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ABSTRAK 

Nama : Latania Fizikri  

NIM : 15210664 

Judul  : “Kekeliruan dalam Buku Borobudur dan Peninggalan Nabi     

    Sulaiman karya Fahmi Basya (Studi Analisis Ad-Dakhȋl)” 

 

Kecendrungan rasionalistik dalam penafsiran berkembang terus dari 

masa ke masa, banyak diantaranya tafsir yang mengungkapkan berbagai 

macam ilmu dari Al-Qur‟an. Penulis tafsir atau  mufassir beranggapan 

bahwa hal tersebut merupakan salah satu aspek kemukjizatan Al-Qur‟an dan 

bukti elastisitasnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. 

Namun dari sisi lain hal ini justru merupakan penyimpangan yang terlalu 

jauh dan tidak sesuai dengan maksud diturunkannya Al-Qur‟an , hal seperti 

inilah yang dikenal dengan istilah ad-dakhȋl dalam penafsiran Al-Qur‟an. 

Penelitian ini mengkaji tentang unsur ad-dakhȋl  yang terdapat pada  

penafsiran Fahmi Basya dalam buku Borobudur dan Peninggalan Nabi 

Sulaiman. Penulis menganalisa bentuk ad-dakhȋl dalam penafsiran Fahmi 

Basya serta  menilai status ad-dakhȋl nya, dalam menganalisa penulis 

memakai teori kritik tafsir infiiltratif (ad-dakhȋ) Ahmad Fayed. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berbasis 

kepustakaan  (library research). Adapun pengumpulan data melalui kajian 

pustaka terhadap buku primer yaitu Borobudur dan Peninggalan Nabi 

Sulaiman dan buku-buku lainnya yang terkait. Pada bagian inti penulis 

melakukan analisis ad-dakhȋl terhadap penafsiran Fahmi Basya. 

 Adapun hasil dari penelitian ini terhadap 7 ayat yang dijadikan objek 

kajian  dari penelitian, penulis menilai bahwa semuanya terdapat unsur  

penyimpangan terhadap penafsiran Al-Qur‟an (ad-dakhīl), sangat terlihat 

unsur al-dakhīl  bi ra’yi nya. Fahmi Basya menganggap hasil penelitiannya 

adalah keputusan final dan menganggap apa yang disampaikan mufassir 

hanya hasil rekaan semata. Ia juga terlihat menafsirkan Al-Qur‟an dengan 

pendapat sendiri serta menganggap baik dengan ukuran pribadinya. 

Memandang kepada status al-dakhīl , maka tergolong pada tafsir  mardud 

yang tidak dapat diterima karena dalam menafsirkan ayat Al-Qur‟an,  ia 

hanya menggunakan pendapat sendiri, sedangkan dalam menetapkan sumber 

otentik penafsiran harus menggunakan aspek-aspek penafsiran dengan Al-

Qur‟an, hadis, pendapat sahabat dan  tabi‟in,  sesuai dengan kaidah bahasa 

Arab, dan ijtihad/ ra’yu dan syarat-syarat pendukung yang lainnya. 

 

Kata kunci: tafsir, ad-dakhīl, nusantara 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi ini berpedoman pada buku penulisan skripsi, tesis, dan disertasi 

Institut Ilmu Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta tahun 2017. Transliterasi Arab-Latin 

mengacu pada berikut ini: 

1. Konsonan 

No. Arab Latin No. Arab Latin 

 th ط .a 16 ا .1

 zh ظ .b 17 ب .2

 „ ع .t 18 ت .3

 gh غ .ts 19 ث .4

 f ؼ .j 20 ج .5

 q ؽ .h 21 ح .6

 k ؾ .kh 22 خ .7

 l ؿ .d 23 د .8

 m ـ .dz 24 ذ .9

 n ف .r 25 ر .10

 w ك .z 26 ز .11

 h ق .S 27 س .12

 , ء .sy 28 ش .13

 y م .sh 29 ص .14

    dh ض .15
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2. Vokal 

Vokal Tunggal Vokal Panjang  Vokal Rangkap 

Fathah  a ا ȃ  ْم  َ  
Ai 

Kasrah i م ȋ ك  َ  
Au 

Dhammah u ك ȗ   

 

3. Kata Sandang  

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (اؿ)  qamariyah. 

Kata sandang yang diikuti alif lam (اؿ) qamariyah di 

transliterasikan sesuai dengan bunyinya.Contoh : 

 al-Madȋnah :املدينة    al-Baqarah : البقرة

b.  Kata Sandang yang diikuti oleh (اؿ) syamsiah  

Kata sandang yang diikuti alif lam (اؿ) syamsiah  

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan 

dan sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

الرجل  : ar-rajul    السيدة :as-Sayyidah 

  ad-Dȃrimȋ: الدارمي    asy-syams :الشمش

 

c. Syaddah (Tasydȋd) 

Syaddah (Tasydȋd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang 

(  ٌ  ٌ  ٌ ) sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan 

huruf, yaitu dengan cara menggandengkan huruf yang bertanda 

tasydȋd. Aturan ini berlaku secara umum, baik tasydȋd yang 

berada di tengah kata ataupun yang terletak setelah kata sandang 

yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiah. Contoh: 
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   wa ar-rukka’i : ك الرُّّكعِ    Ȃmannȃ billȃhi :ء م ّنآ بِاالّلهِ 

السُّف هآء  ء ام ن    : Ȃmannȃas-Sufahȃ’u        ِإفَّ الِذْين :Inna al ladzȋna 

 

d. Ta Marbȗthah (ة) 

Ta Marbȗthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh 

kata sifat (na’at),maka huruf tersebut diaksarakan menjadi huruf 

“h”. Contoh: 

ةِ   al-Af’idah :  ا ْْل ْفِئد 

ِمي ة    al-Jȃmi’ah al-Islȃmiyyah : ا ْلْ اِمع ة  اإِلْسَل 

Sedangkan ta marbuthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-

washal) dengan kata benda (ism) maka dialih aksarakan menjadi 

huruf ”t”. Contoh: 

 .Ȃmilatun Nȃshibah„ :  ع اِمل ٌة الن اِصب ةِ 

اْلك بػْر لي ة  ا ْْل       : al-Ȃyat al-Kubra 

e. Huruf Kapital 

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan 

tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan 

Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan 

awal kalimat,huruf awal, nama tempat, nama bulan, nama diri dan 

lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih 

aksara ini, seperti cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold) dan 

ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata 

sandang, maka huruf yang ditulis capital adalah awal nama diri, 

bukan kata sandangnya. Contoh: „Ali Hasan al-„Ȃridh, al-Ȃsqallȃnȋ, 

al-Farmawȋ dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur‟an 
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dan nama-nama surahnya menggunakan huruf capital. Contoh: Al-

Qur‟an, Al-Baqarah, Al-Fȃtihah dan seterusnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sejarah mencatat bahwa penafsiran Al-Quran telah ada dan 

berkembang sejak masa awal pertumbuhan dan perkembangan Islam. 

Dinamika penafsiran Al-Qur‟anpun terus berkembang seiring dengan 

persoalan umat manusia.
1
 Asumsi bahwa Al-Qur‟an shâlih li kulli 

zamân wa makân menunjukkan bahwa problem sosial keagamaan era 

kontemporer tetap akan dijawab oleh Al-Qur‟an  dengan cara 

melakukan kontekstualisasi penafsiran secara terus-menerus seiring 

tuntutan problem setiap zaman.
2
 Munculnya persoalan-persoalan baru 

dikalangan masyarakat mendorong umat Islam generasi awal 

mencurahkan perhatian yang besar dalam menjawab persoalan umat, 

perhatian utama mereka tujukan kepada Al-Qur‟an sebagai sumber 

ajaran Islam. Maka dari itu  upaya penafsiran terus dilakukan 

sepeninggalan Rasulullah yaitu dari kalangan sahabat, tabi‟in dan 

generasi setelahnya. Penafsiran yang dilakukan berpegang kepada 

riwayat-riwayat yang dinukilkan dari Nabi.
3
 

 Setelah Rasulullah wafat, penafsiran dan perbedaan 

pemahamaan kerap terjadi,  baik di kalangan para sahabat, tabi‟in, 

generasi setelahnya bahkan sampai sekarang. Hal ini disebabkan oleh 

dua hal yaitu, pertama faktor dari Al-Qur‟an itu sendiri yang 

memiliki cakupan makna yang beragam, kedua faktor eksternal Al-

                                                           
 

1
Abdul Mustaqim, Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur‟an, (Yogyakarta: 

Adab Press, 2014), h. 11-12  

 
2
Abdul Mustaqim, Epistimologi Tafsir Kontemporer (Yogyakarta:PT.LkiS 

Printing Cemerlang, 2010), h. 54  

 
3
M.Al-Fatih Suryadilaga, Metodologi Ilmu Tafsir, (Yogyakarta:Penerbit 

TERAS, 2005),  h. 41 
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Qur‟an yaitu keahlian dari mufasir didukung dengan syarat-syarat 

sebagai mufasir meliputi akidah yang benar, bersih dari hawa nafsu, 

terhindar dari fanatik mazhab, mengetahui bahasa Arab, dan 

memahami keilmuan lain yang mendukung dalam penafsiran Al-  

Qur‟an.
4
 

 Kecendrungan rasionalistik dalam penafsiran berkembang 

terus dari masa ke masa, banyak diantaranya tafsir yang 

mengungkapkan berbagai macam ilmu dari Al-Qur‟an, baik ilmu 

yang sudah dikenal orang maupun yang belum. Penulis tafsir atau 

mufassir beranggapan bahwa hal tersebut merupakan salah satu aspek 

kemukjizatan Al-Qur‟an dan bukti elastisitasnya untuk menyesuaikan 

dengan perkembangan zaman. Namun dari sisi lain hal ini justru 

merupakan penyimpangan yang terlalu jauh dan tidak sesuai dengan 

maksud diturunkannya Al-Qur‟an, hal seperti inilah yang dikenal 

dengan istilah ad-dakhȋl dalam penafsiran Al-Qur‟an.
5
 

 Secara terminologi ad-dakhȋl berarti penafsiran Al-Qur‟an 

yang tidak memiliki sumber, argumentasi dan data yang valid. 

Dengan kata lain bahwa ad-dakhȋl adalah penafsiran yang tidak 

mempunyai dasar yang kuat baik dari Al-Qur‟an, hadis shahih, 

pendapat sahabat dan tabi‟in  maupun dari akal sehat yang memenuhi 

kriteria prasyarat ijtihad.
6
 

 Proses masuknya ad-dakhȋl dalam penafsiran Al-Qur‟an 

melalui dua jalan, pertama ketika Rasulullah tinggal di Madinah, saat 

itu Rasulullah mendakwahi Ahli Kitab dari bangsa Yahudi (Bani 

                                                           
 

4
Manna‟ Khalil al-Qattan, Mabahits fi „Ulum Al-Qur‟an, terj. Muzakir AS. 

(Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), h. 462-465  

 
5
Muhammad Husein adz- Dzahabi,  Penyimpangan-Penyimpangan  dalam 

Penafsiran Al-Qur‟an, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), h. 11-12 

 
6
Muhammad Ulinnuha, “Konsep al-Ashîl dan Ad-Dakhîl dalam Tafsir Al-

Qur‟an”, dalam Madania, Vol.21, No.2 Desember 2017, h. 129-130 
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Qanuqa‟, Bani Nadzir, dan Bani Qurayzah) sehingga dari pertemuan 

intelektual itu terjadilah proses masuknya ad-dakhȋl dalam tafsir.
7
 

Kedua, masuknya sebagian orang Yahudi ke dalam Islam.  Ketika 

orang Yahudi masuk Islam dan sebagian sahabat bertanya kepada 

mereka mengenai isi Taurat dan Injil terutama mengenai cerita dan 

kisah-kisah umat terdahulu, maka saat itu terjadi kontak pengetahuan 

antara mereka. Saat itu merebaknya pelansiran riwayat isrâ‟iliyât dari 

ahli kitab pada masa tabi‟in sehingga pembaca tafsir sulit 

membedakan mana cerita yang shahih dan cerita yang dibuat-buat 

ahli kitab. Tetapi seiring perjalanan waktu dan penyebaran Islam  ke 

seluruh Madinah dan sekitarnya, Rasulpun mengizinkan sahabat 

untuk meriwayatkan cerita isrȃ‟iliyȃt selama tidak bertentangan 

dengan ajaran Islam.
8
 

 Adanya ad-dakhȋl serta melihat perkembangan tafsir,  secara 

garis besar dibagi  dalam dua periode : periwayatan dan pembukuan. 

Perkembangan tafsir bi al ma‟tsȗr berakhir dengan dihapusnya isnȃd-

isnȃd dan orang-orang mengutipnya tanpa menyebutkan urutan 

sanad-sanad tersebut. Penghapusan isnȃd ini mengakibatkan 

terbukanya pintu kejahatan bagi kaum muslimin untuk memasukkan 

kisah-kisah legenda isrȃ‟iliyȃt  serta penggunaan riwayat-riwayat 

yang lemah bahkan maudhu‟ kedalamnya. Mempelajari tentang 

kemunculan ad-dakhȋl kita tidak akan lepas dari sejarah isrȃ‟iliyȃt. 

Karena cerita isrȃ‟iliyȃt merupakan bentuk ad-dakhȋl paling awal dari 

bentuk-bentuk yang lain. Bahkan diantaranya kisah-kisah dalam Al-

Qur‟an ada yang tidak terlepas dari riwayat isrȃ‟iliyȃt. Selain tafsir bi 

                                                           
 

7
Muhammad Ulinnuha, Metode Kritik Ad-dakhȋl fit-Tafsir, 

(Jakarta:Penerbit  QAF, 2019), h. 57 

 
8
 Muhammad Ulinnuha,  Metode Kritik Ad-Dakhil fit- Tafsir,  h.57-58 
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al-ma‟tsȗr
9
, sumber tafsir bi al-ra‟y

10
 juga berakhir karena 

didominasi oleh kecendrungan perorangan dan mazhab-mazhab 

teologi dan mazhab lainnnya.
11

 

 Selain penghapusan isnad-isnad, munculnya ad-dakhȋl dapat 

dilihat dari dua faktor yaitu: faktor internal dan eksternal. Adanya 

faktor internal muncul dari umat Islam itu sendiri, disebabkan 

keterbatasan keilmuan mufassir, subjektifitas mufasir dan tidak 

selektif menerima sumber dari luar Islam. Adapun faktor eksternal 

berasal dari luar Islam yang ingin merusak agama Islam melalui 

penafsiran Al-Qur‟an. 

 Indonesia telah banyak mengalami metamorfosis dalam 

penafsiran. Melihat pentingnya tafsir dalam memperoleh pemahaman 

Al-Qur‟an membuat para ulama utuk menuangkan pemahamannya 

dalam bentuk tafsir. Howard M. Federsipel membagi periode 

penafsiran dalam tiga generasi. Generasi pertama, awal abad 20 

sampai awal tahun 1960an, pada generasi ini cendrung terhadap 

penerjemahan dan penafsiran yang masih parsial dan hanya pada 

                                                           
 

9
Tafsir bi al-Ma‟tsur adalah tafsir yang berdasarkan penukilan dari 

riwayat-riwayat baik dari hadis, perkataan sahabat maupun tabi‟in. Tafsir ini terdiri 

dari empat komponen: 1) Menafsirkan lafadz atau ayat Al-Qur‟an lainnya (tafsir al-

Qur‟an dengan al-Qur‟an) yang memiliki penjelasan dari hal-hal yang musykîl, 

mubham dan lainnya. 2)Menafsirkan ayat Al-Qur‟an dengan hadis. 3)Menafsirkan 

ayat Al-Qur‟an dengan perkataan sahabat. 4) MenafsirkanAl-Qur‟an dengan 

perkataan tabi‟in meskipun masih menjadi perdebatan dikalangan ulama tafsir 

apakah masuk kategori bi al-ma‟tsur atau tidak. Lihat Faizah Ali Syibromalisi,  

Tafsir bi al-Ma‟tsur, lainnya (Ciputat: Institut Ilmu Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta, 2010), 

Cet ke I, h. 28 

 
10

Tafsir bi al-ra‟y  adalah usaha untuk memahami Al-Qur‟an melalui 

iijtihad seorang mufassir yang memahami betul bahasa Arab dari segala aspeknya, 

memahami unsur-unsu lai yang mendukung dalam penafsiran A-Qur‟an, serta 

menguasai ilmu-ilmu yang dibuuhkan oleh seorang mufasir. Lihat  
10

  Husein adz- 

Dzahabi, at- Tafsîr wa al-Mufassirûn, jilid 1, (Mesir:Dar al-Maktūb al- Hadîtsah, 

1976), h. 183 

 
11

Muhammad Husein adz- Dzahabi, Penyimpangan-Penyimpangan dalam  

Penafsiran Al-Qur‟an, h. 11-12 
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surat-surat tertentu sebagai objek tafsir. Generasi kedua, 

penyempurna dari generasi yang pertama yang muncul pada 

pertengahan tahun 1960an, pada generasi ini tafsir berupa catatan 

kaki, terjemahan mufradat, dan disertai indeks yang sederhana. 

Generasi ketiga yang muncul tahun 1970an, sudah ada penafsiran 

yang lengkap disertai dengan komentar-komentar yang luas disertai 

terjemahannya.
12

 

 Salah satu karya yang muncul pada Abad 21 M yaitu buku 

yang berjudul Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman karya 

KH.Fahmi Basya. Karya ini merupakan salah satu tulisan dari 

beberapa karyanya yang lain, namun buku ini ialah salah satu karya 

yang kontroversial di kalangan masyarakat. Karya ini hadir setelah 

melakukan penelitian kurang lebih 33 tahun, dengan fakta-fakta dan 

bukti yang ada Fahmi Basya mencoba untuk membuktikan kepada 

masyarakat bahwa Borobudur adalah kerajaan Nabi Sulaiman dan 

Indonesia merupakan negeri Saba‟. Buku ini bukan berbentuk tafsir 

bahasa Arab namun berupa buku berbahasa Indonesia yang di 

dalamnya memuat beberapa tema yang menafsirkan Al-Qur‟an 

berdasarkan latar belakang keilmuan sains yang dimiliki. Fahmi 

Basya dalam hipotesanya menggunaan ayat-ayat Al-Qur‟an sebagai 

penguat. Berikut contoh penafsiran Fahmi Basya dalam bukunya:  

                         

                              

             

                                                           
 

12
Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia, dari Hermeneutika hingga 

Ideologi,  (Yogyakarta:LkiS Yogyakarta, 2013), h.57-58  
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”Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang 

perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan 

sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan 

perjalanan sebulan (pula), dan Kami alirkan cairan tembaga 

baginya. dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di 

hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. 

dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah 

Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya 

menyala-nyala.”(QS.Saba‟[34]:12) 

 

Menurut Fahmi Basya: Angin bertiup bergantian arah dalam 

kurun waktu yang lama adalah ciri angin muson. Ayat ini 

menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman berada di daerah angin muson. 

Daerah antara Asia dan Australia. Ini salah satu yang yang 

menyatakan posisi Nabi Sulaiman, bahwa ia berada di daerah angin 

muson yaitu di Indonesia tempo dulu sebagai tempat berkumpulnya 

bangsa-bangsa.
13

 

 Konteks ayat di atas  adalah pembahasan yang berkaitan 

dengan nikmat Allah Swt yang dianugerahkan kepada Nabi 

Sulaiman, diantaranya ialah ditundukkannya angin untuk Nabi 

Sulaiman yang mana kecepatan perjalanannya di waktu pagi sama 

dengan kecepatan perjalanan yang ditempuh orang yang berjalan 

selama sebulan. Dan perjalanan di waktu sore sama dengan 

perjalanan sebulan pula.
14

 Ayat di atas sangat jauh untuk dikatakan  

berbicara mengenai tempat dimana angin itu berada, seperti yang 

dipahami oleh Fahmi Basya.  

 Fahmi Basya dalam penafsirannya yang lain sering kali 

mengaitkan teks Al-Qur‟an dengan teori-teori ilmiah yang masih jauh 

                                                           
 

13
Fahmi Basya, Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman, (Jakarta 

:Zaytuna, 2014), Cet IX, h. 198-199  

 
14

M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta:Lentera Hati, 2009), Cet I, 

Jilid 10, h. 581 



7 
 

 
 

dari kebenaran bahkan tidak lebih kuat dari argumentasi yang ia 

berikan. Ilmu sains yang masih bersifat teori dan tingkat 

kebenarannya yang belum pasti dimungkinkan antara benar dan 

salah. Mustahil apabila terjadi kontradiksi antara Al-Qur‟an dan sains 

yang keduanya bersumber dari Dzat yang sama, Al-Qur‟an yang 

merupakan bagian dari Ayat  Quraniyyah (Sekumpulan Firman Allah 

yang dibaca), dan sains merupakan Ayat Kauniyyah (Sekumpulan 

fenomena alam yang terbentang luas di alam semesta) yang mana 

keduanya sama-sama menunjukkan keesaan dan kebesaran Allah 

Swt.
15

 

Dari penjelasan di atas Fahmi Basya  menafsirkan Al-Qur‟an dan 

mengaitkan dengan  teori-teori ilmiah tanpa merujuk kepada ayat Al-

Qur‟an, hadis dan kitab-kitab tafsir terdahulu. Dengan orientasi 

keilmuan sains yang dimiliki ia menafsirkan Al-Qur‟an dengan 

orientasi ilmu sains, penulis menganalisa adanya kecacatan dan 

kekeliruan dalam penafsiran Al-Qur‟an yang dilakukan oleh Fahmi 

Basya. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan 

penelitian terhadap karya Fahmi Basya ini karena ia menggunakan 

ilmu bilangan dan fakta lapangan  sebagai sumber dan penguat dalam 

periwayatan tafsir, tanpa menggunakan riwayat-riwayat shahih yang 

lain. Dalam mengkritisi pemikiran Fahmi Basya penulis memakai 

metode kritik tafsir infiltratif (ad-dakhȋl) yang dipakai oleh „Abd 

Wahhāb al-Fāyyed. Oleh karena itu penulis memilih judul 

“Kekeliruan dalam Buku Borobudur dan Peninggalan Nabi 

Sulaiman karya Fahmi Basya (Studi Analisis Ad-Dakhȋl)” 

 

                                                           
 

15
Yusuf Baihaqi,“Antara Kisah Al--Qur‟an dan Sains: Studi Kritis 

terhadap buku “Borobudur & Peninggalan Nabi Sulaiman Karya Fahmi Basya”, 

Jurnal Al-Dzikra, Vol. X. No.1, 1 Januari-Juni 2016 , h. 11 
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B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang masalah di atas, maka muncul beberapa 

permasalahan yang menjadi acuan, dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: 

a. Perkembangan keilmuan dan diktum Al-Qur‟an shâlih li 

kulli zamân wa makân membuat maraknya infiltrasi ad-

dakhȋl ke dalam tafsir Al-Qur‟an. 

b. Dinamika perkembangan tafsir didukung oleh arus 

intelektual seorang mufassir seperti teologis, saintis, politis 

dan lain-lain. 

c. Indikasi adanya ad-dakhȋl dalam penafsiran yang dilakukan 

oleh Fahmi Basya dalam buku Borobudur dan Peninggalan 

Nabi Sulaiman 

d. Borobudur yang diklaim sebagai peninggalan Nabi Sulaiman 

menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. 

e. Tidak ditemukan riwayat-riwayat yang shahih dalam 

penafsiran Fahmi Basya. 

 

2. Pembatasan dan Perumusan Masalah  

 Dari latar belakang di atas, untuk menghindari melebarnya 

permasalahan yang akan dibahas, penulis merasa perlu untuk 

membatasi dan merumuskan masalah terhadap objek yang akan 

diteliti. Penelitian lebih detail pada kajian infiltrasi ad-dakhȋl dalam 

penafsiran Al-Qur‟an, meliputi sejarah, perkembangan, dan bentuk 

ad-dakhȋl. Sedangkan studi analisis ad-dakhȋl difokuskan pada 

penafsiran Fahmi Basya yang terdapat unsur ad-dakhȋl dalam 

karyanya Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman  dengan 



9 
 

 
 

memakai metode kritik tafsir infiltratif (ad-dakhȋl) oleh Abdal-

Wahhāb Fāyed. Dari batasan persoalan di atas, masalah pada 

penelitian ini dirumuskan pada pertanyaan sebagai berikut : 

a. Apa saja bentuk kekeliruan dalam buku  Borobudur dan 

Peninggalan Nabi Sulaiman karya Fahmi Basya dalam 

perspektif teori ad-dakhȋl ? 

b. Bagaimana status penafsiran ad-dakhȋl dalam buku 

Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman karya Fahmi 

Basya ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kekeliruan dalam penafsiran yang 

terdapat dalam buku Borobudur dan Peninggalan Nabi 

Sulaiman karya Fahmi Basya. 

b. Untuk mengetahui status penafsiran Fahmi Basya 

dalam buku Borobudur dan Peninggalan Nabi 

Sulaiman. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis penelitian ini akan menambah khazanah 

intelektual dalam bidang tafsir khususnya dalam ilmu 

mengenai ad-dakhȋl. 

b. Secara praktis , penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh 

semua kalangan, dan sebagai bahan pertimbangan bagi 

masyarakat untuk berfikir lebih kritis dalam menerima 

maupun menolak pemikiran suatu tokoh 
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D. Tinjauan Pustaka 

 Untuk menghindari terjadinya kesamaan pembahasan pada 

skripsi ini dengan skripsi, tesis dan karya ilmiah yang lain, peneliti 

menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan atau memiliki titik 

kesamaan. Selanjutnya, hasil penelusuran itu menjadi acuan peneliti 

untuk memastikan bahwa peneliti tidak plagiat dari kajian yang telah 

ada. 

 Berdasarkan penelusuran penulis, berikut beberapa penelitian 

yang ada kaitannya dengan tema yang penulis teliti. Telaah terhadap 

penelitian sebelumnya peneliti menemukan skripsi yang ditulis oleh: 

1. Skripsi Siti Fatimah  seorang mahasiswi Jurusan Ilmu Al-

Qur‟an dan Tafsir di Universitas Islam Negri Syarif 

Hidayatullah Jakarta dengan Judul Fenomena Alam Kaum 

Saba‟ : Studi Analisis atas Surat Saba‟ 15-17, tahun 2003. 

