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Identitas 

Judul diatas merupakan hasil analisa dari review jurnal yang ditulis oleh Assoc. Prof. Dr. 

Latifah Abdul Majid dari Department of al-Qur’an and al-Sunnah Studies (UKM-National 

University of Malaysia) dan Assoc. Prof. Dr. Nurullah Kurt dari International Affairs (UTM-

University of Technology Malaysia) dengan judul ‚Bahr al-Madhi: Significant Hadith Text 

Sciences for Malay Muslims as a Tool for Teaching during Twentith Century‛, yang diterbitkan 

dalam jurnal Internasional Mediterranean Journal of Sosial Sciences Volume 5, Nomor 20, pada 

rentang halaman 2249-2254. Jurnal ini diterbitkan pada September 2014 oleh MCSER 

Publishing, Roma – Italia. 

Abstrak 

jurnal yang ditulis Assoc. Prof. Dr. Latifah Abdul Majid dan Prof. Dr. Nurullah Kurt merupakan 

sebuah kajian terhadap kitab Bahr al-Ma>zi karangan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi> 

dengan fokus kajian pada teks-teks hadis bertema kepemimpinan. Kitab Bahr al-Ma>zi dipilih 

karena dua alasan yaitu: pertama, kitab ini menyimpan data-data berharga untuk analisis 

pengajaran politik di Malaysia (khususnya selama abad ke-20), kedua, kitab ini secara luas telah 

diakui oleh masyarakat Melayu sampai saat ini sebagai sumber wahyu dari nabi Muhammad 

saw, meskipun kenyataanya saat ini mulai diabaikan dengan munculnya versi yang lebih 

modern. Metode penelitian yang digunakan sebagian besar adalah kualitatif yakni meneliti 

tulisan-tulisan asli (syarah) dari al-Marbawi>, dengan pendekatan hermeneutika dan teknik 

inferensial konten analisis.  

Sedangkan dalam makalah ini penulis menambahkan biografi Syekh Muhammad Idris Al-

Marbawi> dan pengenalan Kitab Bahr al-Ma>zi secara singkat, karena hal ini tidak dibahas sama 

sekali dalam jurnal tersebut.  
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A. Pendahuluan 

Nama lengkap Syekh Idris al-Marbawi> adalah Muhammad Idris bin Abdul Rauf al-

Marbawi> al-Azhari>. Al-Marbawi> dinisbahkan kepada nama kampung halaman keluarganya di 

Lubuk Merbau yang terletak di daerah Kuala Kagsar, Perak. Sedangkan gelar al-Azhari> 

dinisbahkan ke Universitas al-Azhar di Mesir tempat ia menimba ilmu pengajian Islam. Ia 

dilahirkan di Misfallah di Mekkah pada tanggal 28 Dzulqaidah 1313 H/ 12 Mei 1896 dan wafat 

pagi hari pada 13 Oktober 1989 di Hospital Besar Ipoh, Perak, dan dikebumikan di pekuburan 

Islam Lubuk Merbau Kuala Kangsar bersebelahan dengan kuburan isterinya yang lebih dulu 

meninggal lima bulan sebelumnya.
1
  

Ia lahir dan besar di Mekkah. Ketika berusia 10 tahun ia telah menghafal 16 juz dari al-

Qur’an dan beberapa kitab. Pada tahun 1323 H  ia bersama keluarganya balik ke Malaysia. 

Pendidikannya dimulai disebuah sekolah yang berdekatan dengan rumah nya di Masfalah. 

Kemudian melanjutkan di Sekolah Melayu Lubuk Merbau, Pondok Syekh Wan Muhammad di 

Bukit Candan Kuala Kangsar, pondok Tuan Hussein Nasir bin Muhammad Taib al-Mas’udi di 

Kedah, pondok Syekh Ahmad Fatani di Padang Lalang Bukit Mertajam, dan terakhir di pondok 

Tok Kenali di Kelantan. Lalu melanjutkan ke Universitas al-Azhar Mesir.
2
 

Ia dikenal sebagai sosok ulama yang ahli dalam bidang bahasa Arab, Hadis, Tafsir, dan 

Fiqih. Keilmuandan kemasyhurannya diakui di Nusantara
3
, Mesir, dan Makkah. Beberapa karya 

yang ditorehkannya dibidang hadia yaitu Bahr al-Ma>zi>, kitab Idangan Shahih al-Bukhari dan 

Muslim, dan Kitab Bulugh al-Maram Serta Terjemah Melayu; disamping karya-karya lainnya 

dibidang tafsir, Tauhid/Fiqih/Tasawuf, dan Kamus serta Ensiklopedia. 

