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Islam dan Peradaban 
Peradaban adalah puncak dari sebuah kebudayaan. Di dalamnya manusia sebagai individu yang 
mengemban titah Sang Tuhan terbukti sedikit penuh telah memberikan jawaban yang kongkrit, 
berupa penerjemahan peran suci dan tugas besar tersebut dalam beragam kreativitas 
kemanusiaan. 
 
Dalam ajaran Islam, sejatinya setiap kreativitas manusia adalah hal yang alamiah, argumen itu 
dapat dirujuk pada beberapa keterangan ayat yang termuat dalam teks suci Al-Qur’an. Adalah 
Adam sebagai simbol utama dalam ayat-ayat yang mengandung penjabaran tentang agungnya 
nilai pengetahuan yang dimiliki manusia, yang kemudian bermuara pada gerak maju peradaban. 
Konsep Adam pun ternyata sebelum final menjadi wakil Sang Tuhan di muka bumi, dalam proses 
kelahiran mulanya dijabarkan pada dua konsep penting, yaitu konsep basyar dan konsep insan. 
Yang pertama diartikan sebagai jenjang pra-adam, yang berada pada sebuah fase dalam pra-
kondisi manusia, yang masih lekat dengan biological instingtual conception. Dalam laku pra-kondisi 
manusia tersebut, tampak terkesan statis, primitif, dan bahkan serupa laku irasional-hewani. 
 
Adapun pengertian Insan sebagai konsep yang kedua, adalah kelanjutan dari konsep basyar –
untuk tidak menyebutkan bertolak belakang-. Konsep Insan ditafsirkan oleh Muhamad Iqbal, 
seorang Pemikir Muslim asal Pakistan, dengan definisi unik, yaitu bahwa nilai insani berupa 
kemuliaan manusia yang disematkan kepada konsep Adam adalah anugerah Tuhan dalam wujud 
pengetahuan (intelegensia). Dengannya, Adam mampu melewati konsep pertama yaitu konsep 
basyar (statis, primitif-hewani) untuk selanjutnya masuk pada kondisi makhluk kreatif 
berpengetahuan, yaitu manusia (Insan). 
 
Sejatinya Insan (kamil) adalah nama lain dari manusia, bersama pengetahuan dan sifat dasar 
kreatif yang dimiliki, manusia berikhtiar untuk selalu memberikan terobosan-terobosan berarti demi 
masa depan dunia yang lebih baik. 
 
Dalam konteks perjalanan panjang umat manusia, tercatat bahwa ada beberapa kiblat peradaban 
dunia. Dari sudut tradisi dan geografis kiblat pertama adalah barat dan kiblat kedua adalah timur. 
Barat identik dengan dua peradaban besar, Yunani dan Romawi. Dan Timur mewariskan tidak 
kurang dari tiga maha peradaban, yaitu Arab antik, Mesir Kuno, Persia, serta Cina. Selain 
berkaitan dengan sudut geografis, peradaban pertama yang di wakili oleh barat tersebut, 
sebenarnya juga merupakan wujud dari kultur agama tertentu, yakni Kristen. Sedangkan Timur 
dalam perjalanannya terasa kental dengan dua tradisi, pertama oleh Hindu dan kemudian 
dilanjutkan oleh Islam, keduanya menjadi ajaran suci yang kemudian memuncak menjadi kutub-
kutub peradaban pengetahuan. 
 
Dua kiblat peradaban di atas hingga kini sedikit banyak masih menyisakan bukti-bukti keunikan 
dan kemegahannya tersendiri. Barat yang dulunya pernah terseok-seok di zaman kegelapan yang 
diwakili oleh tradisi kristiani hingga saat ini dapat kembali dan membuktikan kekokohannya dalam 
membangun sebuah eksistensi peradaban, khususnya di negara-negara eropa. Sedangkan timur 
yang kini dipelopori oleh tradisi Islam, dalam kurun kekinian tampak agak sedikit memudar, 
walaupun sumbangsih yang pernah Islam berikan pada dunia di abad pertengahan ketika mengisi 
ruang kosong di masa kegelapan barat, dengan pesona timurnya sebagai kutub pencerahan saat 
lalu itu tidak sedikit. Hal yang tersisa kemudian dari negara-negara yang berpenduduk mayoritas 
Islam saat ini adalah kisah-kisah yang menyedihkan, karena umumnya terpojok dalam kondisi 
perang dan perpecahan. Dan terbukti hanya negara Indonesialah yang kini terhitung relatif aman, 
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sehingga berpeluang besar untuk mengembalikan peran Islam dalam melanjutkan gerak maju 
peradaban. 
 