Skripsi ini terfokus  pada analisis fenomena alam  yang terjadi 

di negeri Saba‟ seperti kondisi tanah yang tandus, sampai 

dengan kerusakan alam yang disebabkan oleh banjir bandang 

karena Bendungan Ma‟rib jebol. Penelitian ini tidak 

membahas sama sekali tentang fenomena Borobudur sebagai 

Peninggalan Nabi Sulaiman. Penulis menemukan sekali 

perbedaan dengan penelitian yang ditulis.Dalam hal ini 

penulis mengkritisi pemikiran Fahmi Basya terhadap ayat Al-

Qur‟an dengan metode kritik infiltratif (ad-dakhȋl).
16

 

2. Rini Susanti, seorang mahasiswi Jurusan Ilmu Al-Qur‟an dan 

tafsir di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul 

Studi Kritis  Pemikiran Fahmi Basya tentang Kisah Nabi 

                                                           
 

16
 Siti Fatimah, “Fenomena Alam Kaum Saba‟ : Studi Analisis atas Surat 

Saba‟ 15-17”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , 2003.   
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Sulaiman dalam buku “Borobudur dan Peninggalan Nabi 

Sulaiman” tahun 2016. Dalam penelitian ini , Rini Susanti 

memaparkan pemikiran Fahmi Basya tentang kisah Nabi 

Sulaiman. Dan kemudian mengkritisi pemikiran Fahmi Basya.  

Sebelum mengkritisi terlebih dahulu ia menggali epistimologi 

pemikiran Fahmi Basya, analisis dilakukan dengan 

pendekatan historis-filosofis semantik. Skripsi ini 

memberikan kontribusi terhadap penelitian ini karena ruang 

lingkup yang dibahas tergolong sama yaitu mengkritisi 

pemikiran Fahmi Basya. Perbedaannya dengan penelitian 

penulis yaitu metode kritik yang dipakai, karena penulis 

memakai metode kritik penafsiran infiltratif (ad-dakhȋl).
17

 

3. Skripsi Muhammad Najib seorang mahasiswa Jurusan Ilmu 

Al-Qur‟an dan Tafsir di Universitas Islam Negri Walisongo 

Semarang dengan Judul Kisah Negeri Saba‟ dalam Al-Qur‟an 

(Studi Kritis Pemahaman Fahmi Basya) tahun 2016. Skripsi 

ini memberikan kontribusi terhadap penelitian ini karena 

sama mengkritisi pemikiran suatu tokoh terhadap penafsiran 

Al-Qur‟an, dalam penelitiannya Muhammad Najib memakai 

metodologi kritik sejarah, sedangkan dalam penelitian ini 

penulis memakai metodologi kritik tafsir infiltratif (ad-

dakhȋl).
18

 

4. Skripsi Dumair  seorang mahasiswi Jurusan Ilmu Al-Qur‟an 

dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  

dengan Judul Negeri Saba‟ dalam Al-Qur‟an, tahun 2016. 

                                                           
 

17
Rini Susanti, “Studi Kritis  Pemikiran Fahmi Basya tentang Kisah Nabi 

Sulaiman dalam buku “Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman”, Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016 

 
18

Muhammad Najib, “Kisah Negeri Saba‟ dalam Al-Qur‟an”, Skripsi 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016  
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Skripsi ini hanya fokus pada kajian tahlili terhadap Al-Qur‟an 

Surah Saba‟, berbeda dengan penelitian penulis penulis yang 

membahas kritikan terhadap penafsiran Fahmi Basya yang 

memakai metode kritik tafsir infiltratif (ad-dakhȋl).
19

 

5.  Skripsi oleh Mannan Az-Zaidi seorang Mahasiswa Program 

Studi Ilmu Al-Qur‟an dan tafsir di Universitas Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dengan judul Konsep „Arsy Menurut Fahmi 

Basya , tahun 2016. Skripsi ini memaparkan tentang salah 

satu diantara banyak tema yang dikembangkan oleh Fahmi 

Basya dalam bukunya yaitu mengenai „Arsy. Penelitian ini  

hanya menganalisa pemikiran Fahmi Basya tentang konsep 

„Arsy tidak ada unsur mengkritisi dalam penelitian ini. Skripsi 

ini memberikan kontribusi terhadap penelitian ini karena 

memberikan gambaran pemahaman Fahmi Basya yang juga 

akan dibahas dalam penelitian penulis. Tidak ada kesamaan 

dalam penelitian ini karena penulis membahas tentang kritik  

terhadap pemikiran Fahmi Basya dengan metode metode 

kritik tafsir infiltratif (ad-dakhȋl).
20

 

6. Jurnal Yusuf Baihaqi, tahun 2016. Dengan judul “Antara 

Kisah Al-Qur‟an dan Sains “Studi Kritis terhadap buku 

Borobudur dan peninggalan nabi Sulaiman karya Fahmi  

Basya. Dalam jurnalnya, ia menganalisis penafsiran Fahmi 

                                                           
 

19
 Dumair, “Antara Kisah Al-Qur‟an dan Sains “Studi Kritis terhadap 

buku Borobudur dan peninggalan nabi Sulaiman karya Fahmi  Basya”, Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016 

 
20

  Mannan Az-Zaidi, “Konsep „Arsy Menurut Fahmi Basya” , Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016 
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Basya terhadap angka-angka  yang menurutnya penafsiran itu 

terlalu dipaksakan.
21

 

7. Tesis oleh Wahdah Farhati, Ad-dakhȋl dalam  Tafsir  Fath Al-

Qadr (Studi Analisis Ad-Dakhȋl dan Implikasinya dalam 

Surah Yusuf) Konsentrasi  Ulumul Qur‟an dan Ulumul Hadis, 

Program Studi Ilmu Agama Islam, Pasca Sarjana Institut Ilmu 

Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta, tahun 2017, diterbitkan oleh Penerbit 

Qaf. Tesis ini menganalisa ad-dakhīl   dalam tafsir Fathul 

Qadr dan hanya fokus pada surah  Yusuf. Lalu menelaah 

implikasinya terhadap penafsiran Asy-Syaukani dalam 

kitabnya. Secara teori tesis ini memiliki kesamaan yaitu 

membahas term ad-dakhȋl. Perbedaannya penulis memakai 

objek penelitian dari buku karya Fahmi Basya yaitu 

Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman bukan dari kitab 

tafsir.
22

 

8. Tesis oleh Si‟ar Ni‟mah , Ad-Dakhȋl dalam  Tafsir  Al-Mizan 

fi Tafsir al-Qur‟an karya Husain ath-Thabathaba‟i  (Studi 

Kritik Tafsir Esoterik Ayat-ayat Imamah) Konsentrasi  

Ulumul Qur‟an dan Ulumul Hadis, Program Studi Ilmu 

Agama Islam, Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Qur‟an (IIQ) 

Jakarta, tahun 2017 diterbitkan oleh Penerbit Qaf. Tesis ini 

menganalisa ad-dakhȋl dalam tafsir Al-Mizan yang bermazhab 

Syi‟ah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penulis 

karena sama- sama membahas tema ad-dakhȋl. Perbedaannya 

                                                           
 

21
 Yusuf Baihaqi, “Antara Kisah Al-Qur‟an dan Sains “Studi Kritis 

terhadap buku Borobudur dan peninggalan nabi Sulaiman karya Fahmi  Basya”, 

Vol.X No. 1 Januari-Juni Tahun 2016 
22

Wardah Farhati, “Al-Dakhil dalam Tafsir Fath  Al-Qadr (Studi Analisis 

Ad-Dakhil dan Implikasinya dalam Surah Yusuf) “, (Jakarta:Media Kreativa,  

2017) 
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penulis memakai objek penelitian dari buku karya Fahmi 

Basya yaitu Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman 

bukan dari kitab tafsir.
23

 

9. Skripsi oleh Fauziah seorang Mahasiswa Program Studi Ilmu 

Al-Qur‟an dan tafsir di Institut Ilmu Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta 

dengan judul , Ad-Dakhȋl dalam Tafsir  Al-Khazȋn (Analisa 

Ad-Dakhȋl pada ayat-ayat kisah di Surah An-Naml),tahun 

2018. Skripsi ini memaparkan tentang indikasi ad-dakhȋl yang 

terdapat dalam tafsir Al-Khazin, menjelaskan indikasi  ad-

dakhȋl apa yang terdapat dalam tafsir ini dan eksistensi ad-

dakhȋl yang terdapat dalam ayat-ayat kisah Surah An-Naml. 

Secara teori memiliki kesamaan karena sama-sama membahas 

ad-dakhȋl. Perbedaannya penulis memakai objek penelitian 

dari buku karya Fahmi Basya yaitu Borobudur dan 

Peninggalan Nabi Sulaiman bukan dari kitab tafsir.
24

  

10. Seno panyadewa, dalam Bukunya Misteri Borobudur bukan 

Peninggalan Nabi Sulaiman .Buku ini berisi bantahan dan 

bukti sejarah yang kuat yang menyebutkan bahwa Borobudur 

bukan peninggalan Nabi Sulaiman . Dalam bukunya Seno 

membahas satu persatu bukti yang diajukan Fahmi Basya 

kemudian meneliti kebenarannya. Seno juga membandingkan 

bukti-bukti dari berbagai penelitian ilmiah apakah Candi 

Borobudur peninggalan Dinasti Syailendra atau Nabi 

Sulaiman.  

                                                           
23

Si‟ar Ni‟mah, “Tafsir  Al-Mizan fi Tafsir al-Qur‟an karya Husain ath-

Thabathaba‟i (Studi Kritik Tafsir Esoterik Ayat-ayat Imamah)”, (Jakarta:Media 

Kreativa, 2017)  
24

Fauziah, “Ad-Dakhil  dalam tafsir Al-Khazin (Analisa Ad-Dakhil  pada 

ayat-ayat kisah di surah An-Naml)”, Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta, 

2018 
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11. Fahmi Basya, dalam bukunya Indonesia Negeri Saba‟. Buku 

ini menguraikan tentang bukti-bukti keberadaan Negeri Saba‟ 

di Indonesia melalui pendekatan ilmu Matematika yang 

dirumuskan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur‟an yang 

menceritakan tentang Negeri Saba‟. 

 Dari penelusuran terhadap penelitian di atas, maka dapat 

dicermati bahwa ada ruang kosong untuk dapat dilakukan penelitian 

sesuai dengan problem latar belakang dan problem akademik yang 

dirumuskan. Ruang kosong ini juga menjadikan tidak adanya 

penumpukan penelitian yang serupa, sehingga sifatnya melengkapi 

penelitian yang sudah ada. 

 Meskipun begitu, sejauh penelusuran penulis, belum ada yang 

membahas tentang kritik tafsir infiltratif (ad-dakhȋl) terhadap 

penafsiran yang dilakukan Fahmi Basya dalam buku Borobudur dan 

Peninggalan Nabi Sulaiman. Hal inilah yang membedakan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini tergolong kedalam penelitian kualitatif yakni 

pendekatan yang memerlukan pemahaman yang mendalam yang 

berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini juga berbentuk 

kata, kalimat dan tidak ada yang berbentuk gambar. 

Kritik tafsir adalah langkah-langkah ilmiah dan sistematis 

untuk melakukan analisis, dan penilaian terhadap tafsir.Metodologi 

kritik tafsir memiliki bentuk sebagai berikut: kritik sejarah, kritik 
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sastra, hermeneutika, kritik al-Inhiraf, dan kritik ad-dakhȋl. Dalam 

penelitian ini penulis fokus menelaah unsur ad-dakhȋl.25 

 

2. Sumber Data  

 Sumber data yang digunakan dalam meneliti proposal ini ada 

dua, meliputi data primer dan ata sekunder. 

a. Data primer 

Sumber data primer merupakan objek kajian utama yang akan 

diteliti. Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan 

penulis adalah buku Fahmi Basya, yaitu Borobudur dan 

Peninggalan Nabi Sulaiman. 

b. Data Sekunder, merujuk pada kitab-kitab tafsir, dan buku-

buku karaya Fahmi Basya lainnya seperti Matematika Al-

Qur‟an, Indonesia negeri Saba‟, Bumi itu Al-Qur‟an, dan 

buku Ad-dakhȋl fi At-Tafsir, Rekonstruksi Metodologi Kritik 

Tafsir dan beberapa artikel dan jurnal tentang pemikiran 

tokoh, buku „Ulum al-Qur‟an, dan buku-buku lainnya yang 

mendukung. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Sebagaimana disebutkan diawal bahwa penelitian ini 

menggunakan Library Research, maka teknik pegumpulan data yang 

dipakai adalah teknik dokumentatif  yaitu dengan mencari dan 

mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian ini 

yaitu melakukan penelusuran kepustakaan, kemudian mengkaji dan 

menelaah berbagai  buku dan tulisan, baik berupa  kitab (tafsir) 

                                                           
25

Muhammad Ulinnuha,  Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir,  (Jakarta: 

Azzamedia, 2015), h. 70-86  
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sebegai referensi utama dan buku-buku lain yang mempunyai 

relevansi dengan kajian penelitian ini. 

 

4. Metode Analisis Data 

 Metode 
26

 yang dipakai untuk menganalisis data dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis. Deskriptif cocok 

untuk menganalisa data dalam rangka mencapai pemahaman dengan 

cara mengelompokkan tiap bagian dalam sebuah kajian yang 

kompleks.
27

 Analisis deskriptif ini ditujukan pada buku yang hendak 

dianalisis sehingga diperoleh informasi terhadap objek yang dikaji.  

 Metode deskriptif akan penulis gunakan untuk menjabarkan 

ad-dakhȋl meliputi pengertian ad-dakhȋl, sejarah kemunculan, 

perkembangan, bentuk-bentuk ad-dakhȋl serta yang lainnya. Analisis 

ini digunakan pada bab kedua dan ketiga. Dan untuk metode analisis 

penulis gunakan untuk menganalisa unsur ad-dakhȋl dalam buku 

Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman karya Fahmi Basya. 

 Dalam menganalisa serta mengkritisi pemahaman Fahmi 

Basya penulis menggunakan penerapan kritik tafsir ad-dakhȋl yang 

dipakai oleh „Abd Wahhāb al-Fāyyed dalam ad-Dakhȋl fi Tafsîr al-

Qur‟an. Adapun prosedur kritik tafsir menurut Fayed ini didasari atas 

dua hal yaitu otentifikasi sumber dan metodologi penafsiran. Fāyed 

menetapkan lima sumber penafsiran al-Qur‟an: al-Qur‟an, sunnah 

yang shahîh, pendapat sahabat dan tabi‟in, sesuai kaidah bahasa 

Arab, dan sesuai dengan ijtihad/rasio yang berbasis data, teori dan 

argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

                                                           
 

26
Metode adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengerjakan sesuatu, 

agar sampai kepada suatu tujuan, Lihat Kamus Oxford Advanced Leaners 

Dictionary of Current English, h.533   

 
27

Moh Soehadha, Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama, 

(Yogyakarta :SUKAPress,2012), h. 134  
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 Adapun dengan metodologinya disesuaikan dengan jenis, 

bentuk dan sumber penafsirannya, mulai dari ma‟tsȗr (riwayat), ra‟y 

(rasio), isyȃrah (intuisi).
28

 Untuk memastikan kongkritnya suatu 

penafsiran, jika tafsir yang dikaji memiliki sumber yang otentik maka 

analisisnya sudah dicukupkan. Namun jika penafsiran tidak berbasis 

sumber otentik maka perlu dikritisi, dianalisis validitasnya sesuai 

dengan prosedur kritik tafsir infiltratif (ad-dakhȋl) 

 

F. Sistematika Penulisan  

 Teknik penulisan merujuk kepada pedoman yang 

diberlakukan oleh Institut Ilmu Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta tahun 2017. 

Sedangkan sistematika penulisan bertujuan untuk menjelaskan 

bagian-bagian yang akan ditulis dan dibahas dari penelitian ini secara 

sistematis. 

 Penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama adalah 

pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang membahas 

tentang seberapa penting dan menarik tema tersebut untuk diambil 

dan dijadikan penelitian. pembatasan dan perumusan masalah tentang 

kemungkinan permasalahan yang muncul untuk dijadikan fokus 

pembahasan, tujuan dan kegunaan penelitian tentang arah yang dituju  

dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, 

kemudian tinjauan pustaka yang memaparan penelitian terdahulu 

yang relevan denga topik yang dibahas untuk menghindari adanya 

persamaan pembahasan , metodologi penelitian serta teknik dan 

sistematika penulisan yang menjadi  bagian akhir dari bab ini yang 

menjelaskan tentang gamaran umum terkait isi penelitian. 

                                                           
 

28
Muhammad Ulinnuha, Metode Kritik   ad-Dakhȋl fit-Tafsîr, (Jakarta:Qaf, 

2019), h. 192-193           
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 Bab kedua merupakan tinjauan umum ad-dakhȋl dalam tafsir. 

Dalam bab ini menjelaskan secara detail mengenai ad-dakhȋl mulai 

dari sejarah, perkembangan, implikasi ad-dakhȋl dalam penafsiran 

Al-Qur‟an dan hal-hal lainnya seputar ad-dakhȋl. 

 Bab ketiga, merupakan pembahasan tentang profil tokoh serta 

profil buku yang menjadi sumber primer dalam penelitian yaitu buku  

Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman. 

 Bab keempat merupakan bab inti. Analisis ad-dakhȋl terhadap 

penafsiran Fahmi Basya.  

 Bab kelima berisi penutup yang merupakan kesimpulan atas 

jawaban dari rumusan masalah dan diakhiri dengan saran untuk 

penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM AD-DAKHȊL DALAM TAFSIR 

A. Ad-Dakhȋl dalam Tafsir Al-Qur’an 

1. Definisi Tafsir 

  Al-Qur‟an menegaskan bahwa kehidupan manusia zaman 

dahulu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan, 

namun karena kedengkian maka terjadi perselisihan yang berlanjut 

terus menerus  bahkan hingga sekarang. Disisi lain melihat lajunya 

zaman dan berkembangnya penduduk persoalan-persoalan baru 

muncul yang membutuhkan penyelesaian. Untuk menjawab semua 

persoalan itu Allah menurunkan Al-Qur‟an serta mengutus Rasul 

untuk menyampaikan risalah-Nya, karena Al-Qur‟an berfungsi 

petunjuk dan jalan keluar.
1
 

 Fungsi Al-Qur‟an sebagai penjelas tidak bisa langsung 

diterapkan, tetapi butuh pemahaman dan analisis yang mendalam. 

Sebagai upaya untuk memahami isi Al-Qur‟an diperlukan penafsiran. 

Secara harfiah kata tafsir berasal dari kata fassara yang artinya 

memberikan penjelasan, membuka dan menampakkan makna yang 

ma‟qul.
2
 Istilah tafsir di dalam Al-Qur‟an dapat dilihat dalam firman 

Allah: 

                   

“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu 

(membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan 

kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik 

penjelasannya.” (QS.Al-Furqan [25] : 33) 

                                                           
 

1
M.Al-Fatih Suryadilaga, Metodologi Ilmu Tafsir, (Yogyakarta: Penerbit 

TERAS, 2005), h. 25 

 
2
M.Al-Fatih Suryadilaga, Metodologi Ilmu Tafsir, h. 12 
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 Dalam Lisânul ‟Arab: disebutkan kata “al-fasr” berarti 

menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan kata “at-tafsîr” berarti 

menyingkap sesuatu lafazh yang musykil. Diantara kedua bentuk kata 

al-fasr dan at-tafsîr, kata at-tafsîr yang lebih sering digunakan. 

Menurut al-Ragib al-Asfahani, kata  al-fasr dan as-safr adalah dua 

kata yang berdekatan makna dan lafazhnya. Tetapi yang pertama 

menunjukkan makna menampakkan (menzhahirkan) makna yang 

ma‟qul ( abstrak) sedangkan yang kedua menampakkan benda kepada 

penglihatan mata.
3
 

 Adapun tafsir menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan 

oleh Abu Hayyan ialah: ”Ilmu yang membahas tentang tata cara 

pengucapan lafaz-lafaz Al-Qur‟an, tentang petunjuknya, hukum-

hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan 

makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal 

lain yang melengkapinya.
4
 

 Ahmad Syirbasi mengemukakan ada dua makna tafsir 

dikalangan ulama, yaitu: (a) sebagai penjelas sesuatu yang tidak jelas 

dalam Al-Qur‟an yang dapat menyampaikan pengertian yang 

dikehendaki. (b) merupakan bagian dari ilmu Badi‟ yang 

mengutamakan keindahan makna dalam menyusun kalimat.
5
 

 Imam Jalaluddin as-Suyuthi
6
 (w. 911 H/ 1505 M): ”Tafsir 

yaitu suatu ilmu yang membahas tentang turunnya ayat-ayat dan hal 

                                                           
3
Manna‟ Khalil al-Qattan, Mabahis fi‟Ulum al-Qur‟an,  terj. Muzakir AS , 

h. 456 
4
Manna‟ Khalil al-Qattan, Mabahis fi‟Ulum al-Qur‟an,  terj. Muzakir AS , 

h. 456 

 
5
Ahmad Al-Syirbasi, Sejarah Tafsir Al-Qur‟an, (T.t.p. Pustaka Firdaus, 

1994), h. 5 
6
Jalaluddin as-Suyuthi memiliki nama lengkap Al-Imam Jalaluddin 

Abdurrahman al-Misri as-Suyuthi asy-Syafi‟i al-Asy‟ari. Lahir pada 1445 (849 H),  

ia seorang ulama dan cendikiawan muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo 

Mesir. Semasa hidupnya ia aktif  menulis banyak buku tentang berbagai hal seperti: 
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ihwal, kisah-kisah dan sebab-sebab turun Al-Qur‟an, nasîkh 

mansûkh, muhkâm mutasyâbih,  makkiyah madaniyyah, „am dan 

khas, mutlaq muqayyad, mujmal mubayyan, dan lain sebagainya.
7
 

 Imam az-Zarkasyi 
8
(w. 794 H), tafsir ialah suatu ilmu untuk 

memahami Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw 

dan menjelaskan artinya serta mengeluarkan hukum-hukum serta 

hikmah-hikmah.
9
 

 Dari beberapa definisi diatas bisa disimpulkan bahwa tafsir 

ialah ilmu-ilmu yang membahas Al-Qur‟an dengan tujuan untuk 

menjelaskan maksud Allah dalam Al-Qur‟an dan di dalamnya 

mencakup pemahaman arti serta penjelasan maksud dari Al-Qur‟an.
10

 

 Dr.Abdul Mu‟in Salim
11

 menyebutkan  dasar munculnya 

istilah tafsir dilihat dari tiga hal: (a) segi filosofis, dilihat dari fungsi 

tafsir sebagai penjelas maksud Al-Qur‟an.(b) segi historis, sebagai 

konsekuensi logis dalam kenyataan sejarah, (c) segi yuridis, dilihat 

                                                                                                                                       
hadits, Al-Qur‟an , bahasa, hukum Islam dan lainnya. Adapun diantara karya 

fenomenalnya dalam bidang ulumul Qur‟an ialah Al-Itqan fi „Ulum al-Qur‟an, 

dalam bidang tafsir yaitu Tafsir Jalalain, Lihat di Wikipedia  

https://id.m.wikipedia.org   

 
7
Abu al-Fadhl Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Itqan fi „Ulum al-

Qur‟an, (Kairo: Maktah al-Bab al-Halabiy, 1398H), h. 35  
8
Az-Zarkasyi  memiliki nama asli Abu Abdillah Badruddin Muhammad 

bin Bahadir bin Abdullah az-Zarkasyi al-Misri. Lahir di Kairo pada tahun 745 H, ia 

merupakan seorang ulama dibidang sejarah dan fiqih.   Az-Zarkasyi juga aktif 

menulis berbagai buku diantaranya Al-Burhan fi „ulum Al-Qur‟an ( bidang „ulum 

al-Qur‟an), Al-Bahru al-Muhith (bidang ushul fiqih). Lihat di Wikipedia 

https://id.m.wikipedia.org   
9
Manna‟ Khalil al-Qattan, Mabahits fi‟Ulum al-Qur‟an,  terj. Muzakir AS 

, h. 457 

 
10

Muhammad Ulinnuha, Ad-Dakhil fi At-Tafsir, (Dikti Kementrian 

Agama, 2012),h.16  
11

Dr.Abdul Mu‟in Salim lahir di Kabupaten Sidenreng Rappang ( 

Sulawesi Selatan) 7 Juli 1944. Menjabat sebagai rektor IAIN Alaudin Makassar 

periode 1998-2001, ia juga menjabat sebagai guru besar IAIN Alaudin Makassar, 

selain itu beliau juga menjabat sebagai rektor Universitas Indonesia Timur (UIT) 

Makassar. Lihat di www.uin-alauddin.ac.id dilihat pada tanggal 28 Juni 2019 

,Pukul 19:38 WIB. 

https://id.m.wikipedia.org/
https://id.m.wikipedia.org/
http://www.uin-alauddin.ac.id/
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dari kenyataan tafsir sebagai sunnah yang merupakan modal 

perbuatan bagi orang-orang yang beriman.
12

 

Mayoritas ulama menyebutkan bahwa penafsiran terhadap Al- 

Qur‟an bermakna menjelaskan hal yang masih samar di dalam Al-

Qur‟an serta mengeluarkan hukum  yang diterapkan dalam kehidupan 

sebagai suatu bentuk ketentuan hukum.  

 Banyak upaya yang dilakukan untuk menyingkap makna yang 

tersembunyi dari firman Allah, terlepas tafsir tersebut termasuk ke 

dalam golongan tafsir terpuji atau tercela. Namun  tafsir terpuji  lebih 

diprioritaskan  sebagai pedoman dalam menjawab permasalahan 

sosial keagamaan zaman ini.  