                                                 

1
Ismail Mat Ludin, Syeikh Idris Marbawi dan Sumbangannya  (Paper di pengajian al-Qur’an dan Sunnah, 

Universiti Kebangsaan Malaysia), h. 1 dan Muhammad idris abd al-Rauf al-Marbawi, Kamus Idris al-Marbawi 

Arabi-Melayu (t.p: Dar al-Fikr), h. 292, dikutip dalam Faishal bin Ahmad Shah, Sumabangan Syeikh Mohamed 

Idris al-Marbawi dalam Penentuan Identiti Perawi: Tumpuan Kepada Kitab Bahr al-Madhi (Paper di University 

Malaya), h. 12. 

2
Faishal bin Ahmad Shah, Sumabangan Syeikh Mohamed Idris al-Marbawi dalam Penentuan Identiti 

Perawi: Tumpuan Kepada Kitab Bahr al-Madhi, h. 14, Wikipedia  Ensiklopedia, Syeikh Idris al-Marbawi. 

 ̀
3
 Definisi Nusantara adalah merncakup kawasan negeri sebelah Timur Asia yang terdiri dari Semenanjung 

Indo-China, Kepulauan Indonesia termasuk Tanah Melayu dan juga kepulauan Filipina. Namun cakupan  

dikhususkan pada kepulauan Melayu, terutama di daerah Sumatera dan Tanah Melayu. Haji Abdullah Ishak, Islam 

di Nusantara (Khususnya di Tanah Melayu, (Selangor: al-Rahmaniah; Badan Dakwah & Kebajikan Islam Malaysia, 

1990), h.53 dikutip dalam: Rosni Wazir, Sorotan terhadap Perkembangan Karya-Karya Islam dan Hadis di 

Nusantara (Paper di Universitas Islam Antar Bangsa Selangor), Academia.Edu, h. 1 
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Nama  kitab Bahr al-Ma>zi> Li Syarh Mukhtas}ar Sahi>h al-Tirmizi> dalam muqaddimahnya, 

Syekh Idris al-Marbawi> menyebut dengan Mukhtas}ar Sahi>h al-Tirmizi wa bi al-Lugah al-Jawi 

al-Malayu al-Musamma Bahr al-Ma>zi>, yang mengindikasikan kitab ini dinamai dengan Bahr al-

Ma>zi> yang merupakan sebuah kitab ikhtisar dan syarah atas Sahi>h al-Tirmizi, dan ditujukan 

bagi orang-orang Melayu khususnya.
4
 Kata Bahr berarti lautan, sedangkan Ma>zi> memiliki 

makna al-‘Asal yaitu madu.
5
 Sehingga ia dapat diterjemahkan dengan ‚lautan madu‛. 

Sepertinya ia terinspirasi oleh hadis Rasulullah saw dalam sabdanya mengatakan bahwa di 

surge terdapat bahr al-ma>’ (lautan air) dan Bahr al-‘Asal (lautan madu).
6
 Menurut Fayruz 

Abadi>, lautan biasanya dianalogikan sebagai sesuatu yang dalam dan luas, dan madu memiliki 

konotasi sesuatu yang bernilai, baik, dan mendatangkan manfaat. Maka dapat disimpulkan 

bahwa penamaan Bahr al-Ma>zi> dimaksudkan agar kandungan ilmu dalam kitab ini 

mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi manusia. 

