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A. Pendahuluan 

Ada sebuah ungkapan populer di kalangan bangsa Eropa 

“Kearifan itu berbentuk tiga corak: akal budi bangsa Perancis, tangan 

bangsa Tionghoa, dan lidah bangsa Arab.” Kalimat terakhir dalam 

ungkapan tersebut menyiratkan pengakuan terhadap keunggulan bahasa 

Arab yang telah membentuk kebudayaan bangsa Arab, terutama 

kesusasteraannya.  

Jika peradaban-peradaban besar, seperti Yunani dan Romawi, 

mewariskan keagungan artefak-artefak megalitik, seni bangunan yang 

indah, dan istana-istana yang megah, maka peradaban Arab mewariskan 

bahasa sastra nan sarat nilai. Melalui medium tradisi agung kesusasteraan 

Arab itulah, Alquran diwahyukan sebagai sumber pedoman hidup umat 

Islam yang tak lekang oleh zaman. Lebih dari itu, bahasa Arab pernah 

menjadi bahasa komunikasi hampir seperempat wilayah di dunia, saat 

Dinasti Abbasiyah membentangkan kekuasaannya dari India di Timur 

sampai ke Maroko di Barat, ditambah kekuasaan Abdurrahman Al-Dakhil 

di Spanyol. Di masa Abbasiyah pula, bahasa Arab telah berkembang 

menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang otoritatif dari berbagai disiplin 

ilmu yang berkembang saat itu (ilmu-ilmu agama, sosial, filsafat, dan 

sains). 

Romantisme sejarah di atas bukan untuk bernostalgia dan 

berbangga-bangga diri dengan cukup mengatakan “Kita, umat Islam dan 

bahasa Arabnya, dulu pernah menguasai dunia.” Tidak! Romantisme yang 

sekadar mengagungkan masa lalu dan merasa puas dengan pencapaian era 
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lampau adalah euforia belaka yang tidak menyumbangkan apa pun untuk 

kemajuan kekinian. Bahkan, euforia masa lalu kerap membius kesadaran 

kita untuk tidak segara bangkit mengejar ketertinggalan. Oleh karena itu, 

kisah tentang keagungan bahasa Arab– secara historis dan terutama 

teologis– harus diletakkan dalam konteks kekinian.  

Bagi umat Islam, bahasa Arab adalah bahasa agama sekaligus 

bahasa ilmu pengetahuan. Idealnya, umat Islam yang jumlahnya saat ini 

diperkirakan mencapai seperempat dari total penduduk dunia, mestinya 

bisa berbahasa Arab dengan fasih. Alasannya, pertama, bahasa Arab selalu 

digunakan dalam setiap ibadah wajib (baca: shalat). Kedua, bahasa Arab 

merupakan bahasa kitab suci umat Islam, Alquran, yang harus dibaca, 

dipahami, dan diamalkan. Namun mengharapkan idealitas itu menjadi 

kenyataan memang sulit, bahkan mustahil.  

Kalau begitu, mari kita turunkan area pengguna bahasa Arab pada 

sivitas akademika di perguruan tinggi agama Islam (PTAI), atau lebih 

spesifik lagi sivitas akademika di jurusan Bahasa dan Sastra Arab (BSA) dan 

Pendidikan Bahasa Arab (PBA) baik di perguruan tinggi Islam maupun 

perguruan tinggi umum. Penulis memang tidak mempunyai data lengkap 

tentang kondisi keilmuan bahasa Arab di berbagai perguruan tinggi di 

Indonesia, namun penelitian yang pernah dilakukan Pusat Bahasa, Budaya, 

dan Agama (PBBA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam dua tahun 

terakhir dapat menjadi salah satu indikator potret bahasa Arab di 

Indonesia. 

Pada tahun 2011 lalu dan tahun 2012 ini, melalui program 

penelitian kompetitif Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, PBBA 

melakukan penelitian terhadap mahasiswa baru yang mengikuti program 

sentralisasi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Di antara tujuannya adalah 

untuk mengetahui efektivitas pembelajaran bahasa Arab dan Inggris di 

PBBA serta mengetahui tingkat kesulitan mahasiswa dalam mempelajari 

bahasa asing. Khusus terkait kesulitan belajar bahasa Arab, penelitian ini 

menemukan ada banyak kesulitan yang dirasakan mahasiswa baik terkait 

dengan faktor materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, 

kecakapan dosen, modul pembelajaran, dan lain sebagainya. Kendala-
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kendala tersebut menyebabkan turunnya minat dan motivasi belajar 

bahasa Arab mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.  

