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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 
 

A. Lingkupan Arab Saudi 

Arab Saudi merupakan negara yang begitu populer di kalangan umat Islam di seluruh 

penjuru dunia. Di sinilah awal perkembangan agama Islam. Menyinari kehidupan penduduk 

Arab yang kala itu masih jahiliyah, menuju negeri yang berlimpah keberkahan. Di sinilah 

ibadah haji dan umrah dilaksanakan. Nah, bagi mitra haji dan umrah yang hendak bepergian 

ke Arab Saudi, tak ada salahnya jika kita memperhatikan budaya yang ada dan berlaku di 

sana.  

Sosial budaya di arab saudi 

 

 

 

Peta Arab Saudi 

 

Dalam batas-batas tertentu, pertemuan antara dunia luar dengan Indonesia lebih berbentuk 

persaingan, konflik, dan perselisihan daripada saling mengerti, bersahabat, dan kerja sama. 

Demikian juga antara dunia Arab dengan Indonesia. Bagi kebanyakana orang Indonesia, 

`Arab` selalu dihubungkan dengan kekayaan, kekerasan, kasar, dan pemarah. Bagi orang 

Arab, `Indonesia` selalu dikaitkan dengan kelebihan penduduk, kemiskinan, TKW/TKI dan 

`nriman`. Pada kedua belah pihak ada prasangka, ketidaktahuan, dan salah informasi. Dan 

lalu, sebagaimana dunia makin menjadi sempit karena kemajuan komunikasi, ditambah lagi 

http://www.cheriatour.com/
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adanya usaha saling memperhatikan yang lebih besar, kontak antara Indonesia dan Arab 

menjadi semakin berkembang di segala lini kehidupan.  

Atas dasar kenyataan di atas, maka bagi setiap orang yang ingin berinteraksi dengan 

komunitas bangsa lain dalam percaturan global, termasuk dalam rangka tujuan melaksanakan 

ibadah haji ke tanah suci Makkah, penting untuk memperhatikan hal-hal berikut, antara lain:  

   Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa mayor di dunia yang dituturkan oleh lebih 

dari 200 juta jiwa dan digunakan secara resmi di lebih dari 22 negara. Secara umum bahasa 

Arab memiliki dua varietas, pertama bahasa Arab Fusha (bahasa Arab standar/baku) dan 

kedua bahasa Arab `Amiyyah (bahasa Arab pasaran). Varietas yang pertama umumnya 

digunakan dalam komunikasi resmi seperti dalam sekolah, kantor, seminar, dilpomatik, 

berita, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen resmi dan sebagainya. Sedangkan varietas 

kedua, sering digunakan untuk keperluan komunikasi atau percakapan sehari-hari oleh warga 

kebanyakan dari segala kalangan baik yang terpelajar maupun yang buta huruf.  Komunikasi 

bisa berbentuk verbal maupun non-verbal. Porsi komunikasi non-verbal berkisar antara 60 

persen (dalam budaya Barat) hingga 90 persen (dalam budaya Timur) dari keseluruhan 

komunikasi. Komunikasi verbal digunakan untuk menyampaikan gagasan, informasi atau 

pengetahuan, sedangkan komunikasi non-verbal digunakan untuk mengungkapkan perasaan. 

Fakta, peristiwa, ciri-ciri sesuatu lebih mudah kita ungkapkan lewat kata-kata, tetapi emosi 

seperti rasa sayang, rasa kagum, keterpesonaan, rasa jengkel, rasa benci, atau bahkan 

kemarahan seseorang tidak jarang diungkapkan lewat isyarat tangan, sentuhan, postur tubuh, 

nada suara, pandangan mata, ekspresi wajah tertentu, jarak berbicara, penggunaan waktu, 

peggunaan benda tertentu (busana, interior rumah, kendaraan, perhiasan, jam tangan, dasi, 

dsb.), bau-bauan dsb. Sepengetahuan saya, pola komunikasi orang Arab pada umumnya 

termasuk salah type komunikasi yang amat ekspressif yang memadukan antara bahasa verbal 

dengan non-verbal sekaligus, seperti dengan mimik, gesture, dan pendukung non-verbal 

lainnya guna mayakinkan lawan bicaranya.  

Meskipun warga Arab Saudi umumnya beragama Islam (mungkin 100%), ini tidak 

berarti bahwa cara dan etika mereka dalam berkomunikasi selalu santun seperti diajarkan Al-

quran dan Sunnah. Sebagian dari cara mereka berkomunikasi bersifat kultural semata-mata. 

Ini penting dipahami oleh orang-orang yang akan berziarah/berkunjung ke Arab Saudi baik 

untuk menunaikan ibadah umrah dan haji, apalagi untuk bekerja sebagai diplomat, pebisnis, 

pegawai, teknisi, perawat, TKI atau TKW untuk mengatasi mis-komunikasi 

(kesalahpahaman) dan konflik yang mungkin akan mereka/kita alami ketika berhubungan 

dengan orang Arab, karena bagaimanapun mereka akan lebih banyak berkomunikasi dengan 



warga pribumi. Gaya komunikasi orang Arab, seperti gaya komunikasi orang-orang Timur 

Tengah umumnya, bebeda dengan pembicara orang-orang Barat (Amerika atau Jerman) yang 

berbicara langsung dan lugas. Dengan kata lain, orang Arab masih tidak berbicara apa 

adanya, masih kurang jelas dan kurang langsung. Umumnya orang Arab suka berbicara 

berlebihan dan banyak basi-basi (mujamalah). Misalnya, bila seorang Saudi bertemu 

temannya, maka untuk sekedar tanya kabar, tak cukup sekali dengan satu ungkapan, tapi 

berkali-kali. Disamping itu bila seorang Saudi mengatakan tepat seperti yang ia maksudkan 

tanpa pernyataan yang diharapkan, orang Saudi lainnya masih mengira yang dimaksudkannya 

adalah kebalikannya. Kata sederhana `La` (dalam bahasa Arab `Tidak`) yang diucapkan tamu 

tidaklah cukup untuk menjawab permohonan pribumi agar tamu menambah makan dan 

minum. Agar pribumi yakin bahwa tamunya memang betul-betul sudah kenyang, tamu itu 

harus mengulangi `La` beberapa kali, ditambah dengan sumpah seperti `Demi Allah` 

(`Wallah`).    

Masih banyak isyarat non-verbal khas Arab lainnya yang berbeda makna dengan 

isyarat non-verbal ala Indonesia. Misalnya, sebagai pengganti kata-kata, `Tunggu sebentar!` 

atau `Sabar dong!` ketika dipanggil atau sedang menyeberangi jalan (sementara kendaraan 

datang mendekat), orang Arab akan menguncupkan semua jari-jari tangannya dengan ujung-

ujungnya menghadap ke atas. Ketika bertemu dengan kawan akrab, mereka terbiasa saling 

merangkul seraya mencium pipi mitranya dengan bibir. Ini suatu perilaku yang dianggap 

nyeleneh oleh orang lain umumnya, bahkan mungkin juga oleh orang Indonesia. Orang lain 

yang tidak memahami budaya Arab akan menganggap perilaku tersebut sebagai perilaku 

homoseksual. Walhasil, jika kita bersama orang Arab, kita harus tahan berdekatan dengan 

mereka. Bila kita menjauh, orang Arab boleh jadi akan tersinggung karena Anda menyangka 

bahwa kehadiran fisiknya menjijikkan atau kita dianggap orang yang dingin dan tidak 

berperasaan. Begitu lazimnya orang Arab saling berdekatan dan bersentuhan sehingga 

senggol menyenggol itu hal biasa di mana pun di Arab Saudi yang tidak perlu mereka iringi 

dengan permintaan maaf.  

   Sejak kanak-kanak orang Arab dianjurkan untuk mengekspresikan perasaan mereka 

apa adanya, misalnya dengan menangis atau berteriak. Orang Arab terbiasa bersuara keras 

untuk mengekspresikan kekuatan dan ketulusan, apalagi kepada orang yang mereka sukai. 

Bagi orang Arab, suara lemah dianggap sebagai kelemahan atau tipu daya. Tetapi suara keras 

mereka boleh jadi ditafsirkan sebagai kemarahan oleh orang yang tidak terbiasa mendengar 

suara keras mereka. Maka pasti akan banyak yang mengira, kalau bicaranya seperti marah 

ketika seorang pegawai Arab misalnya, sedang memeriksa paspor, iqamah, dsb. Saya 



menduga banyak TKI/TKW di Arab Saudi yang belum memiliki pemahaman memadai 

tentang bahasa Arab boleh jadi mengidentikkan suara majikan mereka yang keras itu dengan 

kemarahan, meskipun majikan itu sesungguhnya tidak sedang marah. Sebaliknya, senyuman 

wanita kita (termasuk TKW) kepada orang Arab/majikan pria mereka yang mereka 

maksudkan sebagai keramahtamahan atau kesopanan, boleh jadi dianggap sebuah `godaan` 

oleh majikan pria mereka. Kesalahpahaman antarbudaya semacam ini, bisa tidak terhindarkan 

meskipun majikan dan TKW sama-sama Muslim. Mungkinkah problem TKW di Arab Saudi 

seputar terjadinya pelecehan seksual sebagaimana sering kita baca atau dengar, seperti kasus; 

`majikan Arab memerkosa atau menghamili TKW` dsb berkaitan dengan kesalahpahaman 

antarbudaya ini? Bisa jadi. Budaya/tradisi Arab mementingkan keramahtamahan terhadap 

tamu, kemurahan hati, keberanian, kehormatan, dan harga-diri. Nilai kehormatan orang Arab 

terutama melekat pada anggota keluarganya, khususnya wanita, yang tidak boleh diganggu 

orang luar. Di Arab Saudi wanita adalah properti domestik. Di Saudi, adalah hal yang lazim 

jika seorang pria tidak pernah mengenal atau bahkan sekadar melihat wajah istri atau anak 

perempuan dari sahabatnya, meskipun mereka telah lama bersahabat dan sering saling 

mengunjungi. Juga tidak lazim bagi seorang pria untuk memberi bingkisan kepada istri 

sahabat prianya itu atau anak perempuannya yang sudah dewasa. Karena itu saran saya, tak 

usahlah kita coba-coba sok ramah, berlama-lama memandang, apalagi menggoda atau 

mengganggu.  

   Aturan/rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di Arab Saudi berbeda 180º dengan 

aturan yang berlaku di negara kita. Di Indonesia, setiap pengguna jalan umum baik kendaraan 

pribadi maupun kendaraan/angkutan umum semua wajib berada di jalur kiri jalan (dan letak 

roda kemudi mobil berada di bagian kanan). Demikian pula waktu menaikkan atau 

menurunkan penumpang semua berada di jalur kiri. Karena itu penumpang di Indonesia jika 

ingin turun dari kendaraan umum, biasanya mereka bilang `Kiri Pak Sopir !`. Hal ini berbeda 

sama sekali dengan apa yang berlaku di Arab Saudi, semua pengguna jalan termasuk waktu 

menaikkan maupun menurunkan penumpang berada di jalur sebelah kanan jalan. Demikian 

pula waktu menaikkan maupun menurunkan penumpang, mereka wajib menepi ke sebelah 

kanan jalan. Apa jadinya jika tradisi lalu-lintas di negeri sendiri ini tetap `kita pertahankan 

dan kita bawa` saat kita berada di Arab Saudi? Sebuah features yang dimuat di sebuah surat 

kabar Arab Saudi (1999) pernah penulis baca: `Tingginya frekwensi kecelakaan lalu-lintas 

yang menimpa sopir pemula asal Indonesia, diduga karena perbedaan rambu-rambu lalu-

lintas yang berlaku di Arab Saudi. Sementara kecelakaan yang menimpa warga pribumi 

Saudi, umumnya menimpa remaja usia 15-25 tahun disebabkan ugal-ugalan`. Ada kesan, 



pandangan orang Saudi terhadap warga negara Indonesia agak `stereotif`. Diantara bangsa-

bangsa yang datang berkunjung ke Saudi Arabia apapun motif dan tujuannya, orang-orang 

asal Indonesia termasuk yang paling mudah diidentifikasi, baik dari segi fisik (sebagaimana 

umumnya orang Asia Tenggara, orang Indonesia termasuk kelompok bangsa yang berfisik 

tidak tinggi dan tidak besar), segi pakaian maupun cara berjalan. Mungkin karena begitu 

banyaknya saudara-saudara kita yang muqim di Saudi baik sebagai TKI maupun TKW, maka 

kesan pukul rata (generalisasi) itu tidak jarang menimpa saudara kita jama`ah haji. Karena itu 

tidak usah dimasukkan di dalam hati jika suatu ketika ada di antara kita yang `disangka 

TKI/TKW` dan merasa kurang `dihargai` sebagai tamu Allah oleh orang Saudi ketika kita 

sedang di Arab Saudi, terutama di saat kita berjalan-jalan tanpa kostum atau identitas jama`ah 

haji.  

Bagi orang Saudi, rumah betul-betul menjadi bagian privacy yang tak semua orang 

bisa mengakses ke dalam dengan mudahnya, sebagaimana kebiasaan kita di Indonesia. 

Desain rumah yang umumnya `hanya` berbentuk segi empat bertingkat seolah-olah 

menggambarkan bangunan sebuah benteng yang sulit ditembus. Faktanya memang benar, 

setiap rumah selalu ditutup dengan pagar tembok tinggi, dengan pintu gerbang bisa berlapis-

lapis. Apa yang ada di balik tembok adalah sebuah privacy yang tidak boleh dikonsumsi oleh 

publik. Karena itu saya menyarankan untuk tidak tengak-tengok atau tolah-toleh mengamati 

pintu di depan rumah orang Saudi atau sekedar melihat-lihat bangunan bagian atas. Sebab, 

umumnya mereka sangat tidak respek dengan perilaku seperti ini, bisa jadi mereka mengira 

kalau orang itu adalah `harami` alias `maling` atau penculik yang sedang mengintai mangsa.  

Tak lama setelah saya muqim di Mekkah, suatu sore saya berjalan-jalan di kawasan 

pertokoan di Mekkah dengan seorang kawan laki-laki dari Indonesia (asal Gondanglegi - 

Malang). Sebagaimana kebiasaan di Indonesia saya dan kawan saya berjalan bergandeng 

tangan sambil melihat-lihat barang yang ada di sepanjang pertokoan tersebut. Begitu 

melintasi salah satu toko yang dijaga oleh orang Arab, tiba-tiba kami ditegur si penjaga toko: 

`Isy fak inta ya walad !...inta luthy walla eh,....haza aib, ya walad...` (apa yang kau lakukan 

itu, nak...kamu homo apa bagaimana? Itu aib..). Wah...saya baru tahu, ternyata bergandengan 

tangan dengan sesama jenis di Saudi itu termasuk `aib` menurut mereka, sebab bisa dianggap 

sebagai pasangan homo, tetapi jika yang bergandengan tangan itu berlainan jenis 

(sebagaimana yang pernah saya lihat) ternyata biasa-biasa saja, sebab `diduga` itu pasangan 

suami istri.  

Busana orang Saudi hampir semua sama. Mereka semua memakai pakaian putih yang 

biasa disebut `tsaub` dengan sorban motif kotak-kotak kecil berwarna putih-merah plus diikat 



dengan `igal` di kepala. Performance orang Saudi yang demikian wibawa seringkali membuat 

orang-orang Indonesia yang baru melihat atau mengenalnya menjadi ciut nyali, minder, 

kurang percaya diri bahkan tak jarang yang menjadi takut, sehingga menimbulkan adanya 

semacam jarak pemisah yang membatasi dalam pergaulan. Akibat berikutnya yang biasanya 

menimpa adalah adanya perasaan rendah diri di dalam perasaan orang-orang Indonesia ketika 

berhadap-hadapan dengan orang Saudi. Hal semacam ini seharusnya tidak perlu terjadi, 

mengingat tak ada yang membedakan antara Arab maupun bukan Arab, kecuali hanya 

taqwanya. Saya menduga, kultur Jawa yang melekat kuat mengiternalisasi di dalam pribadi 

orang-orang kita kebanyakan, yang biasanya terkenal sebagai orang yang nriman, ngalah, dan 

rendah hati memberi andil yang kuat terhadap munculnya perasaan rendah diri di hadapan 

bangsa lain seperti ini. Dalam kasus-kasus tertentu kelemahan seperti ini justru 

`dimanfaatkan` oleh oknum orang Saudi untuk mem-pressure, menganiaya bahkan 

memperbudak saudara-saudara kita di Saudi. Idealnya kita tetap harus merasa berdiri sama 

tinggi dan duduk sama rendah, dengan tetap menjunjung tinggi etika pergaulan global yang 

egaliter dan jauh dari sifat arogan.  Sesungguhnya di berbagai tempat-tempat pelaksanaan 

ibadah haji (seperti di Mina, Arafah apalagi di Haram) telah dipasang tulisan larangan keras 

mengambil foto. Namun umumnya, para jama`ah haji lebih-lebih saudara-saudara kita 

jama`ah Haji asal Indonesia, selalu berusaha dengan cara mencuri-curi mengabadikan 

momentum-momentum tersebut dengan camera dgtl, handycam, HP maupun foto. Alasan 

pelarangan tersebut, tak lain karena hal-hal semacam itu sangat berpotensi mengurangi 

keikhlasan di dalam melakukan ibadah haji. Oleh karenanya, menjadi tugas kita bersama 

untuk menanamkan pemahaman bagi saudara-saudara kita jama`ah calon hati, agar hati betul-

betul harus terjaga, agar semua itu tidak menjerumuskannya ke dalam perilaku `riya``. 

Alhasil, aspek pengenalan dan pemahaman terhadap budaya masyarakat Arab Saudi yang 

sesungguhnya tidak terkait langsung dengan rukun dan wajib haji merupakan elemen penting 

yang menjadi pendukung terlaksananya kesempurnaan ibadah haji. Semakin kita memahami 

budaya/tradisi masyarakat Arab tempat kita bertamu ke `baitullah` idealnya akan semakin 

berpengaruh terhadap kenyamanan, ketenangan dan akhirnya kekhusu`an ritual haji kita yang 

berujung pada tercapainya haji mabrur. Amin. Wallahu Waliyyuttaufiq.  

Sumber::https://mihrabqolbi.com/artikel/read/0/21/mengenal-sekilas-budayatradisi-

masyarakat-arab 
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2. Agama dan Budaya Masyarakat Timur Tengah  

            Kawasan Timur Tengah, atau bila dibaca dalam ungkapan yang lebih tepat, kawasan 

Asia Barat dan Afrika Utara adalah sebuah kawasan yang sangat strategis, tidak saja dilihat 

dari sudut pandang Geopolitik tapi juga dari sudut pandang agama dan peradaban. Timur 

Tengan, tulis G.M. Wickens, “sudah sejak masa lampau yang sangat jauh merupakan sumber 

pokok dari semua peradaban, dan kepadanya kita berhutang budi sebagai penemuan-

penemuan fundamental yang demikian itu....”. Sebutan Timur Tengah rupanya diciptakan 

oleh sejarawan Angkatan Laut Amerika Serikat A.T. Mahan sekitar tahun 1900 sebagai 

bagian dari analisis strategisnya tentang kawasan itu dan kawasan Asia Timur. Tiga agama 

monoteistik yang berasal dari “kantor spiritual” Nabi Ibrahim AS juga bermula di kawasan 

tempat bertemunya tiga benua besar ini. Tulisan ini akan meninjau secara kritik-historis 

tentang faktor agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat kawasan itu, yang lebih 

merupakan potret latar belakang bagi kajian-kajian yang bersifat kontemporer. Diharapkan 

dengan latar belakang ini, observasi kita terhadap kawasan yang penuh dengan gejolak itu 

akan tetap berbijak pada akar-umbi kebudayaan yang sudah berlapis-lapis yang terbentuk 

sejak ribuan tahun yang silam.  

            Kawasan ini dahulunya adalah sebuah mozaik budaya yang sangat kaya. Dan pada 

abad ke 7-8M, katas teater budaya intelektual yang penuh warna inilah Islam menyeruak ke 

permukaan sejarah dengan sikap kritis-kreatif. Sebagai kawasan tempat bersumbernya 

peradaban-peradaban besar dunia, Asia Barat dan Afrika Utara telah memainkan peran yang 

amat penting dalam mencoraki peta bumi batiniah umat manusia dalam kurun-kurun yang 

panjang. Kita mengenal misalnya kebudayaan dan peradaban Mesir Kuno di lembah sungai 

Nil, babilonia dan Assiria di Mesopotamia yang dialiri sungai Tigris dan Furat. Sistem-sistem 

sungai inilah yang memberikan nafas hidup kepada peradaban-peradaban besar itu jauh 

sebelum kedatangan Islam. Sepanjang pengetahuan kita, kawasan ini pulalah yang dahulunya 

melahirkan para Nabi dan Rasul yang boleh jadi menyebabkan rasa iri kawasan lain di dunia. 

Kita tidak dapat memastikan kebijaksanaan Tuhan mengapa agama-agama besar monoteistik 

(Yahudi, Nasrani, Islam) sebagai pelanjut misi Ibrahim semuanya bermula dikawasan ini, 

sementara agama Hindu dan Budha berasal dari kawasan India yang oleh sebagian orang juga 

dimasukkan kedalam kawasan Timur Tengah. Keterangan tentatif yang dapat diberikan 

adalah karena kawasan ini terletak di pusat dunia, maka adalah bijak bila Tuhan menurunkan 

wahyuNya kepada para nabi dan rasul tidak dibelahan bumi lain. Sekiranya wahyu itu turun 

di daerah Maumere atau Cirebon misalnya, sudah dapat dipastikan radius pengaruhnya akan 

memakan tempo yang berabad-abad terlebih dahulu untuk dicernakan umat manusia. 

https://cahayasetiaku.blogspot.com/2013/10/agama-dan-budaya-dalam-masyarakat-timur.html


            Agama lain yang juga banyak dibicarakan orang adalah ajaran yang berasal dari 

Zarathustra (Zoroaster), tapi pengaruhnya tidak pernah mendunia, sekalipun telah 

mengilhami F.Nietzsche untuk menulis karyanya yang berjudul Also Sprach Zarathustra 

(Thus Spoke Zarathustra). Zoroasterisme lebih bercorak Persi, sekalipun pengaruhnya pernah 

juga dirasakan di Oman, Bahrain, Qatar dan Yaman sebelum kedatangan Islam. Di antara 

agama-agama monoteistik di atas, hanya agama Nasrani dan Islam yang beroleh pengikut 

banyak. Agama Yahudi (Judaisme) dalam perkembangan sejarahnya lebih bercorak 

etnosentris, hingga  hampir-hampir tidak dianut oleh bangsa lain kecuali bangsa Yahudi. 