Kitab ini terdiri dari 22 jilid, 5068 halaman, dicetak pertama kali pada tahun 1933 M 

oleh percetakan Maktabah wa Matba’ah al-Ba>bi al-Halabi wa Awladuhu>, dan jilid 22 mulai 

dicetak pada 19 mei 1955 dan selesai 24 Desember 1957 M.
7
 Kitab ini memuat 2781 hadis yang 

terdapat dalam kitab al-Jami al-Shahih imam al-Tirmizi>, dan memuat kurang lebih 8282 

masalah dari berbagai isu-isu maupun persoalan kemanusiaan di dunia dan di akhirat, antara 

lain wacana keagamaan, social, dan politik yang dikontekstualisasikan dengan kehidupan 

masyarakat Melayu kala itu
8
 

Menurut Latifah Abdul Majid dan Nurullah Kurt, Al-Marbawi> dengan Bahr al-Ma>zi>-nya 

memiliki kontribusi penting dalam tradisi skolastik Islam Melayu khususnya dan pembaca 

(masyarakat) melayu pada umumnya. Ia adalah orang pertama yang memulai terjemahan kitab 

al-Jami al-Shahih imam al-Tirmizi secara komprehensif dengan uraian rinci dihampir semua 

bagian. Al-Marbawi> telah menjelaskan dan mengomentari hadis dari sudut pandang dogmatik, 

aturan hukum, ajaran moral: adab dan sopan santun, sejarah dan biografi Nabi Muhammad saw,  

                                                 
4
 Faishal bin Ahmad Shah, Sumabangan Syeikh Mohamed Idris al-Marbawi dalam Penentuan Identiti 

Perawi: Tumpuan Kepada Kitab Bahr al-Madhi, h. 17 
5
 Muhammad bin Ya’qub al-fayruz Abadi, Qamus al-Muhit , h. 346 

6
 Muhammad bin Isa bin Sawrah al-Tirmizi>, al-ja>mi’ al-Shahi>h, no. hadis 2571.  

7
Sumber: http://www.al-bakriah.com.my, 23 Oktober 2016.  

8
 Faishal bin Ahmad Shah, Sumabangan Syeikh Mohamed Idris al-Marbawi dalam Penentuan Identiti 

Perawi: Tumpuan Kepada Kitab Bahr al-Madhi, h. 18 
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tafsir al-Qur’an, hasutan-hasutan dan krisis, serta mana>qib wa matha>lib yang termuat dalam 

karya imam al-Tirmizi> ini.
9
 

Dalam makalah ini, penulis mencoba memberikan gambaran pandangan politik Syeikh 

Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi> dalam kitab Bahr al-Ma>zi> yang telah dikaji 

sebelumnya oleh Assoc. Prof. Dr. Latifah Abdul Majid dan Prof. Dr. Nurullah Kurt. 

 

B. Pembahasan dan analisis  

Dalam Islam, politik adalah bagian penting dari kehidupan, dan sudah selayaknya para 

ulama ikut berpartisipasi memberikan panduan  pengajaran politik. Al-Marbawi>  dalam Bahr al-

Ma>zi>, menunjukkan dengan jelas ‚Model Politik‛ yang berakar pada kemurnian kebenaran 

sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah saw.  Nampaknya, dalam konteks budaya politik, Al-

Marbawi mengkritik sudut pandang dan realitas politik kala itu, serta  mencoba 

merestrukturisasi masyarakat muslim Melayu ke dalam kelompok masyarakat Islam yang ideal 

berdasarkan hadis Nabi.  

Tahap Pengenalan dan Penyatuan Masyarakat. 

Sebagai pengenalan awal,  Al-Marbawi memunculkan figur Umar bin Khattab sebagai 

seorang sahabat sekaligus ulama besar yang diberkati oleh Allah swt dengan keterampilan 

dalam kepemimpinan, ahli hukum yang sangat bijak, berwawasan luas, dan menjadi tokoh 

penting dalam sejarah Islam. Ia berniat agar masyarakat Melayu pada saat yang sama dapat 

memahami latar belakang kepemimpinan dan kesucian diri dari seorang Umar, seperti yang 

ditunjukkan dalam deskripsi berikut ini: 

‚Untuk informasi bagimu wahai saudara-saudaraku: Umar al-Khattab adalah khalifah 

kedua , ia berasal dari Bani Adi> marga dari suku Quraisy. Ia lahir di Makkah. Ayahnya adalah 