Sementara pada mahasiswa yang mengambil jurusan BSA dan 

PBA, kendala-kendala tersebut relatif lebih sedikit dan minat belajar bahasa 

Arab lebih tinggi, namun tingkat kebanggaan mereka pada studi bahasa 

Arab yang digeluti kurang signifikan. Tidak adanya kebanggaan tersebut 

salah satunya dipicu oleh perasaan khawatir perihal peluang kerja setelah 

lulus dari program studi bahasa Arab yang mereka geluti.  

Dari penelitian tersebut dapat kita tarik benang merah bahwa 

tantangan utama studi bahasa Arab setidaknya ada tiga hal, yaitu: 

rendahnya minat belajar bahasa Arab, tidak adanya kebanggaan terhadap 

bahasa Arab, dan kekhawatiran akan peluang kerja lulusan program bahasa 

Arab. Penelitian ini memang terbatas di UIN Sunan Kalijaga. Namun, 

penulis memiliki keyakinan, fenomena yang terdapat di perguruan tinggi 

lain, terutama di lingkup PTAI, relatif sama dengan yang ditemukan di 

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.1 Ulasan berikut akan mengambil 

perbandingan bagaimana studi bahasa Arab dilakukan para orientalis 

Barat. Tujuannya adalah untuk menggugah kesadaran kita agar “tidak 

kalah semangat” dengan mereka. Selanjutnya akan dipaparkan prospek 

pengembangan bahasa Arab di dunia global saat ini dan peluangnya di 

Indonesia. 

 

B. Belajar dari Semangat Orientalis 

Contoh paling bagus tentang gairah belajar bahasa Arab oleh 

orang non-Arab (‘ajami) adalah pengalaman orientalis Barat. Secara umum, 

orientalis (al-mustasyriqun) biasa didefinisikan sebagai kumpulan sarjana 

Barat, Yahudi, Kristen, dan lain-lain, yang mendalami bahasa-bahasa 

                                                
1 Pada tanggal 17 November 2012 lalu penulis mengisi acara Seminar 

Nasional Bahasa Arab di Universitas Negeri Malang yang diikuti sejumlah 
perguruan tinggi di Indonesia, termasuk dari PTAIN. Dalam forum tersebut 
terungkap bahwa persoalan pembelajaran bahasa Arab di berbagai perguruan 
tinggi memang terkait dengan 3 hal tersebut: minat belajar yang rendah, tidak 
adanya kebanggaan, dan peluang kerja. 
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Timur (bahasa Persia, Ibrani, Suryani, dan lain-lain), terutama mempelajari 

bahasa Arab secara mendalam.2 Dalam perkembangannya, studi 

orientalisme juga mencakup budaya-budaya China, India, Mesir, dan juga 

lembah Tigris-Eufrat yang meliputi studi tentang bahasa, sastra, sejarah, 

dan agama.3 

Gelombang orientalisme mulai bersentuhan dengan dunia Islam 

beriringan dengan beberapa gelombang Perang Salib. Ilmuwan-ilmuwan 

dan sarjana-sarjana Barat yang menyertai misi suci tersebut dengan leluasa 

berkenalan lebih dekat dengan sumber-sumber asli peradaban Islam. 

Karena sumber-sumber itu semuanya berbahasa Arab, maka mendorong 

munculnya studi filologi bahasa Arab. Namun, baru pada akhir abad XV 

dan awal abad XVI gerakan orientalisme yang sebenarnya dimulai.  

Beberapa tokoh yang memfokuskan pada kajian bahasa Arab di 

antaranya adalah Guillaume Postel (1540-1581), Thomas Van Erpe (1584-

1624), Francis Van Ravelingen (1539-1597), Jacob Golius (1596-1667), dan 

George Sale (1697-1736).4 Seiring dengan keberadaan tokoh-tokoh ini, 

pusat-pusat kajian keislaman didirikan di kota-kota penting Eropa. Pada 

1539 Departemen Bahasa Arab didirikan di College de France Universitas 

Sorbonne Prancis. Pada 1613 di Belanda didirikan sebuah institut dengan 

kajian yang sama. Pada waktu bersamaan Oxford dan Cambridge 

                                                
 2 Lihat misalnya Abdul Mun’im Moh. Hasanain, Orientalisme, terjemah 
oleh Lembaga Penelitian dan Perkembangan Agama Muhammadiyah (Jakarta: 
Penerbit Mutiara, 1978), hlm. 3. 

