan terhadap 

kebudayaan Eropah. Jangan mengambil seluruhnya apa yang baik di dunia Barat itu tanpa 

pertimbangan terlebih dahulu. Contohlah kebudayaan Barat yang baik, selagi tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. 

B. MUHAMMAD HUSAIN HAIKAL 

b. 1. Riwayat hidup. 

Muhammad Husin Haikal dilahirkan pada tanggal 30 Agustus 1888, di desa Kafr 

Ghanan Wilayah Mesir hilir kira-kira 140 km dari Kairo. Desa ini berdekatan dengan desa 

kelahiran gurunya Lutfi Sayyid yang bernama Barqain. Lutfi Sayyid sebagai guru dari Haikal, 

adalah seorang nasionalisme Mesir yang terkemuka. Pandangan dan orientasi politik Haikal 

banyak dipengaruhi oleh Lutfi Sayyid. Haikal lahir dari keluarga berada, terpandang dan 

berpengaruh. 

Pendidikan Haikal adalah pendidikan dasar berupa sekolah al-Jamaliyah tamat 190 1. 

Pendidikan menengah al-Khedewjah lulus 1905. Pendidikan tin@ di Kairo jurusan Ilmu 

Hukum lulus 1909. Kemudian kuliah Pascasarjana di Sorbone University Paris, dan mendapat 

gelar doktor (Ph.D) dalam Ilmu Hukum tahun 1912. ' 
Haikal adalah putra Mesir pertama yang menyandang geiar doktor. Sekembalinya ia 

dari Paris, ia memulai karirnya dengan menjacli pengacara, dosen, aktivis partai clan pimpinan 

surat kabar di Mesir. Pada tahun 1938 - 1945 ia diangkat menjadi Mentri Pendidikan di Mcsir, 

dan tahun 1945 hingga 1950 ia menjabat ketua senat. 

Haikal dikenal sebagai penulis produktif dalam bidang sastra, sejarah, dan politik. 

Diantara karya beliau adalah : Hayat Muhammad (Riwayat Hidup Muhammad), al-Hukumat 

al-Islarniyyat, (Pemerintahan Islam), fi manzil al-Wahyi, al-Shidiq Abu Rakar, al-Faruq Umur 

dan Usman bin man. '  Di samping itu Haikal juga seorang penulis kontenporer yang sangat 

1 Munawir Sjazali, hlam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Pres 1993), h. 179, 1 80. 
Ibid, h. 181 

3 Muhammad Azhar, Filsafat Politik (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 125 



lengkap pengalamannya dan paling bervariasi, karena beliau banyak bergaul dengan tokoh- 

tokoh agama dan tokoh-tokoh politik Mesir di wman pembaharuan, dan banyak jabatan yang 

telall didudukir~ya. Semua ini akan mempengarulu gagasan politik Haikal. 

b. 2. Pokok-pokok Fikiran Haikal Tentang Kenegaraan 

Pokok-pokok fikiran Haikal dirnuat dalam sebuah bukunya yang bejudul 

"al-I-Iuk~imiylvah d-Islzuniyyah". Buk~i ini betmula dari makalah-makalah yang disampaikan 

lewat radio, kemudian oleh putranya diterbitkan dalam sebuah buku. 5 

Menurut Haikal N-qur'an d m  Sunnah Rasul tidak menjelaskan secara rinci tentang 

perinsip-perinsip kenegaraan melainkan ada dua ayat yang menyarankan agar umat melakukan 

musyawarah dalam persoalan kebersamaan sebagaimana tercantum dalam Q.S: 3 159 dan Q.S. 

42: 38. Ayat ini tidak berkaitan langsung dengan pemerintahan dan kenegaraan. Oleh sebab 

iai, dapat diatakan bahwa tidak a& bentuk tertentu didalam Islam mengenai pemerintahan 

atau kenegaraan.6 

Sistem pemerintahan di =man Rasul tidak begitu dipersoalkan. Rasul membiarkan 

pemerintahan Arab, asalkan mereka mau memeluk dan menerima ajaran Islam. Di =man 

khalifah Ar R'asyidin dipakai sistern musyawarah (demokrasi). Khalifah yang akan dibai'at, 

harus melalui keputusan bersama sekalipun pernilihannya tidak secara langsung. Pada zaman 

Umayyah dan Abbasiyyah dipakai sistem kerajaan yang bertolak belakang dengan sistem 

(1crnoh.asi. Irri merupakan bukti bahwa di =man Rasul belum ada ketetapan tentang hentuk- 

bentuk sistem pemerinttihan yang jelas dalam  slam.' 