Khattab ibn Nufayl. Dia terpelajar, yang oleh beberapa orang dianggap sebagai orang yang 

mumpuni kala itu, dan ia juga terkenal karena kekuatan fisiknya, ia menjuarai lomba gulat.‛ 

Menurut Woodward, dalam kepercayaan mistik masyarakat Melayu, seseorang yang 

memiliki kemampuan yang luar biasa diusia dini  sering dikaitkan dengan ‚campur tangan 

ilahi‛dan tanda kesucian. Oleh sebab itu, memunculkan kualitas-kualitas pribadi seorang Umar 

                                                 
9
 Latifah Abdul Majid Nurullah Kurt, ‚Bahr al-Madhi: Significant Hadith Text Sciences for Malay 

Muslims as a Tool for Teaching during Twentith Century‛, Mediterranean Journal of Sosial Sciences, Vol. 5, No. 

20, (Roma: MCSER Publishing, September 2014), h. 2249-2250. 
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al-Khattab dan menghubungkannya dengan konsep-konsep kesucian yang dipercaya masyarakat 

local, menjadi sangat tepat untuk pengenalan mendasar dari model politik Islam yang di gagas 

oleh al-Marbawi>. Woodward berpendapat bahwa apa yang dilakukan al-Marbawi> adalah sebuah 

pendekatan dengan mendirikan analogi antara peristiwa dalam sejarah Islam awal dan 

kehidupan kontemporer dan menekankan makna dari teks. 

Dalam penerapannya, pendekatan ini digunakan oleh al-Marbawi> untuk menarik 

dukungan dari kelompok kaum Tua dan kelompok Kaum Muda yang saling bersebrangan, 

dengan titik kunci pada kemurnian hadis bukan pada kelompok mana yang ‚benar atau salah‛, 

demi tercapainya persatuan dan hubungan yang erat bagi orang-orang Melayu. 

Tugas dan Tanggung-Jawab Penguasa 

 Bahr al-Ma>zi> menekankan bahwa tanggung jawab para penguasa atau Sultan untuk 

kesultanan mereka merupakan tanggung jawab kesultanan kepada penguasa mereka (yakni 

Allah swt). 

 Selama abad ke-19, sudut pandang politik di Malaysia di atur oleh beberapa kelompok 

utama yaitu para penguasa (Sultan), Bangsawan Melayu, Ulama, dan Kolonial Inggris. Dua 

kelompok pertama adalah merupakan ‚kelas atas‛ dalam masyarakat Melayu dan standar hidup 

mereka berbanding terbalik dengan kehidupan orang-orang dari kelas menengah dan kaum 

petani Melayu. Kelompok ‚kelas atas‛ mendominasi sebagian besar posisi pemerintahan dan 

mengabaikan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Karenanya al-Marbawi mengkritik 

‚peran negative‛ kelompok ini di masyarakat Melayu dan ketidak pedulian mereka terhadap 

diskriminasi terhadap sesama bangsa Melayu. Ia mengutuk tindakan boros dan manja para 

penguasa, sementara rakyat jelata tinggal dalam kemiskinan. Ia pun menekankan Keadilan 

harus menjadi dasar persyaratan untuk legitimasi dari kesultanan Melayu dan harus disesuaikan 

dengan prinsip-prinsip teks Hadis.  

El-Edrus menyatakan, bentuk keadilan itu ditunjukkan dalam upacara pelantikan 

tradisional di Instalasi Kesultanan Melayu, dimana mereka harus bersumpah untuk melakukan 

yang terbaik ketika memerintah dengan mengucapkan kalimat: wa-Allahi, wa-ta-Allahi, wa-bi-

Allahi. 

Al-Marbawi> pada bab ‚ma ja’a fi al-Imam al-Adil‛ menunjukkan beberapa usaha yang 

harus dilakukan seorang Sultan: 

1. Membangun keadilan, pelaksanaan hukuman kejahatan. 
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2. Mempertahankan Islam dalam bentuk aslinya dan membela Islam dari aliran sesat 

3. Memastikan perlindungan dan keamanan masyarakat.  

4. Pengamanan batas-batas Negara, menggunakan senjata atau tindakan defensif lainnya. 

Kewajiban taat kepada penguasa 

 Menurut Mohd Nor Ngah, pada teks-teks hadis Melayu awal (al-Raniri dan al-Sinki), 