Untuk fenomena ini al-Faruqi memakai istilah ethnocentric particularism. Watak inilah yang 

menjadikan orang Yahudi menjadi eksklusif, mengklaim diri sebagai manusia pilihan. 

Monoteisme ajaran Nabi Musa yang asli menjadi  terpasung dalam sangkar etnosentrisme itu. 

Monoteisme simpul al-Faruqi, “tidaklah mungkin tanpa misi universal, tanpa mengaitkan diri 

dengan penganut-penganut agama lain”. 

            Pada masa modern, dengan berdirinya Israel tahun 1948 ini lebih merupakan proyek 

neo-imperialisme Barat di Asia Barat, Partikularisme etnosentris itu mendapatkan tempat 

berpijak, sekalipun dengan mengorbankan rakyat Palestina. Yang tidak dapat dipahami di sini 

adalah bahwa setelah orang Yahudi banyak yang binasa dalam kamp-kamp Nazisme Jerman 

pada masa Perang Dunia II, kebiadaban yang serupa lalu ditimpakan kepada rakyat Palestina 

yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa itu. Tetapi yang lebih ajaib adalah 

kenyataan bahwa negeri-negeri Arab, terutama feodal, tidak sungguh-sungguh membela 

rakyat Palestina yang sudah amat menderita ini. Fokus perhatian mereka yang utama tidak 

lain dari bagaimana mempertahankan dinasti mereka yang notarius itu dengan segala biaya, 

dan bila perlu—ini sedang terjadi—tampil sebagai perpanjangan tangan Amerika Serikat, 

Boss pelindung Israel di Asia Barat dan Afrika Utara. Paradoks sejarah semacam inilah yang 

semakin merumitkan situasi dikawasan yang eksploratif itu. Bahwa Israel berkepala batu, ini 

merupakan bagian dari partikularisme etnosentrisnya, semua orang tahu. Sebab bukanlah 

Israel tanpa sifat yang semacam itu. Yang konyol adalah sikap kepala batu dihadapi oleh 

pemimpin-pemimpin yang berkepala lembut, bila bukan tanpa kepala sama sekali. 

            Kita kembali kepada akar pembicaraan kita tentang agama, budaya dan etnisitas. 

Agama yang dominan dikawasan ini sekarang adalah Islam. Arus besarnya di wakili oleh 

Sunni dan arus kecilnya diwakili oleh Syiah, khususnya di Iran (mayoritas mutlak) dan di 

Irak (sekitar 50%). Agama penting lainnya adalah  Kristen (terutama di Lebanon dan Mesir), 

sementara agama Yahudi berpusat di Israel. Islam sunni selain merupakan aliran agama 

sebagian besar orang Arab, juga bangsa Turki seluruhnya adalah Muslim Sunni. Dari sudut 



pandang rasial, di Asia Barat dan Afrika Utara secara kasar terdapat empat suku bangsa. 

Mereka adalah bangsa Semit yang menurunkan bangsa Arab dan Yahudi, bangsa Aria yang 

menurunkan bangsa Iran, bangsa Turki, dan Berber di Afrika Utara. Yang terakhir ini telah 

lama berasimilasi dengan bangsa Arab karena faktor agama dan bahasa. Patut juga dicatat 

bahwa diIran dan Yaman terdapat kelompok kecil Yahudi yang berbahasa Arab. Apakah 

mereka bangsa Arab? 

            Memang secara akademis, siapa yang termasuk dalam kategori bangsa Arab itu, orang 

tidak menemukan satu jawaban yang disepakati oleh semua pihak. Menurut pemimpin-

pemimpin Arab, seorang Arab adalah: “siapa yang hidup di negeri kita, menggunakan 

bahasa kita, dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan kita dan punya kebanggaan atas 

kebesaran dan kejayaan kita, maka ia adalah salah seorang dari kita.” Definisi lain 

diberikan oleh Prof.Gibb: “Mereka adalah orang Arab yang menjadikan misi Muhammad 

dan memori tentang Imperium Arab sebagai fakta sentral sejarah dan sebagai tambahan 

merekayang memelihara lidah Arab dan warisan kulturalnyasebagai milik bersama.” 

Definisi pertama lebih luas, tapi tidak kurang kaburnya daripada definisi kedua. Definisi 

kedua sekalipun lebih jelas tetapi akan menemui kesulitan bila dihadapkan pada fakta 

sosiologis: terdapatnya suku-suku bangsa non-Muslim tetapi memakai bahasa Arab, seperti 

Yahudi di Irak dan Yaman, penganut Kristen di Lebanon dan Mesir. 

             

Sumber: Https://Cahayasetiaku.Blogspot.Com/2013/10/Agama-Dan-Budaya-

Dalam-Masyarakat-Timur.Html 
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BAB II 

ARAB DAN TIMUR TENGAH 

 

Banyak yang tidak paham dan tidak bisa membedakan antara “Arab” dan “Timur 

Tengah”. Sepertinya mereka juga menganggap kalau Timur Tengah itu identik dengan Arab, 

dan Arab diidentikkan dengan Muslim, dan Arab Muslim diidentikan dengan Sunni, dan 

Arab Muslim Sunni diidentikkan dengan Salafi-Wahabi. Inilah akibat atau produk dari orang-

orang yang tidak suka membaca, tidak mau belajar, tapi angkuh dan keminter. Kalau orang 

pinter sombong ada wajarnya. Tapi kalau orang bahlul sombong. Ini baru ajib. Kata “Arab” 

itu jelas merujuk pada sebuah “kelompok etnik-linguistik” tertentu, sedangkan Timur Tengah 

itu merujuk ke sebuah geografi yang membentang di Asia Barat sampai Afrika Utara. Bahwa 

masyarakat Arab itu sebagian tinggal di Timur Tengah memang iya. Bahwa masyarakat Arab 

itu salah satu kelompok besar yang tinggal di Timur Tengah memang iyes. Tapi Timur 

Tengah bukan hanya dihuni oleh Arab, dan Arab bukan satu-satunya kelompok besar di 

Timur Tengah. Di kawasan ini, selain Arab, ada sejumlah kelompok etnik-linguistik lain 

yang juga sangat besar populasinya seperti Kurdi, Persi, Azerbaijani atau Turki Anatolia. 

Komunitas Arab juga bukan satu-satunya kelompok “etnis pribumi” Timur Tengah. Ada 

banyak sekali yang lain: Assyria, Armenian, Aramean, Druze, Balochi, Berber, Koptik, 

Yahudi, Mandean, Samaritan, Shabak, Yazidi, Talishi, Tuareq, Gabbra, dlsb. Nah, dalam 

sejarahnya, cadar, hijab, dan juga jubah itu dipraktikkan oleh berbagai kelompok masyarakat 

etnik-linguistik yang saya sebut tadi. Apakah mereka semua Muslim? Jelas Tidak. Apakah 

mereka semua memeluk “Agama Ibrahim” lain seperti Yahudi dan Islam? Juga tidak. Jadi 

hijab maupun jubah itu sangat erat dengan geo-kultural Timur Tengah (apapaun agama dan 

suku-bangsa mereka), tidak ada sangkut-pautnya dengan identitas dan kualitas keimanan atau 

keagamaan seseorang. Maka, hanya orang-orang yang “kepalanya penjol” saja yang 

menganggap non-Muslim yang berkerudung atau bergamis sebagai “si kapir yang menyamar 

menjadi Muslim untuk menghancurkan Islam”.  (Sumanto Al-Qurtuby). 

Secara kultural Timur Tengah terletak antara Benua Eropa, Asia dan Afrika, maka 

Timur Tengah mendapatkan pengaruh dari ketiga benua tersebut meskipun berbeda masing-

masing negara. Sebagian negara mudah di jelajahi sehingga mendapat beberapa kulturalisme 

dari kebudayaan lain, sedangkan negara yang tertutup dengan kondisi alamnya, sedikit 

mendapatkan alkulturasi kebudayaan. Kontras antara negara yang mudah dijelajahi dan tidak 

sangatlah mencolok di Timur Tengah, beberapa keturunan juga akibat adanya imbas 

percampuran antar pendatang asing dengan penduduk lokal. Namun bagi negara yang 



terisolasi, mereka masih dapat mempertahankan ras murninya. Seperti orang-orang Baidah, 

Armenia dan Kurdi. Cara hidup moderen dan kuno yang dapat di pertahankan daerah yang 

terisolasi mengakibatkan terdapat beberapa kelompok-kelompok berlainan bahasa, tradisi, 

agama dan asalnya dengan kelompok tetangganya. 

Kawasan Timur Tengah menurut definisi umum (hijau tua) dan menurut definisi G8 

(hijau muda). Timur Tengah adalah sebuah wilayah yang secara politis dan budaya 

merupakan bagian dari benua Asia, atau Afrika-Eurasia. Pusat dari wilayah ini adalah daratan 

di antara Laut Mediterania dan Teluk Persia serta wilayah yang memanjang dari Anatolia, 

Jazirah Arab dan Semenanjung Sinai. Kadangkala disebutkan juga area tersebut meliputi 

wilayah dari Afrika Utara di sebelah barat sampai dengan Pakistan di sebelah timur dan 

Kaukasus dan/atau Asia Tengah di sebelah utara. Media dan beberapa organisasi 

internasional (seperti PBB) umumnya menganggap wilayah Timur Tengah adalah wilayah 

Asia Barat Daya (termasuk Siprus dan Iran) ditambah dengan Mesir. Wilayah tersebut 

mencakup beberapa kelompok suku dan budaya termasuk suku Iran, suku Arab, suku Yunani, 

suku Yahudi, suku Berber, suku Assyria, suku Kurdi dan suku Turki. Bahasa utama yaitu: 

bahasa Persia, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Assyria, bahasa Kurdi dan bahasa Turki. 

Kebanyakan sastra barat mendefinisikan “Timur Tengah” sebagai negara-negara di Asia 

Barat Daya, dari Iran (Persia) ke Mesir. Mesir dengan semenanjung Sinainya yang berada di 

Asia umumnya dianggap sebagai bagian dari Timur Tengah, walaupun sebagian besar 

wilayah negara itu secara geografi berada di Afrika Utara. Sejak pertengahan abad ke-20, 

Timur Tengah telah menjadi pusat terjadinya peristiwa-peristiwa dunia, dan menjadi wilayah 

yang sangat sensitif, baik dari segi kestrategisan lokasi, politik, ekonomi, kebudayaan dan 

keagamaan. Timur Tengah mempunyai cadangan minyak mentah dalam jumlah besar dan 

merupakan tempat kelahiran dan pusat spiritual agama Yahudi, Kristen dan Islam. Istilah 

‘Timur Tengah’ mengarah kepada wilayah budaya, jadi tidak memiliki batas tertentu. 

Definisi yang umum dipakai yaitu wilayah yang terdiri dari: Bahrain, Siprus, Mesir, Turki, 

Iran (Persia), Irak, Palestina, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah, 

Uni Emirat Arab, Yaman dan Palestina. Iran merupakan batas yang paling timur, kadang-

kadang dengan memasukkan Afganistan dan Pakistan barat karena kedekatannya (secara 

suku dan agama) dengan kelompok mayoritas dari masyarakat Iran. Juga karena keterkaitan 

sejarah karena pernah menjadi bagian dari kerajaan yang wilayahnya mencakup daerah-

daerah tersebut. Afganistan, Tajikistan dan Pakistan barat memiliki hubungan budaya, bahasa 

dan sejarah dengan Iran. Sementara hubungan antara Iran dengan negara-negara Arab karena 

adanya hubungan agama dan kedekatan secara geografi. Umumnya yang disebut Timur 



Tengah secara harfiah adalah daerah-daerah negara berikut: Suriah,· Lebanon, Palestina, 

Mesir. Peta menunjukkan negara-negara yang diyakini sebagai bagian dari Timur Tengah: 

Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, Kuwait.  Lalu negara-

negara Afrika Utara juga diikutsertakan: Maroko, Aljazair, Libya, Tunisia, Mauritania, 

Sahara Barat, Sudan, Ethiopia, Eritrea, Djibouti.  Selain itu kadangkala negara-negara berikut 

juga diikutsertakan: Iran  Pakistan  dan Turki. 

 Beberapa telah mengkritik istilah ‘Timur Tengah’ karena keErosentrismeannya. Wilayah 

ini terletak di timur Eropa barat. Bagi India, dia terletak di barat; bagi Russia dia terletak di 

selatan. Penggunaan kata ‘Tengah’ juga telah menyebabkan kebingungan bagi sebagian 

orang. Sebelum Perang Dunia I, ‘Timur Dekat’ digunakan Inggris untuk menunjuk ke daerah 

Balkan dan Kerajaan Ottoman, sedangkan ‘Timur Tengah’ untuk Persia, Afganistan, dan 

Asia Tengah, Turki, dan Kaukasus. Sedangkan ‘Timur Jauh’ menunjuk ke negara-negara 

‘Asia Timur’, seperti Tiongkok, Jepang, Hong Kong, dll. Dengan hilangnya Kerajaan 

Ottoman pada 1918, ‘Timur Dekat’ hampir hilang dalam penggunaan umum, sedangkan 

‘Timur Tengah’ digunakan untuk menunjuk ke negara-negara Islam. Namun penggunaan 

‘Timur Dekat’ tetap digunakan oleh beberapa disiplin akademi, termasuk arkeologi dan 

sejarah kuno. Kritikan Erosentrisme juga berhubungan dengan fakta bahwa Timur dan Barat 

didefinisikan dalam hubungannya dengan garis lintang relatif terhadap Meridian Utama atau 

Meridian Greenwich. Ini dikarenakan standar kartografi Britania yang diterima luas pada 

1884 dalam 

Sebuah pemikiran tidak jarang dinisbahkan kepada bangsa yang menyebarkan dan 

mengadopsinya sehingga dinyatakan, misalnya, pemikiran Eropa atau pemikiran Rusia; 

kadang-kadang juga dinisbatkan kepada peletak dasar pemikiran itu sehingga sering 

dinyatakan pemikiran Marxis, pemikiran Plato, atau pemikiran Hegel Suatu pemikiran juga 

acapkali disandarkan pada kaidah dasar (al-qaidah al-asasiyyah) yang menjadi landasan 

pemikiran tersebut sehingga dinyatakan, misalnya pemikiran Islam. Disebut demikian karena 

kaidah dasar yang membangun pemikiran tersebut adalah kaidah Islam. Kaidah Isalam bukan 

berasal dari orang Arab atau manusia lainnya. Kaidah Islam berasal dari Allah swt. Dialah 

yang telah memberi nama bagi ideologi (mabda) dan agama ini dengan nama Islam 

Pemikiran Politik adalah pemikiran yang berkaitan dengan pengaturan dan pemeliharaan 

urusan rakyat. Merupakan pemikiran tertinggi, dibandingkan pemikiran sastra, pemikiran 

hukum dan pemikiran faktual. Setiap gerakan tertentu tidak mungkin terjadi tanpa pemikiran 

yang melatarbelakanginya. Pemikiran tersebut mungkin dapat dinamakan ideology, atau 

asumsi, atau pandangan tentang hidup dan dunia (weltanschauung) yang dimiliki sekelompok 



orang tentang dirinya dan dunia sekelilingnya, dan hal itu sekaligus pembenaran dari segala 

tindakan yang diambilnya. Sejumlah pemikiran yang cukup penting terdapat di Timur 

Tengah, mulai dari pemikiran Mesir Kuno, pemikiran yang terdapat di Mesopotamia, 

pemikiran Funisia, pemikiran Syiria Lama dan lain sebagainya. Tidak kurang pentingnya 

adalah pemikiran-pemikiran yang bermuara pada agama-agama besar monoteis yang lahir di 

Timur Tengah. Namun pemikiran yang dominan di Timur Tengah dan dianggap sangat 

menentukan dewasa ini adalan Zionisme, Nasionalisme Arab, ideology kiri dan 

Islam.Diantara pemikiran-pemikiran itu, zionisme merupakan yang tertua, bukan saja karena 

akarnya yang terdapat dalam agama Yahudi, akan tetapi dalam kaitanya dengan kawasan 

Timur Tengah, Zionisme merupakan pemikiran pertama yang mempunyai tujuan pasti di 

sana, yaitu mendirikan suatu negara bagi Yahudi di Palestina, dimana orang-orang Yahudi 

yang tertindas di seluruh dunia dapat pulang ke tanah air dan negara mereka (Laqueur 1969). 

Tanah Palestina ini adalah milik mereka, karena tanah itu telah dijanjikan Tuhan kepada 

mereka semenjak kira-kira empat ribu tahun yang lalu, dan dalam sejarah, mereka memang 

beberapa kali pernah tinggal di sana, di sebagiannya, walaupun bukan di seluruhnya. Dengan 

demikian, nasionalisme Arab (Antonius, 1965) dapat ditempatkan di tempat kedua, karena 

beberapa hal; Pertama, karena nasionalisme dalam bentuknya yang ada sekarang adalah hasil 

dari pada Tatanan Wetphalia yang menjadikan negara bangsa sebagai unit pengelompokan 

manusia. Nasionalisme ini penting peranannya, pertama sebagai alat untuk melepaskan diri 

dari pemerintahan empirium, kekaisaran atau kegerejaan yang sewenang-wenang dan 

kemudian juga dijadikan alat untuk melepaskan diri dari kolonialisme. Maka ketika 

membicarakan nasionalisme arab, peranan yang dimainkan oleh agama atau pemikiran 

nasrani cukup besar. Dan zionisme pun dapat dikatakan sebagai bentuk dari nasionalisme 

yahudi, ketika agama yahudi mengkhususkan diri hanya untuk kabilah-kabilah yahudi saja. 

Nasionalisme arab juga telah digunakan oleh Nasser dengan partai Baathnya di Syria, Irak dll 

sebagai komponen utama dari ideologinya. Pemikiran Kiri yang bersumber dari marxisme 

seperti komunisme dan sosialime, mendapat tempat yang penting di Timur Tengah yang 

umumnya merupakan negara-negara yang baru merdeka dari Penjajahan Barat. Israel 

menyatakan sebagai negara sosialis, dan disana terdapat partai komunis, walau tidak 

berkembang. Nasser dengan partai Baathnya menjadikan sosialisme salah satu soko guru dari 

pemikiran social dan politik mereka. Islam sebagai pemikiran politik sebenarnya telah 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam itu sendiri. Karena Islam diyakini 

oleh pemeluknya adalah agama yang komprehensif. Sejarah Islam sejak zaman Rasulullah 

Muhammad saw sampai sekarang memiliki kadar politik yang sangat tinggi. Dan hal inilah 



yang menghadapkan Islam dengan dunia Barat vis a vis dengan sikap saling bermusuhan, 

tidak hanya dalam konteks agama, terutama dalam konteks politik . 

Sumber : https://www.suaraislam.co/bukan-arab-budaya-timur-tengah/ 

 

Tinjauan tentang Konflik Timur Tengah 

Setiap negara tidak pernah lepas dari kehidupan politik. Ibarat ada gula ada semut 

maka di mana ada masyarakat, di situ selalu muncul kekuasaan. Kehidupan politik suatu 

negara berjalan dinamis dan senantiasa bergejolak dari waktu ke waktu. Hal inilah yang 

membuat beberapa negara di Timur Tengah sekarang sedang mengalami pergolakan politik. 

Berikut beberapa faktor munculnya pergolakan di negara-negara Timur Tengah:  Negara- 

Negara Timur tengah yang menganut system politik “a-demokrasi”(untuk tidak menyebut 

“totaliter”, “otoriter” atau “dictator”) seperti diketahui pada umumnya rezim-rezim di dunia 

arab meraih kekuasaan melalui alternative, karena warisan (monarki) atau kudeta militer. 

Sebagian besar negara yang berkonflik memiliki pemimpin yang cenderung diktator sehingga 

warga negara merasa tidak bisa sepenuhnya berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. 

Hal inilah yang membuat ada dorongan kelompok untuk menyampaikan aspirasinya. Jika 

melalui cara yang formal dan legal tidak ada tanggapan yang serius dari pemerintahnya maka 

cara radikal dengan melakukan unjuk rasa merupakan cara yang menurut sebagian warga 

negara akan mendapatkan tanggapan yang pasti dari negara. Seperti yang dilakukan di Mesir, 

Libya, irak dan Tunisia. Sebagai pusat perkembangan agama dunia timur tengah memiliki 

khasanah pemikiran keagamaan yang sangat kompleks. Namun dalam dalam batas tertentu, 

sejarah perkembangan politik keagamaan di timur tengah di warnai oleh gejala konflik dari 

tingkat yang kontruktif sampai tingkat destruktif.   Ideology keagamaan  yang 

menampakkkan gejala konflik dalam adab 20 adalah mazhab besar islam yakni sunni dan 

syi’ah. Tradisi konflik sunni dan syi’ah sebenarnya sudah terjadi pasca nabi Muhammad saw 

meninggal dunia. Kulminasi dalam sejarah modern  adalah konflik  iran-irak, di mana iran 

mewakili tradisi syi’ah dan irak tidak sepenuhnya mewakili tradisi sunni, namun banyak 

kerajaan sunni memberikan dukungan kepada kerajaan Israel.  Dalam tingkat  Negara, 

konflik sunni – syiah juga terjadi  pada beberapa Negara seperti Iraq, iran, arab Saudi dan 

libanon. Ada yang berupa peminggiran kelompok syi’ah terutama di Iraq, arab Saudi dan ada 

pula peminggiran kepada kelompok sunni terutam di iran,  atau di bentuk rotasi kekuasaan 

yang dilakukan  di libanon dimana kelompok keagamaan satu sama lain salin salin 

membangun aliansi politik. Dalam konteks konflik antar masyarakat banyak terjadi di lokasi 

yang mengalami akskalasi konflik yang sangat tinggi.  Pola ini tidak bias dilepaskan dari 

https://www.suaraislam.co/bukan-arab-budaya-timur-tengah/


persoalan konflik di tingkat negar. Artinya jika suatu negaraa memiliki kerawanan konflik 

maka akan mengalami efek spiral ke masyarakat. Kasus yang memngemuka terjadi daerah 

palestina , Iraq maupun di Israel.  Untuk kasus palestina konflik sering terjadi ketika faksi-

faksi perlawanan di palestina mendapatkan posisisi yang delematis akibat hasil perundingan 

yang ditempuh oleh otoritas palestina terhadap Israel. Dalam kasus perjanjian rahisia oslo 

antara Arafat dengan rabin akhirnya menimbulkan konflik antar masuarakat pelestina sendiri. 