Menurut Haikal, Islam hanya meletakkan perinsip-perinsip dasar bagi peradaban 

manusia atau ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur prilaku manusia dalam kehidupan dan 

pcrgnulan sesamnnya, y<mg padn giliiannya aknn mewarnai pola-pola kehidupan berpolitik. 

Adapun perinsip-perinsip dasar itu antara lain : 

1. Perinsip Iman bercnya) akan keesnnn Tuhan (tauhid), Islam mengajak umat manusia 

untuk menyetujui suatu keyakinan dasar sebagai dasar tunggal bagi kehidupan bersama. 

Keyakinan dasar itu adalah tauhid. Dari perinsip dasar ini akan lahir perinsip keber- 

samaan.' - 
4~/&3/6/9000 - /, c2) 

Ibid, h. 126 
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2. Perinsip kepercayaan akan adanya htlkum alum, atau yang disebut dengan sunnaiullah 

yang pasti dan tidak pernah berobah, yang mana manusia hams tunduk pada sunnah Allah 

tersebut. Munawir mengomcntai perinsip kcdua ini, bahwa Hikal tamp'aknya ingin 

mengatakan agar pengelolaan masyarakat atau negara memperl~atikan watak manusia sesuai 

dengan fitrah alarniahnya, dan jangan memaksakan sesuatu yang tidak sejalan dengan fitrah 

manusia itu ~endir i .~  

3. Perinsip "Persamaan " yaitu persamaan fitrah anhra Iaki-laki dan wanita. Perinsip kc tiga 

ini merupakan konsekuensi dari perinsip Iman kepada keasaan Allah dan keyakinan terhadap 

sunatullah. Maksudnya membawa kepada kesimpulan bahwa cli sisi Tuhan manusia itu 

sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, dan sama-sama tunduk kepada sunatullah. 

Urnat Islam akan bersaudara satu sama lain, dengan samanya hak dan kewajiban, tidak ada 

perbedaan antara bangsa Arab dengan yang bukan Arab kecuali karena ketaqwaannya 

kepada Tuhan. Dengan dernikian lahirlah kebebasan, baik dalam taqwa maupun dalam 

berpendapat seperti tercantum dalam (QS. 2:256 dan QS. 16:125).1° 

Sistem pemerintahan yang Islami menurut Haikal adalah sistem yang berusaha 

mewujudkan perinsip-perinsip dasar yaitu Keimanan Kepnda Keesann Allah, Keyakinan 

Terlladap Sunatullall dan perinsip kebersamaan. Realisasi dari perinsip-perinsip ini 

diwarnai oleh semangat persaudaraan, cinta kasih, rasa keadilan dan takwa. Setiap i n d ~ d u  

menunaikan kewajibannya kcpada Allah dan masyarakat. Begitu pula setiap masyarakat 

menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kepada individy atas dasar persamaan.". Dalam 

ha1 ini, yang dipentingkan oleh Haikal adalah, di samping tidak menyalahi perinsip-perinsip 

ajaran Islam, juga terealisasinya perinsip-perinsip ajaran dalarn sejarah yang tidak bisa terlepas 

dari faktor lingkungrln, kebudayrran, serta tingkat perkembangan peradaban, dan intelektual 

suatu masyarakat. 

9 
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KESIMPULAN 
% 

Berclasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan, maka dapat penulis simpul- 

kan sbh : 

1. Taha Husain yang melihat hnpa mata, tetapi dengan kecemerlangan fikirannya dalam 

pembaharuan, maka ia clikenal sebagai salah seorang tokoh Idola Intelektual Mesir. 

2. Taha Husain menyokong ide pembaharuan yang telah dikemukakan oleh para tokoh 

terdahulu. la dapat juga disebut sebagai tokoh pembaharuan pendidikan, yang 

mengharuskan kurikulum terdiri dari pelajaran agarna dan ilmu-ilmu dasar untuk kehidupan 

seperti fisika, kimia, biologi, matematia, dll. Ia menilai bahwa cara-cara yang ditempuh 

dunia Barat (Eropah) dalam mencapai kemajuan patut dicontoh, tehpi yang dicontoh hams 

diseleksi terlebih dahulu yaitu ajaran-ajaran yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 

3. Husain Haikal mempunyai ide yang spesifrk mengenai kenegaraan. Naikal tidak 

mempersoalkan apa bentuk negara, tetapi harus menerapkan perinsip dasar, yaitu keirnanan 

kepada Allah, keyakinan terhadap sunnah Allah dan perinsip kebersamaan. 