Al-Qur‟an sangat terbuka untuk ditafsirkan (multi 

interpretable). Munculnya berbagai corak penafsiran menunjukkan 

karakteristik penafsiran itu sendiri yaitu disiplin ilmu yang ditekuni 

oleh seorang mufassir. Quraish Shihab
13

 menyebutkan bahwa 

terdapat  enam corak tafsir yang dikenal luas, corak tersebut yaitu 

corak sastra bahasa,corak filsafat dan teologi, corak ilmiah,corak 

fikih atau hukum, corak tasawuf, dan corak sosial kemasyarakatan.
14

 

 Suatu penafsiran dapat diterima sebagai tafsir atau yang 

dikenal dengan istilah al-asȋl jika sumber penafsirannya berasal dari 

Al-Qur‟an, hadis, aqwāl as-Sahābah, ijma‟ dari tabi‟in serta ijtihad 

                                                           
 

12
 M.Al-Fatih Suryadilaga, Metodologi Ilmu Tafsir, h. 30 

13
Muhammad Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang 

Sulawesi Selatan. Beliau merupakan guru besar bidang tafsir dan pernah menjabat 

sebagai rector di IAIN Alaudin Makassar juga di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Beliau ialah mufassir tersohor di Indonesia, beliau pernah dipercaya menduduki 

posisi Ketua MUI Pusat, anggota lajnah pentashih Al-Qur‟an Departemen Agama, 

Badan Pertimbangan Pendidikan NAsional, Menteri Agama Kabinet Pembangunan 

VIII, Lihat Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufassir Al-Qur‟an, (Yogyakarta: 

Pustaka Insan Madani, 2008), h. 236-237 
14

Yunan Yusuf,  Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar; Sebuah Telaah 

Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam, (Jakarta:Penamadani, 2004), Cet Ke-3, h. 

xxxiii 
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yang diterima yang memenuhi syarat seorang mujtahid. Al-asȋl 

dijadikan sebagai parameter untuk mengukur kualitas tafsir 

seseorang, jika sejalan dengan teori al-asȋl maka penafsiran dapat 

dikatakan shahih dan objektif. Sebaliknya bila berlawanan maka 

tafsir tersebut dikategorikan sebagai ad-dakhȋl yang subjektif.
 15

 

 Secara etimologi al-asȋl diambil dari bahasa arab yaitu al- 

ashl yang artinya asal, valid, dasar, pokok dan sumber. Segala 

sesuatu yang memiliki asal usul yang pasti, jelas, otentik, orisinil dan 

valid. Secara terminologi para pakar berbeda pendapat, menurut „Abd 

al-Wahhāb Fāyed  memberikan pengertian al-asȋl dalam dua definisi: 

Pertama, tafsir yang memiliki asal usul, dalil dan argumentasi yang 

jelas dari agama. Kedua,  tafsir yang ruh, dan nafasnya bersandarkan 

pada Al-Qur‟an, sunnah, pendapat para sahabat dan tabi‟in.
16

   

Adapun bentuk Al-asȋl an-Naql meliputi:
17

 

a. Menafsirkan Al-Qur‟an dengan Al-Qur‟an, ini merupakan 

bentuk penafsiran yang memiliki kredibilitas yang tinggi. 

b. Menafsirkan Al-Qur‟an dengan hadis yang layak dijadikan 

hujjah. 

c. Menafsirkan Al-Qur‟an dengan pendapat sahabat yang setara 

dengan hadis marfu‟.
18

 

d. Menafsirkan Al-Qur‟an dengan hasil ijma‟ para sahabat atau 

tabi‟in. Karena persoalan yang terus bermunculan dan wahyu 

                                                           
 

15
Muhammad Ulinnuha, Ad-Dakhil Fi At-Tafsir, h. 46 

 
16

Muhammad Ulinnuha, “Konsep al-Ashîl dan Ad- Dakhîl dalam Tafsir 

Al-Qur‟an”, dalam Madania, Vol. 21 No. 2 Desember 2017, h.129 

 
17

Ibrahim Syu‟aib Z, ”Dakhîl al-Naqli dalam Al-Qur‟an dan Tafsirnya 

Departemen Agama RI Edisi 2004”, Executive Summary,Universitas Islam Negeri 

Sunan Gunung Djati Bandung, 2009, h.4-5  
18

Hadis Marfu‟ yaitu Ucapan,perbuatan,ketetapan,atau sifat yang 

disandarkan kepada Nabi Muhammad. Sesuai dengan persentase syarat diterimanya 

hadis, hadis marfu‟ itu ada yang muttashil, munqathi‟, sahih, hasan, dha‟if, 

maushu‟. Lihat Nuruddin „Itr, Ulumul Hadis, (Remaja Rosdakarya, 2016), h.337 
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telah berhenti, maka kebutuhan akan ijtihad dari para tabi‟in 

sangat diperlukan. 

e. Menafsirkan Al-Qur‟an dengan pendapat sahabat yang 

berbeda dengan pendapat sahabat yang lain, namun perbedaan 

tersebut dapat dikompromikan dan ditarjih. 

f. Menafsirkan Al-Qur‟an dengan pendapat sahabat yang bukan 

merupakan hasil ijma‟ para sahabat dan tidak pula 

kontradiktif dengan pendapat sahabat yang lain. 

g. Menafsirkan Al-Qur‟an dengan hadis mursal
19

  yang setara 

dengan hadis marfu‟, dan yang mengungkapkannya berupa 

tokoh tafsir yang belajar kepada sahabat atau hadis mursal 

tersebut diperkuat oleh hadis mursal yang lain. 

 Tiga bentuk al-Asȋl an-Naql yang terakhir tidak wajib 

diterima sebagai penafsiran Al-Qur‟an, tetapi hanya pada posisi layak 

dan rajih diterima sebaai penafsiran Al-Qur‟an. 

 

2. Definisi Ad-Dakhȋl 

 Secara bahasa ad-dakhȋl berasal dari kata دخل yang berarti 

bagian dalamnya rusak, ditimpa kerusakan dan mengandung cacat.
20

 

Menurut al-Raghib al-Asfahani menyebutkan bahwa دخل merupakan 

kinayah dari suatu kerusakan.
21

 Fairuzzabadi dalam kamusnya al-

Muhith mengartikan kata ad-dakhȋl sebagai sesuatu yang masuk 

                                                           
19

Hadis  Mursal yaitu  hadis yang disandarkan kepada Nabi oleh seorang 

tabi‟in dengan mengatakan “Rasulullah berkata…” baik ia seorang tabi‟in besar 

maupun kecil. Lihat Nuruddin „Itr, Ulumul Hadis, (Remaja Rosdakarya, 2016), 

h.387 

 
20

Ibrahim Mustafa, al-Mu‟jam al-Wasit, (Turki: Dar al-Da‟wah, 1990), h. 

275  

 
21

Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat fi Gharib al-Qur‟an, ( Lubnan: Dar 

al-Ma‟rifah:T.th),  h.166  
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kedalam tubuh atau akal manusia berupa penyakit atau sesuatu yang 

jelek.
22

 

 Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ad-

dakhȋl yang berasal dari kata kerja دخل memiliki arti: kerusakan, 

cacat dan penyakit.  Sedangkan ad-dakhȋl menurut istilah: Ibrahim 

Khalifah mendefinisikan ad-dakhȋl sebagai suatu penafsiran Al-

Qur‟an yang tidak memiliki sumber yang jelas dalam Islam, baik itu 

penafsiran yang menggunakan riwayat hadis-hadis lemah dan palsu, 

atau yang menggunakan akal sehat.
23

 Fāyed mendefinisikan ad-

dakhȋl sebagai suatu penafsiran yang tidak memiliki sumber, 

argumentasi, data yang valid dari agama.
24

 

 „Abd Wahhāb Fāyed mendefinisikan ad-dakhȋl dengan 

penafsiran yang tidak memiliki sumber argumentasi dan data yang 

valid dari agama, dengan kata lain ad-dakhȋl merupakan penafsiran 

yang tidak memiliki landasan yang valid dan ilmiah baik dari Al-

Qur‟an, hadis shahih, pendapat sahabat dan tabi‟in maupun dari akal 

sehat yang memenuhi kriteria.
25

  

 Menurut Jamal Mustafa an-Najjār ad-dakhȋl adalah penafsiran 

yang didustakan kepada Rasulullah saw, sahabat dan tabi‟in atau 

penafsiran dengan menggunakan riwayat yang bersumber dari 

sahabat atau tabi‟in, tetapi riwayat tersebut tidak memenuhi syarat 

diterima sebuah riwayat. Serta penafsiran yang bersumber dari hasil 

ijtihad (tidak memenuhi syarat diterima penafsiran).
26
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 Menurut Fāyed, sumber ad-dakhȋl berasal dari dua sisi; 

eksternal dan internal.  Dari sisi eksternal penafsiran berasal dari 

kelompok outsider  yang bertujuan untuk memporak porandakan 

Islam, menyerang Islam dari berbagai sisi termasuk Al-Qur‟an. 

Sebagai contoh mereka memasukkan penafsiran yang berbau mistis 

dan bersifat khurafat yang tidak punya sumber yang jelas dari doktrin 

agama. Dari sisi internal, ad-dakhȋl berasal dari sebagian kelompok 

insider, mereka melakukan suatu cara dengan mengaku menjadi 

bagian dari Islam, namun dari sisi politis mereka mempunyai tujuan 

untuk merusak ajaran Islam dari dalam. Sebagai contooh penafsiran 

kelompok Batiniyah, yang mana mereka mengatakan bahwa Al-

Qur‟an memiliki makna lahir dan batin, mencetuskan beragam 

penafsiran yang ujungnya bertujuan untuk menafikan syari‟at Islam.
27

 

 

a. Sejarah kemunculan dan perkembangan Ad-Dakhȋl 

 Potensi ad-dakhȋl sudah muncul sebelum Islam datang. Mulai 

ada ketika Yahudi tinggal di Madinah dan sekitarnya, karena awal 

munculnya ad-dakhȋl paling awal berasal dari cerita-cerita kaum 

Yahudi yang tinggal disana. Setelah itu dalam perkembangannya, 

bentuk serta ragam ad-dakhȋl mengalami perkembangan yang luas. 

 Interaksi antara kaum Yahudi dan bangsa Arab yang 

berlangsung lama menyebabkan pertukaran kultur dan budaya antara 

keduanya. Setelah datangnya Rasul saw. dengan membawa syari‟at 

Islam  di Madinah beberapa orang diantara kaum Yahudi memeluk 

agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, mereka menjadi 

rujukan para sahabat dalam menafsirkan Al-Qur‟an terutama 

berkaitan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Seiring peerjalanan 
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waktu dalam penyebaran Islam di Negeri Madinah Rasul 

mengizinkan para sahabat untuk meriwayatkan cerita isrâ‟iliyât 

selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
 28

 

 Kisah-kisah isrȃ‟iliyȃt adalah bentuk ad-dakhȋl paling awal 

sebelum adanya bentuk ad-dakhȋl yang lain. Kemudian benih-benih 

ad-dakhȋl yang lain muncul pada masa Rasul saw. dan sahabat 

terutama ketika sebagian sahabat mulai berinteraksi dan berdiskusi 

dengan Ahli Kitab. Berlanjut hingga masa tabi‟in dan generasi 

setelahnya terutama pada masa Dinasti Umayyah (661-750 M) dan 

Dinasti Abbasiyah (750-1258 M) ketika kebudayaan serta tradisi 

penerjemahan dan kajian ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu tumbuh 

subur.
29

 „Abd Wahhāb Fāyed sebagaimana yang dirangkum oleh 

Muhammad Ulinnuha menjelaskan terdapat beberapa faktor 

kemunculan serta perkembangan ad-dakhȋl yaitu:
30

 

1) Faktor politik dan kekuasaan 

 Pertentangan politik  kekhalifahan muncul sejak akhir 

kekhalifahan Usman bin Affan dan awal kekhalifahan Ali bin Abi 

Thalib yang menjadi sebab munculnya golongan yang saling 

menyerang dengan membuat hadis palsu. Sebagai salah satu contoh 

golongan Syi‟ah yang paling banyak menciptakan hadis palsu.  

 Pada masa transisi Dinasti Umayyah ke Abbasiyah , cara yang 

digunakan saat itu adalah kampanye terselubung yang 

mengatasnamakan agama. Para penjilatpun membuat hadis dan 

riwayat palsu untuk meraih jabatan dan kemenangan politik. Adapun 

contoh penafsiran golongan ini yaitu: 
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”Dan (ingatlah), ketika Kami wahyukan kepadamu: 

"Sesungguhnya (ilmu) Tuhanmu meliputi segala manusia". dan 

Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan 

kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia dan (begitu 

pula) pohon kayu yang terkutuk dalam Al Quran. dan Kami 

menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah 

menambah besar kedurhakaan mereka.”(QS.Al-Isra‟ [17] :60) 

 

Mereka menafsirkan asy-syajarah al-mal‟unah dengan Bani 

Umayyah.
31

 

 

2) Faktor kebencian terhadap agama Islam 

 Golongan yang tidak senang dengan Islam sengaja membuat 

hadis palsu dengan tujuan untuk mengotori serta menghancurkan 

Islam dari dalam. Penafsiran yang tidak memiliki dasar yang kuat 

mereka sebarkan di tengah masyarakat. Penafsiran dari golongan 

yang membenci Islam dapat kita lihat dalam kisah Gharaniq yang 

dikaitkan dengan asbab an-nuzul surah al-Hajj ayat 52. 

                         

                     

       

”Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasulpun 

dan tidak (pula) seorang Nabi, melainkan apabila ia 
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mempunyai sesuatu keinginan, syaitanpun memasukkan 

godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan 

apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan 

ayat-ayat- nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana,”(QS.Al-Hajj[22] :52) 
 

 Sebagian mufassir menyebutkan apa yang dikatakan oleh as-

Suyuthi: Ibn Abu Hatim, Ibn Jarîr, dan Ibn Mundzîr mengeluarkan 

dengan sanad yang shahih sebagaimana yang diklaim dari Sa‟id ibn 

Jubair. Dia berkata :Bahwa Nabi membaca surah an-Najm di 

Mekkah, saat beliau sampai pada surah an-Najm ayat 19-20: 

                         

”Maka Apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) 

mengaggap Al Lata dan Al Uzza,.Dan Manah yang ketiga, 

yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah).” 

(QS.An-Najm[53]:19-20) 
 

 Setanpun meniupkan pada lidah beliau,”Mereka itulah 

Gharaniq yang Maha Tinggi. Dan sesungguhnya syafaat mereka 

benar-benar diharapkan.”Orang Musyrik berkata:”Dia tidak pernah 

menyebutkan sesuatu pun tentang Tuhan kita sebelum hari ini.”Lalu 

mereka bersujud dan Nabipun bersujud. Nabi kemudian didatangi 

malaikat Jibril dan berkata “Apa yang telah engkau perbuat? 

Mengapa kamu membacakan kepada manusia sesuatu yang tidak 

kubacakan kepadamu (dan juga) bukan berasal dari Allah?”. Nabi 

kemudian bersedih dan sangat takut. Maka Allah menurunkan ayat 53 

surah Al-Hajj .
32

 Ibnu Katsir mengatakan bahwa semua kisah 

Gharaniq dengan kisah  yang berbeda tersebut adalah hadis mursal. 
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3) Faktor Fanatisme 

 Fanatisme merupakan sikap yang dilarang dalam agama Islam 

sebab sikap ini dapat merubah objektifitas seseorang dalam 

memahami teks. Ada diantaranya penganut sekte atau aliran 

kepercayaan menggunakan ayat Al-Qur‟an untuk melegitimasi teori 

yang mereka percayai. Diantara contohnya adalah penafsiran kaum 

Syi‟ah atas surah Az-Zumar ayat 65 : 

                   

             

”Dan Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada 

(nabi-nabi) yang sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan 

(Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu 

Termasuk orang-orang yang merugi.”( QS.Az-Zumar [39]:65) 
 

 Menurut penafsiran kalangan Syi‟ah: Makna ayat ini adalah 

jika kamu mempersekutukan Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar di 

dalam perkara khalifah maka seluruh amalanmu akan terhapus dan 

menjadi orang yang merugi, yaitu murtad. 

4) Faktor perbedaan mazhab 

 Pada dasarnya Islam sangat membenci perpecahan dan 

perselisihan namun sangat menghargai perbedaan (ikhtilaf). Harus 

diakui bahwa penyebab utama perpecahan adalah perbedaan 

pandangan dalam masalah fikih. Perbedaan dalam masalah fikih 

inilah yang menyebabkan munculnya ad-dakhȋl dalam tafsir. 

5) Faktor Ketidaktahuan 

 Pengetahuan terhadap validitas riwayat riwayat dalam tafsir 

sangat diperlukan, mufassir yang tidak mengetahui hal tersebut bisa 
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jadi membawa kerusakan  dan penyimpangan dalam penafsiran Al-

Qur‟an 

6) Faktor menjilat pemimpin  

 Keinginan seseorang untuk mendapatkan kedudukan di depan 

penguasa serta  meraup keuntungan harta dan ketenaran nama 

seseorang bisa menjual agama dengan membuat riwayat palsu. 

 

b. Klasifikasi Bentuk Ad-Dakhīl 

 Melihat beberapa karya ulama, ad-dakhȋl diklasifikasikan 

menjadi tiga jalur yaitu jalur al-atsȃr (riwayat), jalur al-ra‟y (rasio), 

jalur al-isyȃrah (intuisi), kemudian masing-masing jalur itu dibagi 

lagi menjadi beberapa bagian;
33

 

1) Ad-dakhȋl jalur atsȃr (riwayat) ialah penyelusupan dalam 

tafsir Al-Qur‟an dilihat dari segi ma‟tsurnya atau riwayat-

riwayat yang digunakan dalam penafsiran, baik itu bersumber 

dari rasul, sahabat dan tabi‟in. Menurut Ibrahim Khalifah dan 

Ibrahim Nayil, ada Sembilan bentukpenafsiran yang termasuk 

dalam Ad-dakhȋl an-Naqli, yaitu: 
34

 

a) Tafsir Al-Qur‟an dengan sunnah yang tidak pantas 

digunakan sebagai hujjah. Diantaranya yang termasuk 

bagian ini yaitu hadis  maudhu‟ dan hadis dha‟if.
35

 

b) Tafsir Al-Qur‟an dengan hadis mauquf 
36

  (hadis yang 

disandarkan kepada sahabat) yang tidak bisa dipercaya 

dikarenakan  maudhu‟ atau dha‟if. 
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c) Tafsir dari sahabat yang berada di luar lingkup nalar 

sedangkan sahabat yang mengutarakannya diketahui 

mengambil riwayat isrȃ‟iliyȃt. 

d) Tafsir dari sahabat yang imbul perbedaan yang sangat 

tajam antara satu dan yang lain, namu perbedaan 

tersebut masih bisa dikompromikan.  

e) Tafsir dengan hadis maqthu‟
37

 yang tidak bisa 

dipercaya disebabkan maudhu‟ atau dha‟if. 

f) Tafsir dengan riwayat isrȃ‟iliyȃt yang bersumber dari 

mursal nya tabi‟in sekalipun sesuai dengan Al-Qur‟an 

dan sunnah selama tidak ada penguat yang menangkat 

hadis tersebut menjadi  hasan li ghairihi.
38

 

g) Tafsir dengan salah satu asīl an-naqli dari empat asīl 

an-naqli yang pertama yang bertentangan dan tidak 

dapat dikompromikan. 

h) Tafsir dengan salah satu asīl an-naqli yang terakhir 

yang kontradiktif dan tidak dat dikompromikan. 

i) Tafsir dengan salah satu asīl an-naqli dari tujuh 

bentuk asīl an-naqli di atas yang kontradiktif dan tidak 

dapat dikompromian dengan asīl an-naqli yang lebih 

kuat darinya. 
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2) Ad-dakhȋl jalur al-ra‟y (rasio) ialah penyelusupan dalam 

penafsiran dari segi pendapat-pendapat yang dikemukakan, 

baik disebabkan oleh fanatik mazhab, sekte atau penjelasan 

bahasa. Ada tujuh  bentuk ad-Dakhȋl al-„aqli yaitu:
39

 

a) Ad-dakhȋl karena faktor kesalahpahaman karena 

kurang terpenuhi syarat ijtihad 

b) Ad-dakhȋl karena mengabaikan riwayat yang shahih  

dan mengabaikan makna zhahir ayat. 

c) Ad-dakhȋl karena berpegang teguh pada zhahir ayat 

dan dan mengabaikan tuntutan nalar dan menuntut 

upaya penta‟wilan. 

d) Ad-dakhȋl karena pemaksaan dalam pengungkapan 

makna filosofis yang mendalam. 

e) Ad-dakhȋl karena  pemaksaan dalam menonjolkan 

kemampuan bahasa. 

f) Ad-dakhȋl karena faktor pengungkapan paksa aspek-

aspek dari mukjizat Al-Qur‟an. 

g) Ad-dakhȋl karena faktor pengingkaran terhadap ayat 

Al-Qur‟an dan upaya merusak Islam. 

Menurut Quraish Shihab, seorang mufassir dapat melakukan 

kesalahan dalam menafsirkan Al-Qur‟an (secara bi al-ra‟y) 

dikarenakan hal berikut: Terjebak oleh subyektifitasnya, kekeliruan 

dalam menerapkan metode dan kaidah, kedangkalan mufassir dalam 

ilmu alat, kedangkalan ilmu pengetahuan mengenai ayat yang 

dibicarakan, tidak memperhatikan aspek-aspek asbâb an-nuzûl, 

munasabah antar ayat maupun kondisi sosial yang melatarbelakangi 
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turunnya ayat, tidak memperhatikan siapa pembicara dan terhadap 

siapa pembicaraan ditujukan.
40

 

3. Ad-dakhȋl jalur al-Isyarah (intuisi), tafsir esoteris yang 

dilakukan oleh sekte Bȃthiniyyah, Bahȃiyyah dan 

Qadyȃniyyah. Tafsir sebagian kaum sufi yang menafikan 

makna esoteris ayat dan tidak punya argumentasi yang 

kuat. 

Lebih komprehensif Muhammad Ulinnuha mengklasifikasi 

bentuk ad-dakhīl sebagai berikut:
41

 

N

o 

Klasifikasi 

ad-dakhȋl 

Sumber Bentuk/Macam 

1 Bi al-Ma‟tsȗr Riwayat 

(Sunnah, 

pendapat 

sahabat , 

tabi‟in dan 

israiliyat 

1. Israiliyat 

2. Hadis maudhu‟ (palsu) 

3. Hadis Dha‟if (lemah) 

4.  Pendapat sahabat dan 

tabi‟in yang tidak valid 

5. Pendapat sahabat dan 

tabi‟in yang 

bertentangan dengan Al-

Qur‟an, sunnah, hukum 

logika dan tidak dapat 

dikompromikan 

2. Bi al-Ra‟y Rasio/Ijtihad 1. Tafsir yang didasari niat 

buruk dan skeptisme 

terhadap ayat Allah. 
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2. Tafsir eksoterik 

(tekstualitas) tanpa 

mempertimbangkan sisi 

kepantasan bila 

disematkan kepada zat 

Allah. 

3. Penafsiran distorsif 

terhadap ayat-ayat dan 

syari‟at agama. 

4. Penafsiran yang tidak 

berbasis pada prinsip 

kaidah tafsir yang 

disepakati mayoritas ahli 

tafsir. 

5. Penafsiran saintifik yang 

terlalu jauh dari konteks 

linguistik, sosiologis dan 

psikologis ayat. 

3. Bi al-Isyȃrah Hati/Intuisi 1. Tafsir esoteris yang 

dilakukan oleh sekte 

Bathiniyah, Bahaiyah 

dan Qadyaniyah. 

2. Tafsir sebagian kaum 

sufi yang menafikan 

makna essoteris ayat dan 

tidak memiliki 

argumentasi yang kuat. 
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c. Implikasi Ad-Dakhȋl dalam Tafsir Al-Qur’an 

 Masuknya ad-dakhȋl dalam penafsiran menjadi sesuatu yang 

tidak bisa kita diamkan begitu saja. Hal ini dapat membuat resah para 

pengkaji tafsir dan mendorongnya untuk lebi hati-hati dalam menukil 

pendapat mufassir lainnya. Salah satu implikasi yang terjadi jika ada 

ad-dakhȋl dalam penafsiran yaitu penafsirannya akan masuk ke dalam 

kategori tafsir mazmûm. Tafsir mazmûm yaitu  tafsir yang 

menggunakan kecendrungan hawa nafsu, dibangun atas dasar 

kebodohan dan ketidaktahuan mufassir. Adapun hukum 

menggunakan tafsir jenis ini adalah haram.
42

 

 Adz–Dzahabi juga mengatakan kehadiran penafsiran ad-

dakhȋl berupa ma‟tsur atau ra‟y dapat merusak kandungan makna Al-

Qur‟an, hingga dapat membawa Al-Qur‟an jauh dari maksud yang 

sebenarnya hingga tidak sedikit nantinya yang menyesatkan 

pembacanya. Kehadiran ad-dakhȋl berupa isrȃ‟iliyȃt juga dapat 

merusak akidah umat Islam karena mengandung unsur penyerupaan 

pada Allah, peniadaan perlindungan para nabi dan rasul dari dosa, 

serta mengandung  tuduhan perbuatan buruk yang tidak pantas 

dilakukan orang adil seperti nabi. Penafsiran ad-dakhȋl juga merusak 

citra Islam karena terkesan Islam agama yang penuh khurafat dan 

bohong, serta memalingkan manusia dari maksud yang dikandung 

Al-Qur‟an.
43

 

 Sementara itu dampak penakwilan ayat-ayat Al-Qur‟an dari 

segi rasio menyembabkan kerancuan makna dan pemikiran, misalnya 
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penyimpangan dalam penafsiran ayat yang terjadi pada tafsir sufi, 

dan penyimpangan yang terjadi pada tafsir linguistik dan lain-lain.
44

 

 

d. Transformasi Ad-Dakhȋl  dalam kajian tafsir 

 Interaksi  yang terjadi antara umat Islam dengan ahli kitab 

terutama dari kalangan Yahudi, menjadi salah satu faktor terjadinya 

transformasi ad-dakhȋl  dalam kajian tafsir, ditandai dengan 

banyaknya ahli kitab yang masuk Islam seperti „Abd al-„Aziz ibn 

Juraij, Abdullah ibn Salam, Ka‟ab al-Ahbar, dan Wahab bin 

Munabbih. Mereka cukup berpengaruh dalam penyebaran riwayat-

riwayat isrȃ‟iliyȃt.
 45

 

 Menurut Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu 

Syahbah dalam bukunya al-Isrāiliyat wa al-Maudhū‟āt fi Kutub al-

Tafsȋr menyebutkan , bahwa terjadinya pemalsuan dalam tafsir bi al-

ma‟tsur  disebabkan oleh:
46

 

1) Penyusupan orang zindiq diantara orang-orang Yahudi, 

Persia, dan Romawi dan lainnya dalam riwayat Islam. 