Demikian pula kasus gaza jerico first yang akan memberikan konfensasi bagi keterlibatan 

warga palestina uantuk bias bekerja di Israel dengan konfensasi Arafat harus memerangi 

sayap perlawanan palestina yang lain . kasus semacam ini juga muncul lagi ketika Israel 

membidani lahirnay struktur perdana mentri struktur pemerintah palestina yang menepatkan 

Mahmud abbas yang harus berisi tegang dengan kubu Arafat. 

Sumber : https://www.rangkumanmakalah.com/analisis-konflik-timur-tengah/ 
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BAB III 

 

PENGERTIAN NEGARA TIMUR TENGAH (Middle East) 

 

 

Timur Tengah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Middle East adalah sebuah 

kawasan yang secara budaya, politis dan geografisnya berada di wilayah Asia bagian Barat 

dan sekitarnya. Tidak ada penentuan batas yang resmi untuk kawasan Timur Tengah ini, 

namun beberapa media ataupun organisasi internasional menganggap Kawasan Timur 

Tengah adalah wilayah yang terletak di Asia Barat Daya ditambah Mesir yang berada di 

bagian utara Afrika. 12 Negara yang digolongkan sebagai negara Timur Tengah 

menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resminya dan Mesir merupakan salah satu diantara 

12 Negara tersebut yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resminya. Pada 

umumnya, perbatasan Timur Tengah dibatasi oleh Iran yang berada di bagian timurnya 

Timur Tengah, Mesir dibagian barat, Turki dibagian selatan dan Samudra Hindia di bagian 

Selatannya. Sebagian besar wilayah Timur Tengah merupakan wilayah yang beriklim panas 

dengan rata-rata suhu tertingginya bisa mencapai hingga 49 derajat celcius pada musim 

panas. Curah hujan di kawasan ini juga sangat rendah sehingga mengakibatkan kebanyakan 

wilayah di kawasan ini menjadi gurun pasir. Di bidang perekonomian, negara-negara Timur 

Tengah memiliki rentang jarak kemiskinan dan kekayaan yang sangat jauh. Negara 

Termiskin di wilayah Timur Tengah ini adalah Yaman dengan Pendapatan Perkapitanya 

hanya US$ 2.500,- sedangkan Negara Terkaya di kawasan ini adalah Qatar dengan Pendapat 

perkapitanya mencapai US$ 129.700,-. Negara Qatar juga merupakan negara Terkaya di 

Dunia berdasarkan Pendapatan Perkapitanya. Timur Tengah merupakan suatu kawasan yang 

kaya akan minyak, beberapa negara penghasil minyak bumi terbesar diantaranya seperti Arab 

Saudi, Iran, Irak, Kuwait dan Uni Emirat Arab. 

Sumber : Https://Jejakpintarsejarahdunia.Wordpress.Com/2018/01/19/Kondisi -Sosial-Dan-

Budaya-Kawasan-Timur-Tengah/ 

Daftar Negara Timur Tengah (Middle East) 

Negara-negara Asia Barat Daya yang tergolong sebagai negara di kawasan Timur 

Tengah ini sebanyak 15 Negara dan ditambah Mesir yang berada di benua Afrika Utara 

sehingga jumlah negara yang tergolong sebagai negara yang berada di kawasan Timur 

Tengah ini menjadi 16 Negara. 16 Negara tersebut merupakan negara berdaulat yang diakui 

oleh PBB. Berikut ini adalah daftar 16 Negara yang berada di kawasan Timur Tengah beserta 

profil singkat negaranya: 

https://jejakpintarsejarahdunia.wordpress.com/2018/01/19/kondisi-sosial-dan-budaya-kawasan-timur-tengah/
https://jejakpintarsejarahdunia.wordpress.com/2018/01/19/kondisi-sosial-dan-budaya-kawasan-timur-tengah/


1. Arab Saudi (Saudi Arabia) 

Ibukota : Riyadh 

Luas Wilayah : 2.149.690 km² 

Jumlah Penduduk : 28.160.273 jiwa 

Bahasa resmi : Arab 

Mata Uang : Riyal Arab Saudi (SAR) 

Pendapatan Domestik Bruto (PPP) : US$ 1,731 triliun 

Pendapatan Perkapita : US$ 54.100,- 

2. Bahrain 

Ibukota : Manama 

Luas Wilayah : 760 km² 

Jumlah Penduduk : 1.378.904 jiwa 

Bahasa resmi : Arab 

Mata Uang : Dinar Bahrain (BHD) 

Pendapatan Domestik Bruto (PPP) : US$ 66,37 miliar 

Pendapatan Perkapita : US$ 50.300,- 

3. Irak (Iraq) 

Ibukota : Baghdad 

Luas Wilayah :    438.317 km² 

Jumlah Penduduk : 38.146.025 jiwa 

Bahasa resmi : Arab dan Kurdi 

Mata Uang : Dinar Irak (IQD) 

Pendapatan Domestik Bruto (PPP) : US$ 596,7 miliar 

Pendapatan Perkapita : US$ 16.500,- 

4. Iran 

Ibukota : Tehran 

Luas Wilayah : 1.648.195 km² 

Jumlah Penduduk : 82.801.633 jiwa 

Bahasa resmi : Persia 

Mata Uang : Rial Iran (IRR) 

Pendapatan Domestik Bruto (PPP) : US$ 1,459 triliun 

Pendapatan Perkapita : US$ 18.100,- 

5. Israel 

Ibukota : Jerusalem 

Luas Wilayah : 20.770 km² 

Jumlah Penduduk : 8.174.527 jiwa 

Bahasa resmi : Ibrani (Hebrew) 

Mata Uang : Shekel Israel (ILS) 

Pendapatan Domestik Bruto (PPP) : US$ 297 miliar 

Pendapatan Perkapita : US$ 34.800,- 

http://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-arab-saudi-saudi-arabia/
http://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-irak-iraq/


6. Kuwait 

Ibukota : Kuwait City 

Luas Wilayah : 17.818 km² 

Jumlah Penduduk : 2.832.776 jiwa 

Bahasa resmi : Arab 

Mata Uang : Dinar Kuwait (KD) 

Pendapatan Domestik Bruto (PPP) : US$ 301,1 miliar 

Pendapatan Perkapita : US$ 71.300,- 

7. Lebanon 

Ibukota : Beirut 

Luas Wilayah : 10.400 km² 

Jumlah Penduduk : 6.237.738 jiwa 

Bahasa resmi : Arab 

Mata Uang : Pound Lebanon (LBP) 

Pendapatan Domestik Bruto (PPP) : US$ 85,16 miliar 

Pendapatan Perkapita : US$ 18.500,- 

8. Mesir (Egypt) 

Ibukota : Kairo 

Luas Wilayah : 1.001.450 km² 

Jumlah Penduduk : 94.666.993 jiwa 

Bahasa resmi : Arab 

Mata Uang : Pound Mesir (EGP) 

Pendapatan Domestik Bruto (PPP) : US$ 1,105 triliun 

Pendapatan Perkapita : US$ 12.100,- 

9. Oman 

Ibukota : Muscat 

Luas Wilayah : 309.500 km² 

Jumlah Penduduk : 3.355.262 jiwa 

Bahasa resmi : Arab 

Mata Uang : Rial Oman (OMR) 

Pendapatan Domestik Bruto (PPP) : US$ 173,1 miliar 

Pendapatan Perkapita : US$ 43.700,- 

10. Qatar 

Ibukota : Doha 

Luas Wilayah : 11.586 km² 

Jumlah Penduduk : 2.258.283 jiwa 

Bahasa resmi : Arab 

Mata Uang : Rial Qatar 

Pendapatan Domestik Bruto (PPP) : US$ 334,5 miliar 

Pendapatan Perkapita : US$ 129.700,- 

http://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-kuwait/
http://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-mesir-egypt/
http://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-qatar/


11. Siprus (Cyprus) 

Ibukota : Nicosia 

Luas Wilayah : 9.251 km² 

Jumlah Penduduk : 1.205.575 jiwa 

Bahasa resmi : Yunani 

Mata Uang : Euro 

Pendapatan Domestik Bruto (PPP) : US$ 29,26 miliar 

Pendapatan Perkapita : US$ 34.400,- 

12. Suriah (Syria) 

Ibukota : Damaskus 

Luas Wilayah : 185.180 km² 

Jumlah Penduduk : 17.185.170 jiwa 

Bahasa resmi : Arab 

Mata Uang : Pound Suriah (SYP) 

Pendapatan Domestik Bruto (PPP) : US$ 55,8 miliar 

Pendapatan Perkapita : US$ 2.900,- 

13. Turki (Turkey) 

Ibukota : Ankara 

Luas Wilayah : 783.562 km² 

Jumlah Penduduk : 80.274.604 jiwa 

Bahasa resmi : Turki 

Mata Uang : Lira Turki (TRY) 

Pendapatan Domestik Bruto (PPP) : US$ 1,67 triliun 

Pendapatan Perkapita : US$ 21.100,- 

14. Uni Emirat Arab (United Arab Emirates) 

Ibukota : Abu Dhabi 

Luas Wilayah : 83.600 km² 

Jumlah Penduduk : 5.927.482 jiwa 

Bahasa resmi : Arab 

Mata Uang : Dirham (AED) 

Pendapatan Domestik Bruto (PPP) : US$ 667,2 miliar 

Pendapatan Perkapita : US$ 67.700,- 

15. Yaman (Yemen) 

Ibukota : Sanaá 

Luas Wilayah : 527.968 km² 

Jumlah Penduduk : 27.392.779 jiwa 

Bahasa resmi : Arab 

Mata Uang : Rial Yaman (YER) 

Pendapatan Domestik Bruto (PPP) : US$ 73,45 miliar 

Pendapatan Perkapita : US$ 2.500,- 

http://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-turki-turkey/
http://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-uni-emirat-arab-united-arab-emirates/


16. Yordania (Jordan) 

Ibukota : Amman 

Luas Wilayah : 89.342 km² 

Jumlah Penduduk : 8.185.384 jiwa 

Bahasa resmi : Arab 

Mata Uang : Dinar Yordania (JOD) 

Pendapatan Domestik Bruto (PPP) : US$ 86,19 miliar 

Pendapatan Perkapita : US$ 11.100,- 

Sumber : https://ilmupengetahuanumum.com/daftar-negara-timur-tengah-middle-east/ 

 

 

 

 

 

 
 

http://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-yordania-jordan/
https://ilmupengetahuanumum.com/daftar-negara-timur-tengah-middle-east/


 

BAB IV 

 

BAHASA ARAB 

 

Bahasa Arab adalah anggota terbesar dari cabang Semit dari keluarga bahasa Afro-

Asiatik (klasifikasi: Tengah Selatan Semit) dan berkaitan erat dengan bahasa Ibrani dan 

bahasa Aram. Ini diucapkan di seluruh dunia Arab dan Islam. Arab telah menjadi bahasa 

sastra setidaknya sejak abad ke-6 dan merupakan bahasa liturgis Islam, selain digunakan 

secara luas sebagai bahasa vernakular. Arab dituturkan di berbagai dialek. Standar Arab 

modern (MSA), bahasa media dan orang Arab berpendidikan, berbeda dari bahasa Arab lisan 

sehari-hari. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa mayor di dunia yang dituturkan oleh 

lebih dari 200 juta jiwa dan digunakan secara resmi di lebih dari 22 negara. Secara umum 

bahasa Arab memiliki dua varietas, pertama bahasa Arab Fusha (bahasa Arab standar/baku) 

dan kedua bahasa Arab `Amiyyah (bahasa Arab pasaran). Varietas yang pertama umumnya 

digunakan dalam komunikasi resmi seperti dalam sekolah, kantor, seminar, dilpomatik, 

berita, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen resmi dan sebagainya. Sedangkan varietas 

kedua, sering digunakan untuk keperluan komunikasi atau percakapan sehari-hari oleh warga 

kebanyakan dari segala kalangan baik yang terpelajar maupun yang buta huruf.  

   Komunikasi bisa berbentuk verbal maupun non-verbal. Porsi komunikasi non-verbal 

berkisar antara 60 persen (dalam budaya Barat) hingga 90 persen (dalam budaya Timur) dari 

keseluruhan komunikasi. Komunikasi verbal digunakan untuk menyampaikan gagasan, 

informasi atau pengetahuan, sedangkan komunikasi non-verbal digunakan untuk 

mengungkapkan perasaan. Fakta, peristiwa, ciri-ciri sesuatu lebih mudah kita ungkapkan 

lewat kata-kata, tetapi emosi seperti rasa sayang, rasa kagum, keterpesonaan, rasa jengkel, 

rasa benci, atau bahkan kemarahan seseorang tidak jarang diungkapkan lewat isyarat tangan, 

sentuhan, postur tubuh, nada suara, pandangan mata, ekspresi wajah tertentu, jarak berbicara, 

penggunaan waktu, peggunaan benda tertentu (busana, interior rumah, kendaraan, perhiasan, 

jam tangan, dasi, dsb.), bau-bauan dsb. Sepengetahuan saya, pola komunikasi orang Arab 

pada umumnya termasuk salah type komunikasi yang amat ekspressif yang memadukan 

antara bahasa verbal dengan non-verbal sekaligus, seperti dengan mimik, gesture, dan 

pendukung non-verbal lainnya guna mayakinkan lawan bicaranya.  

. Meskipun warga Arab Saudi umumnya beragama Islam (mungkin 100%), ini tidak 

berarti bahwa cara dan etika mereka dalam berkomunikasi selalu santun seperti diajarkan Al-

quran dan Sunnah. Sebagian dari cara mereka berkomunikasi bersifat kultural semata-mata. 



Ini penting dipahami oleh orang-orang yang akan berziarah/berkunjung ke Arab Saudi baik 

untuk menunaikan ibadah umrah dan haji, apalagi untuk bekerja sebagai diplomat, pebisnis, 

pegawai, teknisi, perawat, TKI atau TKW untuk mengatasi mis-komunikasi 

(kesalahpahaman) dan konflik yang mungkin akan mereka/kita alami ketika berhubungan 

dengan orang Arab, karena bagaimanapun mereka akan lebih banyak berkomunikasi dengan 

warga pribumi.  

   Gaya komunikasi orang Arab, seperti gaya komunikasi orang-orang Timur Tengah 

umumnya, bebeda dengan pembicara orang-orang Barat (Amerika atau Jerman) yang 

berbicara langsung dan lugas. Dengan kata lain, orang Arab masih tidak berbicara apa 

adanya, masih kurang jelas dan kurang langsung. Umumnya orang Arab suka berbicara 

berlebihan dan banyak basi-basi (mujamalah). Misalnya, bila seorang Saudi bertemu 

temannya, maka untuk sekedar tanya kabar, tak cukup sekali dengan satu ungkapan, tapi 

berkali-kali. Disamping itu bila seorang Saudi mengatakan tepat seperti yang ia maksudkan 

tanpa pernyataan yang diharapkan, orang Saudi lainnya masih mengira yang dimaksudkannya 

adalah kebalikannya. Kata sederhana `La` (dalam bahasa Arab `Tidak`) yang diucapkan tamu 

tidaklah cukup untuk menjawab permohonan pribumi agar tamu menambah makan dan 

minum. Agar pribumi yakin bahwa tamunya memang betul-betul sudah kenyang, tamu itu 

harus mengulangi `La` beberapa kali, ditambah dengan sumpah seperti `Demi Allah` 

(`Wallah`).  

   Masih banyak isyarat non-verbal khas Arab lainnya yang berbeda makna dengan 

isyarat non-verbal ala Indonesia. Misalnya, sebagai pengganti kata-kata, `Tunggu sebentar!` 

atau `Sabar dong!` ketika dipanggil atau sedang menyeberangi jalan (sementara kendaraan 

datang mendekat), orang Arab akan menguncupkan semua jari-jari tangannya dengan ujung-

ujungnya menghadap ke atas. Ketika bertemu dengan kawan akrab, mereka terbiasa saling 

merangkul seraya mencium pipi mitranya dengan bibir. Ini suatu perilaku yang dianggap 

nyeleneh oleh orang lain umumnya, bahkan mungkin juga oleh orang Indonesia. Orang lain 

yang tidak memahami budaya Arab akan menganggap perilaku tersebut sebagai perilaku 

homoseksual. Walhasil, jika kita bersama orang Arab, kita harus tahan berdekatan dengan 

mereka. Bila kita menjauh, orang Arab boleh jadi akan tersinggung karena Anda menyangka 

bahwa kehadiran fisiknya menjijikkan atau kita dianggap orang yang dingin dan tidak 

berperasaan. Begitu lazimnya orang Arab saling berdekatan dan bersentuhan sehingga 

senggol menyenggol itu hal biasa di mana pun di Arab Saudi yang tidak perlu mereka iringi 

dengan permintaan maaf.  Bahasa Arab: berasal dari semenanjung Arab dan meluas dengan 

cepat seiring dengan penyebaran agama Islam pada abad ke-7 sampai 9, bahasa Arab sampai 



sekarang di gunakan oleh bangsa-bangsa di kawasan Timur Tengah. (1) Bahasa Turki: 

berasal dari Asia Tenggara di bawa oleh penjajah Turki ke Timur Tengah pada abad ke-11, 

bahasa Turki di gunakan oleh sebagian negara di Asia kecil, Uni Soviet dan Iran. Pada tahun 

1928 penulisan bahasa Turki di ganti dengan tulisan latin, bukan lagi tulisan Arab. (2) Bahasa 

Parsai: bahasa Indo-Arya yang memiliki kesamaan dengan bahasa Indo-Jerman. Bahasa 

Parsai di gunakan sepertiga oleh penduduk Iran. Salah satu varian bahasa Parsai juga 

digunakan penduduk Afganistan, penulisan bahasa Parsai menggunakan huruf Arab. (3) 

Bahasa Aramaika: bahasa Palestina pada zaman Kristus dan sekarang digunakan beberapa 

desa dekat Damaskus dan Mosul. (3) Bahasa Kurdi: bahasa yang di gunakan suku Kurdi yang 

bertempat tinggal di bukit-bukit Turki Tengah sampai Iran Barat Daya. (4) Bahasa Armenia: 

digunakan oleh minoritas Armenia di banyak kota besar di Timur Tengah. (5) Bahasa 

Yunani: bahasa resmi di Siprus, di samping bahasa Turki. (6) Bahasa Ibrani: bahasa bangsa 

Israel. (7) Bahasa Berber: bahasa yang digunakan oleh penduduk daerah penduduk di 

Maroko, Aljazair dan Tunisia. 

 Dilihat dari sisi bahasa, secara umum bahasa Arab memiliki dua macam, yaitu bahasa 

Arab fushah (bahasa arab standar/baku) dan bahasa Arab amiyyah (bahasa arab pasaran). 

Bahasa Arab fushah umumnya digunakan dalam komunikasi resmi, misalnya di sekolah, 

kantor, dan ruang publik formal lainnya. Sementara bahasa Arab amiyyah digunakan untuk 

keperluan komunikasi atau percakapan sehari-hari.Secara umum, pola komunikasi orang 

Arab termasuk tipe komunikasi yang sangat ekspresif. Tipe ini memadukan bahasa verbal 

dengan nonverbal sekaligus, seperti berbicara dengan mimik, gerak tubuh (gesture), dan 

pendukung nonverbal lainnya untuk meyakinkan lawan bicaranya.Meski pada umumnya 

warga Saudi beragama islam, tidak berarti cara dan etika mereka dalam berkomunikasi selalu 

santun. Sebagian dari mereka berkomunikasi berdasarkan budaya, sama seperti di Indonesia. 

Hal ini penting dipahami oleh orang-orang yang berziarah atau berkunjung ke Arab Saudi, 

baik untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Hal ini berguna untuk mengatasi 

kesalahpahaman dan konflik yang mungkin muncul saat berhubungan dengan orang 

arab.Gaya komunikasi orang arab tidak berbicara apa adanya, kurang jelas, dan kurang 

langsung. Umumnya orang Arab Saudi suka berbicara berlebihan dan banyak basa-basi. 

Sebagai contoh, jika seorang arab Saudi bertemu dengan temannya utuk sekadar tanya kabar, 

tidak cukup dengan satu kali ungkapan, tapi berkali-kali agar tidak terjadi kesalahpahaman 

dan meyakinkan. Jadi yang semestinya kata “iya”  berarti ya, bukan sebaliknya.Masih banyak 

isyarat nonverbal khas Arab lainnya yang berbeda dengan isyarat nonverbal khas Indonesia. 

Sebagai contoh, sebagai pengganti kata-kata”tunggu sebentar” ketika dipanggil atau sedang 



menyebrangi jalan (sementara kendaraan datang mendekat), orang Arab Saudi akan 

menguncupkan semua jari-jari tangannya dengan ujung-ujungnya menghadap ke atas.Ketika 

bertemu dengan kawan akrab, mereka terbiasa saling merangkul seraya mencium pipi 

mitranya dengan bibir. Bisa jadi ini dianggap perilaku nyeleneh oleh bangsa lain, termasuk 

orang Indonesia. Memang, orang lain yang tidak memahami budaya Arab akan menganggap 

prilaku tersebut sebagai perilaku homoseksual.Oleh sebab itu, jika bersama orang Arab kita 

harus tahan berdekatan dengan mereka. Jika menjauh, orang Arab akan tersinggung karena 

menyangka kehadiran fisiknya menjijikan kita atau kita dianggap orang dingin yang tidak 

berperasaan. Begitu lazimnya orang Arab saling berdekatan dan bersentuhan sehingga 

senggol-menyenggol di mana pun di Arab Saudi merupakan hal biasa yang tak perlu mereka 

iringi dengan permintaan maaf.Sejak kanak-kanak, orang Arab Saudi dianjurkan untuk 

mengekspresikan perasaan mereka apa adanya. Sebagai contoh, berteriak atau menangis. 

Orang Arab terbiasa bersuara keras untuk mengekspresikan kekuatan dan ketulusan. Apalagi 

kepada orang yang mereka sukai. Bagi orang Arab, suara lemah dianggap sebagai kelemahan 

atau tipu daya. Sementara bagi orang selain Arab, suara keras mereka boleh jadi ditafsirkan 

sebagai bentuk kemarahan.Tidak heran jika banyak yang mengira ketika seorang pegawai 

Arab, misalnya sedang memeriksa paspor, terlihat seperti orang yang sedang marah. 