3 W. Montgomery Watt, “The Study of Islam by Orientalists”, 
diterjemahkan oleh Alef Theria Wasim dalam Journal al-Jami’ah, No. 53 Th. 1993, 
hlm. 34. Bandingkan dengan Edward W. Said, Orientalism, terj. (Bandung: 
Pustaka, 1996), hlm. 1-6 

 4 Lihat Ihsan Ali Fauzi “Orientalisme di Mata Orientalis: Maxim 
Rodinson tentang Citra dan Studi Barat atas Islam” dalam Ulumul Qur’an, No. 2, 
Th. 1992, hlm. 11. 
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menyusul mendirikan kajian ke-Timur-an di mana kajian Arab-Islam 

merupakan yang terpenting.5  

Dari departemen-depertemen tersebut muncul orientalis-orientalis 

berikutnya seperti Theodor Noldeke, Joseph Schacht, dan Ignaz Goldziher. 

Theodor Noldeke (1836-1931) lahir 2 Maret 1836, di Hamburg, Jerman. Ia 

seorang pakar semitik Jerman yang di antara karyanya adalah Zur 

Grammatik des Klassichen Arabisch (1896). Tulisannya tentang Semitic 

Languages dan The History and Civilization of Islam mendapatkan penghargaan 

bergengsi dari kampusnya. Selain menguasai bahasa Arab, Noldeke juga 

mendalami bahasa Suryani dan Ibrani. 

Sementara Joseph Schacht lahir di Rottbur Jerman, 15 Maret 1902. 

Ia mendalami filologi klasik, teologi, dan bahasa-bahasa Timur. Pada tahun 

1934 hingga 1939 ia diundang untuk mengajar di Jurusan Bahasa Arab, 

Fakultas Sastra, Universitas Kairo, Mesir. Di situ ia mengajar fikih, bahasa 

Arab, dan bahasa Suryani. Karyanya yang menonjol dan kontroversial 

adalah The Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford, 1950). Karya 

Schacht ini banyak mengambil rujukan Ar Risalah-nya Imam Syafii. 

Adapun Ignaz Goldziher (1850-1921)  adalah profesor kajian 

bahasa Semit di Universitas Budapest. Buku klasik pertama yang menjadi 

kajiannya adalah Azh Zhahiriyah: Madzhabuhum wa Tarikhuhum. Ia kemudian 

mendalami kajian fikih dan ushul fikih. Tahun 1889, ia menulis karangan 

tentang hadits berjudul Dirasah Islamiyah sebanyak dua juz. 

Selain nama-nama di atas masih ada Johann J. Reiske seorang 

orientalis Jerman yang sangat berjasa dalam mengembangkan dan 

menampilkan Arabic Studies di Jerman. Silvestre de Sacy seorang orientalis 

yang menekuni sastra dan gramatika Arab (nahwu dan sharaf). Z. Honke 

adalah orientalis yang karyanya dinilai objektif karena menampilkan 

pengaruh peradaban Arab terhadap Barat. Matahari Arab Bersinar di Barat 

adalah di antara bukunya yang termasyhur. R.A. Nicholson orientalis 

                                                
 5 Ibid. Lihat juga A. Lutfi As-Syaukani, “Oksidentalisme: Kajian Barat 
setelah Kritik Orientalis dalam Jurnal Ulumul Qur’an, No. 5 dan 6 Vol. V, Th. 
1994, hlm. 119. 
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Inggris yang ahli kespiritualan Islam. Bukunya yang terkenal ialah Shufi-

Shufi Islam (1910) dan Sejarah Kesusastraan Arab (1930). Dan, Carl 

Brockelmann dengan karya monumentalnya Sejarah Kesusastraan Arab. 

