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Rekonstruksi lnteraksi Islam dan Barat 

ABSTRAK 

Dunia Islam dan Barat telah melakuk:an interaksi cukup 
lama, bahkan berabad-abad, tetapi interaksi kedua belah pihak 
seringkali diwarnai pennusuhan dan pemberian stereotip yang 
negatif. Oleh karena itu, interaksi yang trawnatik ini perlu 
diurai kembali dalam sebuah rekonstruksi. Rekonstruksi ini 
perlu dilakukan dalam rangka membangun citra yang lebih 
positif di antara masing-masing pihak. Untul\ tujuan tersebut 
penelitian ini mengambil perkembangan ekonomi Eropa selama 
Perang Salib sebagai fokus kajiannya. Selain ad;:.;nya gejala 
yang sangat menarik pada kurun tersebut, yaitu terjadinya 
revolusi komersial dan kebangkitan ekonomi di Eropa, ternyata 
interaksi di bidang ekonomi ini tidak pemah berhenti 
sepenuhnya. ' 

Untuk mengungkap interaksi yang dimaksudkan di atas, 
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
sejarah kritis, suatu prosedur penelitian yang dilakukan dengan 
cara mengumpulkan sumber-sumber sejarah dari suatu masa 
atau peristiwa, mengevaluasi swnber-sumber tersebut, 
menyusun fakta yang memiliki hubungan dengan sumber
sumber itu, dan kemudian menyajikannya dalam suatu uraian 
yang bersifat ilrniah. Metode sejarah yang digunakan dalam 
penelitian ini mengikuti metode yang dikemukakan oleh Ibn 
Khaldun, yaitu: 1. menggunakan sumber yang beraneka ragam, 
2. menggunakan pengetahuan yang bennacam-macam, 3. 
memeriksa swnber-sumber yang dipakai secara teliti, dan 4. 
melakukan perhitungan yang tepat disertai ketektman dalam 
memahami swnber-swnber tersebut atau interpretasi. 

Ada dua temuan yang patut dicatat. Pertama, Perang Salib 
telah merekristenisasi Laut Mediterania sehingga terbentuklah 
rute perdagangan baru antara Eropa dan dunia Islam yang 
disebut dengan jalur salib (crusade roads). Perang Salib telah 
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memberikan berkah yang luar biasa, karena melalui jalur salib 
ini perekonomian Eropa mengalami kemajuan yang sangat 
pesat. Jalur salib telah menyebabkan kota-kota dagang seperti 
V enesia, Genoa, Pisa, Lubeck, Champagne, dan Brugges, 
berkembang dengan cepat dan mencapai tingkat kemakmuran 
yang mengagumkan. Sekalipun dunia Islam memperoleh 
keuntungan dengan adanya jalur ini, yang paling diuntungkan 
adalah Eropa. Keuntungan komersial yang didapatkan oleh 
kota-kota dagang Eropa telah menyebabkan Eropa terhindar 
dari kebangkrutan ekonomi, dan mengantarkannya menuju 
masa renaisan. Kedua, interaksi di bidang ekonomi yang terjadi 
antara dunia Islam dan Eropa selama masa Perang Salib, 
memberi petunjuk bahwa kedua belah pihak sesungguhnya 
memiliki keiJ1ampuan untuk melakukan interaksi secara positif. 
lnteraksi yang terjadi di negara-negara Salib juga mencer
minkan bahwa kedua belah pihak bisa membangun kerjasama 
dan hidup bersama secara harmonis. Interaksi di bidang 
perdagangan dan ekonomi pada umumnya, oleh karena itu 
dapat dijadikan fondasi untuk membangun interaksi yang 
positif antara dunia Islam dan Barat, meminimalkan stereotip 
negatif, kecurigaan, dan prasangka di antara keduanya . 
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