Akibatnya banyak jamaah haji yang belum memahami bahasa Arab mengidentikan suara 

orang arab yang keras sebagai bentuk kemarahan. Padahal orang-orang arab itu tidak sedang 

marah. Sebaliknya, jika seorang laki-laki berada di tanah suci memberikan senyuman kepada 

lawan jenisnya yang bukan muhrim akan di anggap sebuah ”godaan” akan menimbulkan 

kesalahpahaman, meskipun sama-sama muslim. Oleh karena itu, tak perlu sok ramah, 

berlama-lama memandang, apalagi menggoda atau mengganggu perempuan di negeri 

ini.Aturan/rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di Arab Saudi berbeda 180 derajat dengan 

peraturan yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, setiap pengguna jalan umum, baik 

kendaraan pribadi ataupun umum semua wajib berada di jalur kiri jalan (kemudi berada di 

bagian kanan). Demikian pula untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Semua berada 

di jalur kiri. Berbeda dengan Arab Saudi. Semua pengguna jalan, termasuk aktivitas 

menaikkan atau menurunkan penumpang, berada di jalur kanan jalan. 

 

 



BAB V 

TRADISI PENGANTIN ARAB 

 

Pernikahan di negara Arab terkenal  dengan beragam adat yang harus dilakukan 

sebelum ataupun setelah menikah. Salah satu tradisi yang harus dilakukan adalan malam 

pacar. Malam pacar adalah tradisi yang dilakukan oleh wanita keturunan Arab yang ingin 

menikah. Biasanya tradisi ini hanya dihadiri oleh kaum wanita saja. Saat malam pacar, calon 

mempelai wanita berkumpul bersama keluarga, saudara, sahabat dan kerabat wanitanya untuk 

dipakaikan henna atau inai atau pacar. Pemakaian henna ini bermaksud sebagai symbol restu 

yang diberikan oleh mereka yang hadir dan memakaikan henna di jari–jemari cantik calon 

mempelai wanita. Biasanya henna dipakaikan hanya sebatas dari ujung jari hingga tangan. 

Pemakaian henna ini dibarengi dengan berdo’a bersama dan melaksanakan pengajian. Selain 

itu, calon pengantin perempuan juga melakukan sungkem kepada ibu dan calon ibu 

mertuanya. Selanjutnya setelah upacara berdoa selesai, calon mempelai pengantin wanita 

bersama hadirin perempuan bersuka cita dalam irama dengan menari lagu-lagu gembira yang 

dikenal dengan Belly Dance. Tradisi lainnya saat pesta pernikahan berlangsung adalah tarian 

zafin. Tarian ini bertujuan menyambut kehadiran pasangan pengantin saat malam resepsi. Di 

Arab Saudi, para penari zafin menandu pengantin perempuan di atas pundak mereka menuju 

kursi pelaminan. Pesta pernikahan dipisah antara pesta kaum adam dengan khusus untuk 

perempuan. Tari zafin ini ternyata diadopsi oleh orang-orang Melayu di Riau. 

 

https://prelo-wordpress.s3.amazonaws.com/blog/2017/03/Tradisi-untuk-Pengantin-Arab-1.jpg


Gaun pernikahan yang dipakai pengantin perempuan Arab disebut kaftan, panjangnya hingga 

semata kaki dan berlengan panjang. Pengantin wanita bisa mengganti kaftan hingga tujuh kali 

selama pesta pernikahan. Kain kaftan di Indonesia juga sudah banyak dijual pasaran, jenis 

kain ini biasanya digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai pakaian lebaran. Pengantin 

Arab juga mengenal bulan madu. Orang-orang pedesaan di Mesir jarang melakoni hal ini. 

Mereka biasanya tinggal di rumah selama sepekan sebelum menerima kerabat dan kawan 

datang membawa kado, makanan, dan pasokan lainnya. Namun di perkotaan, pasangan 

pengantin merayakan malam pertama di hotel sebelum pergi ke tempat melancong, seperti 

Laut Merah atau luar negeri. Kebiasaan orang Arab adalah menikah dengan satu suku. Selain 

untuk menjaga keturunan, agar harta warisan tidak jatuh ke suku lain. Ini membuat 

perempuan-perempuan Arab tidak memiliki banyak pilihan. Kalau sampai menikah dengan 

lelaki suku lain bisa bermasalah. Selain itu didalam tradisi Arab juga masih menggunakan 

sistem perjodohan. Lelaki dan perempuan bakal tidur seranjang tidak saling mengenal dan 

bahkan belum pernah bertemu. Namun kejadian ini masih banyak terjadi. Mahar di negara 

Arab yang diberikan kepada pengantin wanita juga terbilang mahal. Inilah alasan mengapa 

banyak perempuan di sana menjadi perawan tua karena terlalu mahal nya mahar yang diminta 

kepada pengantin pria. Sebab itu, banyak pasangan pengantin menikah dengan berutang. 

Beberapa tradisi Arab mengenai pernikahan ternyata sudah banyak diadopsi oleh masyarakat 

Indonesia loh. Seperti penggunaan henna, tarian zafin, ataupun pemakaian kaftan. Nah, kamu 

mau memilki kaftan atau menggunakan henna untuk lebih mempercatik kuku kamu? Yuk 

temukan barang preloved kaftan dan henna ala Arab. 

Sumber : https://prelo.co.id/blog/tradisi-untuk-pengantin-arab/ 

 

Adat Istiadat Pernikahan Islam ala Arab Saudi di  Indonesia 

Membicarakan hal ihwal yang berhubungan dengan masyarakat Arab Saudi adalah 

sangat menarik, Mengapa ? Ada banyak faktor yang menjadi pendorong mengapa masyarakat 

Arab Saudi banyak menyedot perhatian sebagian besar masyarakat dunia pada umumnya dan 

masyarakat kita pada khususnya. Salah satunya adalah karena erat dengan sumber turunnya 

Agama Islam, yakni agama yang kita anut, sehingga ketika kita membicarakan tentang 

pengetahuan Islam maka secara otomatis membicarakan sang pembawanya yakni Baginda 

Muhammad SAW. yang notabene orang Arab.Hal yang kedua adalah bahwa masyarakat 

Arab selalu dihubungkan dengan kondisi yang mewakili kemurnian ajaran Islam yang 

sementara ini banyak di kaji oleh sebagian masyarakat muslim, sehingga ada saja sisi yang 

menarik yang menjadi perhatian masyarakat dunia pada umumnya, termasuk masyalah adat 

https://prelo.co.id/blog/tradisi-untuk-pengantin-arab/
https://muhamadamru.wordpress.com/2015/10/12/adat-istiatadat-pernikahan-islam-ala-arab-saudi-di-indonesia/


perkawinan di Arab Saudi. Pernikahan orang Arab secara syariat tentu sama dengan 

masyarakat muslim pada umumnya, yakni diawali dengan pertunangan. Khusus di 

lingkungan masyarakat Arab pertunangan erat hubungannya dengan kesanggupan 

menyerahkan sejumlah uang kepada pihak mempelai calon penganten wanita. Berfariasi 

tentang jumlah uang yang diminta oleh keluarga calon penganten wanita, bergantung dengan 

tingkat status sosial dari kedua calon penganten. Semakin tinggi tingkat status sosial kedua 

calon penganten semakin tinggi pula tingkat permintaan dan kesanggupan calon penganten 

laki-laki. Setelah terjadi kesepakatan, maka dilakukanlah rangkaian pernikahan yang diawali 

dengan  acara ijab-qobul yang dan dilanjutkan pada acara resepsi pesta perkawinan. Pada 

acara Ijab Qobul ini dilakukan di depan mutawaif yang dihadiri oleh kedua belah pihak 

pasangan penganten, beserta beberapa karib kerabat kedua belah pihak. Hal lain yang sangat 

penting dalam pernikahan masyarakat arab adalah adanya perjanjian pernikahan yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak yang juga ditandatangani oleh para saksi yang 

menguraikan tentang tanggungjawab secara spesifik tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan perkawinan, tentang jumlah uang yang diserahkan kepada wali,  tentang mas kawin 

dan hal-hal lain yang menyangkut tentang hak dan kewajiban setelah perkawinan 

dilangsungkan. 

Perayaan 

Setelah acara ijab qobul pernikahan dilangsungkan, maka biasanya dilanjutkan dengan acara 

perayaan yang diselenggarakan di tempat khusus yakni yang dinamakan ghasur. Dalam acara 

perayaan perkawinan ini semuanya ditanggung oleh pihak penganten laki-laki. Beragam 

biaya yang dihabiskan, namun bagi kelas menengah untuk perayaan pernikahan paling tidak 

menghabiskan antara 100.000 SR atau sekitar 350 juta rupiah. Dalam Perayaan  Adat 

Perkawinan di Arab Saudi antara pengunjung pria dan wanita ditempatkan pada ruang yang 

berbeda, artinya bahwa kedua jenis pengunjung tidak saling menyatu dalam satu ruangan, 

melainkan dalam ruangan yang berbeda. Bagaimana jika pengantin akan duduk bersanding? 

Jika ini terjadi maka penganten  akan menuju ke pelaminan yang berada di ruang pesta 

wanita, maka sebelum penganten masuk, semua pengunjung wanita harus mengenakan abaya 

atau pakaian hitam yang digunakan khusus untuk wanita.  Disaat semuanya sudah siap maka 

penganten  datang diiringi dengan alunan music yang disesuaikan dengan iringan penganten. 

Disaat yang tepat seluruh lampu dimatikan, dan kemudian datanglah penganten dengan 

disorot spot light. Dengan menggunakan ganun penganten yang serba berwarna cerah, sang 

penganten wanita tampak sangat cantik luar biasa bak bidadari yang turun dari langit, 

digandeng oleh penganten pria dengan memakai  jubah atau khaltameje yang dibadu dengan 



menggunakan  jas. Kemudian mereka duduk bersanding dan berdampingan sembari 

menikmati minum juice, potong kek dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian penganten 

pria meninggalkan tempat untuk bergabung dengan para tamu di ruang pesta bagi laki-laki. 

Acara pesta diisi dengan berbagai hiburan berupa menyanyi joget dan berdansa, di sajikan 

dengan beragam makanan dan minuman. Acara  pesta ini biasanya berlangsung hingga 

menjelang subuh… Memang hiburan menyanyi dan berjoiget hanya mendengarkan lewat alat 

musik yang disediakan, bukan pertunjukan musik seperti life. Kecuali itu musik yang ada 

hanya berupa musik sederhana seperti rebana dan musik klasik. 

Demikian tentang gambaran adat perkawinan yang diselenggarakan oleh masyarakat 

Arab. Jika anda senang dengan tulisan kami, mohon dengan sangat anda untuk dapat 

meninggalkan komentar di kolom yang disediakan. 

 

Ilustrasi mempelai wanita di saat manten pacar: 

 

Sebenarnya  perkawinan ala arab oleh keturunan arab disini tidak punya bentuk baku seperti 

perkawinan adat banjar, adat jawa dll. Seringnya kita lihat perkawinan arab tapi suasananya 

mirip-mirip india style atau western style. Biasanya mempelai wanita saat  penganten pacar 

(acara melepas masa lajang bagi calon penganten)  memakai baju sari india, diacara akad 

nikah memakai kebaya modern dan di resepsinya memakai ballgown ala western. Hanya 

https://muhamadamru.files.wordpress.com/2015/10/fcc33-arabwedding.jpg


mempelai laki-laki saat akad biasanya kalau tidak memakai sarung, memakai baju adat 

menyesuaikan dengan asal mempelai wanita atau memakai baju gamis plus igal (ikat kepala). 

 

Ada tiga ritual yang biasanya mengiringi prosesi perkawinan arab style.  

Yang pertama acara sehari sebelum akad nikah yaitu: penganten pacar, akad nikah dan 

resepsi. Pada penganten pacar, keluarga yang dituakan membubuhkan pacar di tangan calon 

penganten wanita yang duduk di kuade sendiri. Saat penganten pacar, undangannya ditujukan 

khusus untuk perempuan sahaja. Disaat ini biasanya disertai dengan tari-tarian arabic style. 

Tidak seperti dulu, kalau sekarang tidak perlu kuatir lagi menari karena jaman sudah 

berganti, berubah pula kebiasaan mencari jodoh. Hehe para gadis sekarang lebih 

pintar,  mereka tidak mau lagi dipilih-pilih dan dijodoh-jodohkan. Mereka menari lebih 

karena menghormati keakraban dengan keluarga mempelai sekaligus meramaikan suasana 

pesta. 

Acara ketiga adalah: resepsi. 

 Pada acara ini terbagi dalam tigaaliran (dibuat ada aliran untuk membedakan saja supaya gak 

bingung pembacanya).   

Aliran pertama: klasik, dimana saat resepsi hanya ditujukan pada undangan perempuan sahaja 

karena tamu laki-lakisudah diundang pada saat nikah.  

Aliran kedua, klasik modern dimana pada saat resepsi tamu laki-laki diundang tapi dibedakan 

tempatnya (tidak bercampur).  

Aliran ketiga: modern minimalis, disaat resepsi tamu laki dan perempuan sebagai suami-istri 

diundang bersamaan.   

 

Ilustrasi  Pernikahan Mempelai Pria 

Mendekati lokasi, terdengar ramai keluarga dan teman mulai memadati depan rumah, 

ditemani jajanan pasar serta kopi Arab yang tak berhenti ditawarkan pada kami yang datang. 

Memang, hanya tamu pria saja yang dipersilakan kemari, sedang tamu wanita ditempatkan di 

rumah mempelai wanita. Kusalami beberapa wajah yang kukenal sambil mengobrol dan 

menyeruput kopi yang kuambil dari atas nampan perak di meja beratap kain hijau ketika tiba 

tadi. Sedang di pojok beberapa anggota Hadrah, pemain alat musik pukul macam rebana dan 

terbang, tengah menyiapkan dan mencoba beberapa kali pukul alat mereka untuk memastikan 

suara yang dihasilkan cukup bagus untuk acara pagi ini. Sesekali terdengar teriakan dan tawa. 

Sungguh suasana yang meriah. Rombongan mempelai pria akan berjalan kaki menuju rumah 

mempelai wanita dimana ikrar akan diucapkan dan janji dicetuskan, dan selama perjalanan 



itu mempelai pria akan dijadikan objek “penyiksaan” dari anggota rombongan. Sekilas 

nampak seperti orientasi siswa baru di sekolah-sekolah. Begitulah tradisi pernikahan di 

wilayah kami, tradisi yang di beberapa wilayah dikenal sebagai gandaran. Tak lama, suara di 

dalam semakin ramai, menandakan sang mempelai sudah siap memulai perjalanan. 

Muncullah si Ahmad dengan penampilan yang cukup gagah untuk anak seumurannya: Jubah 

berwarna coklat-emas dan kemeja putih, dipadu surban putih berhiaskan bunga melati yang 

juga diuntai menjadi kalung. Wajah sumringahnya terpancar, meski keringat terlihat tak mau 

berhenti membasahi kedua pelipisnya. Segera, para anggota Hadrah memulai pukulan demi 

pukulan rebana dan terbang untuk membuka jalan bagi sang pengantin. Terdengar doa-doa 

dan nyanyian pujian terus membahana di udara yang mulai menghangat. Para anggota 

keluarga dan karib mengepung Ahmad, menyalami, memeluk, mencium pipi, dan 

memberikan selamat serta doanya. Didampingi kedua walinya ayah, saudara laki, atau paman 

Ahmad memulai perjalanannya dalam rute yang sudah dipasrahkan kepada pemimpin 

rombongan. Biasanya mengambil rute terjauh untuk memperlama gojlokan yang akan 

diterima sang mempelai pria. Tak disangka, sang ketua rombongan potong kompas dengan 

memasuki gerbang Masjid Ampel, menjadikan kawasan reliji itu sebagai penyeberangan. 

Sejenak kepalaku membayangkan akan membanjirnya peziarah di hari libur ini. 

Para pemain Hadrah sejenak berhenti memukuli alat musik mereka, menghindari teguran 

petugas Masjid yang bersiaga di tempatnya, meski anggota rombongan terus saling berteriak. 

Salah seorang anggota tua rombongan menyeret Ahmad ke arah salah satu gentong tanah liat 

berusia puluhan tahun yang berisi air, disediakan bagi peziarah Masjid di salah satu sisi jalan. 

Sang tetua mengambil segelas dan menyodorkan ke mulut Ahmad, seakan mengerti betapa 

rasa khawatir selalu membuat tenggorokan kering. Di sekitarnya, para peziarah tak mau 

ketinggalan mengabadikan momen yang memang tidak terjadi setiap hari ini. Anggota 

rombongan yang lebih muda mulai melakukan aksi jahil, menawarkan kepada para peziarah 

untuk berfoto bersama sang mempelai, sedang sang mempelai hanya bisa pasrah 

dipermalukan seperti itu. Sebagian rombongan memaksa sang mempelai menari Samar, 

kemudian tanpa peringatan mengangkat tubuhnya dari belakang seperti halnya penonton di 

konser Metal. Dia kemudian digiring menuju balai informasi Masjid, dipaksa mengisi 

namanya di buku tamu dan bersalaman dengan petugas yang masih bingung mencoba 

mencerna apa yang tengah terjadi di depan matanya. Demikianlah adat kelompok masyarakat 

Arab memperlakukan calon pengantin pria, apalagi jika sang pengantin kesehariannya adalah 

tokoh yang populer di lingkungan sekitar. Memasuki pasar Ampel, kami berjalan sekitar 50 

meter dan tiba di gang depan rumah pengantin wanita. Tak segera bergegas, rombongan 



berhenti sejenak untuk merapikan wajah dan pakaian mempelai pria yang keliatan sudah 

ampun dihajar penyiksaan selama perjalanan tadi. Anggota rombongan bergantian menyeka 

keringat di wajahnya, sedang seorang anggota tua rombongan menyampaikan wejangan 

terakhir sebelum memasuki pemberhentian. Tiba-tiba kesenyapan dan rasa pilu menyergap, 

menyapu kemeriahan dan kebrutalan yang sedari tadi terasa kuat. Bagi orang tua, ini adalah 

momen mereka benar-benar melepaskan anaknya untuk menjadi dewasa dan menghadapi 

dunia nyata. Bagi pemuda, acara semacam ini menampar dan menyadarkan mereka: Sebuah 

akhir dari masa bermain-main dan kehilangan teman-teman mereka, satu per satu. Sang 

pengantin melangkah memasuki ruangan depan rumah pengantin wanita yang sudah disulap 

menjadi pusat ritual. Aku dan beberapa anggota rombongan mengikuti di belakangnya. 

Anggota tetua keluarga, baik dari pihak pengantin pria maupun wanita, seorang ustad, dan 

saksi nampak duduk bersila. Rasa khidmat menyelimuti, membungkam mulut-mulut yang 

tadinya tak mau berhenti berteriak bak perampok jalanan. Doa-doa serta beberapa ayat Al-

Qur’an dilantunkan, sebelum akhirnya pengucapan ijab nikah oleh pengantin pria sambil 

menjabat tangan sang wali yang tak lain adalah ayah sang mempelai wanita. Setelah itu, sang 

mempelai pria menyalami dan mencium tangan ayah barunya dan beberapa tetua anggota 

keluarga sebagai tanda dia telah menjadi bagian resmi dari jalan cerita keluarga besar ini. 

Sedang di luar rumah, makanan mulai dibagikan ke para tamu undangan. Beberapa 

sukarelawan berdiri membentuk barisan panjang, mengoper piring-piring dari mulut dapur 

menuju barisan terbelakang. Dibagikan ke para tamu yang sedari tadi menelan ludah. Kali ini 

menu yang disajikan adalah nasi Mandi, makanan khas yang terbuat dari nasi dan diberi 

rempah namun dengan rasa yang tidak terlalu kuat, dengan daging kambing dibumbui dan 

acar nanas. Ditemani air putih dan jeruk sebagai pelengkap ritual pernikahan di Kampung 

Arab Minggu siang itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



BAB VI 

BUDAYA TULISAN DAN MENGGAMBAR ARAB 

 

A. Budaya Tulisan 

Tulisan dalam Islam berasal dari bahasa Arab. Hal ini dimungkinkan karena itu adalah 

dialek kelompok orang-orang pengikut Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Karena 

sejarah awal kelompok orang Muslim terpusat pada pendirian agama Islam, maka setiap hasil 

tulisan baik artistic maupun yang tidak artistik semuanya bersifat religius. Anda dapat 

melihat hasil tulisan artikel-artikel dalam bentuk Al-Qur’an, Hadits, dan Sirah yang diketahui 

ada dalam kebudayaan Islam. Selain bahasa, orang-orang juga membuat kaligrafi sebagai 

salah satu ciri budaya kebudayaan Timur Tengah ini. Kebudayaan ini cukup terkenal karena 

orang-orang diperintahkan untuk memuliakan Alquran.  Kaligrafi biasanya memuat tulisan-

tulisan dari Al Qur’an atau ajaran kitab-kitab. Selain itu, dialek-dialek Arab juga digunakan 

untuk mengekspresikan kemegahan yang mereka lihat dalam ayat-ayat Al-Qur’an. 

Pengerjaan kaligrafi Islami umumnya bebas dalam bentuk apapun, asalkan bukan makhluk 

yang bernyawa. Adalah sebuah hal yang tidak diperbolehkan untuk melukis makhluk hidup 

dalam kebudayaan ini. Oleh karena itu, biasanya pengerjaannya memanfaatkan luas dari 

bentuk tanaman, seperti yang sebagian besar ada dalam berbagai macam kaligrafi umum. 

Selain itu, beberapa bentuk geometris umumnya juga ditemukan dalam proses pembuatan 

tulisan indah ini. Menulusuri akar tulisan bangsa Arab yang menjadi dasar penulisan Alquran, 

sumber hukum Islam, tak terlepas dari eksistensi aksara alfabet Sinai. Irhash A Shamad 

dalam Sejarah Tulisan; Perkembangan Alfabetik mengatakan alfabet atau abjad digunakan 

pertama kali oleh bangsa Semit. Ia pun menyebutkan bahwa alfabet Sinai dinilai paling 

berpengaruh pada perkembangan tulis-menulis di kawasan Arab prasejarah. Di jazirah Arab 

bagian utara, Asia Kecil, dan Arab bagian selatan berkembang alfabet Sinai. 

Perkembangannya di bagian utara memunculkan beberapa tulisan yang digunakan oleh 

mayoritas masyarakat pesisir Laut Tengah. Yaitu, seperti tulisan Ibrany dan Siryani. Di 

jazirah Arab bagian utara, juga muncul jenis tulisan Tadmury dan Nabatean (Nabthy) dari 

rumpun tulisan Aramia. 