Tokoh-tokoh orientalis yang disebut di atas umumnya adalah 

pakar dalam ilmu bahasa, seperti ahli Nahwu, ahli Sharaf, dan ahli Sastra 

Arab (Adab). Setelah bahasa Arab dikuasai dengan matang, mereka mulai 

melanjutkan pada studi ilmu-ilmu keislaman lainnya, seperti Alquran, 

Hadis, Akidah (Kalam/ Teologi), dan hukum Islam (Syariah). Studi mereka 

tentang sejarah Alquran, misalnya sebagaimana dicontohkan Luthfi 

Assyaukanie, sangat padat dan kaya dengan rujukan sumber-sumber Islam 

klasik. Penguasaan mereka akan bahasa Arab dan peradaban Mediterania 

menghasilkan ulasan yang kritis dan tajam yang berbeda dengan karya 

sarjana Islam ketika itu. 

Satu hal yang sering tidak diketahui kaum muslim adalah bahwa 

para orientalis itu juga merujuk buku-buku klasik yang bisa ditelusuri dan 

dibuktikan, misalnya, karya-karya Arthur Jeffrey, Theodor Noldeke, dan 

John Wansbrough dalam studi mereka tentang sejarah Alquran, merujuk 

kepada sumber-sumber kitab klasik seperti al-Fihrist karya Ibn Nadiem, Al-

Itqan karya Jalaluddin al-Suyuthi, dan al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an karya 

Imam Zarkasyi. Sejauh menyangkut data, semuanya dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah: akurat dan relevan. Ini 

membuktikan begitu kuatnya penguasaan orientalis terhadap khazanah 

literatur Islam berbahasa Arab. 

Dari uraian di atas setidaknya ada dua hal yang bisa diambil 

pelajaran. Pertama, semangat luar biasa kaum orientalis dalam mempelajari 

bahasa Arab. Terlepas dari berbagai motif6 orientalis dalam menekuni 

                                                
 6 Selain motivasi pengembangan ilmu, memang ada motivasi lain 
gelombang orientalisme, antara lain motivasi ekonomi, politis, agama, dan 
kolonialisme. Lihat Mannan Buchari, Menyingkap Tabir Orientalisme (Jakarta: 
Amzah, 2006). Bandingan dengan Abdul Mun’im Moh. Hasanain, Orientalisme..; 
Ihsan Ali Fauzi “Orientalisme di Mata Orientalis..”; Edmund Burk, “Orientalism” 
dalam John L. Esposito (ed.), The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World 
(New York Oxford: Oxford University Press, Vol. II, 1995); dan Ahmad Syafi’i 



���� 

 

 

 
Bahasa Arab: Antara Romantisme Masa Lalu & Prospek Masa Depan 

 

 

 
 

 

91 

bahasa Arab, satu hal yang pasti, mereka mempelajarinya dengan tekun 

dan sungguh-sungguh. Gairah intelektual inilah yang patut kita tiru. 

Bahkan, gairah umat Islam mempelajari bahasa Arab mestinya jauh lebih 

besar daripada mereka yang tidak meyakini Islam. 

Pembelajaran bahasa Arab pada masa orientalis masih berjalan 

konvensional. Teori-teori pembelajaran bahasa yang efektif belum 

berkembang saat itu. Namun, sistem yang konvensional itu saja mampu 

melahirkan sarjana-sarjana bahasa Arab yang handal. Kalau saat ini teori 

pembelajaran bahasa sudah berkembang sedemikian maju dan beragam, 

maka tidak ada alasan bagi pegiat bahasa Arab untuk tidak dapat 

menguasai bahasa ini dengan cepat, mahir, dan profesional. 

Kedua, bagi orientalis, penguasaan bahasa Arab adalah pintu 

masuk untuk memahami khazanah Islam dan kebudayaan Arab. Tradisi 

intelektual ini masih berlangsung sampai sekarang. Di hampir semua 

perguruan tinggi Barat yang memiliki departemen (jurusan/program studi) 

Islamic Studies, Middle East Studies, atau Oriental Studies dengan fokus kajian 

tentang Islam, maka bahasa Arab adalah mata kuliah yang “wajib” 

ditempuh. Meskipun saat ini kajian-kajian Islam berbahasa Inggri hasil 

penelitian sarjana Barat begitu melimpah, namun mata kuliah bahasa Arab 

tetap harus diambil. Para sarjana studi Islam di Barat tetap mendorong 

mahasiswanya untuk merujuk langsung ke sumber-sumber primer 

berbahasa Arab. 