Islam dan Peradaban Nusantara 
Dalam sejarah panjang perjalanan bangsa ini, telah disajikan kepada khalayak beberapa warisan 
pengetahuan yang sejatinya lekat dengan Islam sebagai agama yang mewartakan peradaban. 
Walaupun tidak dominan, paling tidak jejak itu bisa didapatkan berupa lembaran teks-teks 
kebudayaan yang menampilkan metaphor lain dari bentuk interpretasi keagamaan. Adalah 
segolongan penyair-penyair klasik semisal Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Hamzah Fansuri, Ar-
Raniry, Sinkel, yang kemudian dilanjutkan estapet pencerahan itu oleh Amir Hamzah, Armijn Pane, 
Achdiat K Miharja, Buya Hamka, Taufiq Ismail, dan  kini gigih digaungkan pula oleh sosok-sosok 
canggih seperti, Cak Nun, Ahmad Tohari, Gus Mus, Ki Slamet Gundono juga Ki Asep Sunandar 
Sunarya. Di tengah-tengah warisan pemikiran itu, sekilas kalangan muslim Indonesia, dalam 
beberapa kurun waktu belakangan ini justru mendapatkan satu kondisi yang maha beratnya, untuk 
memikul nama Islam sebagai identitas kemanusian di setiap pundaknya. Seonggok beban tersebut 
lazimnya bukan menjadi hal yang diam-diam dipungkiri atau malah dicibir dan diingkari. 
Menghadapi persoalan yang sumir tersebut, Islam seyogyanya harus berdiri dengan sikap yang 
jantan, sebagaimana pesan tutur pemikir Pakistan, Fazlurrahman, bahwa Islam hanya dapat 
sejalan dengan kemajuan apabila ia menciptakan kembali suasana intelektual yang konstruktif dan 
arah berpikir yang positif di tengah-tengah kejumudan-kejumudan simbolis ini. Dan niscaya, bahwa 
apa-apa yang sudah diperjuangkan oleh penyair-penyair klasik dan tokoh-tokoh pencerahan yang 
sebelumnya disebutkan di atas itu, dapat menjadi warna cerah peradaban dalam sebuah kanvas 
lukisan agung, nan indah, yang bernama Islam Nusantara. 
 
Lukman Hakim, seorang tokoh intelektual pun pernah mencatat, bahwa perkembangan peradaban 
Islam Abad Pertengahan, diantaranya disebabkan oleh dua faktor. Pertama, lahirnya masyarakat 
terbuka (open society) yang menghasilkan kontak dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Kedua, 
perkembangan humanisme yang melahirkan perhatian terhadap masalah hubungan antara 
manusia dengan sesama manusia. 
 
Syahdan, Islam sebagai agama yang pernah menjejakkan kakinya dalam sejarah kemajuan 
peradaban tersebut, kini diharapkan untuk kembali berperan aktif dalam memberikan kontribusi 
positif bagi kelanjutan masa depan peradaban dunia. Harapan besar nan jujur ini sangat beralasan, 
selain dikarenakan potensi Islam yang dikenal dengan jutaan pengikutnya, juga secara inheren, 
Islam senantiasa menggaungkan semboyan kemanusian yang sejalan dengan ciri peradaban, 
yaitu menjadikan Islam sebagai  “penebar rahmat dan kebaikan bagi manusia lainnya”. 
 
Berangkat dari sebuah rekam jejak manis itu, tak salah kiranya jika Indonesia sebagai salah satu 
pewaris Islam dan peradaban dunia, melanjutkannya dengan satu langkah kongkrit, yaitu 
mewujudkan cita-cita mulia itu berupa agenda Festival Islam Dan Peradaban. Ikhtiar  ini lahir dan 
merupakan buah dari kegiatan Workshop Seni Budaya Islam yang digagas oleh Kementerian 
Agama Kanwil Jabar pra ramadhan 2011 lalu dan telah dilaksanakan pada pertengahan bulan 
Agustus/Ramadhan 2011. Festival Islam dan Peradaban itu diisi dengan beberapa corak 
kreativitas seni, berupa pagelaran teater sufi, pembacaan puisi-puisi karya pujangga Islam 
Nusantara, bazar sejuta buku keislaman, pentas seribu wajah kaligrafi seniman muda dan Diskusi 
Ilmiah Islam sebagai Peradaban Dunia dan Nusantara. Akhirul kalam, semoga pagelaran kecil 
tersebut dapat menjadi inspirasi dari publik yang lebih luas, sehingga mampu menggoreskan 
sedikit warna dalam sejarah kemajuan peradaban dunia dan nusantara. 
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