Orang-orang bangsa Nabatean merupakan sekelompok imigran yang datang dari 

Transyordania. Lalu, menempati wilayah Edomite, Petra. Bangsa Nabthy yang berada di 

Arab berubah menjadi sekelompok orang yang mempunyai sebuah kekuasaan besar, yaitu 

Kerajaan Anbath. Kerajaan ini memperoleh kejayaan pada masa pemerintahannya saat berada 

di tangan Haritsats (9-40 M). Kekuasaanya cukup luas, hampir mencakup seluruh dataran 



jazirah Arabia. Di puncak kejayaannya, kerajaan ini meninggalkan warisan-warisan budaya 

yang sangat bernilai. Salah satunya bekas-bekas peradaban Anbath di Kota Petra berupa 

bangunan megah dan kebudayaan Nabthy. Kebudayaan ini ikut berperan dalam membidani 

kelahiran tulisan Arab. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang Nabatean menggunakan 

bahasa Arab. Sedangkan, untuk tulis-menulis, mereka menggunakan huruf-huruf yang 

cenderung berkarakter Aramia. Bentuk-bentuk yang mereka kembangkan ini akhirnya 

melahirkan suatu jenis tulisan sendiri yang lebih dikenal dengan tulisan Nabatean. Pada abad 

pertama Masehi, saat kerajaan ini meluas secara pesat, semua hasil budaya mereka ikut 

berkembang. Otomatis tulisan Nabatean meluas hampir di seluruh wilayah kekuasaannya. 

Mengutip Ekmeleddin Hsanolu dalam Culture and Learning in Islam, huruf Arab 

dikembangkan dari naskah yang digunakan bangsa Nabatea. Kebangkitan Islam pada abad 

ketujuh membuat bahasa Arab berkembang dengan pesat. Islam membuat bahasa Arab 

menjadi salah satu tulisan standar dunia. 

 

B. Seni Lukis bangsa Arab 

Seni lukis pada awalnya islam melarang adanya seni lukis dengan dasar hadist nabi 

bahwa malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Lalu hadist yang 

menyatakan bahwa manusia yang membuat gambar makhluk hidup akan mendapat siksa 

yang pedih di akhirat. Namun beberapa ulama kemudian bahwa larangan tentang seni lukis 

dikhususkan untuk gambar makhluk hidup. Bukti bahwa seni lukis diperbolehkan adalah 

adanya lukisan dinding Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada masa dinasti Umayah. 

Salah satu perwujudan estetika Islam yang sering dikesampingkan ialah seni lukis. 

Padahal tradisinya memiliki sejarah panjang. Sebab-sebabnya mungkin karena seni lukis 

dalam tradisi Islam berkembang pesat di luar kebudayaan Arab, seperti Persia, Asia Tengah, 

Turki, India Mughal, dan Nusantara. Sedangkan apa yang disebut kebudayaan Islam kerap 

diidentikkan dengan kebudayaan Arab. Kecenderungan tersebut tampak pada sebutan 

‘arabesque’ terhadap ragam hias tetumbuhan yang mengalami perkembangan pesat sejak 

berkembangnya agama Islam dan peradabannya. Sebab yang lain ialah anggapan bahwa 

larangan menggambar makhluq hidup yang bergerak seperti manusia dan binatang benar-

benar didasarkan atas sumber al-Qur’an. Padahal ketidaksenangan ulama atau fuqaha tertentu 

terhadap seni lukis, sebagaimana terhadap seni pada umumnya, lebih didasarkan pada hadis 

tertentu yang kesahihannya masih terus diperdebatkan sampai sekarang. 

Pandangan bahwa lukisan figuratif tidak dibenarkan dalam Islam bersumber dari teks-

teks abad ke-11 dan 12 M, ketika ulama fiqih dan ilmu syariat mulai dominan dalam Islam. 



Dan mulai bertabrakan pandangan dengan para filosof (hukama) dan sufi berkaitan dengan 

manfaat seni dalam peradaban religius. Teks-teks sebelum abad tersebut malah tidak 

mempersoalkan kehadiran lukisan figuratif. Di negeri-negeri yang telah disebutkan malah 

abad ke-12 dan 13 M merupakan periode pesatnya perkembangnya seni lukis khususnya, dan 

seni rupa umumnya, dalam sejarah kebudayaan Islam. Lukisan-lukisan yang dihasilkan pada 

masa awal itu umumnya berupa lukisan miniature atau lukisan berukuran kecil yang pada 

mulanya dimaksudkan sebagai ilustrasi buku. Baru pada abad ke-17 M lukisan berukuran 

besar pada dinding berkembang pesat di negeri-negeri seperti Persia, Iraq, Turki, Asia 

Tengah, dan India Mughal. Sejalan dengan itu estetika atau teori seni juga berkembang. Peran 

estetika estetika menonjol karena mempengaruhi corak seni lukis secara umum. 

Pada mulanya seni lukis dalam Islam muncul di wilaah-wilayah yang sebelum 

datangnya Islam telah memiliki tradisi seni lukis yang telah maju. Khususnya Persia, Iraq dan 

Asia Tengah. Di kawasan-kawasan ini peradaban besar masa lalu telah muncul seperti 

Mesopotamia, Sumeria, Assyria, Babylonia, Sughdia dan Persia. Tidak heran jika lukisan 

tradisi Islam paling awal dijumpai di wilayah-wilayah ini. Lukisan tertua misalnya dijumpai 

pada dinding istana Bani Umayyah yang dibangun oleh Sultan Walid I pada tahun 712 M di 

Qusair Amra, Syria. Juga lukisan di tembok bekas istana Sultan al-Mu`tazim dari Bani 

Abbasiyah di Samarra, Iraq, yang dibangun pada tahun 836-9 M. Di antara gambar menarik 

ialah gambar burung sedang terbang. Pada masa selanjutnya burung dijadikan tamsil bagi roh 

manusia yang selalu merindukan asal-usulnya di alam ketuhanan (`alam al-lahut) dan 

karenanya burung merupakan satu-satunya binatang yang muncul sebagai motif utama seni 

hias Islam. Sosok manusia digambar dalam pola lingkaran. Contoh serupa dijumpai pada 

sejumlah benda keramik dari zaman yang sama. Yang lebih menarik lagi ialah bahwa gambar 

di istana Abbasiyah itu dipengaruhi gaya Sassaniyah Persia abad ke-2 dan 7 M. 

Seni Kaligrafi Islam 

Keindahan terus menyertai hadirnya karya seni Islam, apalagi kalau kita melihat 

karya-karya lukis ornamen yang berangkat dari motif-motif flora yang mengambil obyek-

obyek yang ada di alam dan seisinya dengan mengutamakan aspek keindahannya sebagai 

totalitas wacana isian yang dikemukakan kepada publik seni Islam. Dalam Al-qur’an yang 

penuh kisah-kisah indah tersebut paling tidak terdapat 30 ayat tentang keindahan dan nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya. Dan, bila pelukis muslim bertolak dari ayat-ayat Al-

qur’an tersebut maka dalam dirinya senantiasa penuh dengan kalimat tauhid setiap saat, maka 

lukisannya membuahkan hasil yang bernafaskan Islam atau jauh dari bisikan-bisikan syetan. 

Mengingat pelukis Islam selalu berpegang teguh dengan ayat-ayat Al-qur’an, tentulah yang 



bersangkutan tidak akan takut atau menunggu dulu komando dari para alim ulama boleh atau 

tidaknya melukis atau membuat lukisan sebagai karya sejauh jelas tujuan, fungsi dan 

sasarannya serta tidak menyimpang dari ajaran agama Islam seperti yang terkandung dalam 

Al-qur’an. Namun tentulah akan jauh lebih berarti dan bermakna bila seniman lukis Islam 

dan para alim ulama yang ada dapat seiring dan sejalan dalam membentuk opini yang tidak 

menyimpang sesuai ajaran Islam terhadap karya-karya lukis yang dihasilkan melalui wilayah 

kreativitas dan penjelajahan senimannya yang dengan sendirinya seniman Islam tidak 

ketinggalan dari aspek bentuk-bentuk karya dan nilai-nilai estetika yang ada di dalamnya 

dengan hasil karya seniman non Islam. 

 

 

Beberapa orang menganggap bahwa Islam tidak mengizinkan penggambaran makhluk 

yang dibuat dalam kreasi dan ilustrasi artistik. Salah satu tujuan yang di hal ini adalah untuk 



menghilangkan bahaya munculnya ikon-ikon yang digunakan untuk pemujaan. Islam 

menunjukkan bahwa hanya Allah sendiri yang harus dipuja. Selain itu, dalam kebudayaan 

Timur Tengah ini juga berpendapat bahwa gambar-gambar Muhammad dan para nabi tidak 

boleh digambar. Prosesi yang dijalani oleh calon mempelai wanita keturunan Arab, 

termasuk di Indonesia, sebelum upacara pernikahan dilakukan disebut Malam Pacar. Ya, 

tradisi ini semacam bridal shower di istilah Barat, atau henna night di tradisi India. Kata 

'pacar' diambil dari 'daun pacar' yang menghasilkan pewarna alami berwarna merah yang 

dikenal dengan nama henna atau inai. Dalam prosesi ini, keluarga dan para sahabat akan 

memakaikan henna pada jari, telapak, hingga pergelangan calon mempelai dengan dengan 

motif-motif yang menarik. Tradisi ini menjadi simbol dari pemberian restu oleh para tamu 

yang hadir. Pemakaian henna ini juga dibarengi dengan doa bersama dan pengajian, lalu 

ditutup dengan menari tarian perut bersama. Terdapat beberapa perbedaan pelaksanaan 

Malam Pacar di negara-negara asalnya di Timur Tengah dengan di negara-negara Melayu, 

seperti Indonesia. Di daerah asalnya, tradisi ini biasanya diadakan satu hingga dua minggu 

sebelum pernikahan dilakukan, sedangkan di negara-negara Melayu diadakan hanya satu 

hari sebelum akad nikah digelar. Selain itu, di Indonesia sendiri prosesi ditambahkan 

dengan sungkeman calon mempelai kepada orang tua. Beberapa kebudayaan asli Indonesia 

sendiri juga sebenarnya memiliki tradisi mirip dengan Malam Pacar, seperti Malam 

Bohgaca dari Aceh, Berinai dari Riau (juga dilakukan oleh Suku Melayu di Singapura), 

Berpacar di Palembang, Pasang Pacar di Lampung, dan Peta Kapanda di Bima. Beberapa 

dari tradisi tersebut memang mengadaptasi tradisi Timur Tengah ini. Misalnya, 

meletakkan tumbukan daun pacar ke tangan calon mempelai oleh mereka yang memiliki 

kehidupan rumah tangga langgeng dan bahagia ketika Mapacci, adat Suku Bugis dari 

Makassar. Malam Bainai yang dijalankan Suku Minangkabau juga melibatkan tumbukkan 

daun pacar untuk mewarnai kuku calon mempelai wanita. 

Sumber:https://www.bridestory.com/id/blog/malam-pacar-tradisi-pra-pernikahan-mempelai-

keturunan-arab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



BAB VII 

MUSIK TRADISIONAL ARAB 

 

Salah satu ritual yang paling menarik Arab Saudi rakyat adalah Al Ardha, tari 

nasional negara itu. Ini tarian pedang didasarkan pada tradisi Badui kuno: drumer 

mengalahkan irama dan penyair nyanyian ayat-ayat pedang sementara pembawa bahu pria 

tari ke bahu. Al-sihba musik rakyat, dari Hijaz, memiliki asal-usul dalam al-Andalus. Di 

Mekah, Madinah dan Jeddah, tari dan lagu menggabungkan suara mizmar, sebuah instrumen 

tiup kayu obo-seperti dalam kinerja tarian mizmar. Drum juga merupakan instrumen penting 

menurut adat tradisional dan suku. Samri adalah bentuk tradisional populer musik dan tari di 

mana puisi yang dinyanyikan. Ada juga tari Dabka di utara, dan tari perut untuk wanita 

dengan berbagai gaya, seperti gaya khaleeji di timur, dan gaya saedi di Hijaz. Salah satu 

tarian populer lainnya di dunia Arab disebut Dabka, suatu bentuk tradisional tari baris unisex 

ditemukan di Dunia Arab Timur. Tari ini berdasarkan menghentak berirama, melangkah dan 

melompat, benar-benar disinkronkan dengan drummer. Tarian ini biasanya ditarikan dalam 

pernikahan dan pertunangan oleh semua orang dari segala usia. Gitar juga dilarang, karena 

mereka juga tidak sesuai dengan Islam. Lagu (kata dinyanyikan dengan alat musik) juga tidak 

diperbolehkan, melainkan nasheeds yang dinyanyikan, yang pada dasarnya, acapela lagu 

tanpa instrumen. Nasheeds biasanya berbasis agama, tapi tidak semua yang dinyanyikan 

tentang agama. Beberapa hari yang lalu saya telah memposting Pengertian Musik Hindustan , 

dan pada kesempatan kali ini saya akan memposting tentang Musik Timur Tengah. 

Seni merupakan devarasi dari kebudayaan yang didalamnya  mengandung unsur estetika 

dari  proses ekpresi jiwa (gilang:2015). Kesenian adalah kebutuhan primer yang tidak bisa 

dilepaskan dari kehidupan manusia. Seperti  roti atau anggur atau mantel hangat dimusim 

dingin. Mereka yang mengira kesenian adalah barang mewah, pikirannya tidak utuh. Roh 

manusia menjadi lapar akan kesenian seperti halnya perutnya keroncongan minta makan. 

Pada awalnya seni diciptakan untuk kepentingan bersama/milik bersama. karya- karya seni 

yang ditinggalkan pada masa pra-sejarah digua-gua tidak pernah menunjukan identitas 

pembuatnya. Demikian pula peninggalan-peninggalan dari masa lalu seperti bangunan atau 

artefak di mesir kuno, Byzantium, Romawi, India, atau bahkan di Indonesia sendiri. Para ahli 

arkiologi sendiri tidak tahu pasti. Mereka hanya bisa menyimpulkan kesenian pada jaman 

sebelum moderen tidak beraspek individulistis.  Dalam sejarah seni terjadi banyak 

pergeseran. Sejak renaisans atau bahkan sebelumnya , basis-basis ritual dan kultis dari karya 

seni mulai terancam akibat sekularisasi masyarakat. Situasi keterancaman itu mendorong seni 

http://didit-pekiringan.blogspot.com/2013/10/musik-hindustan-apresiasi-musik-asia.html


akhirnya mulai mencari otonomi dan mulai bangkit pemujaan sekular atas keindahan itu 

sendiri. fungsi seni menjadi media ekspresi, dan setiap kegiatan bersenian adalah berupa 

kegiatan ekspresi kreatif, dan setiap karya seni merupakan bentuk yang baru, yang unik dan 

orisinil. Karena sifatnya yang bebas dan orisinal akhirnya posisi karya seni menjadi 

individualistis. Seni pada perkembangannya di jaman moderen mengalami perubahan atau 

pembagian yakni seni murni atau seni terapan/ seni dan desain yang lebih jauh lagi seni dan 

desain oleh seorang tokoh pemikir kesenian yang oleh orang tuanya di beri nama Theodor 

Adorno di beri nama “Seni Tinggi” untuk Seni Murni dan “Seni Rendah” untuk Seni Terapan 

atau Desain. Karena menurutnya dalam seni tinggi seorang seniman tidak dipengaruhi oleh 

faktor-faktor eksternal (kebutuhan pasar/bertujuan komersial) dalam menciptakan sebuah 

karya seni/murni ekspresi, sedangkan seni rupa rendah adalah seni yang dalam penciptaannya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Adorno menganggap seni harus berbeda harus 

berbeda dengan benda lain (barang); ia harus mempunyai “sesuatu”. Sesuatu itu tidak sekedar 

menjadi sebuah komoditas. Karena sebuah karya atau benda yang sebagai komoditas akan 

menghancurkan semangat sosial, pola produksi barang yang menjadi komoditas adalah pola 

yang ditentukan dari atas oleh seorang produsen. Jenis seni melalui pendengaran seperti 

musik, deklamasi puisi, prosa, seni suara dan sebagainya. Seni yang diperoleh melalui 

penglihatan mata seperti seni lukis, seni hias, fotografi, seni pakaian (fashion) dan 

sebagainya. Seni yang dapat diperolehi melalui pendengaran dan penglihatan seperti drama, 

teater, film dan sebagainya. Seni yang dinikmati melalui pembacaan seperti hasil karya 

sastera yang berbentuk puisi dan prosa.  

1. Seni Islam 

Secara Umum Seni pada mulanya adalah proses dari manusia, dan oleh karena itu 

merupakan sinonim dari ilmu. Dewasa ini, seni bisa dilihat dalam intisari ekspresi dari 

kreativitas manusia. Seni juga dapat diartikan dengan sesuatu yang diciptakan manusia yang 

mengandung unsur keindahan. Menurut Islam Seni adalah penggerak nalar agar bisa 

menjangkau lebih jauh tentang apa yang berada di balik mater. Keindahan adalah salah satu 

sebab tumbuh dan kokohnya keimanan, sehingga keindahan itu menjadi sarana mencapai 

kebahagiaan dalam kehidupan. (Dalam Fannanul Muslim wal Ibda', Dr. Barakat Muhammad 

Murad, Manarul Islam No.353, Vol 30).  Seni yang sahih adalah seni yang bisa 

mempertemukan secara sempurna antara keindahan dan al haq, karena keindahan adalah 

hakikat dari ciptaan ini, dan al haq adalah puncak dari segala keindahan ini. Oleh karena itu 

Islam membolehkan penganutnya menikmati keindahan, karena hal itu adalah wasilah untuk 

melunakkan hati dan perasaanSecara Umum Seni pada mulanya adalah proses dari manusia, 



dan oleh karena itu merupakan sinonim dari ilmu. Dewasa ini, seni bisa dilihat dalam intisari 

ekspresi dari kreativitas manusia. Seni juga dapat diartikan dengan sesuatu yang diciptakan 

manusia yang mengandung unsur keindahan 

2. Kesenian Bangsa Arab  

Kesenian adalah sesuatu yang sulit dipisahkan dari kehidupan. Manusia dalam 

hidupnya sangat menyukai keindahan dan seni adalah sesuatu yang dinilai indah. Keindahan 

seni diakui oleh semua manusia termasuk para muslim. Islam adalah agama yang turun di 

Arab Saudi khususnya kota Mekah. Kondisi saat islam muncul adalah suatu kondisi dimana 

masyarakat arab masih menyembah berhala dan melakukan tindakan yang kurang baik. 

Masyarakat arab suka menari, membuat syair dan melukis. Semua nampak indah namun 

terkadang kurang memperhatikan nilai kemanusian dan kesopanan. Misalnya dengan adanya 

tarian-tarian yang membangkitkan birahi seseorang, syair yang bertujuan untuk mencela dan 

sebagainya. Setelah islam muncul dan berkembang di sana Rasululloh sebagai pemimpin 

islam membuat larangan agar umat muslim tetap memelihara ajaran islam yang baik. 

Rasululloh melarang tarian yang dapat membangkitkan nafsu birahi dan syair-syair yang 

membuat adanya perselisihan karena isinya yang saling mencela antar masing-masing suku. 

Sejak saat itu seni dalam islam seperti dalam islam seperti kurang mendapat apresiasi. 

Kedudukan seni dalam kebudayaan islam. Pada awalnya peradaban islam muncul 

ketika adanya hubungan timbal balik antara orang Arab dan penduduk asli timur tengah 

sehingga ada percampuran budaya dibawah naungan islam. Seni dalam islam meliputi seni 

lukis,seni tari, dan seni rupa serta seni dalam arsitektur. Untuk seni lukis pada awalnya islam 

melarang adanya seni lukis dengan dasar hadist nabi bahwa malaikat tidak akan masuk rumah 

yang di dalamnya terdapat gambar. Lalu hadist yang menyatakan bahwa manusia yang 

membuat gambar makhluk hidup akan mendapat siksa yang pedih di akhirat. Namun 

beberapa ulama kemudian bahwa larangan tentang seni lukis dikhususkan untuk gambar 

makhluk hidup. Bukti bahwa seni lukis diperbolehkan adalah adanya lukisan dinding 

Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada masa dinasti Umayah. Seni musik dalam islam 

berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Nyanyian dalam islam disebut ghina, dan 

rasululloh memperbolehkan anak-anak muslim bermain musik dan bernyanyi dalam 

kesempatan perayaan. 

Dapat diambil kesimpulan bahwa musik yang diterima dalam islam adalah musik 

yang bernilai keagamaan. Untuk seni tari Rasululloh memperbolehkannya selama tidak 

membangkitkan nafsu birahi. Seni yang berkembang selanjutnya adalah seni keramik. Wujud 

dari hasil karya seni keramik adalah keramik dengan tulisan arab, motif tumbuhan,hewan dan 



manusia. Seni keramik berkembang pesat pada islam zaman pertengahan. Selanjutnya adalah 

seni arsitektur dan kaligrafi yang menduduki tempat yang tinggi dalam kebudayaan islam. 

Seni arsitektur dapat dilihat dari masjid-masjid, makam, kubah,istana dan menara masjid 

yang dibangun umat islam dari masa Rasululloh hingga saat ini. Menurut Alfred 

Frazer  arsitektur islam adalah ekspresi agama dan pandangannya tentang dunia lebih dari 

sekedar ungkapan orang-orang tertentu, sistem politik ataupun sistem ekonomi tertentu. 

Kesenian islam bukan hasil dari suatu ras atau suatu negara tetapi merupakan perkembangan 

dari berbagai ras manusia yang melakukan ajaran islam di banyak negara pada berbagai masa 

sejarah. Seni islam adalah pernyataan dari peradaban bukan pernyataan dari kebudayaan. 

Ciri-ciri seni islam: Kesenian yang dapat mendekatkan dengan Allah, Materi yang 

disampaikan berbau positif. Buah karya seni umat islam: Menara Masjid Sultan Hasan di 

Mesir, Taj Mahal di India, Istana Al hambara di Spanyol, Masjid Aya Sophia di Istambul. 

3. Macam-macam bentuk Kesenian Bangsa Arab : 

Arab Saudi mempunyai beberapa bentuk Kesenian, di antaranya ada seni musik, seni lukis 

dan seni kaligrafi, seni rupa dan seni arsitektur, dan seni tari. Music Arab diyakini telah 

berkembang sejak abad 3 M, budaya musiknya merupakan perpaduan dari tradisi music 

dinasti Sassanid di Persia (224-641), tradisi music Byzanttium (awal abad 4- 6 M), dan 

nyanyian religi dari daerah Semenanjung Arab. Berbagai tulisan musik (partitur) baru di 

temukan setelah berkembangnya agama Islam di Arab, yakni sejak masa dinasti Umayyah 

pada abad ke-7. Puncak kejayaan pada masa pemerintahan Harun Al Rasyid (766-809) di 

Bagdad, Irak. Beliau dikenal sebagai pelindung seni music tradisi Arab . Ahli teori music 

yang terkenal adalah Al Farabi dan Avicenna. Musik bagi bangsa Arab erat hubungannya 

dengan magis dan falakiah. Meskipun tradisi musik Arab telah mengalami perubahan beribu-

ribu tahun lamanya, mereka tetap memiliki ciri khas tersendiri dalam format musiknya.  