Mengaca dari pengalaman orientalis di atas, maka sudah 

semestinya kita, umat Islam, tidak kalah dengan spirit dan keseriusan 

mereka belajar bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab bagi umat 

Islam bukan sekadar alat, tetapi juga tujuan untuk memahami bahasa 

Alquran dan Hadis yang merupakan sumber utama agama Islam. 

Setiap umat Islam mempunyai kewajiban yang sama melalui bidang 

yang berbeda terhadap Kitab Sucinya dan Sunnah Nabinya. Oleh 

karena itu, pembelajaran bahasa Arab harus dilakukan secara total 

                                                                                                         
Ma’arif, “Orientalisme Mengapa dicurigai ?” dalam Jurnal Ulumul Qur’an, Vol. 3. 
No. 2 Th. 1992. 
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dan komprehensif (meliputi aspek kebahasaan/linguistics, 

kesastraan/literatures, pengajaran/teachings, dan bidang lain yang 

terkait). Terlebih bagi mereka yang secara akademik memilih 

menggeluti studi bahasa Arab atau studi keislaman, maka bahasa 

Arab mutlak diperlukan.  

 

C. Bahasa Arab di Dunia Global dan Harapan Pasca Arab Spring 

Penguatan  proses globalisasi saat ini memberikan angin segar bagi 

pengembangan sistem Islam, dan bahasa Arab termasuk di dalamnya. 

Contoh konkret dalam hal ini adalah sistem ekonomi syariah yang oleh 

sebagian kalangan dianggap sebagai alternatif bagi sistem ekonomi 

kapitalis yang terbukti tidak mampu membawa kesejahteraan dan keadilan 

bagi penduduk dunia, tetapi justru menjerumuskan pada resesi global 

berulang kali.  

Banyak perguruan tinggi terkemuka di Barat saat ini telah merintis 

program studi ekonomi syariah, termasuk di Harvard University. 

Menggeluti studi ekonomi syariah mau tidak mau harus bersentuhan 

dengan khazanah Islam yang berbahasa Arab. Dari sini dapat diprediksi 

bahwa prospek pengembangan bahasa Arab ke depan jauh lebih baik lagi.  

Momentum ini perlu ditangkap dan dimanfaatkan dengan baik 

oleh para pegiat studi bahasa Arab di Indonesia. Karena beberapa 

perguruan tinggi di Indonesia juga sudah membuka sejumlah program 

studi ekonomi syariah (Keuangan Islam dan Perbankan Islam), termasuk 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di UIN Sunan Kalijaga. Tidak 

hanya perguruan tinggi Islam, perguruan tinggi umum seperti Universitas 

Gadjah Mada juga mengembangkan prodi ekonomi syariah. Prodi-prodi 

ekonomi syariah ini perlu diperkuat dengan studi bahasa Arab agar para 

sivitas akademikanya mampu mengakses literatur tentang sistem 

perekonomian Islam langsung dari sumber primernya yang berbahasa 

Arab.  

Lebih dari itu, bahasa Arab saat ini sudah diakui sebagai salah satu 

bahasa internasional. Pengakuan itu tercermin dari keputusan badan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadikan bahasa Arab sebagai 
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salah satu dari 5 bahasa resmi PBB. Pengakuan tersebut menandakan 

bahasa Arab setara dengan bahasa internasional lainnya.  

Sebagaimana dimaklumi, citra bahasa Arab memudar pasca 

kolonialisme Eropa sepanjang abad XVII, XVIII, sampai abad XX hingga 

berlangsungnya proses modernisasi di sejumlah kawasan Timur Tengah. 

Warisan kolonialisme tersebut, menyebabkan kebanggaan berbahasa Arab 

menurun di negerinya sendiri. Pemuda-pemuda di negara-negara kaya di 

Timur Tengah seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Jordania, dan 

Lebanon lebih menyenangi bahasa Inggris daripada bahasa ibunya sendiri. 

Namun, dengan pengakuan  PBB, pamor bahasa Arab mestinya kembali 

bersinar. 

Situasi lainnya yang dapat diharapkan mendukung pengembangan 

studi bahasa Arab ke depan adalah pembangunan negeri-negeri di Timur 

Tengah pasca Musim Semi Arab (Arab Spring). Gelombang reformasi di 

sejumlah kawasan Timur Tengah seperti Mesir, Tunisia, Libya, dan di 

Suriah yang masih bergolak sampai sekarang, diharapkan menciptakan 

iklim demokratisasi yang akan mendukung pengembangan ilmu 

pengetahuan, termasuk bahasa Arab. 