2) Pertentangan-pertentangan politik dan madzhab. Berawal dari 

permasalahn politik yang selanjutnya ditarik dalam ranah 

agama. Setiap kelompok mengklaim kebenaran madzhab yang 

diikutinya, tidak berhenti disitu saja bahkan mereka sampai 

mengarang hadis-hadis palsu dan menarik penafsiran untuk 

sekedar melegitimasi madzhab yang dianutnya. 
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3) Para Pendongeng. Sekelompok pendongeng biasanya 

bercerita di masjid-masjid, dan memberikan motivasi dan 

peringatan kepada masyarakat untuk menarik perhatian 

mereka dengan menukil kisah-kisah isrȃ‟iliyȃt. Tujuan 

mereka yaitu untuk mencari popularitas di hadapan 

masyarakat dan untuk mencari rezeki. 

4) Sebagian yang mengaku zahid dan sufi. Mereka 

membolehkan diri mereka untuk mengarang hadis-hadis dan 

kisah-kisah tentang motivasi, ancaman dan lainnya. 

5) Penukilah dari Ahli Kitab yang masuk Islam. 

6) Terdapat banyak penukilan dari perkataan dan pendapat yang 

dinisbatkan kepada para sahabat dan  tabi‟in tanpa 

menyebutkan sanad dan tanpa meneliti rawinya. 

 Menurut DR. Thahir Mahmud Muhammad Ya‟qub dalam 

kitab Asbāb al-Khatā‟ fi al-Tafsȋr: Dirȃsatuhu wa Tashliyatuhu, 

menjelaskan bahwa ada empat penyimpangan yang menjadi 

penyebab timbulnya kesalahan dalam penafsiran:
47

 

1) Berpaling dari sumber dan dasar yang otentik dan shahih. 

Berpaling dari sumber merupakan langkah awal dari suatu 

penyimpangan.  

2) Tidak teliti dalam memahami teks ayat dan dalȃlahnya. 

3) Menundukkan nash Al-Qur‟an untuk kepentingan hawa nafsu, 

fanatisme madzhab dan bid‟ah. 

4) Mengabaikan sebagian syarat-syarat mufassir. 

 Secara garis-besar penyebab di atas di kategorikan ke dalam 

dua faktor: Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal yaitu 
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berasal dari Islam itu sendiri yang berkaitan langsung dengan 

keilmuan mufasir dan hal-hal  yang melatarbelakanginya. Faktor 

eksternal berasal dari  luar Islam untuk menghancurkan Islam. 

Adapun jalan tersebut di dapat melalui penyusupan-penyusupan 

riwayat isrȃ‟iliyȃt, hadis-hadis palsu, dan sebagainya. 

 

e. Prosedur Kritik Tafsir Infiltratif (ad-Dakhȋl) 

 Sebelum melakukan kritik terhadap tafsir infiltratif (ad-

Dakhȋl), terlebih dahulu Fāyed memberikan kategorisasi sumber 

penafsiran orisinal/otentik. Setelah itu ia melakukan kritik terhadap 

penafsiran yang tidak memiliki sumber otentik tersebut. Fāyed 

menetapkan beberapa sumber yang otentik dan dapat 

dipertanggungjawabkan, sumber itu ialah
48

: 

 Pertama, Al-Qur‟an. Ia menjadi sumber penafsiran pertama 

dan yang utama karena memiliki otoritas yang tinggi untuk 

menjelaskan dirinya sendiri. Menurut Fāyed fungsi Al-Qur‟an 

sebagai penjelas bagi dirinya sendiri, terlihat dari beberapa ayat 

misalnya, QS. al-Qiyamah [75]:16-19, QS.al-Hadid [57] : 17, QS. ali-

Imran [3] :138, QS.al-Baqarah [2] : 99 dan 219, QS.al-Maidah [5] : 

15 dan QS.al-Hijr [15]: 1. Ayat tersebut mempertegas bahwa salah 

satu fungsi Al-Qur‟an adalah menjelaskan dirinya sendiri.
49

 

 Fāyed juga mengungkapkan  beberapa  cara Al-Qur‟an untuk 

menjelaskan dirinya sendiri dengan pendekatan ushul fiqih, yaitu:  

(1) tafṣīl al-mūjaz (merinci yang ringkas/global), (2) bayān al-

mujmal (menjelaskan yang belum jelas/mujmal), (3) takhṣīṣ al-„ām 

(mengkhususkan yang umum), (4) taqyīd al-muṭlaq (membatasi yang 

                                                           
 

48
Muhammad Ulinnuha, Metode Kritik ad-Dakhîl fit Tafsîr, h.80 

 
49

 Muhammad Ulinnuha, Metode Kritik ad-Dakhîl fit Tafsîr, h.81   



41 
 

 
 

mutlaq/tidak terbatas, (5)penjelasan dengan naskh 

(penghapusan/penggantian), (6) at-taufīq bayna mā yūhim al-ta‟āruḍ 

(mengkompromikan ayat-ayat yang seakan-akan berlawanan), (7) 

melalui qira‟at (bacaan) Al-Qur‟an. Dengan menggunakan tujuh 

model ini seorang mufasir dapat menafsirkan Al-Qur‟an dengan Al-

Qur‟an.
50

 

 Kedua, Sunnah Nabi saw. Diantara ayat yang mendasari hal 

ini dan menjadi dalil otoritas sunnah sebagai penjelas dari Al-

Qur‟anyaitu: adalah : 

                     

           

“Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) 

ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka 

apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan 

rahmat bagi kaum yang beriman.” (QS. Al-Nahl [16] : 44) 

 

 Ketiga, pendapat sahabat dan tabi‟in. Sepeninggal Rasulullah, 

sahabat menjadi rujukan dalam penafsiran Al-Qur‟an sebab mereka 

adalah generasi yang paling tahu mengenai hal ihwal Al-Qur‟an, 

mulai dari proses penurunan hingga pemahaman dan aplikasi ajaran 

Al-Qur‟an dalam keseharian.
51

 

 Terkait dengan kualitas riwayat (pendapat) sahabat dalam 

bidang tafsir, Fāyed mengklasifikasinya menjadi tiga: (1) riwayat 

tentang hal-hal yang tidak dapat diintervensi akal (mā lā majāla li al-

ra‟y), seperti riwayat mengenai asbab al-nuzūl, nāsikh mansūkh dan 

muhkam mutasyābih. (2) mengenai riwayat yang dapat diintervensi 

oleh akal mā kāna  li al-ra‟y fīhi majāl).Yang termasuk dalam 
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kategori ini adalah persoalan ayat-ayat ahkam dan muamalat. (3) 

riwayat tentang cerita isrȃ‟iliyȃt. Riwayat yang dilansir dari sahabat 

harus dicek tingkat keshahihannya. 

 Keempat, Bahasa Arab. Menurut Fāyed yang dimaksud 

merujuk kepada Bahasa Arab ialah merujuk kepada syair, puisi, 

prosa, surat-menyurat dan dialek Arab, selain itu penafsir juga harus 

merujuk pada kaidah dan rahasia-rahasia Bahasa Arab.
52

 

 Kelima, ijtihad/rasio.Penggunaan rasio dalam penafsiran Al-

Qur‟an adalah sebuah keniscayaan yang tak terelakkan. Menanggapi 

hukum penafsiran bi al-ra‟y menurut Fāyed, para ulama secara umum 

dapat dikelompokkan menjadi dua: Sebagian ada yang menerima dan 

menyetujui penafsiran bi al-ra‟y, sementara yang lain melarang dan 

mengharamkannya. 

 Dapat ditarik benang merah bahwa tafsir bi al-ra‟y  

diklasifikasikan menjadi dua macam; pertama, tafsir yang sesuai 

dengan dalil syar‟i dan kaidah Bahasa Arab, tafsir semacam ini dapat 

diterima dan dijadikan rujukan untuk dikembangkan. Kedua, tafsir 

yang tidak sesuai dengan dalil syar‟i dan kaidah Bahasa Arab. 

Adapun penafsiran semacam ini tidak direkomendasikan dan tertolak.  

 Fāyed mengungkapkan tiga sebab yang menjadikan mufasir  

bi al-ra‟y berpotensi salah dalam penafsirannya, pertama, mufasir 

meyakini satu makna tertentu, kemudian ia menafsirkan Al-Qur‟an 

dengan makna yang ia yakini, padahal lafazh tersebut tidak 

bermaksud demikian. Kedua, mufasir meyakini makna yang salah 

kemudian ia menafsirkan Al-Qur‟an dengan makna tersebut. Ketiga, 

penafsiran yang hanya berdasarkan makna tekstual Bahasa Arab, 

tanpa mempertimbangkan susunan kalimatnya, apa yang berbicara, 
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kepada siapa pembicaraan itu disampaikan dan apa isi 

pembicaraannya.
53

  

 Status ad-Dakhîl  dapat disimpulkan bila disesuaikan dengan 

parameternya masing-masing. Jika berbentuk isrȃ‟iliyȃt, Fāyed 

menilai ada tiga kategori boleh tidaknya diriwayatkan: Pertama, jika 

riwayat isrȃ‟iliyȃt diketahui kebenarannya karena sesuai dengan 

ajaran Islam, maka ia dapat diterima  (maqbul) dan dapat 

diriwayatkan. Kedua, jika riwayat isrȃ‟iliyȃt diketahui 

kebohongannya dan bertentangan dengan ajaran Islam, maka tertolak  

(mardȗd). Ketiga, jika riwayat isrȃ‟iliyȃt tidak diketahui kebenaran 

dan kedustaannya maka Fāyed mentawaqqufnya (membiarkannya). 
54

 

 Dalam menilai status ad-dakhîl berupa hadis palsu, Fāyed 

melakukan kritisisme terhadap hadis-hadis palsu yang ada di dalam 

kitab tafsir. Adapun metode dan parameter yang digunakan adalah 

kritik sanad dan matan yang telah ditetapkan oleh ahli hadis.
55

 

 Untuk mengukur diterima atau tidaknya penafsiran sufistik, 

Bȃthiniyyah, Bahȃiyyah dan Qadyȃniyyah, Fāyed menggunakan tolak 

ukur dua syarat yang dipakai asy-Syȃthibî: 1) sesuai dengan aturan 

Bahasa Arab  (muwȃfaqah al-„Arabiyyah), 2) sejalan dengan syari‟at 

Islam (syahȃdat asy-syar‟i). Jika memenuhi syarat di atas maka 

penafsiran mereka dapat diterima. Jika sebaliknya maka perlu 

dilakukan kritisisme terhadap penafsiran mereka.  

 Dari hal yang telah disebutkan di atas bahwa Fāyed 

membangun konstruksi kritik tafsir infiltratif (ad-dakhîl) di atas dua 

tiang utama ,otentifikasi sumber dan metodologi penafsiran. Terkait 

sumber sesuai dengan lima sumber yang disebutkan di atas. Adapun 
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terkait metodologi, Fāyed menetapkan prosedur kritik sesuai jenis, 

bentuk dan sumber penafsirannya, mulai dari ma‟tsȗr (riwayat), ra‟y 

(rasio), dan isyȃrah (intuisi). 

 Maka kerangka kritik inilah yang penulis gunakan untuk 

meneliti kekeliruan atau kesalahan dalam penafsiran Fahmi Basya 

yang akan dituangkan pada bab IV. 
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BAB III 

PROFIL BUKU BOROBUDUR DAN PENINGGALAN NABI 

SULAIMAN KARYA FAHMI BASYA 

A. Riwayat Hidup Fahmi Basya 

1. Biografi Fahmi Basya 

 K.H Fahmi Basya lahir di Padang, 3 Februari 1952. Melihat 

garis keturunan ia merupakan keturunan kyai besar dari Banjarmasin 

yaitu KH. Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau juga merupakan 

keturunan ke enam dari Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tidak hanya 

itu, ia juga dibesarkan dalam lingkungan kyai. Hal itu terbukti bahwa 

ayah beliau seorang kyai besar di Padang yaitu bernama Hamdi 

Bakri. Fahmi juga generasi ke 31 dari Sayyidina Husein cucu 

Rasulullah.
1
 

 KH. Fahmi Basya menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar 

(SD) di daerahnya, Padang. Beliau lulus dari Sekolah Dasar Negeri 

27 Padang pada tahun 1965. Setelah lulus, beliau melanjutkan 

menuntut ilmu ke Jakarta, sekolah yang dipilih saat itu adalah 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 58 Jakarta dan lulus tahun 

1968, setelah lulus SMP lalu melanjutkan ke jenjang selanjutnya, di 

Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 24 Jakarta dan lulus tahun 

1971. Lalu beliaupun melanjutkan pendidikan Strata satu (S1) di 

Universitas Indonesia dengan jurusan Matematika di Fakultas Ilmu 

Pasti dan Ilmu Alam (FMIPA) angkatan 1972. Gelar S1 diraih tahun 
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1983. Setelah itu melanjutkan studinya di Harvard Suqomiskun dan 

Pesantren Guntur. 
2
 

 Dari riwayat pendidikannya, Fahmi Basya tercatat aktif dalam 

kegiatan kesiswaan. Saat duduk di bangku Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) ia tercatat aktif sebagai anggota KAPPI di SMP 4 

Pulau Karam Padang, Sumatra Barat. Keaktifannya juga ia tunjukkan 

semasa SMA dengan ikut aktif dalam organisasi intra sekolah 

(OSIS), bahkan pernah menduduki jabatan ketua OSIS. 

2. Pengalaman Fahmi Basya 

 Berikut diantaranya pengalaman KH.Fahmi Basya: 
3
 

a. Tahun 1975 KH Fahmi Basya sudah menjadi Dosen di 

Sekolah Tinggi Teknik Jakarta. Di sana ia mengajar 

matematika pada jurusan elektro tingkat I dan jurusan 

mesin tingkat 2. Salah seorang muridnya di jurusan mesin 

bernama Jaelani, masih keponakan dari KH. Abdullah 

Syafi‟i. 

b. Tahun 1975 beliau menjadi Ketua Masjid Arif Rahman 

Hakim UI Salemba 

c. Pada tahun 1982 ia bergabung dengan korp Mubaligh 

Jakarta, berdakwah keliling kota Jakarta, memberi khutbah 

jum‟at dan ceramah. 

d. Pada tahun 1998 dipercaya sebagai Sekretaris Umum ICMI 

ORSAT Kebun Jeruk Jakarta Barat. 

e. Tahun 2004 ia menjadi dosn Matematika Islam pertama di 

UIN Jakarta . 
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f. Tahun 1984 menerbitkan buku One Million Phenomena. 

g. Tahun 1985 sampai 2000 memberikan Studium Geneal 

tentang Matematika Islam di Jurusan Matematika, 

Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta. 

h. Tahun 1989 menjadi pembicara utama dalam seminar 

Al-qur‟an dan Maematika di IAIN Jakarta.  

i. Tahun 1995 mulai menulis buku Bumi itu Al-Qur’an. 

j. Juni 2003 menerbitkan buku Matematika Al-Qur’an 

bekerjasama dengan PT. Pustaka Quantum. 

 Dan masih banyak lagi sederet pengalaman yang telah beliau 

lalui sampai sekarang. 

3. Karya-Karya Fahmi Basya 

 Selain aktif dalam berdakwah dan mengisi seminar di 

beberapa tempat, ia juga mendedikasikan hidupnya untuk menulis 

buku, telah banyak karya yanng beliau tulis seputar Al-Qu‟an dan 

Matematika, diantara karya beliau sebagai berikut : 

a. One Million Phenomena 

 Buku ini adalah karya pertama Fahmi Basya yang dimulai 

tahun 1984. Buku ini berisi tentang penafsiran Al-Qur‟an dilihat 

dengan kacamata ilmu pasti. Buku ini ia tulis ketika berada di jeruji 

besi. Penangkapan tersebut disebabkan karena usahanya untuk 

menumbangkan rezim (rezim Soeharto), saat itu ia ditangkap di 

Mesjid yang mana kala itu ia berposisi sebagai ketua Masjid 

Perjuangan UI dan Masjid Arif Rahman Hakim .
4
 Lima tahun setelah 

itu tepatnya pada tahun 1989 ia menerbitkan buku yang berjudul al-
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Bayyinah 1 dan 2 yang bekerjasama dengan PT. Pustaka Antara 

Jakarta. 

b. Bumi itu Al-Qur‟an (1995) 

 Dalam buku ini beliau mengajak para pembaca untuk 

memiliki paradigma bahwa ilmu eksak itu berkoneksi dengan Al-

Qur‟an.
5
 Menurutnya sudah sepantasnya sains Al-Qur‟an diajarkan di 

Perguruan tinggi dan pesantren-pesantren. Ilmu eksak yang ada di 

alam semestinya dipelajari secara lebih detail. Tujuan hidup bagi 

Fahmi Basya ialah mencoba memberi secercah cahaya dan manfaat 

bagi umat Islam. Dengan cara dakwah digital, yaitu melalui Flying 

Book  yang telah beliau rintis. 

c. Matematika Al-Qur‟an (2003) 

 Ia semakin menunjukkan produktifnya ia dalam dunia dakwah 

bi al-Qalam, hingga pada tahun 2003 ia menulis buku yang berjudul 

Matematika Al-Qur’an, buku ini diterbitkan oleh PT. Pustaka 

Quantum Medan yang sudah di cetak berulang kali. 

 Dengan tema yang sama namun tahun yang berbeda yaitu 

tahun 2004 Fahmi Basya menerbitkan buku lagi yang berjudul 

Matematika Islam. Departemen Pendidikan Nasional memilih buku 

ini sebagai buku terbaik, yang kemudian dibagikan ke berbagai 

sekolah.
6
 Buku yang senada juga yaitu Matematika Islam, Sebuah 

Pendekatan Rasional untuk Yaqin yang diterbitkan tahun 2004 oleh 

penerbit Republika dan Matematika Islam 3. Semua buku ini intinya 
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menjelaskan atau menafsirkan Al-Qur‟an dengan ilmu pasti seperti 

matematika dan fisika.
7
 

d. Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman (2012) 

 Buku ini sempat menjadi kontroversial, buku ini ia tulis 

setelah melalui penelitian 33 tahun. Ia mengatakan bahwa Kerajaan 

Saba‟ itu ada di Indonesia yaitu di Borobudur. Ia secara langsung 

membantah penelitian yang mengatakan Borobudur itu peninggalan 

umat Budha yang dibangun pada Wangsa Syailendra Abad ke-8 M. 

 Penelitian orang terdahulu telah menyimpulkan bahwa 

Borobudur merupakan peninggalan umat Budha yaitu oleh Theodor 

Van Erp yang dilakukan tahun 1817. Semenjak saat itu bangsa sudah 

mengamini sehingga tidak ada yang melakukan penelitian lebih lanjut 

terkait keberadaan Candi Borobudur. Meskipun begitu orang yang 

mendalami dunia kepurbakalaan belum ada. Hal ini didasarkan pada 

fakta bahwa penafsiran atau karya tafsir Al-Qur‟an di Indonesia 

pertama dalam bahasa Indonesia baru terbit tahun 1928 yaitu “Al-

Furqon” karya A.Hasan. 

  Dari fenomena ini Fahmi Basya melakukan sebuah penelitian 

panjang yang menggunakan Al-Qur‟an sebagai data yang paling 

valid. Hasil dari penelitiannya mengatakan bahwa Indonesia adalah 

negeri Saba‟ seperti yang diinformasikan dalam Al-Qur‟an dan 

Borobudur sebagai kerajaan Nabi Sulaiman. Dalam buku ini memuat 

40 fakta eksak bahwa Indonesia adalah Negeri Saba‟.
8
 

e. Indonesia Negeri Saba‟ 

f. Kepurbakalaan Islam Nusantara  
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4. Corak Pemikiran Fahmi Basya 

 Jika kita meneliti lebih jauh pemahaman Fahmi Basya kita 

akan mengetahui bahwa ia ialah seseorang yang memahami teks Al-

Qur‟an dengan perspektif ilmu sains. Maka dari itu kita harus 

mengetahui bagaimana titik temu ilmu pengetahuan dengan tafsir Al-

Qur‟an. Bahkan di barat berkembang pembicaraan tentang ilmu 

pengetahuan dengan kitab suci. Para ahli dan pakar di dua bidang 

tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda. 

 Dimulai dari Ian G. Barbour yang dikutip oleh Andi 

Rosadisastra mengemukakan teori munculnya empat tipologi 

hubungan sains dengan agama atau kitab suci.
9
 Keempat tipologi 

tersebut yaitu: Pertama, tipologi konflik; tipe ini menganggap bahwa 

agama dan ilmu pengetahuan saling bertentangan, tipe ini dianut oleh 

kelompok materialisme ilmiah dan kelompok literalisme kitab suci. 

Alasan kelompok ini  adalah bahwa ilmu pengetahuan bersifat 

objektif, terbuka, umum, kumulasi dan progres sedangkan tradisi 

keagamaan dianggap bersifat subjek, tertutup dan tidak kritis.
10

 

 Setelah diteliti, bahwa yang menjadi sebab munculnya 

pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan ialah karena adanya 

pertentangan antara fundamentalisme agama melawan 

fundamentalisme sains (ilmu pengetahuan). Bagi kaum ilmuan ateis 

seperti Richard Dawkins dan Steven Weinberg mereka yakin dengan 

pemahaman ateis  dan literal mereka terhadap teori-teori sains dan 

mereka tidak menyadari kemungkinan adanya pemahaman yang lain. 
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Begitu juga ketika mereka membayangkan tentang agama, terkadang 

yang mereka bayangkan versi tertentu tentang agama.
11

 

 Kedua, Tipologi Independensi. Tipe ini berpandangan bahwa 

semestinya tidak perlu adan konflik karena ilmu pengetahuan dan 

agama berada pada domain yang berbeda. Ketika kita membahas 

sains maka kajiannya fokus terhadap alam, sedangkan agama lebih 

khusus mengkaji tentang aspek-aspek aturan berperilaku manusia dan 

hubunngannya dengan Tuhan.
12

 

 Ketiga, Tipologi dialog; Tipologi ini membandingkan 

metodologi kedua bidang (sains dan agama). Tipe ini ingin 

menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan sains itu sangat 

erat. Sebagai contoh ketika sains menyentuh persoaan di luar 

wilayahnya sendiri (misalnya mengapa alam semesta serba teratur 

dan dapat dipahami? Dari pertanyaan  ini diperlukan sebuah dialog 

antara agama dan sains  untuk menjawab pertanyaan tersebut. Konsep 

sains digunakan untuk membahas hubungan Tuhan dengan 

dunia.Yakni adanya kesejajaran konseptual antara teori ilmiah dan 

keyakinan teologi.
13

 

 Keempat, Tipologi integrasi; bentuk ini lebih menekankan 

adanya titik temu antara agama dan sains. Pendukung tipologi ini 

menyerukan perumusan gagasan ulang teologi tradisional yang lebih 

ekstensif dan sistematis daripada yang dilakukan para pendukung 

tipologi dialog.
14
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Andi Rosadisastra, Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial, h.16 
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Andi Rosadisastra, Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial, h.17  

 
13

Andi Rosadisastra, Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial, h.18 

 
14

Andi Rosadisastra, Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial, h.19  
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 Selanjutnya ada tiga versi berbeda dalam tipologi integrasi 

ini, yaitu  dalam bentuk natural theologi, theologi of nature, dan 

sintesis sistematis.  

 Dalam natural theologi,  terdapat  semacam klaim bahwa 

eksistensi Tuhan dapat disimpulkan dan didukung dari bukti tentang 

alam. Kemudian dari alam timbul suatu bentuk kesadaran akan 

adanya Tuhan. Salah satu ynag menganut paham ini yaitu Thomas 

Aquinas. Menurutnya sifat Tuhan itu diketahui dari kitab suci tapi 

eksistensi Tuhan hanya dapat dipahami dengan nalar. Alam 

digunakan sebagai sarana untuk mengenali Tuhan. Theologi of 

nature; Penganut mazhab ini berbeda dengan natural theologi yang 

berangkat dari ilmu pengetahuan, namun berangkat dari tradisi 

keagamaan berdasarkan pengalaman keagamaan dan wahyu historis. 

Versi terakhir dari tipologi integritas yaitu sintesis sistematis; yaitu 

teologi yang lebih sistematis dari sains dan agama . Dalam konteks 

penafsiran Al-Qur‟an teori baru yang terinspirasi oleh teks Tuhan 

atau kitab suci yang merupakan perwujudan istikhraj al-‘ilm. 

Meskipun secara defenitif keduanya memiliki ciri khas masing-

masing yang berbeda.
15

 

 Dari perbedaan pandangan terkait agama dan ilmu 

pengetahuan di atas, Fahmi Basya mengikuti kelompok yang 

menganggap bahwa agama dan ilmu pengetahuan yang memiliki 

kaitan yang sangat erat. Dengan kata lain Islam dan sains itu 

bertentangan bahkan banyak persoalan di dalam agama Islam 

membangun suatu sains.
16

 Dengan melihat dan menempatkan Al-

Qur‟an sebagai dasar ilmu pengetahuan, Fahmi Basya mencurahkan 
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Andi Rosadisastra, Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial, h.22-23 

 
16

Fahmi Basya, Bumi itu Al-Qur’an, Menguak Alam Semesta Melalui 

Matematika Al-Qur’an, Cet IV, h.Vii 
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segala kekuatan fikirannya untuk membuat karya yang terkait dengan 

semua hal ini. Buku Matematika Islam adalah salah satu dari sekian 

banyak karyanya. Matematika Islam adalah matematika yang yang 

menjadikan Al-Qur‟an dan Sunnah sebagai postulat.
17

 Selain itu ia 

juga sering menggunakan ilmu fisika dalam memahami teks Al-

Qur‟an. Terbukti dalam buku kontroversialnya Candi Borobudur dan 

Peninggalan Nabi Sulaiman, ia mengatakan bahwa Istana Ratu Boko 

dipindah ke atas Candi Borobudur melebihi kecepatan cahaya.
18

 

 Komaruddin Hidayat, ketika memberikan sebuah pengantar 

dalam bukunya “Matematika Islam; Sebuah Pendekatan Rasional 

untuk Yaqin” ia mengatakan bahwa sosok Fahmi Basya sangat peka 

dan kreatif untuk melakukan penelitian tentang kemukjizatan Al-

Qur‟an dari pendekatan matematis. Bahkan hampir semua karyanya 

berhubunngan dengan matematika.
19

 

 

B. Profil  Buku Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman 

1. Latar Belakang Penulisan Buku  

 Dalam menuturkan kisah masa lampau Al-Qur‟an tidak 

memaparkan fakta secara arkeologi dan kejadian masyarakat dalam 

kisah tersebut. Dalam konteks sejarah dua hal tersebut merupakan hal 

yang utama dalam konteks sejarah, terbukti masih ada kisah-kisah 

dalam Al-Qur‟an yang masih diteliti hingga kini. Sebagai contoh 

kisah Nabi Musa yang saat ini masih bisa kita lihat buktinya yaitu 

jasad Fir‟aun. 