(1) Masa Pra-Islam :Musik Al Arabia berakar dari pembacaan puisi pada Masa Pra Islam 

yang disebut sebagai Masa Jahiliyah. Informasi mengenai hal ini sangat sedikit, 

namun dipercaya pada masa Abad V hingga VII. Pembacaan puisi pada masa itu 

disebut shu`ara’ al-Jahiliyah ( هليةشعراء الجا ) atau “Puisi Jahiliah”, yang merupakan 

pembacaan puisi dengan suara tinggi dan irama tertentu. Musik pada waktu itu 

mempunyai peranan penting dalam Mistik, Sihir, dan Jin (mahluk halus). Alat musik 

seperti Rebana, Gambus, dan Rebab. Ciptaan musik pada waktu itu adalah sangat 

sederhana, yaitu membaca tangga nada Arab yang disebut Maqam. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rebana
http://id.wikipedia.org/wiki/Gambus
http://id.wikipedia.org/wiki/Rebab


 (2)Permulaan Sebelum Masa Islam 

Maqam Al Arabia atau melodi pada tangga nada (moda) yang dipakai dalam Musik 

Al Arbia Tradisional, ini adalah melodi yang dikembangkan pada sebagai frase, modulasi 

atau improvisasi. Al-Kindi (801–873) adalah salah seorang ahli Musik Al Arabia. 

Sedangkan Abu al-Faraj al-Isfahani (897–967) menulis Kitab al-Aghani sebagai 

encyclopedia kumpulan puisi dan lagu yang terdiri atas 20 jilid. Al-Farabi (872-950) menulis 

tentang Musik Islamiah dengan judul Kitab al-Musiqi al-Kabir (Buku Besar Musik). Hingga 

kini sistem melodi Al Arabia ciptaannya masih dipakai. Al-Ghazali (1059–1111) menulis 

tentang azas-azas Musik Persia. 

 (3) Masa Awal Islam 

Arabic maqam adalah moda (musik) yang dipakai dalam Musik Arab tradisional. 

Kata maqam berarti jenis melodi yang disusun pada tangga nada Arab. Masa awal islam 

dibagi menjadi dua bagian, yakni :  Al Andalusia: Bangsa Moor dari Arab pernah menjajah 

Spanyol dan Portugis pada tahun 711 – 1492. Sehingga budaya Spanyol dan Portugis pada 

waktu itu dipengaruhi oleh budaya Arab. Budaya ini disebut dengan Moresco, yaitu pengaruh 

budaya orang Arab dari Suku Moor. Peninggalan ini lebih dikenal dengan nama Budaya Al 

Andalusia. Di Andalusia Spanyol pada Abad XI merupakan pusat pembuatan alat musik 

Arab. Diperkirakan, bahwa berbagai alat musik klasik yang ada di Eropa berasal dari Arab. 

Misalnya Lute berasal dari gambus, biloa dari rebab. Gitar dari qitara dsb. 

Musik troubador di Perancis mempunyai kesamaan dengan yang ada di Arab. Misal lain, do, 

re, mi, fa, sol, la, si juga ada kesamaan dengan sistim Arab: Durr-i-Mufassal – dal, ra, mim, 

fa, sad, lam. 

(4) Sistem Musik Arab 

Musik Arab memiliki cirri khas yang berbeda dengan musik lainnya. Musiknya secara 

umum sangat kaya akan melodi sehingga memberi nuansa halus dan kesempatan untuk 

membuat berbagai variasi. Cara berolah musiknya sering memakai variasi dan improviasi 

dengan dasar melodi sebelumnya. Cara ini disebut maqamat. Melodi lagu terdiri dari 

sejumlah variasi melodi (sekitar 52 variasi0. nada-nada yang dipakai secara umum lebih 

banyak daripada yang dikenal dalam musik Barat. Di antaranya terdapat nada-nada yang 

memiliki jkarak interval yang sangat kecil (microtones). 

Sistem tangga nada dalam musik Arab dapat dituliskan seperti berikut ini : 

Catatan : tanda turun ¼ nada dan A2 memiliki interval augmented (lebih dari ½ nada). 

Struktur pola ritme musik Arab cukup kompleks, tidak berdasarkan pola birama yang pasti 

dan konstan seperti musik barat (2/4, 3/4, 6/8), atau disebut nonmetris. Dalam permainan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arabic_maqam&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Moda%28musik%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lute&action=edit&redlink=1


musiknya terdapat sekitar 48 pukulan dan secara khas sudah meliputi dum (ketukan beraksen, 

tesis), taks (ketukan tak beraksen, arsis), dan tanda diam atau istirahat. Pola ritme 

sederhananya dapat digambarkan seperti berikut ini. Pola ritme pada baris pertama 

merupakan pengembangan pola ritme dari baris kedua yang ditulis dengan skala musik. 

(5) Ragam Musik Arab 

a. Nyanyian Religi: Menurut sejarahnya, cara musik arab erat hubungannya dengan 

nyanyian ayat-ayat suci dalam Al-Qur’an. Dalam hal ini, nyanyian tersebut 

merupakan isi dari firman Tuhan yang dilantunkan dengan hafalan. Sehingga, 

perhatian utama dalam nyanyian tersebut adalah teks lagu. Kefasihan berpidato 

dan menghafal Al-qur’an sangat diperhatikan dalam budaya Arab. Karenanya, 

mulai dibentuk nyanyian Kasidah dengan berbagai tema seperti keindahan alam, 

peristiwa politik, pengalaman religius, dan cerita tradisi klasik pra-islam.  

b. Musik Rakyat:  Banyak musik tradisi rakyat yang dapat ditemukan di sepanjang 

daerah Arab. Musik Negara-negara jazirah Arab yang kaya dengan permainan 

drum, menunjukkan hubungannya yang luasdengan pedagang dari Afrika. Tradisi 

Gnawa dari Moroko, mengambil nama dari para budak Guinean yang dibawa ke 

Maroko dari Afrika Barat. Musik Nubian di Mesir menggambarkan musik Arab 

yang unik dengan sistem nada pentatonic dan irama khusus. 

c. Nyanyian popular: Musik Arab Populer merupakan perpaduan dari kedua ragam 

musik di atas. Keyboard elektrik yang disesuaikan dengan maqamat mengiringi 

para penyanyi di dalam penampilannya. Drum dan irama musik rakyat menjadi 

bagian paling pokok dalam pertunjukkan musik yang sebagian besar dilakukan 

oleh kaum muda. Dalam hal lirik lagu, penyanyi berusaha untuk mempertahankan 

tradisi mereka sesuai dengan gaya dan bahasanya. 

Peradaban Islam telah mengalami perkembangan sejak  berabad-abad yang lalu 

hingga kini. Seni rupa Islam menjadi salah satu bagian penting yang ikut mewarnai 

perjalanannya. Kaum Muslim khusunya seniman-seniman dan pelukis-pelukis membuat 

benda seni dengan tujuan estetis, misalnya kaligrafi yang indah, bangunan masjid, tekstil-

tekstil bersulam, karpet dan keramik-keramik bernilai tinggi. Prestasi-prestasi yang dicapai 

para ahli Muslim dalam bidang kaligrafi, arsitektur, bangunan-bangunan, lukisan, keramik 

dan lain-lain adalah warisan yang memberi rasa bangga bagi orang-orang Islam. 

Bangunan-bangunan masjid kuno yang hingga kini masih berdiri dengan megahnya 

yang  memiliki nilai-nilai seni tinggi adalah peninggalan peradaban Islam yang masih bisa 

kita nikmati. Masjid-masjid yang monumental tersebut dapat kita jumpai di Pakistan, Turki, 



Arab Saudi, dan lain-lain.(Isma’il R Al Faruqi:1986).  Selain itu kita juga mengenal 

bangunan megah menyerupai masjid dan bernuansa Islami yaitu Taj Mahal, salah satu 

keajaiban dunia yang merupakan peninggalan peradaban Islam di India.  Selain peninggalan-

peninggalan peradaban Islam di luar Indonesia, di Indonesiapun juga banyak kita temui 

bukti-bukti peninggalan peradaban Islam begitu berkembang pesat.  Bangunan-bangunan 

masjid di daerah Cirebon, Banten, Demak, Sumatera, dan lain-lain dengan struktur bangunan 

yang megah adalah bukti seni Islam yang berkembang maju. Selain peninggalan berupa 

bangunan, masih banyak lagi peninggalan peradaban Islam, misalnya ornamen, dekoratif, 

ragam hias, kaligrafi Arab, dan lain-lain yang dapat kita jumpai selain di Indonesia juga di 

berbagai negara. Di antara peninggalan-peninggalan peradaban Islam yang sangat penting 

dan menarik adalah seni tulis yaitu kaligrafi Arab. Sejak awal  perkembangannya sampai di 

abad modern sekarang ini, seni kaligrafi terus bertumbuh dan berkembang. Hal ini 

menunjukkan bahwa kaligrafi mendapat tempat istimewa di kalangan kaum Muslim. 

 

 

 



BAB VIII 

KESENIAN  DAN TARI PERUT 

 

Tarian rakyat Arab  juga disebut sebagai tarian Oriental, tarian Timur Tengah dan 

tarian Timur, adalah tarian rakyat tradisional Arab di dunia Arab. Tarian Arab memiliki 

banyak jenis, termasuk tiga jenis utama cerita rakyat, klasik, dan kontemporer. Ini dinikmati 

dan diimplementasikan di seluruh wilayah Arab, dari Afrika Utara hingga Timur Tengah. 

Istilah "tarian Arab" sering dikaitkan dengan tari perut. Namun, ada banyak jenis tarian 

tradisional Arab dan banyak dari mereka memiliki sejarah yang panjang.Tarian rakyat 

mungkin pernah dilakukan sebagai ritual atau sebagai tontonan hiburan, dan beberapa 

mungkin telah dilakukan di lingkungan kekaisaran. Tradisi penceritaan lisan, pertunjukan 

puisi, dan musik yang sudah lama ada di sejarah Arab. Di antara tarian tradisional Arab yang 

paling terkenal adalah tarian perut, ardah, dan dabke. Tarian tradisional masih populer di 

kalangan ekspatriat Arab dan juga telah berhasil diekspor ke grup tarian rakyat internasional 

di seluruh dunia. Semua penari memakai kostum tradisional untuk mewujudkan sejarah 

budaya mereka dan menceritakan kisah nenek moyang mereka. Orang Arab memiliki musik 

mereka sendiri dan menari yang merupakan bagian dari identitas mereka. Ada banyak tarian 

tradisional Arab karena dunia Arab adalah daerah yang luas. Pria juga sama terlibatnya 

dengan wanita. Berikut ini empat macam tarian tradisional. Tari perut juga disebut sebagai 

tarian Arab translit. Raqs sharqi adalah tarian Arab ekspresif, yang menekankan gerakan 

kompleks badan. Banyak anak laki-laki dan perempuan di negara-negara di mana tari perut 

populer akan belajar bagaimana melakukannya ketika mereka masih muda. Tarian ini 

melibatkan banyak gerakan pada bagian tubuh yang berbeda; biasanya dengan cara 

melingkar. Baik wanita maupun pria dapat menari tari perut.  Ad Dahha, sebuah tarian perang 

yang diprakarsai oleh suku-suku di daerah utara Saudi Arabia di masa lalu, sekarang telah 

menjadi ritual dalam perayaan pernikahan di bagian utara Kerajaan Saudi Arabia dan negara-

negara yang berbatasan dengannya di utara. Beberapa sejarawan menyatakan bahwa tarian itu 

diciptakan oleh Suku Anza sebelum munculnya Islam di Semenanjung Arab. Menurut buku-

buku sejarah, sekelompok kecil orang dari suku ini keluar satu malam di patroli ketika 

mereka melihat beberapa pergerakan. Ada sebuah tradisi yang sangat terkenal di Timur 

Tengah atau kawasan Arab.  

Tari Perut:  

Kita mengenalnya sebagai tari perut. Masyarakat di sana menyebutnya raqs sharqi (tari 

timur) atau raqs baladi (tari nasional). Ini tarian yang sedang populer di seluruh dunia. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarian_Timur_Tengah&action=edit&redlink=1
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Sebagian besar penarinya adalah wanita. Meski tidak banyak sejarah yang diketahui tentang 

tari perut, beberapa orang meyakini ia aslinya berasal dari Mesir. Tarian zaman dulu ini 

ditampilkan dalam dua gaya: raqs sharqi (tarian solo penuh improvisasi) dan raqs baladi 

(tarian rakyat). Tari perut dulunya selalu mengisi acara pernikahan, dengan maksud meminta 

kesuburan bagi pasangan pengantin baru. Baik penarinya berjenis kelamin wanita maupun 

pria, di Arab Saudi, tarian ini tidak boleh ditonton pria. Maklum saja, tari perut memfokuskan 

pada gerakan otot pinggul dan dada. Tari perut atau biasa disebut Oriental Dance, bukan lah 

tari penggoda. Memang ada beberapa tempat yang menyalah gunakan tarian ini sebagai 

hiburan yang tidak pantas, tetapi sejarah tarian ini sama sekali tidak berkaitan dengan hal-hal 

yang berbau pornografi. 

Tari perut sudah ada sejak 100 tahun sebelum masehi. Tarian ini diperkenalkan ke 

berbagai negara di timur tengah oleh orang-orang Mesir Kuno. Menurut sejarah, ada dua 

pendapat mengenai terbentuknya tari perut. Yang pertama mengatakan bahwa tari perut 

adalah tarian rakyat timur tengah yang bertujuan untuk menyebarkan rasa gembira dan 

semangat melalui gerakannya. Karena itu, tarian ini biasa dibawakan pada saat acara yang 

penuh dengan kegembiraan seperti pesta pernikahan, acara syukuran, atau festival. Pendapat 

yang kedua mengatakan bahwa tari perut adalah tarian persembahan manusia untuk para 

dewa. Tarian ini dilakukan untuk mendekatkan diri kepada para dewa dan menghapus 

kesalahan yang telah diperbuat manusia. Pada zaman dahulu, di sebuah pesta atau acara 

tertentu yang akan ada tari perutnya, para penari wanita (penari perut hampir semua wanita) 

hanya menari didepan wanita saja tanpa para lelaki. Lelaki melalukan pesta yang terpisah 

bersama lelaki yang lain. Begitulah adatnya pada zaman itu. Berbagai negara seperti 

Yordania, Irak, Arab Saudi, Mesir, dan Turki mengenal tarian ini. Sebagai tari tradisi, tari 

perut ditarikan pada acara-acara tradisi pula, seperti pernikahan dan acara lainnya. Tari ini 

ditarikan oleh laki-laki maupun perempuan. Tarian perut menggunakan gerakan di seluruh 

otot tubuh. Pada dasarnya tari ini merupakan tari improvisasi solo dengan gerakan-gerakan 

yang menyatu ritme musik. Gerakan dasar dan utama tari ini adalah gerakan memutar yang 

terpusat pada salah satu bagian tubuh. Kemudian ditambah aksen menggoyang pundak dan 

pinggul, menggerakkan otot perut seperti ombak, atau keseimbangan menggunakan kain 

cadar. Kostum tari ini terdiri dari atasan pendek yang biasanya diberi untaian koin atau mote, 

sejenis ikat pinggul (juga dengan untaian), celana harem dan/atau rok. Terkadang juga 

memakai cadar. 

Di Turki, tari perut ini dipengaruhi oleh kebudayaan orang Romawi dan Mesir dan 

berkembang pada zaman Ottoman. Karena tidak mengenal larangan seperti di Mesir, tari 



perut Turki biasanya lebih ekspresif. Pada penarinya terkenal enerjik dan atletis. Mereka juga 

menggunkan simbol jari yang disebut zils. Elemen penting lainnya adalah menggunakan 

ritme sembilan perdelapan yang dihitung 12-34-56-789. Kostumnya biasa sangat terbuka 

dengan rok terbelah yang memperlihatkan seluruh kaki. Mereka juga menggunakan sepatu 

hak tinggi walaupun kadang sepatu datar. Tari perut oleh laki-laki di Turki 

disebut kochecks dan telah ada sejak zaman Ottoman. Mereka biasanya berpura-pura sebagai 

wanita dengan menggunakan rok lebar yang flamboyan. Pada zaman ini penari wanita 

menggunkan pakaian sehari-hari yang terdiri dari celana, baju panjang, rompi ketat, dan ikat 

pinggang dari tali atau kain sedangkan penari laki-laki menggunakan kostum khusus. Penari 

laki-laki biasanya aktor dan musisi yang berperan menjadi wanita. 

Tari Zapin 

Zapin berasal dari bahasa arab yaitu “Zafn” yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat 

mengikut rentak pukulan. Zapin merupakan khazanah tarian rumpun Melayu yang mendapat 

pengaruh dari Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, 

digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang 

didendangkan. Tari Zapin memang berkembang luas di Malaysia, tetapi tarian ini 

diperkenalkan ke Malaysia oleh para pedagang dari tanah Arab dan Yaman. Menurut 

sejarahnya, tarian ini dahulu sebagai hiburan di istana-istana kerajaan. Lalu pada abad ke-16 

tarian ini mulai dibawa oleh para pedagang ke daerah Johor seperti Singapura, Malaysia, 

Riau dan berkembang disana. Karena para pedagang biasanya adalah para laki-laki, tarian ini 

awalnya hanya dibawakan oleh laki-laki. Seiring berkembangnya zaman, para wanita 

kemudian mempelajari Zapin dan saat ini tari zapin bisa dibawakan oleh wanita ataupun 

wanita dan laki-laki secara berbarengan. Zapin adalah tarian yang memiliki banyak ragam 

geraknya. Apalagi, tarian ini berkembang di berbagai negara. Tetapi pada dasarnya, 

gerakannya sama. Jika tari perut berfokus pada perut, tari zapin berfokus pada kaki. Sesuai 

dengan namanya, “Zapin” berasal dari bahasa Arab “Zafn” yang artinya pergerakan kaki 

cepat. Dibutuhkan tempat atau panggung yang cukup besar untuk menampilkan tarian ini, 

karena tarian ini menampilkan langkahan kaki yang cukup besar dan penarinya bergerak 

kesana kemari. Posisi badan selalu bergerak seperti mengalun sesuai dengan irama musik. 

Tangan tidak banyak bergerak, hanya sedikit mengikuti gerakan kaki. Para penari Zapin 

diharuskan untuk berinteraksi satu sama lain dengan baik ketika menari. Sehingga, tari Zapin 

jarang ditarikan secara solo melainkan berpasangan atau kelipatan dua. Alat musik yang 

digunakan untuk mengiri tarian Zapin di Arab adalah Gambus (alat musik petik ) dan tiga 

buah gendang kecil yang disebut Marwas. Zapin juga diiringi dengan nyanyian yang liriknya 



biasanya dalam bahasa Arab. Nyanyian ini bermakna untuk memberi nasihat atau dakwah 

dan memberi puji-pujian kepada Tuhan. 

Pakaian untuk penari Zapin di Arab lebih simpel bila dibandingkan dengan daerah 

Melayu seperti Malaysia atau Indonesia. Di Arab, pakaian penari Zapin hanya memakai baju 

gamis (biasanya warna putih), celana bahan panjang dan sorban atau peci. Jika di Melayu, 

para laki-laki menggunakan baju kurung, kain sarung tenun dan peci. Wanita memakai baju 

kurung, kebaya panjang, kain sarung, dan sanggul. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat 

yang utama yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang 

disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki namun kini 

sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan penari campuran laki-laki dengan 

perempuan. Tari Zapin sangat ragam gerak tarinya, walaupun pada dasarnya gerak dasar 

zapin-nya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung 

Malaysia, Serawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan dan brunei Darusalam..Di Brunei, 

tarian Zapin cukup banyak macamnya seperti rentaknya dan geraknya dan mengikut dari segi 

sebutannya yaitu dialek orang Brunei zapin lebih dikenali dengan sebutan ‘”Jipin”‘. 

Tari Sema 

Sebuah tarian lain juga terkenal dari Timur Tengah adalah tari sema. Tarian ini 

dilakukan oleh para dervish yang berputar. Tidak seperti tari perut yang dibentuk sebagai 

sarana hiburan, tari sema diciptakan untuk alasan religius. Tari sema telah dipertunjukkan 

selama 700 tahun oleh kaum sufi. Devish (bahasa Turki dan Arab) berasal dari kata 

Persia darwish (berarti kerangka pintu) yang menggambarkan kaum sufi yang berada pada 

ambang pencerahan. Banyak yang mengatakan istilah kaum sufi (sufi dalam bahasa Arab 

berarti wol) muncul dari kebiasaan para nabi yang menggunakan mantel wol. Tari sema 

dimulai dengan pujian kepada para nabi. Lalu, terdengar suara drum yang menjadi simbol 

sang pencipta diikuti improvisasi musik dari alat musik ney (sejenis seruling) yang 

menyimbolkan embusan napas sang pencipta yang memberi kehidupan kepada semua 

makhluk. Pemimpin memberi hormat lalu memimpin para darwish membentuk lingkaran. 

Saat melewati posisi sang pemimpin, para darwish akan saling memberi hormat sebagai 

lambang penghormatan antarjiwa yang berbalut dalam bentuk raga. Setelah tiga putaran, 

mereka melepas mantel. Setiap orang akan mendekati pemimpin, memberi salam, mencium 

tangan, dan membentuk formasi sesuai intruksi pemimpinnya. Dengan berputar, mereka 

melepas kehidupan duniawi dan bergabung dengan Allah. Mereka membuka kedua tangan 

dengan tangan kanan menghadap ke atas agar mendapat berkah dari surga dan tangan kiri 

menghadap kebawah untuk memberikan berkah ke bumi. Tarian diakhiri dengan pembacaan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gambus
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Al-Qur’an. Para darwish berputar-putar secara simultan selama 10 menit lalu berhenti dan 

berlutut. Kemudian berdiri dan muali lagi. Proses ini diulang sebanyak empat kali, yang 

memiliki arti : (1) kelahiran manusia sebagai bukti Allah sebagai pencipta dan peran manusia 

sebagai makhluk. (2)kegembiraan manusia menjadi saksi penciptaan. (3) kegembiraan akan 

cinta dan pengorbanan akan pikiran untuk mencinta, untuk menggenapi perintah. (4) akhir 

perjalanan spiritual, termasuk kembali kepada kehidupan sehari-hari dan pengabdian kepada 

Allah. Pakaian semua terdiri dari topi tinggi yang menggambarkan ego mereka, jubah putih 

panjang dengan rok lebar menggambarkan penutup ego, dan mantel hitam yang 

menggambarkan kehidupan duniawi yang kemudian mereka lepaskan. 