Banyak analis dan pengamat memprediksi situasi Timur Tengah 

akan jauh lebih kondusif pasca tumbangnya diktator-diktator otoriter di 

negeri-negeri yang mayoritas Muslim tersebut. Negara-negara Amerika dan 

Eropa sudah menyatakan akan menambah jalur-jalur transportasi ke 

kawasan Timur Tengah, baik jalur udara maupun laut. Kebijakan ini untuk 

merespons banyaknya permintaan kunjungan masayarakat Amerika dan 

Eropa ke sejumlah negara Timur Tengah setelah sebelumnya diterapkan 

larangan perjalanan (travel warning) ke negeri-negeri tersebut.  

Di samping itu, pembangunan Timur Tengah pasca Arab Spring 

membuka peluang keterlibatan negara-negara lain, termasuk Indonesia. 

Banyak tenaga ahli baik di bidang ekonomi, pendidikan, konstruksi, 

perminyakan, pariwisata, dan sektor lainnya, dibutuhkan untuk membantu 

pemulihan kawasan-kawasan tersebut. Ini adalah kesempatan kerja yang 

luas bagi lulusan studi bahasa Arab di Indonesia, bahkan kesempatan bagi 

semua tenaga profesional lulusan perguruan tinggi Indonesia dengan syarat 
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memiliki bekal bahasa Arab yang cukup. Prospek inilah yang perlu 

menjadi garapan peminat studi bahasa Arab ke depan. Jalinan kerjasama 

(networking) antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara di Timur 

Tengah atau antara perguruan tinggi di Indonesia (khsususnya UIN Sunan 

Kalijaga) dengan perguruan tinggi di Timur Tengah perlu dan mendesak 

untuk diintensifkan. 

 

D. Bahasa Arab di Indonesia: Harta Karun yang Terpendam  

Apabila dalam situasi global ada angin segar bagi 

pengembangan studi bahasa Arab, maka dalam lingkup lokal 

Indonesia potensi tersebut jauh lebih besar lagi, tetapi hal itu belum 

terkelola dengan baik. Sebagaimana dimaklumi, bahasa Arab di 

Indonesia mulai dikenal bersamaan dengan masuknya agama Islam 

sekitar abad XIV M atau bahkan sebelumnya. Dari perspektif 

historis ini, bahasa Arab di Indonesia jauh lebih tua dibandingkan 

bahasa Inggris.  

Dengan usianya yang lebih tua dan fungsi awalnya sebagai 

bahasa agama, maka tidak dapat dimungkiri bahasa Arab memiliki 

pengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan di Indonesia, 

termasuk pengaruh pada bahasa Indonesia. Profesor Siti Baroroh 

Baried, pada saat menyampaikan pidato pengukuhannya sebagai 

Guru Besar Bahasa Indonesia Universitas Gadjah Mada, 19 Agustus 

1970, dengan tegas menyatakan pengaruh besar bahasa Arab 

terhadap pengayaan kosakata bahasa Indonesia. 

Salah satu warisan khazanah bahasa dan sastra Arab di 

Indonesia adalah teks-teks historiografi dan sastra berbahasa Arab 

karya ulama-ulama dan pujangga nusantara. Jumlah karya-karya 

tersebut sangat banyak, tetapi patut disesalkan penelitian terhadap 

naskah-naskah tersebut hingga sekarang masih sangat sedikit. Karena 

itulah penulis mengibaratkannya sebagai “harta karun yang 

terpendam” karena tidak banyak dijamah dan diungkap oleh para 

peminat studi bahasa dan sastra Arab di Indonesia. 
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Menurut A.H. Johns sebagaimana dikutip Nabilah Lubis, 