                                                           
 

17
Fahmi Basya, Matematika Islam, Sebuah Pendekatan Rasional untuk 

Yaqin, (Jakarta: Republika,  2005), Cet VI, h. 27 

 
18

Fahmi Basya, Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman, h.128 

   
19

Fahmi Basya, Matematika Islam, Sebuah Pendekatan Rasional untuk 

Yaqin, h. Ix 
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 Pada abad 20 M ilmu pengetahuan berkembang pesat, dalam 

hal ini umat Islam sibuk mengejar ketertinggalan dalam hal ilmu 

pegetahuan dan teknologi, terbukti dengan lahirnya penafsiran 

dengan pendekatan sains/ilmiah. Di Indonesia perkembangan 

penafsiran dengan pendekatan sains terbilang tertinggal. Bahkan 

penafsiran atau karya tafsir pertama di Indonesia yang berbahasa 

Indonesia baru terbit tahun 1928 yaitu ”Tafsir Al-Furqon” karya 

A.Hasan.
20

 

 Fahmi Basya sebagai salah seorang ilmuwan Indonesia 

berupaya untuk berijtihad dan mengungkapkan misteri yang 

disebutkan dalam Al-Qur‟an. Fahmi Basya membuat tim penelitian 

yang diberi nama Lembaga Studi Islam dan Kepurbakalaan. Dengan 

pendekatan kepurbakalaan dan dalih Al-Qur‟an, lembaga yang ia 

menemukan bukti bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi 

Sulaiman. Salah satu ayat Al-Qur‟an yang menjelaskan tentang 

Negeri Saba‟ yaitu firman Allah QS.Saba‟:[34]: 15) 

                  

                       

   

”Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan 

Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di 

sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka 

dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang 

(dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-

Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) 

adalah Tuhan yang Maha Pengampun". (QS. Saba‟ [34] : 15) 

                                                           
 

20
Muhammad Najib, “Kisah Negeri Saba‟ dalam Al-Qur‟an „Studi Kritis 

Pemahaman Fahmi Basya”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 

2018, h.95-96 
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 Ayat di atas menjelaskan bahwa negeri Saba‟ yang di sisi 

kanan dan kiri negeri tersebut ada dua kebun. Kebun tersebut sangat 

subur sehingga mengeluarkan beraneka ragam tanaman sehingga 

penduduk Saba‟ tumbuh makmur dan sejahtera. Namun ayat ini 

hanya menjelaskan ciri-ciri fisik negeri Saba‟. Sementara tempat 

negeri tersebut berada tidak disebutkan. Inilah sebab kenapa banyak 

ulama  maupun ilmuan berusaha mencari dan meneliti kebenaran 

untuk menguatkan kebenaran keberadaan negeri Saba‟.
21

 

 Menurut Fahmi Basya negeri yang subur dan makmur itu 

berada di Indonesia dan Candi Borobudur adalah kerajaan Nabi 

Sulaiman yang dibangun oleh jin. Penemuan ini terlihat asing dan 

mengejutkan, hal ini karena sejauh ini masyarakat Indonesia 

mengetahui bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan umat Budha 

oleh Wangsa Syailendra pada abad 7-8 M. Melihat pemahaman 

Fahmi Basya yang berbeda dengan kebanyakan ulama dan ilmuwan 

tentu bukan tanpa alasan, fakta serta bukti, namun ada beberapa hal 

yang melatarbelakanginya.  

 Penelitian sejarah terhadap Arkeologi dalam Al-Qur‟an 

memang sudah ada, namun sejauh ini di Indonesia belum ada yang 

menafsirkan Al-Qur‟an berdasarkan pendekatan arkeologis dan 

kepurbakalaan, sehingga orang-orang tidak pernah membuktikan 

bahwa ternyata ciri-ciri negeri Saba‟ yang disebutkan dalam surah al-

Naml dan Saba‟ itu ada di Indonesia ini. Dalam kondisi ini Fahmi 

Basya  mengatasi problem tersebut yaitu memahami Al-Qur‟an 

dengan pendekatan kepurbakalaan dan matematika (sains Qur‟an). Ia 

mengemukakan teori yang terbilang baru yang belum pernah 
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Muhammad Najib, “Kisah Negeri Saba‟ dalam Al-Qur‟an „Studi Kritis 

Pemahaman Fahmi Basya”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 

2018, h.131 
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dibayangkan banyak orang sebelumnya yaitu mengaitkan kisah 

negeri Saba‟ dengan Candi Borobudur.   

 Dalam penelitiannya terhadap Candi Borobudur sebagai 

peninggalan Nabi Sulaiman ia menjelaskan bahwa terdapat “pasword 

rahasia”, yang kemudian pasword ini semakin menguatkan 

penelitiannya tentang Candi Borobudur sebagai peninggalan Nabi 

Sulaiman. Pasword tersebut berada di Aruphadhatu Borobudur yang 

tersusun dalam angka: 84517. Berikut penjelasan Fahmi Basya 

mengenai pasword rahasia tersebut; “Pasword itu ditemukan tahun 

1979 zaman Soeharto, ketika pasword ini ditemukan Fahmi Basya 

penah di penjara di LP Sukamiskin yang berdekatan dengan kamar 

tahana Soekarno, beliau bermimpi bertemu Soekarno yang 

mengangguk-angguk. Ini satu kode ghaib mengenai misteri 

Borobudur. Dengan pasword 84517 ini dapat membuka berangkas 

harta peninggalan masa silam yang apabila salah putar atau keliru 

membukanya kemungkinan akan meledak. Jadi menurut Fahmi Basya 

kita merdeka pada 17 Agustus 1945, itu bukan asal merdeka tetapi 

juga meninggalkan pasword 84517 supaya kita bisa membuka masa 

silam negeri kita. Inilah sebab mengapa dalam mimpi Soekarno 

mengangguk-angguk. Jadi susunan 84517 memang keramat dan 

magis, bukan susunan angka sembarangan yang terkait misteri 

Borobudur. Maka orang yang menyusun pasword ini  sudah mampu 

meramalkan kemerdekaan RI yang lebih hebat dari joyoboyo, Angka 

19 berhubungan dengan jumlah huruf dalam Bismillah. Dari susunan 

angka tersebut dapat membuka kunci-kunci rahasia lain yang 
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terpendam dibawah Borobudur dan ini merupakan PR  bagi kita 

semua sebagai pewaris nusantara ”
22

 

 Ketika mendapatkan kode tersebut Fahmi Basya terketuk 

hatinya untuk meneliti dan menulis sebuah karya tentang Borobudur 

sebagai peninggalan Nabi Sulaiman dalam karyanya yang berjudul 

Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman. 

 Karya ini berbentuk sebuah buku berbahasa Indonesia, tanpa 

menafsirkan ayat Al-Qur‟an secara keseluruhan namun hanya fokus 

pada ayat-ayat yang sesuai dengan tema yang terdapat di dalam buku 

tersebut. Dalam buku ini Fahmi Basya mengkaji Al-Qur‟an dengan 

orientasi pseudo-sainstis
23

. 

 

2. Karakteristik Penafsiran  

 Suatu penafsiran dapat  terlihat berbeda dengan yang lainnya, 

hal itu disebabkan karena latar belakang keilmuan dan latar belakang 

pemikiran yang berbeda. Bagi mereka yang menguasai ilmu sains 

sedikit banyaknya  akan berpengaruh terhadap karyanya, dan hal 

itulah yang menjadi ciri khas dari suatu karya. Buku  Borobudur dan 

Peninggalan Nabi Sulaiman memiliki ciri tersendiri bagaimana 

penulis buku dalam menafsirkan Al-Qur‟an. Karena bukan termasuk 

karya tafsir berbahasa Arab yang menafsirkan 30 juz Al-Qur‟an buku 

ini hanya menyajikan tema-tema tertentu yang kemudian ditafsirkan. 

Adapun karakteristiknya yaitu: 
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Muhammad Najib, “Kisah Negeri Saba‟ dalam Al-Qur‟an „Studi Kritis 

Pemahaman Fahmi Basya”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo 

Semarang, 2018, h.135 
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Pseudo-sains adalah sebuah pengetahuan, metodologi, keyakinan, atau 

praktik yang diklaim  sebagai ilmiah tetapi tidak mengikuti metode ilmiah. Sekilas 

kelihatan ilmiah, namun tidak memenuhi persyaratan metode ilmiah yang dapat 

diuji dan seringkali berbenturan dengan kesepakatan/consensus ilmiah yang umum 
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a. Membahas satu persatu tema yang ada di dalam buku 

Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman. Dari tema 

tersebut kemudian Fahmi Basya menafsirkan Al-Qur‟an 

serta memberikan penjelasan ilmiahnya, contoh: 

                    

”Dan kepada Daud Kami karuniakan (anak bernama) 

Sulaiman; dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia 

sangat taat (kepada Allah)” (QS.Shad [38] : 30) 

 

 Menurut Fahmi Basya bahwa Nabi yang diawali dengan SU  

hanya nabi Sulaiman, awalan nama SU seperti layaknya orang Jawa. 

Satu-satunya Nabi yang disebut sebagai hamba yang ni’mat (Ni’mal 

‘Abdu).
24

 

 Dalam penafsirannya Fahmi Basya tidak mencantumkan 

hadis, perkataan sahabat, maupun tabi‟in. Ia hanya menafsirkan ayat 

Al-Qur‟an sesuai logikanya sendiri kemudian menghubungkan 

dengan ilmu sains, lebih khususnya ilmu Matematika. 

b. Dalam buku ini tidak mencantumkan Asbab al-Nuzul ayat, 

munasabah,  muhkâm mutasyâbih dan lainnya. Contoh: 

                      

                          

                

”Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang 

perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan 

sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan 

perjalanan sebulan (pula), dan Kami alirkan cairan tembaga 
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Fahmi Basya,  Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman, h. 121 
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baginya. dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di 

hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. 

dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah 

Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya 

menyala-nyala.”(QS.Saba‟[34]:12) 

 

Menurut Fahmi Basya: Angin bertiup bergantian arah dalam 

kurun waktu yang lama adalah ciri angin muson. Ayat ini 

menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman berada di daerah angin muson. 

Daerah antara Asia dan Australia. Ini salah satu yang yang 

menyatakan posisi Nabi Sulaiman, bahwa ia berada di daerah angin 

muson yaitu di Indonesia tempo dulu sebagai tempat berkumpulnya 

bangsa-bangsa.
25

 

Dari penafsiran diatas tidak tampak sama sekali Fahmi Basya 

mencantumkan munasabah ayat, bahkan ia pun tidak mengutip dari 

riwayat-riwayat shahih dan pendapat-pendapat mufassir. 

c. Penafsirannya identik  dengan menonjolkan keilmuan 

sains. Contoh : 

            … 

”Maka ketika dia (Sulaiman) melihat singgasana itu terletak 

dihadapannya, diapun berkata,”Ini termasuk karunia 

Tuhanku” .(QS.Al-Naml [27] : 40) 

  

 Fahmi Basya menafsirkan  َِّهَذا ِمْن َفْضِل َرب sebagai bentuk 

peristiwa Quantum dari Rabbi. Peristiwa pemindahan singgasana 

Ratu Saba‟ dalam sekejap mata. Teori yang dijabarkan Fahmi Basya 

yaitu; Jarak pandang terdekat itu 30 cm. Bolak-balik = 30+30 = 60 
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Fahmi Basya, Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman, Cet IX, h. 

198-199  
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cm. Jarak Istana Ratu Boko ke Borobudur= 36 km. Jadi sebelum 

cahaya berjalan sejauh 60 cm, Arsy (Singgasana) sudah terpindah 

sejauh 36 km. Hal ini membuktikan bahwa kecepatan pemindahan= 

60.000 C.
26

 

 

  

 

 

 

d. Tidak mengutip riwayat-riwayat shahih dan  pendapat dari 

para ulama  

                    

           

”Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-

sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-

tempat yang dibikin manusia".(QS.An-Nahl[16]:68) 

 

Kata ya’risyûn pada ayat ini bermakna apa yang mereka 

jadikan Sebagai Arsy. Artinya kalau suatu bangunan tidak terdefinisi 

sebagai Arsy, lebah tidak akan menjadikannya sebagai rumah. 

Menurutnya lebah ini  bukan sembarang lebah, ia merupakan lebah 

yang jarang dikenali. Suatu hari Borobudur jadi rumah lebah terbesar 

di dunia.
27

 Dari penafsiran di atas, ia sama sekali tidak mengutip 

penafsiran ulama dalam karyanya. 
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Fahmi Basya,  Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman, h. 134  

27
Fahmi Basya,  Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman, h. 76   

Hitungannya : 36 km = 36.000 mm= 3.600.000 

cm 

V = 3.600.000  x C = 60.000 C    

 60 CM         C = Kecepatan Cahaya 
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3. Metode,  Corak  dan Sumber Penafsiran  

 Suatu penafsiran  tidak dapat terpisah dari tiga hal yang satu 

sama lain saling berkaitan, yaitu metode, bentuk dan corak. Ciri 

pertama yaitu metode yang mencakup teknik pembahasan. Dalam hal 

ini terdapat  empat metode, yaitu: pertama metode ijmali (penafsiran 

secara global), mufasir mencoba menjelaskan makna-makna Al-

Qur‟an dengan uraian yang singkat dan bahasa yang mudah 

dipahami, penafsiran Al-Qur‟an yang cukup padat berdasarkan 

susunan mushaf.
28

 Kedua; metode tahlili (analisis); menafsirkan Al-

Qur‟an dengan meneliti seluruh aspeknya dan menyingkap seluruh 

maknanya, dan mengungkap pemahaman secara mendalam suatu 

ayat.
29

 Ketiga, metode muqaran (perbandingan); menjelaskan ayat 

Al-Qur‟an dengan merujuk pada penjelasan para mufasir. 

Membandingkan penafsiran para mufasir untuk mencari suatu 

pemahaman dengan mempertimbangkan persamaan serta perbedaan 

yang ada.
30

Keempat, metode maudhu’i (tematik); metode yang 

dilakukan untuk mencari pemahaman yang utuh dengan menghimpun 

seluruh ayat yang setema, surah maupun kisah.
31

 

 Ciri kedua yaitu bentuk penafsiran. Seberapa kuat sumber 

yang digunakan mufassir dalam penafsirannya. Bentuk penafsiran 

bisa berupa  bi al-ma’tsur (penafsiran yang bersumber riwayat-

riwayat hadis yang shahih) dan bi al-ra’y (penafsiran yang bersumber 

dari nalar). Ciri ketiga corak, berupa kecendrungan mufasir 

berdasarkan latar belakang dan keahlian mufasir. 
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Abdul Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’i, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2002), h.38  

 
29

Abdul Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’i, h.23 

 
30

Abdul Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’i, h.39 

 
31

Abdul Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’i, h.42  
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 Adapun dalam buku Borobudur dan Peninggalan Nabi 

Sulaiman penafsiran yang digunakan Fahmi Basya masuk dalam 

kategori tafsir maudhu’i, karena ia hanya menafsirkan ayat-ayat 

bertema tentang negeri Saba‟ dan kerajaan Nabi Sulaiman..  

Sementara itu jika dilihat dari sumber penafsirannya, ia hanya 

menggunakan metode bi al-ra’yi , menonjolkan ilmu sains dalam 

setiap penafsirannya. Terkadang juga cocokologi menurut 

pemahamannya sendiri. 

 Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas penulis 

memberi kesimpulan bahwa dalam karyanya Borobudur dan 

Peninggalan Nabi Sulaiman, bentuk penafsirannya ini bercorak tafsir 

‘ilmi, yaitu salah satu corak penafsiran cenderung kepada persoalan 

dan ilmu pengetahuan sains. 

 Untuk melakukan penafsiran termasuk tafsir ayat-ayat sains 

(tafsir al-‘ilmi) maka bagi setiap mufasir mesti berpegang pada adab 

dan persyaratan dalam menafsirkan Al-Qur‟an. Pertama, adab dalam 

menafsirkan Al-Qur‟an yaitu:
32

 

a. Memiliki niat dan perilaku yang baik, hal ini mencerminkan 

kepada sikap sang mufasir, adanya kesesuaian antara sikap 

sang mufasir dalam kesehariannya dengan isi penafsiran. 

b. Menghindari adanya kesalahan atau kekeliruan yang 

disebabkan oleh perubahan terhadap konteks penafsiran pada 

setiap mufasir. 

c. Bersikap obyektif, tidak melakukan penafsiran karena 

permintaan dari golongan tertentu dan penguasa sekalipun. 

                                                           
 

32
Andi Rosadisastra, Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial, (Jakarta: 

AMZAH, 2007), h. 49  
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d. Menempuh langkah-langkah penafsiran secara sistematik, 

seperti memulai dengan menjelaskan asbâb al-nuzûl, 

kemudian menjelaskan makna umum dan menghubungkannya 

dengan kapabilitas ilmu yang ada di masyarakat baik 

sekaranga atau yang akan datang. 

 

 Kedua, persyaratan dalam menafsirkan Al-Qur‟an:
33

 

a. Meyakini kebenaran teka Al-Qur‟an yang sedang ditafsirkan, 

terlepas dari keingingan subyektifitas pribadi atau golongan. 

Sehingga menjadi penafsiran yang tidak bias yaitu mengkaji 

Al-Qur‟an dengan meletakkan pandangan mufassir terhadap 

Al-Qur‟an, bukan menjadikan Al-Qur‟an di bawah pandangan 

para mufassir. 

b. Mendahulukan tafsir bi al-ma’tsur, yaitu menafsirkan Al-

Qur‟an dengan ra‟yu yang didasari Al-Qur‟an, hadis Nabi 

pendapat sahabat, dan tabi‟in. 

c. Memiliki kapabilitas ilmu yang memadai bagi seorang 

mufassir, pengetahuan tentang asbâb al-nuzûl, tata bahasa 

Arab, mengetahui kaidah-kaidah yang berkaitan dengan 

penafsiran Al-Qur‟an seperti kaidah ushûl fiqh, qawa’id 

ushuliyyah, qawa’id tafsîr, dan mengetahui konteks keilmuan 

yang diterapkan dalam penafsirannya. 
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 Andi Rosadisastra, Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial, h. 49   
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   BAB IV 

ANALISIS AD-DAKHȊL DALAM PENAFSIRAN FAHMI 

BASYA 

 

 Dalam kajian Al-Qur‟an ayat-ayat kisah memiliki peranan 

yang sangat vital yaitu, dari  sisi keberadaan, kisah merupakan media 

yang sering digunakan oleh Al-Qur‟an untuk memberikan 

pembelajaran bagi para pembacanya. Juga dari sisi kuantitas, ayat-

ayat kisah dalam Al-Qur‟an mencapai sepertiga bahkan lebih dari 

jumlah ayat Al-Qur‟an secara keseluruhan.
1
 Kajian seputar kisah Al-

Qur‟an  menarik banyak pengkaji baik era klasik maupun era  

modern, membahas dengan keberagaman orientasi  keilmuan yang 

dimiliki. Diantara orientasi keilmuan itu yaitu sufistik, historis, 

linguistik, futuristik, ideologis, dan saintis. 

 Diantara sekian banyak kisah dalam Al-Qur‟an salah satunya 

adalah kisah Nabi Sulaiman. Ayat-ayat yang menjelaskan mengenai 

kisah Nabi Sulaiman pada dasarnya dikemukakan dalam bentuk 

episode yang tersebar dalam beberapa surah dalam Al-Qur‟an, 

diantaranya dalam surah Saba‟ dan surah an-Naml.  

 Jika dihubungkan dengan zaman sekarang terdapat satu kisah 

penting dalam Al-Qur‟an yang masih jadi misteri, karena secara 

spesifik Al-Qur‟an tidak menunjukkan tempat kejadian dimana kisah 

tersebut berada, yaitu kisah Nabi Sulaiman as. Namun  hal yang 

menarik dari kisah tersebut bahwa pertengahan tahun 2012 muncul 

suatu pendapat kontroversial dari seorang ahli Matematika Islam 

Indonesia yaitu Fahmi Basya. Fahmi mengatakan bahwa Indonesia 

                                                           
 

1
 Yusuf Baihaqi, “Antara Kisah Al--Qur‟an dan Sains: Studi Kritis 

terhadap buku “Borobudur & Peninggalan Nabi Sulaiman” Karya Fahmi Basya”, 

Jurnal Al-Dzikra, Vol.X. No.1 ,1 Januari-Juni 2016, h. 1 
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adalah negeri Saba‟, dan Borobudur adalah peninggalan Nabi 

Sulaiman.
2
  

 Salah seorang ilmuwan Islam Nusantara yaitu Fahmi Basya 

mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan tentang lokasi negeri 

Saba‟ dan kerajaan Nabi Sulaiman as. Sebuah penelitian  yang 

dilakukan kurang lebih selama 33 tahun menjawab misteri tersebut, 

yang mana penelitian ini memberikan benang merah dari misteri 

masa lalu dunia dan Nusantara.
3
 Hasil penelitian tersebut dimuat 

dalam karyanya yang berjudul; Borobudur dan Peninggalan Nabi 

Sulaiman. Dalam buku yang yang ditulis pakar Sains Qur‟an 

Indonesia ini menyimpulkan bahwa nusantara adalah negeri Saba‟ 

dan Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman.
4
  

 Buku Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman berisi 

tentang fakta-fakta hasil penelitian Fahmi Basya yang ditulis dalam 

bentuk tema. Penjelasan terkait hasil penelitian juga diperkuat 

kebenarannya dengan dalil ayat Al-Qur‟an. Namun dalam hal ini 

penulis melihat adanya unsur kekeliruan dari setiap penafsiran ayat 

Al-Qur‟an yang dicantumkan. 

 Dalam bab ini akan dianalisa bentuk kekeliruan dengan 

menggunakan metode kritik tafsir infiltratif (ad-dakhȋl) dan 

bagaimana status ad-dakhȋl dalam penafsiran tersebut. Penelitian ini 

mengambil sampel beberapa tema, yaitu terdapat 7 tema yang 

lengkap beserta argumen dan penafsiran Fahmi Basya. Ayat-ayat 

                                                           
 

2
Horriyah, “Kisah-Kisah Sangat Misterius Super Inspiratif dalam Al-

Qur‟an”, (Yogyakarta: Bening, 2011), h.189  

 
3
Fahmi Basya, Jelajah Indonesia Negeri Saba‟, (Jakarta: Zahira,2015), 

h.X   

 
4
Fahmi Basya, Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman, (Jakarta : 

Zaytuna, 2014), Cet IX, h. 161 
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yang akan dianalisa betuk ad-dakhȋl nya yaitu; Surah an-Naml ayat 

22, 24, 29-30, 33  40 dan di dalam surah Saba‟ ayat 15 dan 16. 

A. Penafsiran Fahmi Basya dan Perspektif Mufassir  

1. Nama  Saba’ (QS.An-Naml [27]: 22) 

              

           

“Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia 

berkata:"Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum 

mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba 

suatu berita penting yang diyakini.” (QS.An-Naml [27]: 22) 
 

a. Penafsiran Fahmi Basya 

 Dalam riwayat disebutkan  burung Hud-Hud berkata kepada 

Nabi Sulaiman  bahwa ia melewati negeri Saba‟. Namun apakah 

benar jika burung terbang di atas suatu negeri ia tahu tentang negeri 

tersebut? 

 Fahmi Basya menganalogikan pemahaman tentang negeri 

Saba‟ sebagai berikut: Kita semua sudah tahu kalau Saba‟ itu adalah 

sebuah negeri. Lalu muncul pertanyaan “Apakah kalau kita terbang 

diatas suatu negeri kemudian kita tahu nama negeri itu. Lalu apakah 

yang tergambar pada otak burung itu sehingga ia mengatakan nama 

Saba‟? Itulah alasan mengapa di dalam Al-Qur‟an perlu diutus 

burung yang mengatakannya, agar kita sebagai pembaca mengerti 

apa makna yang tersimpan di dalam kata Saba‟. Jadi apa sebenarnya 

yang dimaksud kata Saba‟ oleh burung Hud-Hud? Hal tersebut 

dijelaskan pada ayat setelahnya bahwa Saba‟ itu adalah berhubungan 

dengan mereka. Yaitu mereka dikuasai oleh perempuan yang mana 
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mereka bersujud menyembah matahari. Jadi menurut Fahmi Basya 

Saba‟ di sini artinya tempat berkumpul atau tempat bertemu.”
5
 

 Menurutnya burung Hud-Hud melihat orang ramai 

berkumpul, mereka sedang melaksanakan upacara bersujud kepada 

matahari, dan mereka dipimpin oleh seorang perempuan. Dan mereka 

mempunyai Arsy yang „Azhȋm. Jadi menurutnya Saba‟ itu ada di 

Pulau Jawa, jika dibandingkan dengan Yaman tidak ada tempat yang 

bernama Saba‟. Yang ada hanya prasasti yang bertuliskan Sabum. Di 

Yaman juga tidak ditemukan tempat bersujud yang menghadap ke 

arah matahari, tidak ada tempat pertemuan dan juga hutan Saba‟.
6
 

 Fahmi Basya menyebut ciri-ciri Saba‟ sebagai berikut:
7
 

1) Negeri yang disinari matahari setiap tahun karena tumbuhan 

yang thayyib berasal dari hutan yang setiap tahun disinari 

matahari. Dengan demikian negeri tersebut berada di 

khatulistiwa. Indonesia masuk ke dalam khatulistiwa 

sedangkan Yaman tidak masuk. 

2) Perintah memakan makanan yang baik sebenarnya sekaligus 

perintah memakan makanan yang keluar dari negeri yang 

baik. 