Sultan dianggap sebagai ‚bayangan Allah di bumi‛, sehingga menurut ulama Muslim Melayu, 

ketaatan kepada Sultan adalah Fardhu Kifayah. Sedangkan al-Marbawi> mengadopsi pendekatan 

pengikut al-Gazali dengan menyatakan bahwa tugas dari orang untuk menjadi setia kepada 

Sultan dan tidak melakukan pengkhianatan karena ini mewakili tindakan ‚terhadap Allah‛, 

selama Sultan mengatur dengan bijaksana sesuai perintah al-Qur’an dan Hadis. Jika sebaliknya, 

maka ia dapat diadili dan sah dihapus, tapi tidak melalui kekuatan atau senjata.  

 al-Marbawi menunjukkan kesan kehati-hatian dalam mengeluarkan pendapatnya 

tersebut. Hal ini karena ia sangat menekankan pada aspek perdamaian dan harmoni sosial, 

perang dan kekerasan harus dihindari bahkan dalam menghadapi suatu pemerintahan yang 

otokratis. 

Tidak Taat kepada Penguasa 

 ketidak taatan hanya diperbolehkan ketika penguasa mengambil keputusan yang 

bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis. Ketaatan kepada penguasa muslim menuntut 2 

kondisi, yaitu: pertama, perintah tidak melanggar hokum suci al-Qur’an dan Hadis, kedua, 

perintah yang dikeluarkan ‚hanya apa yang mungkin‛. Jika 2 kondisi itu tidak terpenuhi maka 

ketaatan pada kehendaknya juga berhenti menjadi wajib. Ketaatan kepada penguasa adalah 

esensi untuk kepentingan kolektif masyarakat. 

Larangan Meminta Posisi Authority  

 Al-Marbawi memperingatkan terhadap penguasa yang suka mencari posisi authority 

melalui ambisi. Nabi memperingatkan: siapapun meminta posisi otoritas dan diberikan sebagai 

akibat dari permintaan itu, akan ditinggalkan sendirian sebagai tawanannya. Jika diberikan 

posisi ini tanpa meminta untuk itu, maka ia akan dibantu (oleh Allah) dalam melaksanakan 

tanggungjawabnya.  

 Al-Marbawi mendesak seorang muslim untuk meninggalkan ambisi mencapai kekuatan 

dan kuasa, terutama mereka yang tidak memiliki kecakapan dan cukup kemampuan. Karena 

dikhawatirkan membuat mereka bersalah dimata Allah. Ia berpandangan bahwa seorang yang 
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ambisius yang berhasil memperoleh jabatan tinggi akan merusak kepentingan orang lain. 

Menurutnya tujuan utama dari pemerintahan adalah kesejahteraan rakyat, bukan melayani 

kepentingan orang-orang tertentu. 

Prasyarat Mutlak untuk menjadi Penguasa 

 Al-Marbawi menjelaskan beberapa prasyarat untuk memilih pemimpin. Hal itu 

diantaranya mengqiaskan pada hadis tentang kualitas yang diperlukan agar layak menjadi Imam 

dalam salat. Ia menggambarkan urutan prioritas dalam hal pengangkatan imam yaitu bacaan al-

Qur’annya, keshalehannya, dan yang paling taat/setia terhadap ajaran Islam. kriteria inipun  

dimasukkan dalam seleksi ‚simbolik‛ diperingkat hirarki ulama dan penguasa dalam komunitas 

muslim. Untuk karateristik khusus, ia menampilkan bahwa yang akan dilegitimasi oleh syariah 

sebagaimana ditetapkan oleh nabi yaitu: 

1. Penguasa harus Muslim 

2. Penguasa harus laki-laki. Kondisi ini di dasarka pada hadis nabi yang menyatakan bahwa 

bangsa tidak akan mendapat keuntungan dari kepemimpinan seorang wanita 

3. Memiliki pengetahuan tentang ajaran Islam, bijaksana dalam mengambil keputusan, 

independen dan tegas 

4. Adil, moral yang baik, dan dapat dipercaya 

Al-Marbawi kemudian mengkerucutkan dua parameter untuk kondisi yang harus 

dipenuhi calon penguasa. Pertama, terkait kualitas dalam kebajikan, kebijaksanaan dan 

penilaian untuk posisi yang dia tunjuk. Serta kapasitasnya untuk melaksanakan 

tanggungjawab tersebut. Kedua, ia harus diberkahi dengan dinamika dan visi yang cukup 

untuk menghadapi tuntutan dan situasi yang baru. prinsip dasar ini berlaku untuk setiap 

pejabat, baik dalam kapasitas gubernur, menteri, atau penasihat. 