Sumber: https://iyansetione.wordpress.com/ 

http://www.slideshare.net/riafebrianamuhtar/seni-dan-kebudayaan-umum 

 

Musik Timur Tengah/ Padang Pasir yaitu jenis musik yang berkembang di kawasan 

Timur Tengah yaitu di Negara Arab dan sekitarnya, Kuwait, Mesir, Irak dll. Musik yang 

paling menonjol adalah Qasidah lagu bernafaskan islam yang alur nadanya / melodinya 

berakar / berorientasi pada lagu timur tengah) Syair lagu qasidah meceritakan keagungan 

Allah, kebesaran Rasulnya, ajakan untuk beramal dan berjihad di Jalan Allah serta anjuran 

untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ciri-ciri music tradisional: Alat 

musiknya menggunakan rebana dan gitar gambus, Iramanya dinamis, Syair lagunya sebagai 

pujian terhadap keagungan Allah, kebesaran Rasul, dan ajakan beramal serta berjihad di jalan 

Allah, Menggunakan tangga nada tradisional Timur Tengah dalam skala nada diatonic dan 

mikrotonik. Ragam musik Timur tengah terbagi menjadi 3 macam yaitu : nyanyian religi, 

musik rakyat, dan nyanyian popular.  Ciri-ciri nyanyian religi: Nyanyian nyanyian nya 

berisikan ayat suci Al-Qur’an, Perhatian utama nya adalah teks lagu, Pengiring yang biasa di 

gunakan adalah “rebana”, Kasidah merupakan suatu bentuk puisiyang terkenal dalam 

kesastraan arab klasik, Lagu-lagu kasidah rebana berdasarkan pada tangga nada tradisional 

timur tengah yang memilik skala diatonic dan juga mikrotonik seperti terdapa dalam alunan 

tangga nada al-bayat,al-rast,alsike,al-ajarn,al-rakriez,al-hijaz,dan al-saba Musik 

Rakyat. Musik negara negara Jazirah Arab yang kaya dengan permainan drum, menunjukkan 

hubungan nya yang luas dengan pedagang dari Afrika. 
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Instrumen Musik Timur Tengah : 

1. Rebana.  

Rebana adalah alat musik yang berupa gendang satu sisi dengan badan tidak rendah sesuai 

dengan kemampuan genggaman tangan. Rebana merupakan alat musik tradisional yang 

berasal dari daerah timur tengah dan dipakai untuk acara kesenian. Alat musik semakin 

meluas perkembangannya hingga ke Indonesia. Pada musik gambus, kasidah dan hadroh 

adalah jenis kesenian yang sering menggunakan rebana. Di Desa Kaliwadas, Kabupaten 

Brebes, Jawa Tengah, ribuan rebana dihasilkan dan dijual ke pasar domestik dan 

internasional. 

2. Gitar Gambus.  

Gitar gambus adalah kecapi Arab yang kepalanya berbentuk S,badanya lebih dalam dan 

lehernya lebih sempit. Gambus merupakan alat musik petik seperti mandolin yang berasal 

dari Timur Tengah. Paling sedikit gambus dipasangi 3 senar sampai paling banyak 12 senar. 

Gambus dimainkan sambil diiringi gendang. Sebuah orkes memakai alat musik utama berupa 

gambus dinamakan orkes gambus atau disebut gambus saja. Contoh lagu Timur Tengah: 

Magadir, Ya Habibi, Salamualaika.Keunikan Musik Timur Tengah adalah Musiknya bersifat 

Religius untuk kebesaran Tuhan serta berisi nasehat dalam ajaran Islam. 

 

 

3.Budaya Menari  

Beberapa ahli dalam agama Islam tidak memperbolehkan pertunjukan tarian terlebih tarian 

yang menggunakan wanita sebagai penampilnya. Hal ini karena tarian oleh wanita adalah 

sebuah hal yang yang dapat menimbulkan syahwat dari penontonnya. 
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4. Budaya Arsitektur Islami 

Teknik artitektur Islam mungkin terkait dengan komponen garis yang menyertainya. 

Biasanya, jenis desain arsitektur ini diperoleh dari masjid utama yang dikerjakan oleh Nabi 

Muhammad di Madinah. Beberapa ciri-ciri mencolok dari desain arsitektur ini adalah sebagai 

berikut: Adanya halaman yang luas yang biasanya sering digabungkan dengan aula pusat, 

Adanya menara, Adanya mihrab atau ceruk di dinding bagian dalam menunjuk ke arah 

Mekkah, Adanya kubah, Adanya penggunaan bentuk geometris, Adanya penggunaan 

kaligrafi Arab dekoratif, Adanya penggunaan simetri dalam pembangunan, Adanya air 

mancur, Penggunaan warna cerah, Fokus pada ruang interior bangunan daripada eksterior. 

 

5. Budaya Teater dan Pertunjukan dari Pandangan Muslim  

walaupun tarian tersirat unsur porno tapi dalam budaya negara muslim tarian ini sudah ada 

dari berabad abad  di sebagian negara-negara muslim masih banyak tarian ini dilakukan 

sebagai kulture budaya ,yang dimana tidak bersatunya antara laki-laki dan perempuan 

maka  tarian ini dilakukan untuk menjaga kelestariannaya berbeda sekali dengan sekarang 

banyak yang menyalah gunakan tarian ini sebagai tarian yang berbau porno....jadi tarian ini 

tetap dipandang sebagai budaya nenek moyang dari jaman dahulu kala. 

 

Sumber : https://www.kompasiana.com/sriwulanlatiefah/550ef3d2a33311af2dba82de/belly-

dance-budaya-timur-tengah-yang-berunsur-porno-tetapi-masih-dilestarikan 
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BAB IX 

PAKAIAN TRADISIONAL ARAB 

 

Agama dan adat Arab Saudi mendikte pakaian konservatif untuk pria dan wanita. 

Orang asing diberikan beberapa kelonggaran dalam hal berpakaian, tapi mereka diharapkan 

untuk mengikuti kebiasaan setempat, terutama di tempat umum. Sebagai aturan umum, pria 

asing harus mengenakan celana panjang dan kemeja yang menutupi tubuh bagian atas. 

Perempuan asing harus mengenakan rok longgar dengan hemlines di bawah lutut. Sleeves 

harus setidaknya siku panjang dan sederhana leher.Pedoman cara terbaik adalah 

"menyembunyikan daripada mengungkapkan". Remaja juga diminta untuk berpakaian sopan 

di tempat umum. Jeans tidak harus ketat leher pas dan rendah dan tank top tidak dianjurkan. 

Celana pendek dan pakaian renang tidak boleh dipakai di depan umum. Apapun pekerjaan 

atau status sosial, laki-laki Saudi mengenakan pakaian tradisional yang disebut thobe a. 

Mengenakan thobe mengekspresikan kesetaraan dan juga sangat cocok dengan iklim Saudi 

panas. Selama cuaca hangat dan panas, thobe putih yang dikenakan oleh laki-laki Saudi dan 

anak laki-laki. Selama cuaca dingin, wol thobe dalam warna gelap yang tidak biasa. Pada 

saat-saat khusus, pria sering memakai Bisht atau mishlah lebih thobe tersebut. Ini adalah 

putih panjang, jubah cokelat atau hitam dipangkas emas.Hiasan kepala seorang pria terdiri 

dari tiga hal: tagia, topi putih kecil yang membuat gutra dari tergelincir dari kepala, 

sedangkan gutra itu sendiri, yang merupakan persegi besar kain; dan Igal, kabel hitam dua 

kali lipat yang memegang gutra dalam tempat. Beberapa orang mungkin memilih untuk tidak 

memakai Yigal. Para gutra biasanya terbuat dari katun dan tradisional Saudi mengenakan 

baik yang putih atau merah dan putih diperiksa satu. Gutra ini dipakai dilipat menjadi segitiga 

dan berpusat di kepala. Ketika seorang wanita Saudi muncul di depan umum, biasanya ia 

mengenakan jubah hitam tebal disebut abayah, syal menutupi rambutnya dengan penutup 

wajah penuh. Ada berbagai pendapat tentang mengenakan dari abayah dan kerudung, namun, 

perempuan Saudi menutupi diri mereka di depan umum dan di hadapan pria yang tidak dekat 

kerabat.Busana perempuan tidak berhenti dengan abayah meskipun jika Anda adalah laki-

laki, itu yang Anda cenderung melihat. Di bawah jubah hitam, perempuan Saudi menikmati 

pakaian modis dan sangat bangga dalam penampilan mereka. Mereka menikmati warna-

warna cerah dan material mewah. Non-Muslim perempuan yang tinggal di Arab Saudi sering 

memakai abayah sebagai tanda menghormati adat istiadat setempat. 

 

Pakaian Traditional Arab  



 

Remaja Arab,menggunakan pakaian traditionalnya. 

. 

Dishdasha adalah pakaian traditionalnya orang arab. Pakaian dari tiap negara Arab punya 

perbedaan masing-masing. Namun katanya, Bangsa Kuwaitlah yang cukup memperhatikan 

detail aturan berpakaian Dishdasha. Kalau diperhatikan secara seksama, bagian kepala 

terdapat kain dan ikatan berwarna hitam. Nah, dibagian depan persis di tengah-tengah (di atas 

hidung) biasanya ada kain yang menyembul keluar. Nah, bagian inilah yang sering jadi pusat 

perhatian orang-orang Kuwait. Kain yang menyembul keluar harus benar-benar sempurna 

keluarnya. Tapi kalau di Arab Saudi, kayaknya biasa aja mereka tidak terlalu perfect 

memperhatikan hal-hal yang begini.Nilai lebih dishdasha adalah gengsi. Orang-orang yang 

berdishdasha biasanya lebih diakui di lingkungan sekitar. Diakui dalam arti, dia orang Arab. 

Walaupun dari tampang sudah kelihatan kalau mereka Arab. Juga biasanya dalam acara 

resmi, Dishdasha harus melekat. Jika tidak, maka nilai kehormatannya sedikit berkurang.  

Busana orang Saudi hampir semua sama. Mereka semua memakai pakaian putih yang biasa 

disebut `tsaub` dengan sorban motif kotak-kotak kecil berwarna putih-merah plus diikat 

dengan `igal` di kepala. Performance orang Saudi yang demikian wibawa seringkali membuat 

orang-orang Indonesia yang baru melihat atau mengenalnya menjadi ciut nyali, minder, 

kurang percaya diri bahkan tak jarang yang menjadi takut, sehingga menimbulkan adanya 

semacam jarak pemisah yang membatasi dalam pergaulan. Akibat berikutnya yang biasanya 

menimpa adalah adanya perasaan rendah diri di dalam perasaan orang-orang Indonesia ketika 

berhadap-hadapan dengan orang Saudi. Hal semacam ini seharusnya tidak perlu terjadi, 

mengingat tak ada yang membedakan antara Arab maupun bukan Arab, kecuali hanya 

taqwanya. Saya menduga, kultur Jawa yang melekat kuat mengiternalisasi di dalam pribadi 

https://2.bp.blogspot.com/_MZ9RtV17iFs/SMoIWj_rFtI/AAAAAAAAAh8/TWrO6yTYWFI/s1600-h/pakaian+arab.bmp


orang-orang kita kebanyakan, yang biasanya terkenal sebagai orang yang nriman, ngalah, dan 

rendah hati memberi andil yang kuat terhadap munculnya perasaan rendah diri di hadapan 

bangsa lain seperti ini. Dalam kasus-kasus tertentu kelemahan seperti ini justru 

`dimanfaatkan` oleh oknum orang Saudi untuk mem-pressure, menganiaya bahkan 

memperbudak saudara-saudara kita di Saudi. Idealnya kita tetap harus merasa berdiri sama 

tinggi dan duduk sama rendah, dengan tetap menjunjung tinggi etika pergaulan global yang 

egaliter dan jauh dari sifat arogan. 

 

 

 

 

Sumber: https://abusyafwan.blogspot.com/2008/09/dishdashapakaian-traditional-arab.html 

 

Sumber: https://foretimeismine.blogspot.com/2012/06/kebudayaan-arab-saudi.html 

 

https://foretimeismine.blogspot.com/2012/06/kebudayaan-arab-saudi.html


BAB X 

TRADISI RAMADHAN 

 

Tradisi Ramadhan di Timur Tengah adalah bulan yang disucikan oleh masyarakat Islam 

di seluruh dunia. Untuk meramaikan datangnya bulan penuh ampunan ini, setiap negara Islam 

di Timur Tengah menjalankan tradisi yang unik. Indonesia, misalnya. Setiap memasuki bulan 

puasa, banyak pedagang musiman yang muncul dan menjual aneka makanan dan minuman 

untuk berbuka, seperti kolak, es timun suri, sampai kolak biji salak.Masyarakat juga punya 

tradisi untuk membunyikan kentongan dan berkeliling perumahan untuk membangunkan 

orang saat sahur. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh anak-anak kecil. Lalu bagaimana dengan 

negara lainnya?1. MesirMesir adalah negara Arab Muslim yang terpadat di kawasan Timur 

Tengah. Datangnya bulan Ramadhan ini disambut dengan meriah dengan banyak cara. 

Misalnya dengan menambah waktu berkumpul bersama keluarga dan menambah waktu 

mengaji, membaca Al Quran, dan datang ke masjid untuk shalat. Negeri Mesir akan dipenuhi 

dengan nyala lentera dan lampu di sepanjang jalan dan pasar selama bulan ini. Di pagi hari 

sebelum shalat subuh, para Musaharati akan membangunkan orang-orang dengan menabuh 

drum kecil dan bernyanyi. Ini mirip dengan tradisi membangunkan sahur di Indonesia. Saat 

sahur, orang Mesir biasanya menyantap Ful Medames atau kacang fava yang disajikan utuh, 

dikupas, atau dijadikan olesan. Sedangkan saat berbuka mereka biasanya menyantap Koshari 

(campuran beras, kacang, dan makaroni), Falafels, Basbousah, Konafah, dan Katayef. Setelah 

itu, mereka akan melakukan shalat Taraweh dan kembali ke rumah. Namun beberapa orang 

ada yang tetap terjaga sampai sahur, dan ngobrol atau bermain dengan teman-teman. Ada 

juga yang mengunjungi bazar atau ke pasar malam Ramadhan. 2. TurkiSampai saat ini, Turki 

memiliki populasi sekitar 70 juta jiwa, di mana 98 persennya beragama Islam. Hampir sama 

seperti tradisi di Indonesia dan Mesir, untuk membangunkan sahur, anak laki-laki akan 

berkeliling kampung untuk membangunkan orang sahur dengan drum kecil mereka. 

Menjelang waktu berbuka, jalanan di Turki penuh sesak dengan orang-orang dan suasana 

kota yang meriah. Ketika waktu berbuka puasa, lampu menara masjid akan berkedip dan 

berubah warna jadi hijau. Untuk berbuka, mereka akan menikmati roti datar yang disebut 

pide, meze, sup, kebab, pilav (nasi campur sayuran), dan borek (sejenis kue). Biasanya, 

masing-masing keluarga akan bertukar makanan untuk disantap bersama keluarga mereka 

masing-masing. Ada juga tradisi untuk berbuka bersama. Ada sebuah tenda yang ditempatkan 

di beberapa titik di kota yang membagikan makanan gratis untuk masyarakat umum.3. 

IranUntuk menghormati bulan suci Ramadhan, kedai kopi dan restoran ditutup sementara. 



Jam kerja pun dikurangi agar kegiatan puasa jadi lebih mudah dijalankan. Karena jam kerja 

dikurangi, mereka diharapkan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak 

ibadah.Di sini, sahur disebut sebagai sahari. Mereka juga mengenal puasa setengah hari yang 

disebut Kalleh Gonjeshki untuk anak yang belum mencapi usia puber. Ini berarti mereka 

makan dan minum sampai waktunya shalat dzuhur, kemudian berbuka puasa. Setelah itu 

mereka akan berpuasa kedua dari dzuhur sampai waktunya berbuka. 4. TunisiaSejak awal 

bulan suci, rumah-rumah di Tunisia didekorasi dengan lampu. Beberapa orang 

menyumbangkan uang ke masjid untuk mengecat kembali dan menghias masjid dengan 

lampu. Masyarakat Tunisia menyebut bulan ini sebagai month of meeting karena semua 

anggota keluarga berkumpul untuk berbuka puasa. Di Tunisia, sahur disebut shour dan 

kebanyakan orang mengonsumsi permen dan makanan manis (untuk meningkatkan energi). 

Selain itu, banyak orang yang juga mengonsumsi makanan khusus seperti masfouf, susu 

panas, teh hitam, dan kurma. Untuk makanan berbuka biasanya disuguhkan empat varian 

makanan yang terdiri dari sup, salad dan Brik (adonan yang sangat tipis dan diisi dengan 

campuran kentang, telur, tuna, daging, peterseli, dan rempah-rempah, serta hidangan utama. 

Sedangkan makanan manis seperti baklawa, dibla, dan harissa disantap sebagai makanan 

penutup. 

Tradisi Unik di Bulan Ramadhan Umat Muslim Arab Saudi 

Arab Saudi (Saudi Arabia) merupakan salah satu negara penghasil dan pengekspor 

minyak terbesar di dunia yang berada di kawasan Asia Barat Daya atau Timur 

Tengah.Mayoritas penduduk Arab Saudi adalah etnis Arab yang beragama Islam dengan 

bahasa resminya, yaitu bahasa Arab. Sebelah utara Arab Saudi berbatasan dengan Irak, 

Kuwait, dan Yordania. Pada bagian sebelah Selatan, Arab Saudi berbatasan dengan Republik 

Yaman dan Kesultanan Oman. Sebelah Timur Arab Saudi berbatasan dengan Uni Emirat 

Arab, Qatar, Bahrain dan Teluk Persia. Sedangkan sebelah barat Arab Saudi berbatasan 

dengan Laut Merah. Sistem pemerintahan yang dianut Arab Saudi adalah sistem 

pemerintahan Monarki Absolut, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negara dan kepala 

pemerintahannya adalah seorang Raja. 

Bulan Ramadhan bagi umat Islam memiliki keistimewaan dibandingkan bulan-bulan lainnya. 

Masing-masing negara memiliki tradisi dalam menyambut bulan Ramadhan sebagai bentuk 

identitas mereka. Momen Ramadhan dijadikan sebagai ajang untuk memunculkan kembali 

kebiasaan-kebiasaan unik untuk menyemarakkan suasana gembira di bulan mulia tersebut. 

Arab Saudi, sebagaimana negara-negara lainnya, mempunyai tradisi dalam menyambut bulan 

Ramadhan, apalagi Arab Saudi merupakan pusatnya umat Muslim di dunia. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Merah


 

Berikut ini beberapa tradisi selama bulan Ramadhan yang dilakukan umat Muslim di Arab 

Saudi. 

1. Dentuman meriam Ramadhan 

Dentuman meriam Ramadhan akan terdengar sebagai tanda datangnya bulan Ramadhan di 

Makkah. Meriam Ramadhan tersebut akan selalu dibunyikan sebagai tanda iftar (berbuka 

puasa), waktu sahur, dan waktu imsak. Meriam juga akan dibunyikan sebagai tanda 

masuknya tanggal 1 Syawal di akhir bulan Ramadhan. Selama bulan Ramadhan, meriam 

tersebut akan diletakkan di sebuah gunung yang bernama Gunung Meriam dan dikembalikan 

lagi ke tempat semula untuk disimpan hingga Ramadhan tahun selanjutnya tiba. 

2. Tenda Ramadhan 

Tenda Ramadhan menjadi salah satu ciri umat Muslim di Arab Saudi pada saat bulan suci 

Ramadhan. Tenda-tenda tersebut khusus dibuat untuk bulan Ramadhan dan hanya akan ada 

di bulan tersebut. Lokasi di sekitar tenda dijadikan sebagai tempat berkumpul penduduk Arab 

Saudi sebelum berbuka sampai matahari tenggelam. Banyak wisatawan dari negara lain yang 

ikut bersama-sama berbuka puasa di dalam tenda Ramadhan tersebut. Tenda Ramadhan ini 

pertama kali diperkenalkan di Kairo, Mesir, dan kemudian menyebar ke negara-negara Timur 

Tengah lainnya sebagai destinasi khusus saat bulan Ramadhan, termasuk di Arab Saudi. 

3. Tradisi Siqaya 

Selama bulan Ramadhan, di Arab Saudi juga ada tradisi unik yang dinamakan Siqaya. Tradisi 

ini berupa menawarkan minuman kepada para tamu dan peziarah yang berkunjung di 

Masjidil Haram, Makkah dan masjid Nabawi di Madinah, selama bulan Ramadhan. Minuman 

yang disediakan mulai dari air zam-zam, air dingin, kopi, dan jus. Minuman-minuman 

tersebut telah disimpan di dalam wadah yang higienis, sehingga pengunjung tidak perlu 

meragukan kesterilan air minum yang ditawarkan. Para pengurus masjid akan berkeliling 

seputar masjid sambil menawarkan minuman-minuman ini kepada pengunjung. Selanjutnya, 

pengunjung dapat memilih minuman yang mereka inginkan. Inilah bentuk kepedulian sesama 

umat Muslim yang mulai dihidupkan kembali oleh masyarakat Muslim di Arab Saudi. 

Warga Arab Saudi berbuka puasa dengan kurma, susu, atau yogurt 

Umat Islam bergembira memasuki bulan Ramadhan. Di bulan suci ini, terdapat 

banyak tradisi yang diterapkan masyarakat Muslim di berbagai negara. Salah 

satunya, Arab Saudi. Di negara ini, Ramadhan selalu diwarnai peningkatan 

keramahtamahan (hospitality) publik. Ambil contoh ketika memasuki saat -saat 

berbuka puasa. Saat matahari mulai terbenam--penanda waktu berbuka puasa 

https://republika.co.id/tag/tradisi
https://republika.co.id/tag/puasa


tiba--rumah-rumah di Arab Saudi dipenuhi aroma kapulaga dari sajian makanan 

dan kopi Arab. Ada juga berbagai kudapan, seperti adonan goreng samboosa. 