3) Contoh negeri yang baik adalah surga yang dikatakan sebagai 

tempat tinggal yang baik. 

4) Dikatakan hanya sebagian bumi yang menyerupai surga. 

5) Bahwa dahulu pernah dikirim banjir besar kepada mereka 

hingga hancur menjadi 17 ribu pulau, dan dibatasi perjalanan 

daratnya oleh Laut Jawa.  

                                                           
 

5
Fahmi Basya, Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman,  h.109-110  

 
6
Fahmi Basya, Indonesia Negeri Saba‟, (Jakarta: Zahira,2014), h.174  

 
7
Fahmi Basya, Indonesia Negeri Saba‟, (Jakarta: Zahira,2014), h.136 
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 Selain tanda di atas yaitu tanda negeri Saba‟ harus ada 

bangunan yang dipindah dengan sangat cepat. Dan harus ada lembah 

semut. Dua ciri ini terlupakan oleh kalangan orang banyak, lalu 

mereka merasa nyaman mengatakan bahwa negeri Saba‟ ada di 

Yaman. Padahal bulan November di Yaman bertiup angin yang 

dingin kering yang menusuk ke tulang. Jadi menurutnya iklim Yaman 

tidak mendukung untuk dikatakan adanya lembah semut, sementara 

itu berbeda dengan iklim di Indonesia yang cocok sebagai tempat 

hidupnya semut. Berdasarkan hal itu menurutnya Indonesia  adalah 

negeri Saba‟ dan Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman.
8
 

b. Perspektif Mufasir 

 M.Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Saba‟ 

adalah satu kerajaan di Yaman, Arab Selatan pada abad VII SM. 

Negeri ini terkenal dengan peradabannya yang tinggi. Salah satu 

penguasa negeri ini adalah Ratu Balqis yang semasa dengan Nabi 

Sulaiman as. Negeri Yaman dikenal dengan nama “al-„Arab as-

Sa‟idah/ negeri Arab yang bahagia.” Al-Qur‟an melukiskannya 

sebagai Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafûr . Lokasinya yang 

strategis menghubungkan negeri ini dengan daratan India, Ethiopia, 

Somalia, Suriah dan Irak. Kerajaan ini dipunahkan Allah, Bendungan 

Ma‟arib yang mengairi kebun mereka jeblos hingga penduduknya 

terpencar kemana-mana dan mereka menjadi buah bibir masyarakat 

lain.
9
 

 Dalam tafsir al-Azhar disebutkan bahwa  Saba‟ adalah sebuah 

negeri di Yaman, di selatan Tanah Arab. Suatu ketika pernah ada 

orang yang bertanya kepada Rasulullah apakah Saba‟ itu adalah nama 

                                                           
8
Fahmi Basya, Jelajah Indonesia Negeri Saba‟, h. XXV  

 
9
M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah,: Pesan Kesan dan Keserasian Al-

Al-Qur‟an, Vol.11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.211  
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sebuah negeri atau nama laki-laki atau perempuan. Rasulullah 

menjawab bahwa Saba‟ pada awalnya nama laki-laki. Dia 

mempunyai anak sepuluh orang yang tinggal di Yaman enam orang 

yang tinggal di Syam empat orang. Yang tinggal di Yaman ialah 

Mudzhaj, Kindah, Azad, Asy‟ari, Anmār dan Himyār. Yang tinggal 

di Syam yaitu Lukham, Jazzām, Ghassān dan „Amilah.
10

 

 Menurut Imam Ath-Thabari jika melihat dari segi ilmu qira‟at 

jika dibaca “Sabai” dengan kasrah hamzah diartikan sebagai nama 

seorang laki-laki. Jika dibaca “Sabaa” dengan fathah hamzah 

diartikan bahwa Saba‟ itu nama suatu kabilah dan nama perempuan.
11

 

 Saba‟ juga disebutkan sebagai nenek moyang dari bangsa 

Arab Selatan, atau Arab al-„Aribah yang disebut juga Arab keturunan 

Qahthān. Tempat kediaman nenek moyang mereka dijadikan nama 

sebuah negeri yang kemudian juga menjadi nama kerajaan juga. 

Disebutkan nama raja-rajanya yaitu raja Tubba,‟ dan termasuk Ratu 

Balqis yang tercantum dalam surah an-Naml yang tunduk dan takluk 

kepada Nabi Sulaiman adalah satu negeri itu juga. 
12

 

 Jumhur ulama tafsir mengatakan negeri Saba‟ ada di Ma‟rib, 

Yaman Selatan dan Istana Nabi Sulaiman di daerah Palestina. Salah 

satu bukti arkeologis yang digunakan mufasir adalah bendungan 

Ma‟rib yang terletak di San‟a dan Hadramaut. Bendungan yang 

memiliki dinding sepanjang 800  hasta, lebarnya 150 hasta dan tinggi 

sekitar belasan hasta (sehasta, antara 50-70 cm).
13
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 Prof.Dr.Hamka, Tafsir al-Azhar, (Singapura: Pustaka Nasional PTE 

LTD, 2003), h. 5837 
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Abi Ja‟far  ibn Jarir At-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, (Beirut:Dar al-

Kutub al-Ilmiyah, 1999), h.509  
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 Tanthawi Jauhari menjelaskan bahwa di Jazirah Arab ada tiga 

kerajaan: Ma‟in, Saba‟ dan Himyar. Kerajaan Saba‟ merupakan 

kerajaan yang terbesar yang disebutkan dalam Al-Qur‟an. Hal ini 

karena kerajaan Saba‟ memiliki kekuatan politik, ekonomi, sosial dan 

lain-lain. Sebagaimana yang diketahui bahwa daerah Yaman dulunya 

tidak ada sungai, mengandalkan air hujan untuk kehidupan 

dikarenakan kondisi yang tandus. Melihat keadaan itu maka 

pemeritah saat itu membuat inisiatif untuk membuat bendungan demi 

keberlangsungan hidup penduduk.
14

 

 Berkenaan dengan ayat, Sayyid Qutb sebagaimana dikutip 

Quraish Shihab mengatakan bahwa burung Hud-Hud yang dimaksud 

dalam ayat ini berbeda dengan Hud-Hud saat ini, karena Hud-Hud 

dalam kisah Nabi Sulaiman merupakan  burung yang dikaruniai 

berbagai mukjizat atau hal yang luar biasa. Hud-Hud yang hidup saat 

ini adalah burung yang wujudnya ribuan atau jutaan tahun yang lalu 

semenjak tercipta Hud-Hud. Nabi Sulaiman menyebut Hud-Hud 

adalah bentuk bahwa Hud-Hud berbeda dari burung yang lain, jadi 

tidak mustahil ia bisa mendeteksi keberadaan negeri Saba‟. Jika kita 

lihat kemampuan burung Hud-Hud biasa tidak akan bisa seperti ini.
15

 

 Jika merujuk pada penafsiran ulama terdahulu maka 

disebutkan dengan jelas bahwa negeri Saba‟ itu ialah suatu negeri 

yang terletak di Yaman, sebuah negeri tempat bertemunya dua tokoh 

yaitu Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, negeri yang dahulunya subur 

kemudian dihancurkan oleh Allah karena keingkaran penduduknya, 

kenikmatan yang ada di dalamnya dicabut bahkan Allah 

                                                           
14

Tahnthawi Jauhari,  Al-Jawahir  fi Al-Qur‟an Al-Karim, juz 15, (Beirut: 

Dar al-Fikr, 1350H), h.183  

 
15

 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 438  



71 
 

 
 

mengirimkan banjir besar ke negeri subur itu dan mengganti tanaman 

yang ada di kebun-kebun mereka dengan tanaman yang pahit. 

c. Aspek Ad-Dakhȋl 

 Fahmi Basya dalam uraian tafsir di atas tidak menyertakan 

sumber tafsirnya. Maka penting bagi penulis untuk menelusuri 

otentisitas kisah tersebut. Karena kisah tentang suatu negeri dan 

cerita umat dari masa lampau tidak akan diketahui melainkan melalui 

periwayatan yang shahih. 

Penafsiran tentang suatu ayat sudah tentu merujuk pada 

riwayat-riwayat yang shahih, ia bisa diterima bila memenuhi 

ketentuan dalam menafsirkan ayat Al-Qur‟an, namun apabila 

ditemukan hal yang tidak sesuai bahkan menyimpang, penafsiran 

tersebut harus di teliti kembali kebenarannya. 

Fahmi Basya dalam penafsirannya tidak mencantumkan sama 

sekali riwayat untuk menguatkan argumentasinya, bahkan dalam hal 

ini ia hanya memperhatikan tolak ukur kebenaran penafsirannya 

dengan fakta yang ada di lapangan, terlebih lagi ada usaha untuk 

mencocok-cocokkan antara penafsirannya, fakta lapangan dan sejarah 

kepurbakalaan mengenai Candi Borobudur.  

 Berdasarkan penafsirannya terhadap ayat di atas penulis 

melihat bahwa ia hanya terpaku pada ciri-ciri fisik saja yang 

kemudian ia serasikan dengan keberadaan Borobudur di Indonesia. 

Mengenai negeri Saba‟ ini bahkan ia berpendapat bahwa lokasinya 

berada di Pulau Jawa Tengah yaitu Wana Saba/ Wonosobo. Hal ini  

ia dasarkan dari Kamus Jawa Kawi yang mengartikan Istilah Wana 

dengan Hutan yang kemudian di sebut sebagai Hutan Saba/ Wana 

Saba (Wonosobo). 
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 Setelah memperhatikan pendapat mufasir, lalu menganalisa 

dan membandingkan maka model penafsiran yang dilakukan oleh 

Fahmi Basya termasuk dalam ad-dakhȋl bi al-ra‟y  yang mardȗd 

(ditolak), karena Fahmi Basya telah mengklaim Indonesia sebagai 

negeri Saba‟ tanpa memperhatikan aspek-aspek lain  tentang 

kebenaran hal tersebut.  

 Pendapat antara mufasir dan Fahmi Basya sama-sama 

memiliki bukti nyata, namun dilihat dari sudut pandang yang 

berbeda. Fahmi Basya mengambil bukti-bukti dari ayat-ayat dan 

kemudian ditafsirkan berdasarkan ilmu matematika. Sedangkan  yang 

tercatat di dalam sejarah Islam berdasarkan pendekatan arkeolog 

dibuktikan dengan penemuan arkeologi berupa runtuhan bendungan 

Ma‟rib di Yaman. 

 Sebagaimana teori yang digunakan oleh Fāyed mengenai 

kritik tafsir infiltratif, dalam penafsiran ad-Dakhȋl bi al-ra‟y jika 

suatu penafsiran sesuai dengan dalil syar‟i dan kaidah Bahasa Arab 

maka tafsir ini dapat diterima serta dikembangkan. Namun jika tidak 

sesuai maka penafsiran ini tidak direkomendasikan atau tertolak. 

 Dalam ayat yang ditafsirkan oleh Fahmi Basya penulis tidak 

menemui sama sekali rujukan yang digunakan Fahmi Basya dalam 

menafsirkan ayat Al-Qur‟an, apakah itu dari hadis, pendapat sahabat 

atau tabi‟in dan riwayat-riwayat yang lain. Tidak ada hal yang 

menguatkan terhadap pendapat Fahmi Basya ini, karena jumhur 

ulama mengatakan bahwa Saba‟ itu berada di Yaman berdasarkan 

bukti arkeologis yaitu Bendungan Ma‟rib yang lokasinya berada di 

Yaman. 

 Selain itu dalam menafsirkan Al-Qur‟an dengan bi al-ra‟y  

seorang mufasir hendak menyandarkan penafsirannya pada sumber-
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sumber berikut yaitu: Tafsir tersebut merujuk kepada Al-Qur‟an, 

tafsir dengan mengutip dari Rasulullah serta menjaga dan 

menghindari hadis dha‟if  dan maudhu‟, tafsir dengan mengambil 

penafsiran sahabat yang shahîh, tafsir dengan berdasarkan pada 

bahasa Arab, dan tafsir yang sesuai dengan makna dzahir kalam.
16

 

 Adapun lokasi Saba‟ dikatakan Fahmi Basya berada di 

Wonosobo Jawa Tengah hal ini ia dasarkan pada Kamus Jawa Kawi. 

Hal ini menimbulkan pro dan kontra bagi sebagian kalangan terhadap 

penemuan Fahmi Basya ini. Bagi mereka yang pro mengatakan 

bahwa penemuan Fahmi Basya dikuatkan dengan ayat Al-Qur‟an , 

namun bagi mereka yang tidak setuju hal ini tentu menyalahi fakta 

sejarah yang ada di Indonesia dan juga terdapat indikasi adanya 

kekeliruan terhadap apa yang ia tafsirkan.  

 Jika disesuaikan dengan sejarah kepurbakalaan Indonesia, 

sama sekali tidak ada keterkaitan antara Borobudur  dengan kerajaan 

Nabi Sulaiman. Para arkeologis telah meneliti bahwa Borobudur itu 

adalah peninnggalan umat Budha, adapun relief-relief yang terukir 

memiliki filosofis tersendiri. Maka sejauh ini tidak ada pakar 

arkeologi Indonesia yang menyebutkan bahwa Borobudur adalah 

kerajaan Nabi Sulaiman. Namun dalam hal ini Fahmi Basya sangat 

berbeda pendapat, ia justru sangat yakin dengan mengatakan bahwa 

Borobudur adalah kerajaan Nabi Sulaiman. 

 Merujuk pada tolak ukur yang dikatakan Fāyed bahwa 

penafsiran  bi al-ra‟y  bisa diterima jika sesuai dengan dalil syar‟i dan 

kaidah bahasa Arab. Namun apa yang terlihat oleh penulis Fahmi 

Basya merujuk pendapatnya sendiri pada Kamus Jawa Kawi.  Penulis 
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Dr.H.Anshori LAL, Tafsir Bil Ra‟yi “Menafsirkan Al-Qur‟an dengan 

Ijtihad ,(Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h.17 
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tidak menemukan satupun dalil otentik yang mendukung kebenaran 

penafsiran Fahmi Basya. Maka dalam hal ini menurut analisa penulis, 

metode pembuktian yang menyebutkan bahwa negeri Saba‟ itu ada di 

Yaman, lebih kuat disbanding metode pembuktian dengan 

pendekatan tafsir berdasarkan ilmu matematika. 

 

2. Hutan Saba’ (QS. Saba’ [34]: 15) 

                  

                        

”Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan 

Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di 

sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka 

dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang 

(dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-

Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) 

adalah Tuhan yang Maha Pengampun".(QS. Saba‟ [34]: 15) 
 

a. Penafsiran Fahmi Basya 

 Hutan Saba‟ yang disebut di dalamnya dua buah kebun 

dikatakan sebagai suatu tanda. Jikalau ia dikatakan sebagai tanda 

tentu ia masih ada jejaknya di bumi. Dalam Kamus Jawa Kawi kata 

hutan yaitu wana. Jadi Hutan Saba‟ adalah Wana Saba. Jika kita 

pergi ke Wana Saba atau Wonosobo di sana  terdapat hutan yang 

masih subur tanpa menggunakan bendungan. Jadi Hutan Saba 

sebutannya Wana Saba atau Wonosobo di Jawa Tengah . Artinya 

Saba‟ itu ada di pulau Jawa. Dan juga tidak heran kalau di dekat 

tempat ini ada daerah yang  bernama Sleman yang berasal dari nama  

Sulaiman.
17
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 Di Wonosobo  kita dapat menyaksikan fenomena Rabb dan 

Ghafûr di alam. Artinya berlimpah, oksigen yang tidak terbatas dan 

alam yang diremajakan kembali dengan proses organis. 

Pengembalian dengan proses organis ini yang dimaksud dengan 

Ghafur yang maknanya mengembalikan. Terpeliharanya hutan 

sepanjang zaman karena ekosistem yang stabil dan berlanjut 

merupakan bentuk penjagaan dari Tuhan yang disebut Rabb yang 

maknanya Pemelihara.
18

 Di dalam Al-Qur‟an juga disebutkan bahwa 

negeri Saba‟ itu disebut dengan negeri Baldatun Thayyibatun wa 

Rabbun Ghafûr.     

 Selain Wonosobo sebagai nama kota di Jawa Tengah ada 

nama-nama Saba‟ di Asia tenggara yang bisa ditemukan antara lain di 

Philipina yaitu Pisang Saba dan pisang Soo di Jawa Timur. Dan juga 

ada kampung Wana Saba di NTT  dan hutan Sabah di Malaysia, 

Kalimantan Utara.
19

 

b. Perspektif  Mufasir  

 Kata Saba‟ dapat berarti wilayah/ negeri sebagaimana yang 

ditunjukkan dalam surah an-Naml, dan juga diartikan kaum. Kerajaan 

Saba‟ yang berdiri pada Abad VIII SM, pengaruh kekuasaannya yang 

mencakup Ethiopia, dan salah satu negeri yang sangat terkenal saat 

itu yaitu Ma‟rib dengan bendungan yang sangat besar. Dikisahkan 

bahwa suatu hari ketika turun hujan, air hujan yang turun di 

daerahnya diserap tanah hingga mereka tidak dapat 

memanfaatkannya, maka dari itu  ia berfikir untuk membangun 

sebuah bendungan untuk menampung air hujan, bendungan tersebut 

kemudian diberi nama Ma‟rib. Bendungan yang berlokasi di 
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Hadramaut San‟a Yaman.
20

 Riwayat juga menggambarkan keadaan 

negeri itu, seandainya seorang pejalan meletakkan keranjang di atas 

kepalanya, niscaya sambil berjalan ia akan memenuhi keranjang itu 

dengan aneka buah-buah yang berjatuhan. Tentu ini riwayat yang 

berlebihan, tetapi paling tidak memberi gambaran tentang kesuburan 

negeri Saba‟ tersebut.
21

 

 Tentang  dua  buah kebun di sebelah kiri dan kanan Al-

Baidhawi menjelaskan yang dimaksud bukan dua kebun saja, namun 

dua kelompok kebun, kelompok pertama di sebelah kanan negeri dan 

kelompok kedua di sebelah kiri negeri mereka. Setiap kelompok 

disebut kebun, seolah-olah hanya satu kebun karena isinya yang 

mirip.
22

 

 As-Sya‟rawi dalam kitabnya menjelaskan bahwa dua buah 

kebun itu adalah surga. Kebun itu bukanlah kebun biasa, namun 

kebun yang sangat istimewa, diantara penjelasan ulama bahwa di 

kebun itu tidak ditemukan binatang-binatang yang membahayakan. 

Demikian nyamannya kebun tersebut sehingga membedakan dari 

yang lainnya.
23

 

c. Aspek Ad-Dakhȋl 

 Al-Qur‟an memberikan informasi bahwa negeri Saba‟ itu 

dikelilingi oleh hutan, yang terdapat kebun-kebun yang tumbuh subur 

serta mensejahterakan rakyatnya. Dalam memberikan informasi 

mengenai Hutan Saba‟, Fahmi Basya merujuk pada kamus Jawa 

Kawi Indonesia oleh  Dr. Maharsi M.Hum dapat diartikan bahwa 

“Saba” artinya pertemuan dan”Wana” diartikan hutan. Ia berpendapat 
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Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya‟rawi, Tafsir Asy- Sya‟rawi, Terj 
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bahwa lokasinya berada di Pulau Jawa Tengah yaitu Wana Saba/ 

Wonosobo. Ia mengartikan Istilah Wana dengan Hutan yang 

kemudian di sebut sebagai Hutan Saba/ Wana Saba (Wonosobo). 

Bahkan ada suatu daerah di dekat Wonosobo yaitu Sleman yang 

menurutnya berasal dari nama Sulaiman. Namun dalam riwayat 

tafsir-tafsir ulama terdahulu tidak disebutkan nama dari Hutan 

Saba‟itu sendiri. 

  Negeri Saba‟ yang dijuluki dalam Al-Qur‟an sebagai 

Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafûr, dalam bahasa Indonesia 

negeri itu disebut sebagai gemah ripah loh jinawi, Fahmi Basya 

menyebutkan bahwa Nusantara itu duplikat surga.  
24

 

 Dari beberapa paparan di atas serta membandingkan dengan 

pendapat mufasir maka penafsiran Fahmi Basya ini mengandung 

unsur ad-dakhȋl  bi al-ra‟yi yang mardȗd (tertolak) karena sama 

sekali tidak ada rujukan riwayat-riwayat yang shahih yang digunakan 

oleh Fahmi Basya dalam menafsirkan Al-Qur‟an yaitu dari Al-

Qur‟an, hadis, pendapat sahabat dan tabi‟in yang  shahih dan 

sebagainya. Dalam kitab-kitab tafsir juga tidak dicantumkan nama 

hutan tersebut.  

 Dalam ayat yang ditafsirkan oleh Fahmi Basya penulis tidak 

menemui sama sekali rujukan yang digunakan Fahmi Basya dalam 

menafsirkan ayat Al-Qur‟an, apakah itu dari hadis, pendapat sahabat 

atau tabi‟in dan riwayat-riwayat yang lain. Merujuk pada teori yang 

digunakan oleh Fāyed mengenai kritik tafsir infiltratif. Dalam 

penafsiran ad-Dakhȋl bi al-ra‟y jika suatu penafsiran sesuai dengan 

dalil syar‟i dan kaidah Bahasa Arab maka tafsir ini dapat diterima 
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serta dikembangkan. Namun jika tidak sesuai maka penafsiran ini 

tidak direkomendasikan atau tertolak. 

 Penemuan-penemuan yang dituturkan oleh Fahmi Basya serta 

penafsirannya tidak menyebutkan sumber yang kuat, selain 

menyalahi fakta sejarah yang terdapat di Indonesia juga terdapat 

kekeliruan terhadap ayat yang ia tafsirkan.  

 Terkait dengan pembuktian yang disebutkan oleh Fahmi 

Basya tentang keberadaan Negeri Saba‟ yang dinisbahkan dari nama 

daerah di Indonesia yaitu Wonosobo, menurut analisa penulis hal 

tersebut berusaha dicocok-cocokkan oleh Fahmi Basya tanpa 

menunjukkan bukti-bukti serta alasan yang kuat.  

 Dalam mencari kebenaran tentang hasil temuannya metode 

Fahmi Basya dalam mencari makna ayat memiliki kelemahan, selain 

itu juga ia tidak mempercayai peninggalan Nabi Sulaiman yang telah 

hilang. Ia yakin apabila Al-Qur‟an dijaga, fakta yang disebut di 

dalam Al-Qur‟an juga dijaga. Maka untuk menguak fakta sejarah di 

dalam Al-Qur‟ann tersebut Fahmi Basya melakukan sebuah 

penelitian sejarah tentang kisah Nabi Sulaiaman ini. 

 

3. Tempat Bersujud Kepada Matahari (QS.An-Naml [27]: 

24 ) 

 Ratu Saba‟ merupakan ratu bagi masyarakat Saba‟. Ia beserta 

masyarakatnya menyembah matahari. Hal ini berdasarkan informasi 

dari burung Hud-Hud ketika melintasi negeri Saba‟. Sebagaimana 

disebut dalam Al-Qur‟an: 
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“aku mendapati Dia dan kaumnya menyembah matahari, 

selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka 

memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu 

menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka 

tidak dapat petunjuk.” (QS.An-Naml [27]: 24 ) 

 

a. Penafsiran Fahmi Basya 

 Hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Basya 

menunjukkan bahwa tempat berkumpul itu berada di Istana Ratu 

Boko (sekarang) sekitar 36 km dari Borobudur. Disana ada tempat 

yang terbuat dari batu menghadap ke matahari. Tempat ini digunakan 

sebagai tempat ibadah. Tempat ini dibuat menurut mata angin yakni 

Utara, Selatan, Timur dan Barat. Tetapi garis dari barat ke timur tidak 

persis 270 derajat. Garis barat timurnya menunjukkan 276.89 derajat. 

Panjangnya 14.5 meter dan lebarnya kurang lebih sama.
 25

 Fahmi 

menyebutkan bahwa tempat tersebut sengaja  di desain sebagai 

tempat untuk menyembah matahari. Kemiringan 6.89 derajat arah 

selatan menunjukkan pertanda bahwa tempat sujud diarahkan ke 

matahari yang terbit tanggal 25 Desember sebagai titik balik matahari 

dari Selatan ke Utara sebagai siklus tahun Syamsiah. 
26

 

 Penjelasan Fahmi Basya tersebut  menjawab  ayat  di atas 

bahwa Ratu Balqis ialah Ratu Boko. Ia juga mengemukakan bahwa 

tempat bersujud kepada matahari posisinya persis di belakangnya 
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yang dibatasi dinding pemagar.
27

 Di Istana Ratu Boko ada tempat 

bersujud untuk anak-anak, kaum laki-laki, pelayan dan kaum  wanita. 

Tempat sujud yang ada mengarah ke matahari. Tempat sujud yang 

kita lihat menjadi bukti bahwa fakta itu sengaja ditinggalkan untuk 

kita yang tidak lalai dari ayat-ayat-Nya. 
28

 

b. Perspektif  Mufasir 

 Pada saat melakukan perjalanan dengan Nabi Sulaiman, 

burung Hud-Hud terpisah dari rombongan, ia melewati sebuah negeri 

yaitu Saba‟ dimana negeri itu dipimpin oleh seorang ratu yang 

bernama Ratu Balqis, mereka menyembah matahari. Burung itupun 

memberi kabar tersebut kepada Nabi Sulaiman bahwa ada suatu 

negeri yang mana kaumnya bukan memeluk Tauhid melainkan 

matahari. Dalam pandangan mereka bahwa  menyembah matahari 

merupakan amalan yang baik dan benar. Mereka terbujuk rayuan 

syaitan dan telah menganggap perbuatan salah itu benar dan 

sebaliknya.
29

  

 Ayat di atas diucapkan karena saat Hud-Hud mengelilingi 

istana Ratu Balqis, ia menemukan ventilasi yang dapat dimasuki sinar 

matahari. Hal ini serupa di rumah peribadatan Fir‟aun Mesir, 

ventilasi ini jumlahnya dengan hitungan hari, satu ventilasi akan 

dibuka secara bergiliran setiap hari. Sinar yang ia dapat dari ventilasi 

itulah yang ia sembah setiap hari. Dan dari ventilasi itulah burung 

Hud-Hud melemparkan surat dari Nabi Sulaiman.
30

 

 Burung Hud-Hud menerangkan kepada Nabi Sulaiman as. 