pada abad XVII M bahasa Arab menjadi basis untuk karya-karya 

bersifat keagamaan di Melayu.7 Senada dengan itu, Hurgronje 

mensinyalisasi bahwa sejak abad XIX terjadi kenaikan cukup besar 

dalam jumlah teks yang tertulis dalam bahasa Arab.8 Di antara 

penulisnya adalah Abdur-Rauf Singkel, Abdush-Shamad Al-

Falimbani, Syeikh Nawawi Banten, Syeikh Yusuf Makasar, Khatib 

Sambas, Ismail Minangkabau, Muhammad Garut, Abdul Gani Bima, 

dan lainnya.9 

Jumlah naskah yang mereka susun diperkirakan mencapai 

400 hingga 500 buah,10 yang sebagian besar ber-genre sastra. Karya-

karya tersebut dapat dilacak dengan melihat Handlist of Arabic 

Manuscript in the Library of the University of Leiden and Other Collection in 

the Netherland11. Dapat pula dilacak lewat katalogus Codium Arabicorum 

in Bibliotheca Societatis Artium et Scientarum Quae Bataviae Floret 

Asservatorum Catalogum.12 

Penelitian terhadap teks-teks Arab tersebut masih terbatas 

pada beberapa naskah saja.13 Sebagai contoh misalnya penelitian 

                                                
7 Lihat Nabilah Lubis, “Suntingan Naskah Zubdat al-Asrar fi Tahqiq Ba’d 

Masyarib al-Akhyar Karya Syeikh Yusuf al-Taj”,  Disertasi (Jakarta: IAIN Syarif 
Hidayatullah, 1991). 

8 Lihat C. Snouck Hurgronje, “Jawah Ulama in Mekka in the Late Nine 
Teenth Century,” dalam Ahmad Ibrahim (ed.), Reading on Islam in the Southeast Asia 
(Singapore: Institute of Southeast Studies, 1985). 

9 Syamsul Hadi, ”Bahasa Arab dan Khazanah Sastra Keagamaan di 
Indonesia,” dalam Jurnal Humaniora, No. II, 1995. 

10 Nabilah Lubis, “Suntingan Naskah....” 
11 Lihat P. Voor hoeve, Handlist of Arabic Manuscript in the Library of the 

University of Leiden and Other Collection in the Netherland (The Hague: Leiden University 
Press, 1880). 

12 Lihat Friederich dan LWC Van Den Berg, Codium Arabicorum in 
Bibliotheca Societatis Artium et Scientarum Quae Bataviae Floret Asservatorum Catalogum 
(Batavia: The Hague, Wijt & Nijh off, 1873). 

13 Syamsul Hadi, ”Bahasa Arab...,” hlm. 5. 
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yang dilakukan oleh A.H. Johns terhadap al-Tuhfa al-Mursalah, 

Peunoh Daly terhadap Mir’at at-Thullab, Khatib Qazwin meneliti 

pemikiran Abdush-Shamad Al-Falimbani, dan Salman Harun 

dengan penelitiannya terhadap Tafsir Tarjuman al-Mustafid karya 

Abdur-Rauf Singkel. Pada tahun 1991 Nabilah Lubis meneliti karya 

Syeikh Yusuf al-Makassari dengan judul, Suntingan Naskah Zubdat al-

Asrar fi Ba’d Masyarib al-Akhyar Karya Syeikh Yusuf al-Taj. Dengan 

demikian masih banyak teks Arab yang disusun di Indonesia belum 

diteliti, baik dari aspek historis, filologis, apalagi kesastraannya. 

Inilah yang seharusnya menjadi garapan para peminat bahasa dan 

sastra Arab di Indonesia. 

 

E. Penutup  

Kondisi-kondisi di atas sudah seharusnya direspons oleh para 

akademisi dan peminat studi bahasa dan sastra Arab di Indonesia. 

Adalah tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan minat 

belajar bahasa dan sastra Arab, mengembalikan kebanggaan bahasa 

Arab baik sebagai bahasa ilmu pengetahuan terlebih lagi sebagai 

bahasa agama, serta memberikan prospek yang cerah bagi lulusan 

sarjana bahasa dan sastra Arab ke depan. Jurusan Bahasa dan Sastra 

Arab (BSA) Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai 

salah satu institusi tertua di Indonesia harus mengambil peran 

terdepan untuk mengembalikan kejayaan bahasa Arab di bumi 

nusantara. Kita tidak bisa berharap animo peminat studi bahasa dan 

sastra Arab akan terus bertambah, jika kita sendiri belum mampu 

membangun kebanggaan pada studi ini. Karena itu, mari dengan 

tekad bersama, kita perkokoh kebanggaan terhadap bahasa Arab, 

sekaligus kebanggaan dengan profesi kita sebagai dosen, guru, atau 

peneliti bahasa Arab. Salah satu cara membangun kebanggaan itu 

adalah dengan membudayakan bahasa Arab dalam segenap aktivitas 

akademik di jurusan ini. 
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