Sebuah Peringatan Bagi Penguasa 

 Al-Marbawi mengutip pendapat Nabi yang menyatakan bahwa ‚siapa yang tidak 

melindungi rakyatnya dengan niat baik dan ketulusan, akan dicabut aroma surga darinya‛, 

‚seorang penguasa (yang memiliki kontrol atas urusan kaum muslimin), tidak berusaha rajin 

untuk perbaikan mereka dan tidak melayani mereka dengan tulus akan masuk neraka‛. 

Demikian al-Mabawi> menekankan bahwa penguasa yang ditunjuk bertanggung jawab kepada 

Allah untuk tingkat ketekunannya dalam memperbaiki orang-orang muslim. Tanggung jawab 

untuk  menjadi bijaksana dalam urusan umat adalah hal yang berat.  
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 Menurutnya pelanggaran kepercayaan yang sering terjadi adalah praktik suap. Kemudian 

ia memperingatkan dalam kitabnya: ‚wahai saudara-saudaraku, ini sering terjadi dinegara kita 

ini, suap tidak boleh diberikan dan itu adalah dosa besar, 

    

C. Kesimpulan 

Secara singkat kitab Bahr al-Ma>zi> dapat dikatakan sebagai kitab terjemahan 

kontemporer yang berurusan dengan semua bidang perilaku manusia, ajaran-ajaran dalam teks-

teks hadis dibawah masuk kedalam konteks wacana keagamaan, social dan politik masyarakat 

Malaysia dimasa dan waktu  Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi> hidup. Bahr al-Ma>zi> adalah 

sebuah upaya pelestarian kitab jami’ al-Shahih karya Imam al-Tirmizi melalui terjemahan dan 

tafsir dikehidupan masyarakat Melayu. Pendekatan analogi antara peristiwa ketika nash (al-

Qur’an dan hadis) diturunkan dan kehidupan kontemporer (ketika penulis kitab hidup) dengan 

menekankan pada makna dari teks, menjadi nilai lebih dan menjadi bukti kecerdasan Syekh 

Muhammad Idris Al-Marbawi dalam menghantar ide-idenya kepada para pembaca kitabnya. 

kitab Bahr al-Ma>zi>  karya Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi al-Azhari> adalah 

terjemahan kitab al-Jami al-Shahih imam al-Tirmizi yang pertama yang secara komprehensif 

diuraikan dengan rinci dalam bahasa Melayu-jawi. Tulisan Latifah Abdul Majid dan Nurullah 

Kurt tentang kitab Bahr al-Ma>zi> telah memberikan sedikit gambaran analisis syekh Idris al-

Marbawi dalam aspek politik yang meliputi: metode pengenalan, tugas dan tanggung jawab 

penguasa, kewajiban dan ketaatan kepada penguasa, faktor tidak taat kepada penguasa, 

larangan meminta posisi otoritas, prasyarat mutlak menjadi penguasa, dan sebuah peringatan 

untuk penguasa. 

Penelitian terhadap kitab Bahr al-Ma>zi> tetap terbuka bagi para peneliti dengan 

mengangkat tema-tema selain politik. Bahkan Latifah Abdul Majid dan Nurullah Kurt pada 

point ‚perkenalan‛ menyatakan bahwa tulisan mereka belum sepenuhnya menyajikan 

keseluruhan analisis al-Marbawi dari aspek politik (menyangkut pengajaran dan kritik politik). 

Keterbatasan kitab ini adalah bahasa pengantarnya yakni bahasa Melayu yang ditulis dengan 

aksara arab Melayu, sehingga para pembacanya lebih didominasi masyarakat lokal di Malaysia. 
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