Agama yang dianut oleh kaum Saba‟ dalam penyampaian beritanya, 
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nampak burung Hud-Hud menanggapi agama dan perbuatan 

penduduk Saba‟ dan ia bandingkan dengan kepercayaan dan agama 

yang diyakini sebagai agama yang benar.
31

 Adapun yang 

disampaikan Hud-Hud saat itu ialah:
32

 

1) Mereka dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis binti 

Syurahail, bapaknya juga seorang raja yang memiliki 

kerajaan yang agung. 

2) Bilqis memiliki kekayaan dan kerajaan yang megah dengan 

segala perbekalan dan perlengkapan perangnya, suatu hal 

yang hanya dimiliki oleh kerajaan-kerajaan besar. 

3) Dia punya singgasana yang ditatah dengan emas dan 

berbagai macam  permata serta mutiara, hal ini 

menunjukkan keagungan raja, keluasan wilayah dan 

keluruhan derajatnya diantara para raja. 

c. Aspek Ad-Dakhȋl 

 Upaya untuk menyimpulkan hasil penelitian tidak serta merta 

dapat diterima. Dalam hal ini mengenai tempat sujud Ratu Saba‟ saat 

menyembah matahari menurutnya batu yang berada di kawasan 

Istana Ratu Boko adalah yang menjadi objek tempat sujud. Adanya 

batu-batu yang ditemukan di kawasan tersebut semakin memperkuat 

kebenaran penelitiannya. 

 Dalam Al-Qur‟an tidak disebutkan secara rinci bagaimana 

bentuk Istana Ratu Saba‟, bentuk tempat bersujudnya, kolam 

pemandiannya dan lain-lain. Namun Fahmi Basya dengan yakin 

mengatakan bahwa tempat itu ada di Istana Ratu Boko. Ia juga 
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mengatakan bahwa di Yaman tidak ada tempat bersujud yang 

menghadap matahari. 

 Upaya menafsirkan Al-Qur‟an dengan corak „ilmi serta 

penggunaan teori-teori ilmiah dari ilmu Matematika dan Fisika belum 

sepenuhnya bisa diterima sebagai rujukan penafsiran. Dalam 

menafsirkan ayat Al-Qur‟an Fahmi Basya cendrung lebih banyak 

menggunakan teori-teori ilmiah dari pada rujukan-rujukan dalil yang 

otentik. 

 Merujuk pada teori yang digunakan oleh Fāyed mengenai 

kritik tafsir infiltratif. Dalam penafsiran ad-Dakhȋl bi al-ra‟y jika 

suatu penafsiran sesuai dengan dalil syar‟i dan kaidah Bahasa Arab 

maka tafsir ini dapat diterima serta dikembangkan. Namun jika tidak 

sesuai maka penafsiran ini tidak direkomendasikan atau tertolak. 

 Melihat apa yang digambarkan Fahmi Basya penulis melihat 

dalam hal ini terdapat unsur ad-dakhȋl bi ar-ra‟yi yang statusnya 

mardȗd (tertolak), karena Fahmi Basa dalam hal ini tidak 

menggunakan aspek-aspek keautentikan dalam penafsiran Al-Qur‟an. 

Dalam ayat yang ditafsirkan oleh Fahmi Basya penulis tidak 

menemui sama sekali rujukan yang digunakan Fahmi Basya, apakah 

itu dari hadis, pendapat sahabat atau tabi‟in dan riwayat-riwayat yang 

lain.  

 Tidak ada hal yang menguatkan pendapat Fahmi Basya ini. 

Hanya saja dalam hal ini Fahmi Basya berusaha untuk mencocokkan 

Fakta atau bukti yang ada di Lapangan dengan ayat yang ia tafsirkan. 

Menurut hemat penulis adanya unsur  At-Takallȗf Fi Fahmil Qur‟an 

(pemaksaan dalam memahami Al-Qur‟an). 
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4. Bangunan (Arsy)/ ‘Arsyun’ Azhim di Lembah Semut 

(QS.An-Naml [27]: 40) 

 Menurut informasi yang disampaikan Al-Qur‟an dalam 

penggalan kisah negeri Saba‟ bahwa ada Arsy ratu Saba‟ yang 

dipindahkan sekejap mata oleh Ahli Kitab ke Istana Nabi Sulaiman. 

Firman Allah: 

                     

                   

                       

             

”Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari AI Kitab: 

"Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum 

matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana 

itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini Termasuk 

kurnia Tuhanku untuk mencoba aku Apakah aku bersyukur 

atau mengingkari (akan nikmat-Nya). dan Barangsiapa yang 

bersyukur Maka Sesungguhnya Dia bersyukur untuk (kebaikan) 

dirinya sendiri dan Barangsiapa yang ingkar, Maka 

Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia".(QS.An-

Naml [27]: 40) 

 
 

a. Penafsiran Fahmi Basya 

 Konsep Arsy menurut Fahmi Basya di manifestasikan dalam 

bentuk bangunan.  Terdapat bagian di bumi yang menyerupai langit 

yang dimaksud ialah Arsy Saba‟.‟Arsy Saba‟ awalnya berada di 

komplek Keraton Ratu Boko, Sleman Yogyakarta yang kemudian 

dipindahkan ke puncak Aruphadhatu Borobudur, Kecepatan 
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pemindahan „Arsy 60.000 kali kecepatan cahaya dengan jarak 

tempuh 36 km. Adapun sifat „Azhim tercermin dari bentuk stupa 

induk Borobudur. 

 Oleh Fahmi Basya ayat di atas dikaitkan dengan istana Ratu 

Boko dan Candi Borobudur, ia memperlihatkan fakta bahwa 

Aruphadhatu adalah pindahan (Arsy) Istana Ratu Boko. Terbukti 

adanya fakta Aruphadhatu meleleh jika dibandingkan dengan Istana 

Ratu Boko yang tinggal tidak pindah.  Fenomena pelelehan batu di 

Borobudur menunjukkan bahwa ada benda yang pernah mengalami 

perpindahan.
33

 

 Fahmi Basya  mencoba untuk mengulas lebih dalam ayat 

tersebut terutama pada kata “Thorfu” sebagaimana yang ia kutip dari 

Tafsir karya A.Hasan diterjemahkan dengan “pemandangan”, dalam 

ayat lain kata tersebut diartikan pemandangan atau kerlingan. Kita 

dapat mengerti bahwa sebelum pemandangan Nabi Sulaiman kepada 

ilmu ahli kitab , bangunan Arsy yang azhim sudah ada dihadapannya 

(Istana Sulaiman), Fahmi Basya menyebutkan bahwa bangunan yang 

dipindah itu tidak ada bekasnya di negeri Yaman yang diyakini 

selama ini sebagai tempat negeri Saba‟ berada. Namun menurut 

Fahmi Basya bangunan itu ditemukan di Indonesia yaitu 

Aruphadhatu yang berada dibagian paling atas Borobudur.Yang 

dipindahkan dari kawasan Istana Ratu Boko yang berjarak 36 km.
34

 

 Perpindahan Arsy  itu juga dia pahami dalam kacamata ilmu 

fisika. Bahwa pemindahan terjadi lebih cepat dari perjalanan 60 cm, 

karena jarak pandang terdekat ialah 30 cm. Dengan demikian 

sebelum cahaya berjalan 30 cm bolak balik, bangunan itu sudah 
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pindah sejauh 36 km, adapun perhitungannya sebagai berikut: 36 km 

dijadikan cm=3600.000 cm. Bilangan ini lalu dibagi 60 cm = 60.000 , 

diketahui bahwakecepatan pemindahan Arsy tersebut  adalah 60.000 

kali kecepatan cahaya.
35

 

 Lokasi Borobudur yang terletak di Lembah yang mana di 

lembah tersebut ada semut yang spesifik yaitu Semut Dampa. Semut 

Dampa yang terletak di Lemah itu jika menggigit akan 

mengakibatkan gatal bengkak membulat mirip seperti terkena cacar. 

Kisah Nabi Sulaiman itu bermula dari Lembah Semut ketika ia 

datang dengan tentaranya dari suatu tempat yang belum bisa 

dijelaskan.
36

 

 Lalu bagaimana keadaannya mengenai sebuah bangunan yang 

dipindahkan dengan cara yang tidak biasa. (itu adalah Borobudur 

bagian atas arupadhatu) yang dipindahkan dari Istana Ratu Boko. 

Jika kita dapat menemukan kembali bangunan yang dipindahkan itu 

tentu hal itu akan menjadi bukti negeri Saba‟. Dan bagian timur 

Indonesia dekat Lautan Pasifik ada kepulauan yang dinamakan 

kepulauan Sulaiman.  Juga peristiwa kekosongan yang misterius di 

Istana Ratu Boko di kawasan Sleman sekarang di Jawa Tengah yang 

bejarak 36 km dari Borobudur. Istana itu tidak hanya terlihat hilang 

namun juga rusak.
37

 

 Sepanjang apa yang dilihat istana ini benar-benar sudah 

hilang, tidak tahu kemana batu-batu bangunannya dibawa dan siapa 

yang telah mencurinya. Saat berjalan di sana seolah-olah tidak ada 

yang tinggal disana, seolah-olah tidak pernah ada bangunan mewah. 

Tapi bagian sudut Istana Ratu Boko tesebut terdapat sedikit 

                                                           
35

Fahmi Basya,  Jelajah Indonesia Negeri Saba‟, h.158  

 
36

Fahmi Basya, Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman,  h.xiv 

 
37

Fahmi Basya, Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman,  h.xi 



86 
 

bangunan. Bagunan yang sedikit ini dinamai Qolil atau yang disebut 

Sidrin Qolil.
38

 

b. Perspektif Mufasir 

 Dalam peristiwa perpindahan singgasana Ratu Balqis ke 

Istana Nabi Sulaiman ulama berbeda pendapat tentang sosok yang 

memiliki ilmu dari Al-kitab. Pendapat pertama mengatakan bahwa 

maksud Al-kitab disini ialah Lauh Mahfudz . Allah mengajarkan 

sebagian rahasia-Nya kepada makhluknya. Dia bernama Ashif bin 

Barkhiya, seorang hamba Allah yang shaleh yang diberikan Allah 

rahasia alam kepadanya. Ini adalah pendapat masyhur dari Ibnu 

Abbas. Pendapat kedua ialah Sulaiman sendiri. Karena saat Ifrit 

berkata :”Saya akan datang kepadamu dengan membawa singgasana 

itu sebelum kamu berdiri di tempat dudukmu.” Dia berkata:”Saya 

akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berkedip.” 

Karena jikalau ada orang lain pasti orang tersebut lebih hebat dari 

Sulaiman dan lebih faham Al-kitab.
 39

  

 Mengenai singgasana yang dipindahkan dalam sekejap bagi 

pandangan kebanyakan orang tentu memakan waktu. Tetapi 

bertambah tinggi kekuatan bertambah sedikit wakktu yang 

dibutuhkan. Hal itu menunjukkan bahwa kecepatan Allah diluar 

logika manusia. Begitu juga kita dapat memahami hal serupa ketika 

peristiwa Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad yang dengan cepat pergi ke 

Baitul Maqdis dan Sidratul Muntaha. 

 Ar-Razi dalam tafsirnya juga berpendapat bahwa orang 

tersebut adalah Nabi Sulaiman, karena dia lebih paham al-Kitab 
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karena ia adalah seorang nabi.
40

 Tentang perkataan bahwa singgasana 

akan dipindahkan sekejap mata menurut ar-Razi semata-mata hanya 

pemakaian bahasa. Dalam hal ini ar-Razi memegang pendapat dari 

tafsiran Mujahid. Dalam pemakaian bahasa jika orang berkata 

“Tunggulah sekejap” itu artinya tidak lama.
41

 

 Setelah singgasana tersebut dipindahkan tepat dihadapan Nabi 

Sulaiman ia berkata “Ini adalah karunia tuhanku untuk menguji aku, 

bersyukurkah aku atau aku mengingkari, dan barang siapa yang 

bersyukur maka kesyukurannya itu adalah untuk dirinya sendiri. 

 Menilik isi dari do‟a tersebut ar-Razi cenderung mengatakan 

memang Nabi Sulaimanlah manusia yang diberi ilmu dari al-kitab, 

dia hendak menunjukkan kepada Balqis bahwa dia bukan semata-

mata seorang raja, bahkan lebih dari itu ia adalah seorang Nabi Allah 

dan Rasul-Nya yang sewaktu-waktu Allah beri mereka bantuan 

dalam bentuk mukjizat. Sebab setelah dimohonkannya kepada Allah, 

dalam sekejap mata hadirlah singgasana itu.
42

 

c. Aspek Ad-Dakhȋl 

 Kata „arsy  dalam Al-Qur‟an banyak yang berkaitan dengan 

sifat zat Allah. Jumhur Mufasir dalam menafsirkan kata ini lebih 

mengambil langkah aman dan hati-hati dengan mencantumkan kata 

wallahu a‟lam pada akhir penafsirannya. Namun dalam hal ini Fahmi 

Basya mengambil peran dalam memahami „Arsyi ia memiliki sudut 

pandang yang lain. 

 Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa Fahmi Basya 

menjadikan fakta lapangan dan ilmu-ilmu lain yang mendukung 

                                                           
40

Wahbah Az-Zuhaili, TafsirAl-Munir, terj, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 

h. 281  
41

Prof.Dr.Hamka, Tafsir al-Azhar, h. 215  
42

Prof.Dr.Hamka, Tafsir al-Azhar, h. 215  



88 
 

sebagai penjelasan dari tafsirnya. Ia mengartikan kata-kata Arsy 

dengan pengertian harfiah sebagai bangunan. Menurut bukti-bukti 

arkeologi yang ada, ia menyatakan bahwa pemindahan singgasana 

Ratu Boko ke puncak Borobudur atau disebut Aruphadhatu. 

Peristiwa pemindahan tersebut ia gambarkan dengan teori ilmu fisika 

bahwa kecepatan pemindahan itu 60.000 kali kecepatan cahaya.  

 Fahmi Basya juga menyebutkan tidak ada bekas bangunan 

yang dipindahkan di negeri Yaman, tapi hal itu ditemukannya di 

Indonesia pada kasus perpindahan bangunan dari Istana Ratu Boko 

ke Candi Borobudur. 

 Merujuk pada teori yang digunakan oleh Fāyed mengenai 

kritik tafsir infiltratif. Dalam penafsiran ad-Dakhȋl bi al-ra‟y jika 

suatu penafsiran sesuai dengan dalil syar‟i dan kaidah Bahasa Arab 

maka tafsir ini dapat diterima serta dikembangkan. Namun jika tidak 

sesuai maka penafsiran ini tidak direkomendasikan atau tertolak. 

 Menanggapi hal di atas penulis melihat tidak ada riwayat 

shahih yang dicantumkan dalam penafsirannya, ketika 

membandingkan dengan penafsiran para mufasir sangat jauh berbeda 

dengan apa yang ditafsirkan oleh Fahmi Basya. 

 Fahmi Basya menjadikan fakta lapangan sebagai alat untuk 

menguatkan penafsiran, terlebih ia mencoba memaksakan ayat Al-

Qur‟an terhadap pendapatnya sendiri. Maka dari hal ini penulis 

menganalisa bahwa penafsiran ini terdapat unsur ad-dakhȋl di 

dalamnya yaitu ad-dakhȋl bi al-ra‟yi yang mardȗd (ditolak).  

 Memahami ayat yang ditafsirkannya di atas penulis 

menganalisa bahwa Fahmi Basya mengaitkan teks Al-Qur‟an dengan 

teori ilmiah, yaitu pemindahan singgasana Ratu Balqis yang 

menurutnya dipindahkan dengan kecepatan cahaya berdasarkan teori 
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atau rumus fisika. Fahmi Basya mengatakan bahwa singgasana Ratu 

Boko yang dipindahkan kebagian puncak Aruphadatu Borobudur 

sebagai bukti pemindahan singgasana Ratu Balqis ke kerajaan Nabi 

Sulaiman. 

 

5. Sidrin Qolil, Buah Pahit dan Sisa Banjir (QS. Saba’ [34]: 

16) 

                   

                    

“Tetapi mereka berpaling, Maka Kami datangkan kepada 

mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun 

mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) 

yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr.” 

(QS. Saba‟ [34]: 16) 

 

a. Penafsiran Fahmi Basya 

 Kekosongan yang terjadi di Istana Ratu Boko menyisakan 

sedikit bangunan yang disebut Sidrin Qolil. Ia dikatakan Qolil karena 

ia tinggal sedikit dibandingkan area Istana Ratu Boko.  Selama ini 

Sidrin diartikan pohon. Sebelum orang pergi ke Saba‟ tidak benar ia 

mengatakan bahwa Sidrin  itu pohon. Karena kamus kata  Sidrin  ada 

di Saba‟. Ketika berkunjung kesana dapat dilihat dari atas, terlihat ia 

tampak sangat kecil bahkan lebih kecil dari ibu jari dibanding sebuah 

tapak kaki ibu. Fenomena itu menandakan bahwa ada sejumlah batu 

yang telah dipindahkan. Orang belum menjawab kemana bangunan 

besar ini dipindahkan hingga hanya tinggal sedikit saja.
43
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 Fahmi Basya menegaskan itulah pentingnya kita beriman 

kepada nabi, tanpa itu kita tidak dapat informasi dari relief 

Borobudur, karena relief Borobudur adalah Tamatsil yang diperintah 

Nabi Sulaiman untuk membuatnya. Fenomena tersebut menandakan 

bahwa ada sejumlah batu yang telah dipindahkan. Orang belum 

menjawab kemana sejumlah besar bangunan ini dipindahkan 

sehingga tinggal sedikit (Qolil).
44

 

 Pada ayat di atas disebutkan bahwa dikirimkan kepada 

mereka penduduk Saba‟ yaitu banjir besar, adapun sisa dari banjir 

berupa buah yang rasanya pahit buah pahit ini menjadi buah mulut 

yang dahsyat yaitu Kerajaan Majapahit. Sampai saat ini buah maja ini 

terkenal lewat buah mulut, karena sebuah kerajaan besar menamakan 

dirinya dengan buah pahit ini. Terlihat tidak masuk akal, tetapi 

mereka dipaksa memberi nama itu agar menjadi buah mulut / cerita 

rakyat. 
45

 

b. Perspektif Mufasir 

 Ketika penduduk Kaum Saba‟ yang diberikan nikmat yang 

begitu besar terhadap negeri mereka menjadi ingkar, saat itu Allah 

azab mereka dengan mejebol Bendungan Ma‟rib, dan setelah itu 

terjadi malapetaka yang hebat, mereka dilanda banjir yang besar yang 

menghanyutkan serta memusnahkan kebun-kebun mereka yang 

berada di kanan dan kiri tersebut. Manusia yang menjadi korbanpun 

tak terhitung banyaknya  dan hanya sedikit yang selamat.Mereka 

yang selamat ini pun sudah tidak senang  lagi tinggal di negeri 

mereka dan memilih untuk hijrah ketempat lain. Tanah yang dulu 

subur sekarang sudah tidak dapat ditanami lagi karena tidak ada lagi 
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air. Adapun yang tumbuh di kebun mereka sekarang hanya pohon 

yang tidak berguna, pahit buahnya pohon „atal (sejenis pohon 

cemara) dan pohon sidr (sejenis pohon bidara).
46

 

 Dalam Tafsir Sya‟rawi disebutkan bahwa akibat dari 

pertentangan mereka serta kekufuran mereka kepada Allah, Allah 

kirimkan kepada mereka banjir yang besar, banjir yang 

menghancurkan setiap bangunan dan tanaman di muka bumi. Air 

yang pada hakikatnya sebagai sumber kehidupan juga bisa 

mendatangkan bencana hingga menghancurkan apa saja yang ada di 

bumi. Kebun-kebun yang tadinya subur dan rindang berubah buahnya 

menjadi pahit dan berduri, hingga tidak ada lagi hasil kebun yang  

dapat mereka makan. Ketika Allah menyebut kebun itu surga atau 

jannah  meskipun Allah telah menurunkan azab-Nya atas penduduk 

kampung itu, namun Allah tidak membinasakan penduduk kampung 

itu semuanya. Allah masih memberikan kehidupan bagi kebun 

mereka sekalipun tidak seperti dahulu.
47

 

 Al-Qusyairi menuturkan, pepohonan dan tumbuhan gurun 

seperti itu sebenarnya tidak bisa disebut jannah  dan  bustȃn (kebun), 

namun dalam ayat ini disebut dengan jannah hanya sebagai bentuk 

penyesuaian dengan pepohonan dan tumbuhan yang pertama. 
48

  

 Pendapat lain mengatakan bahwa pohon-pohon yang berbuah 

pahit itu ialah pohon siwak (Toothbrush/Salvadora persica) dan 

buahnya yang pahit (dalam bahasa Arab disebut barir). Ini 

merupakan pendapat jumhur mufasirin seperti Ibnu Abbas, 

Mujȃhid,‟Ikrimah, „Atha‟, Qatadah, Al-Hasan, As-Suddi, yang 

dimaksud pohon asl ialah pohon tamarisk (Tamarix aphylla). Sejenis 
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pohon cemara, sedangkan pohon Sidr ialah pohon bidara (Indian 

pulm/Ziziphus Mauritania).
49

 

 Begitu juga pendapat Quraish Shihab dalam tafsirnya bahwa 

Allah mengganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang 

ditumbuhi pepohonan yang berbuah pahit, pohon asl yang tidak 

berbuah atau penuh duri, dan sedikit dari pohon Sidr semacam seroja 

yang sedikit kegunaannya.
50

 

 Dapat kita renungkan bahwa mengerikan kisah kehancuran 

Kaum Saba‟, mereka kufur terhadap nikmat Allah, nama mereka 

diabadikan dalam Al-Qur‟an dan diberi sebagai nama surat, dengan 

tujuan agar orang-orang terus mengingat, membicarakan dan 

menjadikan kisah ini sebagai pelajaran. 

c. Aspek ad-dakhȋl 

 Kata Sidrin Qolil dalam Al-Qur‟an sangat berbeda artinya 

dengan apa yang dipahami Fahmi Basya. Di dalam Al-Qur‟an 

disebutkan arti dari Sidrin Qolil sebagai nama pohon. Pohon sidr  

yang tersisa setelah kejadian banjir besar yang menimpa negeri 

Saba‟. Sedangkan menurut Fahmi Basya kata Qolil diartikan pada 

bangunan yang tinggal sedikit di kawasan Istana Ratu Boko.  Adanya 

fenomena perpindahan bangunan yang kemudian menyisakan sedikit 

batu, sementara itu tidak diketahui kemana perpindahan bangunan 

tersebut.  

 Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa yang dipahami 

Fahmi Basya sangat berbeda dengan apa yang di sebutkan oleh para 

mufassir. Dalam ayat yang ditafsirkan oleh Fahmi Basya penulis 

tidak menemui sama sekali rujukan yang digunakan Fahmi Basya 
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dalam menafsirkan ayat Al-Qur‟an, apakah itu dari hadis, pendapat 

sahabat atau tabi‟in dan riwayat-riwayat yang lain, ia hanya 

mengungkapkan  bukti yang ada di Lapangan lalu dihubungkan  ayat 

Al-Qur‟an. 

 Merujuk pada teori yang digunakan oleh Fāyed mengenai 

kritik tafsir infiltratif. Dalam penafsiran ad-Dakhȋl bi al-ra‟y jika 

suatu penafsiran sesuai dengan dalil syar‟i dan kaidah Bahasa Arab 

maka tafsir ini dapat diterima serta dikembangkan. Namun jika tidak 

sesuai maka penafsiran ini tidak direkomendasikan atau tertolak. 

 Maka dalam hal ini penulis melihat bahwa terdapat unsur ad-

dakhȋl bi  al-ra‟y dalam penafsiran Fahmi Basya, ditambah lagi tidak 

adanya riwayat-riwayat shahih sebagai rujukan, dan status penafsiran 

ini mardȗd (ditolak). 

 Pembuktian terhadap peninggalan sejarah tidak begitu saja 

dapat diterima, harus melakukan penelitian serta pembuktian yang 

kuat dan kemudian di uji kebenarannya. Pemahaman Fahmi Basya 

dalam ayat di atas terkait bekas-bekas peninggalan saat terjadinya 

banjir besar yang di turunkan Allah kepada Kaum Saba‟ saat itu. 

Namun dari ayat tersebut Fahmi Basya memahami secara harfiah, 

dan untuk menkontekstualisasikan dengan zaman ini ia memaknai 

buah Pahit yang disebutkan di dalam Al-Qur‟an dengan Buah Maja 

yang kemudian dinisbahkan dengan Kerajaan Majapahit. Dalam hal 

ini cenderung Fahmi Basya memaksakan terhadap pemahaman ayat 

Al-Qur‟an dengan temuannya.  
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6. Batu Penggertakan (QS.An-Naml[27]: 33) 

                           

          

“Mereka menjawab:"Kita adalah orang-orang yang memiliki 

kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam 

peperangan), dan keputusan berada ditanganmu:Maka 

pertimbangkanlah apa yang akan kamu 

perintahkan".(QS.An-Naml[27]: 33) 
 

 

a. Penafsiran Fahmi Basya 

Tempat yang dijadikan orang-orang berkumpul untuk 

menyembah matahari, disana terdapat beberapa batu balok yang 

tertancap ke tanah dengan posisi tidak teratur. Hal ini disebabkan 

jatuhnya batu dengan cara dibanting dengan keras. Lalu yang menjadi 

pertanyaan dari mana asal batu tersebut. Fahmi Basya mencoba 

menguak  misteri tersebut. Ia berkesimpulan bahwa batu tersebut 

dilempar dari udara oleh burung.  

Kata Ulul Quwwah dan Ulul ba‟sin syadȋd disini diartikan 

oleh Fahmi Basya sebagai tentara Ratu Saba‟. Menurutnya tentara 

Ratu Saba‟ bukanlah tentara yang mudah dikalahkan begitu saja 

.mereka digambarkan sebagai tentara yang kuat dan ahli penyiksa 

yang dahsyat. Sesaat ketika Ratu Saba‟ hendak menyerahkan diri 

kepada Nabi Sulaiman, ada dari kalangan tentara yang tidak mau ikut 

dan patuh terhadapnya.
51

 

 Ayat di atas dipahami Fahmi Basya bahwa yang berkata ialah 

Ratu Saba‟atau Balqis. Hal ini menegaskan bahwa tentara Ratu Saba‟ 

bukan tentara yang mudah dikalahkan. Ketika Ratu Saba‟ berserah 
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diri kepada Nabi Sulaiman masih ada diantara tentaranya enggan 

untuk menyerahkan diri. Diantara mereka ada yang lebih memilih 

bertahan dan bersujud, pada saat itulah tentara Nabi Sulaiman datang 

dengan penggertakan dengan cara membanting batu di Istana Ratu 

Saba‟, batu ini diistilahkan dengan Batu Penggertakan.
52

 

 Pelemparan batu tersebut oleh Fahmi Basya dikaitkan dengan 

surah Al-Fîl ayat 3 dan 4. 

                    

”Dan Dia mengirimkan kapada mereka burung yang 

berbondong-bondong. Yang melempari mereka dengan batu 

(berasal) dari tanah yang terbakar.”(QS.Al-Fiil [105]: 3-4) 
  

 Jadi menurut Fahmi Basya yang melempar batu ialah burung. 

Dengan demikian kita mengetahui bahwa burung itu bukan burung 

biasa, burung yang mempunyai kapasitas layaknya tentara. Dan 

burung tersebut sebagai tentara  Nabi Sulaiman. Relief burung yang 

ada di Candi Borobudur bisa menjadi bukti bahwa burung tentara 

yang pernah dimiliki Nabi Sulaiman. 

 Oleh karena itu sangat jelas bahwa Candi Borobudur adalah 

kerajan Nabi sulaiman dan Istana Ratu Boko sebagai Arsy ratu Balqis 

yang megah. Dan relief burung di Candi Borobudur menjadi bukti 

bahwa Nabi Sulaiman memiliki tentara burung. Dan batu yang berada 

di dekat Istana Ratu Boko juga bukti bahwa dulu tentara Nabi 

Sulaiman menggertak 

b. Perspektif Mufasir 

 Pembesar-pembesar kaum Saba‟ berkata: Kita adalah orang-

orang yang kuat dari segi tubuh, perlengkapan, pertolongan, 
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keberanian dan kesabaran dalam pertempuran. Mereka menyerahkan 

keputusan kepada Ratu Balqis ,untuk mengumumkan perang atau 

memilih perdamaian. Mereka mendiskusikan hal tersebut dengan 

Ratu Saba‟ karena mereka mengetahui bahwa Nabi Sulaiman 

memiliki kekuatan yang sangat besar. Ratu Balqis akhirnya lebih 

memilih berdamai daripada perang. Ratu Balqis berkata “Saya takut 

jika mereka kita perangi dan mereka menang, maka kita semua akan 

hancur.”
53

 

 Ketika Ratu Balqis menyadari  bahwa tentaranya tidak akan 

sanggup menghadapi tentara Nabi Sulaiman yang terdiri dari 

manusia, jin dan burung dia berkata: ”Kami khawatir dia dan 

tentaranya akan menyerang dan membinasakan kami. Sesungguhnya 

apabila raja-raja memasuki suatu negeri, niscaya mereka 

membiasakannya dan menjadikan penduduk di dalamnya yang mulia 

menjadi hina. Yakni mereka akan menghinakan penduduknya dengan 

cara dibunuh atau ditawan. 
54

 

c. Aspek Ad-Dakhȋl 

 Merujuk pada teori yang digunakan oleh Fāyed mengenai 

kritik tafsir infiltratif. Dalam penafsiran ad-Dakhȋl bi al-ra‟y jika 

suatu penafsiran sesuai dengan dalil syar‟i dan kaidah Bahasa Arab 

maka tafsir ini dapat diterima serta dikembangkan. Namun jika tidak 

sesuai maka penafsiran ini tidak direkomendasikan atau tertolak. 

 Dari hal ini penulis menganalis terdapat unsur ad-dakhȋl bi al-

ra‟y. Alasannya, selain usahanya mencocokkan apa yang disebutkan 

Al-Qur‟an dengan bukti yang ada di lapangan, ia juga tidak 
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menggunakan riwayat yang shahih dalam penafsirannya ini. Sehingga 

dalam analisa penulis penafsiran ini mardȗd  (ditolak). 

 Bagian dari fakta yang disebut yaitu batu penggertakan yang 

meninggalkan sisa-sisa batunya di kawasan istana Ratu Boko sama 

sekali tidak ada disebutkan dalam Al-Qur‟an, bahkan dalam riwayat-

riwayat para mufassir tidak ditemukan. Batu ini dipahami oleh Fahmi 

Basya sebagai batu yang dilempar oleh tentara Nabi Sulaiman kepada 

tentara Ratu Balqis, yang kemudian batu itu tertancap ke tanah dan 

meninggalkan bekas di kawasan Ratu Boko saat ini. 

 Dalam hal ini Fahmi Basya terkesan menambah-nambahkan 

apa yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur‟an. Ia hanya terpaku 

dengan bukti di lapangan lalu di hubungkan dengan ayat-ayat Al-

Qur‟an. Maka dari hal ini penulis melihat ia terkesan mencocok-

cocokkan antara penjelasan di dalam Al-Qur‟an dengan pendapatnya 

sendiri serta bukti lapangan yang ada. 

 Dalam ayat yang ditafsirkan oleh Fahmi Basya penulis tidak 

menemui sama sekali rujukan yang digunakan Fahmi Basya dalam 

menafsirkan ayat Al-Qur‟an, apakah itu dari hadis, pendapat sahabat 

atau tabi‟in dan riwayat-riwayat yang lain. 

 

7. Surat Nabi Sulaiman (QS.An-Naml [27]: 29-30)  

                         

              

”Berkata ia (Balqis): "Hai pembesar-pembesar, 

Sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang 

mulia. Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman dan 

Sesungguhnya (isi)nya: "Dengan menyebut nama Allah yang 
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Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”(QS.An-Naml [27]: 

29-30)  
 

a. Penafsiran Fahmi Basya 

 Setelah Nabi Sulaiman menerima berita dari burung Hud-Hud 

bahwa ia melihat suatu kerajaan yang ada di dekat kerajaan Nabi 

Sulaiman, saat itu juga Nabi Sulaiman memerintahkan burung untuk 

membawa sebuah surat. Di dalam Surah An-Naml Ayat 28 

disebutkan bahwa  saat burung Hud-Hud menjatuhkan surah di 

kerajaan Ratu Saba‟ dan kemudian burung tersebut memperhatikan 

apa yang dibicarakan Ratu Saba‟. Ekspresi burung saat 

mendengarkan  pembicaraan Ratu Saba‟ tergambar pada relief 

Borobudur. 

 Diantara hal yang menjadi ciri negeri Saba‟ ialah harus ada 

surat Nabi Sulaiman, dan di Indonesia tepatnya di dalam kolam 

Istana Ratu Boko ditemukan surat tersebut. Surat ini ditulis bukan di 

atas kertas namun ditulis di atas lempengan emas. Hal ini 

menunjukkan kekayaan Nabi Sulaiaman. Hal yang menjadi 

pertanyaan kenapa surat tersebut ditemukan di dalam kolam Ratu 

Boko. Menurut Fahmi Basya jawabannya ialah bahwa setelah 

menerima surat itu ia berniat menyerahkan kepada Nabi Sulaiman, 

untuk menyerahkan kepada Sulaiman ia mandi terlebih dahulu, ketika 

ia mandi ia lupa kalau surat itu jatuh di dalam kolam.
55

 

 

b. Perspektif Mufasir 

  Setelah Ratu Balqis membawa surat Nabi Sulaiman yang 

dicampakkan oleh burung Hud-Hud, ia mengumpulkan pemuka 

kaumnya untuk mengadakan persidangan. Dalam persidangan  
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tersebut  Ratu Balqis menyampaikan isi surat tersebut dan meminta 

pertimbangan  kepada pemuka yang hadir” Wahai pemimpin kaumku 

bahwasanya aku menerima surat  yang mulia yang dikirimkan oleh 

orang yang mulia pula.” Dalam ayat ini disebutkan juga bahwa surat 

yang dikirimkan Nabi Sulaiman kepada ratu Balqis itu disebut 

“Kitȃbun Karȋm” (Surat yang Berharga).
56

 Biasanya perkataan  karȋm 

disandingkan dengan perkataan Al-Qur‟an, hal ini menunjukkan 

bahwa surat nabi Sulaiman begitu mulia dan berharga karena: 

1) Surat itu ditulis dalam bahasa yang baik dan memakai stempel 

2) Surat itu berasal dari Sulaiman, sebagai seorang raja dan Nabi 

3) Dimulai dengan “Bismillȃhirrahmȃnirahȋm” 

Menurut suatu riwayat: Surat ini adalah surat yang pertama 

kali dimulai dengan bismillah. Adapun diantara keistimewaan 

surat Nabi Sulaiman  yaitu: 

a) Surat ini disampaikan burung Hud-Hud  dalam waktu 

yang singkat kepada Ratu Balqis. 

b) Kesanggupan burung Hud-Hud menerima pesan 

menangkap pembicaraan dalam perundingan Ratu Balqis 

dengan pembesarnya. 

c) Surat itu dapat dimengerti dan dipahami oleh rakyatnya. 

d) Para pemuka dari utusan Ratu Balqis dapat menyuarakan 

suara mereka dengan bebas. 

Ratu Balqis membacakan surat tersebut dihadapan para 

pembesar kaumnya, isi surat tersebut sangat fasih dan singkat, 

kefasihan mencakup tiga perkara. Pertama, bismillah yang 

menunjukkan keberadaan Allah Swt, keesaan-Nya, kekuasaan-Nya 

dan rahmat-Nya. Kedua, larangan kesombongan yang bisa 
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menghalangi sampainya kebenaran kepada diri dan larangan 

mengikuti hawa nafsu. Ketiga, perintah untuk berserah diri (Islam) 

yang padanya terdapat semua keutamaan atau perintah untuk 

mengikuti dan menasehati perintah Nabi Sulaiman.
57

Para ulama 

berkata,“Orang yang pertama kali menulis Bismillȃhirrahmȃnirrahȋm 

ialah Nabi Sulaiman as.
58

 

Surat yang ditulis Nabi Sulaiman sebagai ajakan untuk 

mentaati Allah, surat itu ditulis dengan nama Allah, bahkan untuk 

menulisnya membutuhkan perenungan secara seksama.
59

 

 

c. Aspek Ad-Dakhȋl 

 Merujuk pada teori yang digunakan oleh Fāyed mengenai 

kritik tafsir infiltratif. Dalam penafsiran ad-Dakhȋl bi al-ra‟y jika 

suatu penafsiran sesuai dengan dalil syar‟i dan kaidah Bahasa Arab 

maka tafsir ini dapat diterima serta dikembangkan. Namun jika tidak 

sesuai maka penafsiran ini tidak direkomendasikan atau tertolak. 

 Maka dalam hal ini penulis menganalisa adanya unsur ad-

dakhȋl bi al-ra‟y Fahmi Basya hanya menggunakan logikanya sendiri 

dalam memahami ayat tanpa merujuk riwayat-riwayat shahih yang 

ada. Dan penafsirannya ini berstatus mardȗd  (ditolak). 

Redaksi dalam penafsiran Fahmi Basya yang menyebutkan 

bahwa surat Nabi Sulaiman ditulis di atas lempengan emas, dan surat 

yang ditemukan di dalam kolam pemandian Ratu Boko tidak 

ditemukan dalam penjelasan tafsir, juga tidak terdapat riwayat-

riwayat lain yang menceritakan hal tersebut. 
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Dalam ayat yang ditafsirkan oleh Fahmi Basya penulis tidak 

menemui sama sekali rujukan yang digunakan Fahmi Basya dalam 

menafsirkan ayat Al-Qur‟an, apakah itu dari hadis, pendapat sahabat 

atau tabi‟in dan riwayat-riwayat yang lain 

 

B. Analisa Ad-Dakhȋl dalam buku Borobudur dan 

Peninggalan Nabi Sulaiman  

Salah satu pendekatan untuk membuktikan kebenaran sejarah 

ialah pendekatan arkeologis dan kepurbakalaan. Dapat dikatakan 

bahwa sangat jarang sekali orang yang mendalami dunia 

kepurbakalaan yang menggunakan rujukan Al-Qur‟an. Namun dari 

sisi lain Fahmi Basya mencoba untuk memahami Al-Qur‟an dengan 

pendekatan kepurbakalaan dan matematika (sains Islam). Sehingga 

dengan usahanya itu ia mengeluarkan teori baru dengan mengkaitkan 

kisah negeri Saba‟ dengan Candi Borobudur. 

Menurut Fahmi Basya ia menyangkal anggapan orang yang 

mengatakan Candi Borobudur dibangun pada masa Dinasti 

Syailendra tidak tepat karena sejauh ini Borobudur belum pernah 

diuji carbon dating .
60

 bisa jadi umur Borobudur meleset dengan 

sejarah yang kita ketahui selama ini. Dari beberapa hal itu Fahmi 

Basya beserta lembaganya melakukan penelitian sehingga 

menghasilkan sebuah pemahaman bahwa Indonesia adalah negeri 

Saba‟ dan Borobudur adalah kerajaan Nabi Sulaiman, ia melakukan 

itu dengan pendekatan kepurbakalaan dan arkeologis sistematis. 

Penelitian yang dilakukan Fahmi Basya selama 33 tahun itu 

membuat banyak orang terkagum, sebab selain melakukan penelitian 
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Fahmi Basya juga menyodorkan fakta berdasarkan perkataan Al-

Qur‟an.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Fahmi Basya 

bahkan membuat skema perbandingan antara Indonesia dan negeri 

Yaman, yang mana hasil pembuktiannya itu 14-0 untuk Indonesia, 

dari hal ini menunjukkan bahwa bukti Negeri Saba‟ di Yaman kurang 

memadai, justru bukti yang ditemukan banyak di Indonesia.
61

 

Penulis melihat bahwa Fahmi Basya memaksakan sejarah atas 

teori yang hendak ia buat, bahkan dalam penelitian ini ia tidak 

melibatkan ahli sejarah. Dalam hal arkeologipun Fahmi Basya belum 

kompeten karena ia tidak memiliki latar belakang arkeologi. 

Contohnya seperti bukti arkeologis yang ia temukan yaitu surat Nabi 

Sulaiman yang ditemukan di komplek pemandian Istana Ratu Boko 

yang ditulis di atas lempengan emas yang isinya 

“Bismillahirrahmanirrahim”. 

Maka jika dilihat dari hal di atas Fahmi Basya dalam meneliti 

fakta sejarah tidak menggunakan ilmu yang mapan, namun terkesan 

hanya cocokologi, dengan mencocokkan fakta lapangan dengan fakta 

Al-Qur‟an tanpa mengkaji aspek lainnya. Penafsiran Fahmi Basya 

jika dibenturkan dengan para mufasir juga terkesan memaksakan ayat 

Al-Qur‟an. Dari segi penafsiran, Fahmi Basya ketika menafsirkan 

ayat-ayat kisah negeri Saba‟ belum memenuhi kaidah-kaidah 

penafsiran sehingga belum dapat diterima. 

Dari hal diatas penulis melihat sangat jelas unsur al-dakhīl, 

Fahmi Basya mengungkap misteri negeri Saba‟ dengan pendekatan 
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kepurbakalaan (Arkeologis) dan bukti tersebut didasarkan pada 

perkataan Al-Qur‟an. Dalam hal ini Al-Qur‟an memberi informasi 

mengenai negeri Saba‟ sedangkan Fahmi Basya membuktikannya 

berdasarkan fakta lapangan. Hal ini ia lakukan tanpa mengkaji aspek-

aspek lainnya.  

Jika dibenturkan dengan pendapat mufasir terkesan Fahmi 

Basya memaksakan pendapatnya terhadap ayat Al-Qur‟an. Penulis 

menilai hal ini termasuk kedalam penyimpangan terhadap penafsiran 

Al-Qur‟an (ad-dakhȋl), unsur ad-dakhȋl bi al-ra‟y sangat jelas terlihat 

disini, menafsirkan Al-Qur‟an berdasarkan kehendak atau 

pemahaman sendiri serta melakukan “cocokologi”. Kategori ad-

dakhȋl dalam pembahasan disini tergolong pada tafsir mardûd yaitu 

tafsir yang tidak dapat diterima, karena ia hanya menggunakan 

rasionalitas nya sendiri tanpa merujuk terhadap penafsiran ulama-

ulama terdahulu. Maka dari 7 ayat dengan tema-tema di dalam 

bukunya (Nama Saba‟, Hutan Saba‟, Tempat bersujud kepada 

matahari, Bangunan „Arsy di Lembah Semut, Sidrin Qolil, Batu 

Penggertakan dan Surah Nabi Sulaiman) penulis menganalisa semua 

penafsiran yang dilakukan Fahmi Basya tergolong kategori ad-dakhȋl 

bi al-ra‟y dan kualitas penafsirannya mardȗd (ditolak). 

Penafsiran bi al-ra‟yi  dikategorikan keliru dan tertolak dilihat 

dari dua faktor berikut: 

1. Memaksakan pemahaman atau keyakinan yang dianut 

mufassir dan berusaha menjustifikasikannya terhadap lafadz 

Al-Qur‟an. 

2. Berusaha menafsirkan Al-Qur‟an secara bahasa tanpa 

memperhatikan faktor lain, sebagaimana yang 
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diklasifikasikan Ibrahim Khalifah yang telah disebukan pada 

bab sebelumnya. 

 

TABEL PENAFSIRAN FAHMI BASYA SECARA UMUM 

N

o 

Tema/ Ayat Tafsir Fahmi Basya Status Ad-

Dakhȋl 

1. Nama Saba' 

QS.An-Naml 

[27]:22) 

Fahmi Basya menafsirkan 

tentang Nama Saba‟  

sebagai tempat berkumpul 

atau tempat bertemu, 

berdasarkan ciri-ciri yang 

ada ia menyatakan bahwa 

tempat yang dinamai 

Saba‟ itu ada di Indonesia. 

Status dari 

penafsiran ini 

yaitu mardȗd  

(ditolak).   

2. Hutan Saba‟ 

QS.Saba‟ [34]: 

15) 

Fahmi Basya menyebutkan 

bahwa hutan Saba‟ yang 

disebut dalam Al-Qur‟an 

ialah Wanasaba atau  

Wonosobo, salah satu 

daerah di Jawa Tengah, 

merujuk pada Kamus Jawa 

Kawi. 

Status dari 

penafsiran ini 

yaitu mardȗd  

(ditolak).   

3. Tempat bersujud 

kepada matahari 

(QS.An-

Naml[27]: 24) 

Menurut Fahmi Basya ada 

sebuah batu yang terletak 

di Istana Ratu Boko, dan 

batu itulah dijadikan 

sebagai tempat sujud yang 

mengarah ke Matahari 

Status dari 

penafsiran ini 

yaitu mardȗd  

(ditolak).   
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yang digunakan sebagai 

ibadah. 

 

4. Bangunan „Arsy 

 Di Lembah 

Semut (QS.An-

Naml[27]: 40) 

„Arsy menurut Fahmi 

Basya dimanifestasikan 

sebagai bentuk bangunan, 

atau disebut sebagai 

singgasana Ratu Boko, 

terdapatnya bukti bahwa 

berpindahnya „Arsy Saba‟ 

/ Singgasana Ratu Boko ke 

bagian Aruphadhatu 

Borobudur . 

Status dari 

penafsiran ini 

yaitu mardȗd  

(ditolak) 

5. Sidrin Qolil,  

(QS. Saba‟ [34] 

:16) 

Sidrin Qolil diartikan oleh 

Fahmi Basya sebagai 

bangunan yang tertinggal 

sedikit di area Istana Ratu 

Boko. Berbeda dengan 

maksud yang disebutkan 

dalam bebrapa tafsir 

bahwa sidrin itu adalah 

nama pohon. 

Status dari 

penafsiran ini 

yaitu mardȗd  

(ditolak) 

6. Batu 

Penggertakan 

(QS.An-Naml 

[27]: 33) 

Batu Penggertakan ini 

menurut Fahmi Basya 

terletak di area istana Ratu 

Boko, yang tertancap ke 

tanah, hal itu disebabkan 

karena jatuhnya batu 

Status dari 

penafsiran ini 

yaitu mardȗd  

(ditolak) 
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dengan cara dibanting 

dengan keras, menurut 

Fahmi Basya batu tersebut 

dilempar oleh burung. 

7. Surat Nabi 

Sulaiman 

(QS.An-Naml 

[27]: 29-30 

Diantara ciri-ciri negeri 

Saba‟ yang disebutkan 

oleh Fahmi Basya ialah 

adanya surat Nabi 

Sulaiman yang bertuliskan 

“Bismillȃhirrahmȃnirahȋm

”, surat tersebut ditulis di 

atas lempengan emas dan 

ditemukan di kolam 

pemandian Ratu Boko. 

Alasannya ialah setelah 

Ratu Saba‟ menerima surat 

ia hendak menyerahkan 

kepada Nabi Sulaiman ia 

mandi terlebih dahulu, 

ketika ia mandi ia lupa 

kalau surat itu jatuh ke 

dalam kolam. 

Status dari 

penafsiran ini 

yaitu mardȗd  

(ditolak) 

Sumber : Diolah dari berbagai sumber dan referensi 

 

 Dari tujuh ayat yang telah dianalisis di atas penulis 

menyimpulkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Fahmi Basya 

mengandung unsur Ad-Dakhȋl bi al-ra‟y. Adapun status dari 
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penafsiran tersebut semuanya mardȗd  (ditolak).  Ada beberapa hal 

yang mendasari kesimpulan tersebut, diantaranya: 

1. Tidak ditemukannya rujukan shahih yang dijadikan penguat 

dalam tafsirnya. Namun yang ada hanya pendapat/ ra‟y Fahmi 

Basya sendiri dengan menggunakan fakta lapangan sebagai 

dasar dalam penafsirannya. 

2. Memaksakan penafsiran terhadap ayat Al-Qur‟an, diantaranya 

ditemukan teori bilangan, teori fisika dalam menjabarkan 

penafsiran Al-Qur‟an, dan terjadang juga mencocokkannya 

dengan fakta lapangan. 

3. Hanya menafsirkan konteks ayat secara bahasa saja, tidak 

lebih mendetail 

4. Kurang terpenuhinya syarat-syarat ijtihad dalam menafsirkan 

Al-Qur‟an oleh Fahmi Basya. Penafsiran dapat diterima jika 

memenuhi syarat-syarat akademik dalam penafsiran. Manna‟ 

Qattan menjelaskan ada sembillan syarat bagi mufassir jika 

hendak menafsirkan Al-Qur‟an, yaitu: a) mempunyai akidah 

yang benar (Sihhah I‟tiqad), b) tidak mengikuti hawa nafsu 

(tajarrud „an al-hawaa), c) memulai dengan metode 

penafsiran Al-Qur‟an dengan Al-Qur‟an, d) atau dengan 

sunnah, e) atau dengan pendapat para sahabat, f) atau 

mayoritas tabi‟in sebagaimana yang banyak dirujuk oleh 

ulama tafsir, g) bahasa dan gramatika Arab, h) dasar-dasar 

ilmu yang terkait langsung dengan Al-Qur‟an seperti dasar 

ketauhidan (ushuluddin), ushȗl fiqh, ushȗl tafsîr, i) 

mempunyai pemahaman yang mendalam.
62
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5. Mengabaikan riwayat yang shahih dan mengabaikan makna 

zhahir ayat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman Fahmi 

Basya tentang  negeri Saba’ yang dikaitkan dengan Candi Borobudur 

sebagai kerajaan Nabi Sulaiman dan Indonesia negeri Saba’ maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari penafsiran yang dilakukan Fahmi Basya, penulis menilai 

bahwa terdapatnya kekeliruan terhadap penafsiran Al-Qur’an 

(ad-dakhȋl) yang harus diteliti lagi keotentikan penafsirannya. 

Adapun bentuk penafsirannya dalam hal ini yaitu  ad-dakhȋl 

bi al- ra’y. Fahmi Basya menganggap hasil penelitiannya 

adalah keputusan final dan menganggap apa yang 

disampaikan mufassir hanya hasil rekaan semata. Ia juga 

terlihat menafsirkan Al-Qur’an dengan kehendak sendiri serta 

dia anggap baik dengan ukuran pribadinya.  

2. Memandang kepada status ad-dakhȋl, maka tujuh ayat yang 

telah dianalisa  tergolong pada tafsir  mardûd yang tidak dapat 

diterima karena dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an hanya 

menggunakan nalar sendiri tanpa merujuk pada riwayat 

shahih yang lain, sedangkan dalam menetapkan sumber 

autentik penafsiran harus menggunakan aspek-aspek 

penafsiran dengan Al-Qur’an, hadis, pendapat sahabat dan 

tabi’in,  sesuai dengan kaidah bahasa Arab, dan ijtihad/ ra’y. 

Dalam hal ini Fahmi Basya hanya menggunakan ra’y  tanpa 

memperkuat penafsirannya dengan sumber yang lain. Analisis 
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ini didasarkan pada teori yang digunakan oleh Fāyed 

mengenai kritik tafsir infiltratif, dalam penafsiran ad-Dakhȋl 

bi al-ra’y jika suatu penafsiran sesuai dengan dalil syar’i dan 

kaidah Bahasa Arab maka tafsir ini dapat diterima serta 

dikembangkan. Namun jika tidak sesuai maka penafsiran ini 

tidak direkomendasikan atau tertolak. 

 

B. Saran 

 Dalam penelitian ini penulis melihat masih ada kekurangan 

yang terdapat dalam penafsiran Fahmi Basya, namun dari hal itu 

tulisannya perlu diapresiasi karena ia telah mengerahkan tenaga dan 

fikirannya untuk mengeluarkan hasil penelitian yang baru dikalangan 

banyak orang. Namun hal ini dapat dijadikan tambahan wawasan dan 

ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Penulis dalam hal ini berharap 

adanya penelitian yang lebih mendalam terkait tema yang sama  baik 

terkait dengan sejarah, penelitian arkeologis dan kepurbakalaan 

terhadap Candi Borobudur dan relief-reliefnya apakah Candi 

Borobudur bernuansa Islam atau bernuansa Budha. 
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