Aroma harum menguar dari karkadeh atau teh bunga rosella, serta teh kembang 

sepatu (hibiscuc). Di seluruh wilayah Arab Saudi, lantunan ayat suci Alquran 

amat mudah dijumpai. Selain itu, masyarakat setempat juga menggiatkan 

silaturahim. Inilah kesempatan untuk menyajikan hidangan, termasuk untuk 

anak-anak. Ada permen khas Arab seperti lugaymat dan atayef. Itu sejenis 

pancake tipis yang diisi dengan krim atau almond goreng yang ditaburi sirup.  

Umumnya warga Arab Saudi berbuka puasa dengan beberapa buah kurma dan 

susu atau minuman yogurt. Untuk menambah kesegaran, minuman mereka 

terkadang dicampur dengan daun mint. Sementara, sejumlah keluarga ada juga 

yang menyusun nampan minuman qamar al-din alias jus aprikot, lalu soobya, 

dan jus asam. Sobya menjadi minuman tradisional di Tanah Suci. Sajian ini 

terbuat dari gandum atau roti yang disiram air selama beberapa hari dan 

dimaniskan dengan gula dan kismis.  Tiap keluarga di sana menyantap hidangan 

makanan ringan dengan suasana santai setelah berbuka puasa. Kemudian, mereka 

lanjut dengan shalat maghrib berjamaah, lalu tadarus Alquran, untuk kemudian 

siap-siap melaksanakan shalat tarawih.  

Sumber: https://republika.co.id/berita/ramadhan/tradisi-ramadhan/pr2f33458/ragam-tradisi-

berbuka-puasa-di-arab-saudi 
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Seperti kita ketahui bahwa Wilayah Timur Tengah sangatlah luas dan memiliki 

beberapa negara, bahasa, budaya dan  Seperti kita ketahui bahwa Wilayah Timur Tengah 

sangatlah luas dan memiliki beberapa negara, bahasa, budaya dan kebiasaan yang berbeda. 

Namun dari perbedaan tersebut, terdapat beberapa persamaan yang mendasar khususnya pada 

Makanan mereka. Perbedaan dan persamaan pada makanan Timur Tengah terbentuk dari 

ketersedian bahan baku pada suatu wilayah. Negara negara berikut adalah termasuk bagian 

dari Timur Tengah, yaitu Algeria, Bahrain, Mesir , Iraq, Iran, Jordan, Kuwait, Lebanon, 

Libya, Mauritania, Maroko, Oman, Palestina, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, Turki, 

Emirate, dan Yaman. Ciri khas bahan baku makanan Timur Tengah: 

(1) Kacang Kacangan tertentu seperti Buncis, Lentil, Pistachio, dan sebaginya menjadi 

dominasi utama pada Makanan Arab. 

(2) Zaitun menjadi buah penting yang disukai semua orang Arab. 

(3) Kebab atau daging yang ditusuk dan dipanggang sangat populer di Arab seperti 

Shawarma, Kufta, Kebab, dan sebagainya. Umumnya makanan Arab menyukai 

daging Ayam, Kambing dan Sapi. 

(4) Yogurt dan Keju, menjadi makanan yang sangat disukai bahkan digunakan dalam 

banyak resep. 

(5) Babi dan alkohol dilarang di banyak negara Arab karena alasan hukum Agama Islam. 

(6) Rempah-rempah seperti jintan, kapulaga dan bawang putih sangatlah kental ada 

hampir disetiap resep makanan. Ketiga Rempah tersebut adalah wajib dan hampir 

pasti digunakan disemua masakan. 



(7) Roti Pita merupakan makanan pokok yang digunakan sehari hari, umumnya untuk 

sandwich. 

(8) Tahini, merupakan bahan yang sering digunakan dan diolah menjadi pasta/saus 

seperti hummus ataupun baba ghanous. Saus Tahini dibuat dari Wijen Putih dan 

diolah sehingga menjadi semacam saus. Tahini juga biasa digunakan sebagai 

makanan pembuka dan dikonsumsi menggunakan Roti Pita. 

(9) Kopi dan Teh yang kental selalu dikonsumsi. Pada umumnya di daerah lain 

menyukai Teh dan Kopi yang encer atau tidak kental, namun berbeda di Wilayah 

Arab, mereka menyukai Teh dan Kopi yang kental dengan waktu seduh yang lebih 

lama serta pemakaian Daun Teh maupun Bubuk Kopi yang lebih banyak sehingga 

menghasilkan minuman yang kental dan sangat pekat.  

Sumber :Https://Cairofood.Id/Mengenal-Ciri-Khas-Makanan-Timur-Tengah/ 

 

https://cairofood.id/mengenal-ciri-khas-makanan-timur-tengah/


BAB XI 

UNTA  TRADISI ARAB 

 

 

orang Arab dengan untanya 

 

 

Salah satu binatang yang disebut dalam Al-Quran sebagai tanda kekuasaan penciptaan-Nya 

adalah binatang Unta. Allah Berfirman: 

بِِل َكْيَف ُخِلقَْت ) ( َوإِلَى اْْلَْرِض 71( َوإِلَى اْلِجبَاِل َكْيَف نُِصبَْت )71السََّماِء َكْيَف ُرفِعَْت )( َوإِلَى 71أَفَََل يَْنُظُروَن إِلَى اْْلِ

ٌر )02َكْيَف ُسِطَحْت ) ْر إِنََّما أَْنَت ُمذَك ِ  (07( فَذَك ِ

Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Dan langit, 

bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi 

bagaimana ia dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu adalah 

orang-orang yang memberi peringatan. (QS. al-Ghasyiah : ayat 17-21) 

Karakteristik khusus eksklusif yang dimiliki unta adalah struktur tubuhnya yang tidak 

terpengaruh meskipun hidup di tengah kondisi yang palis keras. Tubuhnya mempunyai 

kelebihan di mana selama berhari-hari, unta dapat hidup tanpa air dan makanan dan bahkan 

dapat mengadakan perjalanan dengan mengemban beban ratusan kilogram di punggungnya. 

Beberapa karakteristik unta membuktikan bahwa binatang ini memang diciptakan untuk 

kondisi iklim yang kering dan ditugaskan untuk membantu untuk kenyamanan manusia. 



Tidak ada makhluk hidup maupun mesin sekalipun yang sanggup berjalan di kondisi panas 

menyengat di gurun pasir yang sehebat unta, hewan ini diciptakan mampu menahan panas 

membakar padang pasir yang bersuhu lima puluh derajat bahkan mampu bertahan diterpaan 

badai pasir. Unta mampu berjalan jauh dengan hanya sedikit bahan bakar dan sedikit air. 

Mesin sekalipun tidak mampu menahan kondisi panas dan dalam kondisi yang sulit seperti 

ini, yang menyebabkan mesin canggih pun akan terbakar dan rusak jika terpapar panas 

berlebih selama beberapa hari bahkan dalam hitangan jam. Unta bahkan telah membantu 

manusia yang hidup di gurun pasir sepanjang sejarah, yang telah menjadi simbol bagi 

kehidupan di gurun pasir. Panas gurun pasir sungguh mematikan bagi makhluk lain. Selain 

sejumlah kecil serangga, reptil dan beberapa binatang kecil lainnya, tak ada binatang yang 

mampu hidup di sana. Unta adalah satu-satunya binatang besar yang dapat hidup di sana. 

 

Keajaiban Binatang Unta 

1. Unta dapat hidup delapan hari tanpa makan dan minum 

Unta dapat bertahan hidup hingga delapan hari pada suhu lima puluh derajat tanpa makan 

atau minum. Ketika unta menemukan sumber air, ia akan menyimpan cadangan air didalam 

tubuhnya. Unta mampu meminum air sebanyak sepertiga berat badannya dalam waktu 

sepuluh menit. Ini berarti seratus tiga puluh liter dalam sekali minum; dan tempat 

penyimpanannya adalah punuk unta.  

Tempat penyimpan cadangan air pada unta adalah pada punuknya yang terlihat 

bergelombang di atas tubuhnya. Ada sekitar empat puluh kilogram lemak tersimpan di dalam 

punuknya. Hal ini menjadikan unta mampu berjalan berhari-hari di gurun pasir tanpa makan 

apapun. 

2. Gigi dan perut unta dapat mengolah makanan yang tajam dan berduri 

 Kebanyakan makanan di gurun pasir adalah kering dan berduri. Namun sistem pencernaan 

pada unta telah diciptakan sesuai dengan kondisi yang sulit ini. Gigi dan mulut binatang ini 

telah dirancang untuk memungkinkannya memakan duri tajam dengan mudah. Perutnya 

memiliki disain khusus tersendiri sehingga cukup kuat untuk mencerna hampir semua 

tumbuhan di gurun pasir. 

3. Kelopak mata dan hidung yang melindungi terpaan badai pasir 

Angin gurun yang muncul tiba-tiba biasanya menjadi pertanda kedatangan badai pasir. 

Butiran pasir menyesakkan nafas dan membutakan mata. Kelopak mata unta melindungi 

matanya dari dari debu dan butiran pasir. Namun, kelopak mata ini juga transparan atau 



tembus cahaya, sehingga unta tetap dapat melihat meskipun dengan mata tertutup. Bulu 

matanya yang panjang dan tebal khusus diciptakan untuk mencegah masuknya debu ke dalam 

mata. Terdapat pula disain khusus pada hidung unta. Ketika badai pasir menerpa, ia menutup 

hidungnya dengan penutup khusus. 

4. Desain kaki unta dapat menahan bobot berat dan Panas padang pasir 

Salah satu bahaya terbesar bagi kendaraan yang berjalan di gurun pasir adalah terperosok ke 

dalam pasir. Tapi ini tidak terjadi pada unta, sekalipun ia membawa muatan seberat ratusan 

kilogram, karena kakinya diciptakan khusus untuk berjalan di atas pasir. Telapak kaki yang 

lebar menahannya dari tenggelam ke dalam pasir, dan berfungsi seperti pada sepatu salju. 

Kaki yang panjang menjauhkan tubuhnya dari permukaan pasir yang panas membakar di 

bawahnya. 

5. Kulit unta melindungi panasnya siang dan dinginnya malam padang pasir 

 Tubuh unta tertutupi oleh rambut lebat dan tebal. Ini melindunginya dari sengatan sinar 

matahari dan suhu padang pasir yang dingin membeku setelah matahari terbenam. Beberapa 

bagian tubuhnya tertutupi sejumlah lapisan kulit pelindung yang tebal. Lapisan-lapisan tebal 

ini ditempatkan di bagian-bagian tertentu yang bersentuhan dengan permukaan tanah saat ia 

duduk di pasir yang amat panas. Ini mencegah kulit unta agar tidak terbakar. Lapisan tebal 

kulit ini tidaklah tumbuh dan terbentuk perlahan-lahan; tapi unta memang terlahir demikian. 

Disain khusus ini memperlihatkan kesempurnaan penciptaan unta. 

Unta pastilah tidak dapat membuat kelebihan-kelebihan di atas dengan sendirinya. Seperti 

makhluk lain, unta juga diciptakan dengan beberapa karakteristik dan kemudian ditempatkan 

di muka bumi sebagai suatu tanda kesempurnaa Pencipta Alam Semesta ini 

 

 

 



 

Unta dalam imajinasi seniman (runescapewikiacom) 

Suku-suku di Semenanjung Arabia pra-Islam banyak menggantungkan mata pencaharian 

mereka kepada binatang ternak. Para pakar bahasa berpendapat bahwa kata al-an’am 

(binatang ternak) merupakan bentuk jamak, sedangkan bentuk tunggalnya ialah an-na’am, 

yakni harta piaraan. Apa harta piaraan yang paling populer di Semenanjung Arab? 

Jawabnya adalah unta, bukan kuda, bukan keledai, bukan pula domba, sapi atau kerbau. 

Al-Farra’ berpendapat bahwa nama itu (al-ibil) adalah bentuk mudzakkar (laki-laki) yang 

tidak dapat dibuat bentuk mu’annats (perempuan). Para pakar bahasa menyatakan: ini adalah 

seekor unta (hadza an-na’amu); bentuk pluralnya adalah na’man, sebagaimana kata hamal 

yang memiliki bentuk plural hamalan. Kata al-an’am bisa dijadikan mudzakkar (lelaki) dan 

bisa juga dibuat mu’annats (perempuan). Allah Swt berfirman, “Min ma fi buthunihi” 

dan “min ma fi buthuniha.” Bentuk pluralnya adalah ana’im. Namun, ada juga yang 

berpendapat bahwa kata an-na’am (binatang ternak) ini meliputi unta, sapi, dan kambing. 

Suku-suku Arab memelihara binatang-binatang ternak dan memberikan perhatian ekstra 

dalam perawatan-perawatannya, sebab ternak itu menyuplai mereka dengan, apa yang kita 

sebut dalam bahasa ekonomi modern sebagai barang konsumsi dan barang produksi, atau 

investasi. Hasil ternak yang termasuk kategori barang jenis pertama adalah daging dan susu 

yang mampu memenuhi kebutuhan mereka akan makanan dengan cara langsung. 

Kategori jenis kedua adalah kulit, bulu domba (wol), dan bulu. Semua ini mereka gunakan 

untuk produksi barang atau pernik-pernik yang dibutuhkan sebagai busana. Beberapa jenis 

hewan juga digunakan sebagai kendaraan sekaligus angkutan, sehingga lebih memudahkan 



mereka dalam melakukan transaksi bisnis dengan pelbagai komunitas liyan. Syair jahili yang 

merupakan potret hidup bangsa Arab marak dengan penyebutan kosakata “unta”. Hal ihwal 

ini jelas mengindikasikan urgensitas fungsi yang dimiliki unta dalam kehidupan suku-suku 

Arab pra-kerasulan Nabi Muhammad saw. Begitu Islam datang, ia juga memberikan 

perhatian khusus pada binatang-binatang ternak. Bahkan di dalam Alquran, terdapat satu 

surah penuh yang diberi nama al-An’am (yang berarti binatang ternak). Banyak pula ayat-

ayat yang menyebutkan kata an’am (binatang ternak) dengan beragam fungsi dan 

kegunaannya, di antaranya: 

Dan Dia menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang 

menghangatkan dan pelbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu 

memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang 

dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu 

ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-

kesukaran (yang memayahkan) diri (QS. An-Nahl [16]: 5-7). 

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan 

bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan 

(membawa)nya di waktu kamu berjalan dan juga di waktu kamu bermukim 

serta(dijadikannya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah 

tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu) (QS. An-Nahl [16]: 80). 

Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang 

penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan 

(juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan 

sebagian darinya kamu makan (QS. Al-Mu’minun [23]: 21). 

Pada ayat-ayat di atas disebutkan secara global akan manfaat-manfaat binatang ternak, baik 

yang berupa fungsi materiil maupun spiritual, yang tidak perlu lagi didedahkan panjang lebar. 

Kata binatang ternak disebutkan dalam Alquran dengan beragam formulasi bentuk kata: al-

an’am, an’aman, an’amakum, dan an’amahum, sebanyak 32 kali, dan ini membuktikan 

tingkat perhatian Islam yang tinggi pada binatang ternak. Bahkan, menurut Khalil Abdul 

Karim (2003), unta dalam banyak kasus diperlakukan sebagai alat tukar (mata uang), 

mengingat ketidaklaziman interaksi komunitas tribalisme dengan mata uang, kecuali Mekkah 

yang memang merupakan pusat perdagangan. Oleh karena itu, sudah merupakan 

tradisi, mahar dan diyat dibayar dengan sejumlah unta sesuai situasi dan kondisinya. 

Dan, Abdul Muthalib-lah orang pertama yang menetapkan pembayaran denda bagi 

pembunuh dengan 100 ekor unta. Selanjutnya tradisi ini diadopsi oleh Islam. 



Tatkala Islam datang, unta tetap menempati posisi pentingnya sebagai alat tukar dalam proses 

barter dan dalam segala aspek transaksi, terutama yang menyangkut masalah moneter 

(keuangan). 

Dalam kewajiban zakat misalnya, unta memiliki peran signifikan, baik dalam penentuan 

jumlah nishab yang mewajibkan pengeluaran zakat atas kepemilikannya, maupun dalam 

penentuan persentase zakat yang harus dikeluarkan. Bahkan, proses ini tidak terbatas pada 

penentuan jumlah unta saja, tetapi juga melibatkan proses identifikasinya secara sempurna, 

meliputi jenis-jenis unta itu sendiri dari segi jenis kelamin (jantan atau betina), juga dari segi 

umur dan gigi. Perihal yang paling mengagetkan tentang elitisme posisi uta di kalangan 

bangsa Arab prakerasulan Muhammad adalah pernyataan Ahmad Fathi Bahnesi (1972: 158) 

yang memandang bahwa ketika seorang hakim ingin memberatkan vonis hukuman atas 

seorang penjahat berdasarkan kejahatan yang dilakukannya, maka pemberatan itu harus 

mengacu pada unta, sebab syara’ telah mengatur ketentuan ini, dan muqaddarat (ketentuan-

ketentuan baku) tidak bisa diketahui kecuali lewat proses sima’i (taken for granted, bukan 

lewat proses reasoning). Jadi, tidak ada penalaran logis dalam menentukan pemberatan 

hukuman ini, sampai-sampai jika seorang hakim memutuskan hukuman tanpa ketentuan yang 

baku, dan malah berpatokan pada selain unta, maka keputusannya tidak berlaku. Hal ini bisa 

jadi kita tilik, misalnya, penegasan Bahnesi, bahwa pemberatan vonis hukuman tidak boleh 

dilakukan selain dengan parameter unta, sehingga jika seorang hakim memutuskan hukuman 

tanpa mengacu pada perihal itu maka keputusannya tidak berlaku lantaran tak memperhatikan 

ketentuan yang ada. Ketika sesuatu berlaku pada ordinat, maka secara otomatis ia berlaku 

juga pada subordinatnya, sebab subordinat sendiri berasal dari ordinat. Artinya, hukuman 

pokok harus mengacu pada unta, sebab tidak ada artinya jika hukuman pokok mengacu pada 

selain unta, sementara pemberatan hukuman (yang berarti hukuman tambahan), harus 

mengacu kepada unta. Arkian, kaidah fikih ini merupakan pengaruh dari efektivitas 

pembelakuan ritus-ritus sosial dan ritus-ritus lain Oleh sebab itu, sangat memungkinkan jika 

elitisme (unta) ini masuk dalam wilayah ritus-ritus pidana pra-Islam dan kemudian Islam 

merumuskannya menurut formula yang ada. 

Sumber:Https://Alif.Id/Read/M-Iqbal/Unta-Dalam-Tradisi-Arab-Hingga-Islam 

B211943p/ 

 

 

 

 



 



BAB XII 

PENUTUP 

 

 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah jamaah Haji dan Umroh terbesar di 

dunia. Tiap tahun berbondong-bondong umat Islam Indonesia pergi ke negeri haramain Arab 

Saudi untuk melaksanakan ibadah tersebut. Namun ada beberapa hal yang perlu masyarakat 

ketahui terkait beda budaya Arab dan Indonesia, terutama bagi mereka yang akan berinteraksi 

dengan masyarakat di Saudi, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan: 

1. Budaya Mujamalah (Basa-basi) 

Berbeda dengan budaya Barat yang cenderung ekspresif dan berbicara langsung dan lugas, 

orang Arab tidak berbicara secara langsung. Untuk mengungkapkan maksud aslinya, orang 

Arab akan berbicara banyak hal terlebih dahulu dan banyak basi-basi (mujamalah). Untuk 

bertanya kabar pada teman, tak cukup sekali dengan satu ungkapan, tapi berulangkali. Meski 

telah berkata sesuai maksudnya, orang Saudi kadang masih mengira yang dimaksudkan 

adalah sesautu yang lain. Misal kata "laa" (tidak) sebagai jawaban tidak utnuk tawaran 

menambah makan dan minum. Agar sang tuan rumah yakin bahwa tamunya memang betul-

betul sudah kenyang, maka sang tamu harus mengulangi "laa" berulang kali dan kata 

"wallahi." 

2. Keras Bukan Berarti Marah 

Orang Arab terbiasa bersuara keras untuk mengekspresikan kekuatan dan ketulusan, apalagi 

kepada orang yang mereka sukai. Sayangnya, suara keras mereka kadang ditafsirkan sebagai 

kemarahan oleh kebanyakan orang Indonesia. Kadang petugas Arab Saudi ketika memeriksa 

paspor atau surat lainnya kelihatan marah, namun sebenarnya tidak. Termasuk suara majikan 

yang keras, tidak selalu berarti mereka sedang marah, hanya TKW kita kadang 

memahaminya berbeda. Sebaliknya, orang Indonesia hendaknya tidak mudah tersenyum pada 

lelaki Arab. Meski maksud kita adalah untuk menunjukkan keramahtamahan atau kesopanan, 

boleh jadi akan dianggap sebuah godaan oleh pria tersebut. Bangsa Arab terbiasa dengan 

padang pasir yang keras Adanya kasus majikan Arab memerkosa atau menghamili TKW 

boleh jadi berkaitan dengan kesalahpahaman antar budaya ini. 

3. Ekpresi Bahasa Tubuh Orang Arab 

Orang Arab akan menguncupkan semua jari-jari tangannya dengan ujung-ujungnya 

menghadap ke atas sebagai pengganti kata-kata “tolonglah Pak” atau “tunggu sebentar!” atau 

“ tolong sabar sedikit !” Budaya lainnya, orang Arab akan saling merangkul seraya mencium 



pipi dengan bibir ketika berjumpa dengan teman dekat. Ini suatu perilaku yang dianggap 

tidak lazim oleh bangsa lain di dunia, bahkan mungkin juga oleh orang Indonesia. Merangkul 

sesama teman adalah hal lumrah. Tidak perlu risih, orang Arab boleh jadi akan tersinggung 

jika kita menghindar. 

4. Antara Budaya Arab dan Islam 

Arab Saudi dikenal dengan negeri kelahiran Islam. Dan anggapan pada umumnya bahwa 

masyarakat Saudi itu Islami. Nyatanya, tidak 100 persen demikian. Mereka juga bagian dari 

budaya Arab (termasuk warisan jahiliyah) dengan segala pernak-perniknya, termasuk cara 

dan etika mereka dalam berkomunikasi, tidak selalu santun seperti diajarkan Al-quran dan 

Sunnah. Sebagian dari cara mereka berkomunikasi bersifat kultural semata-mata. Konon, ada 

dua tipe orang Arab: tipe Abu Bakar dan Abu Jahal. Orang Arab yang telah mendapat 

pendidikan Islam dan meresapi ajarannya akan berperilaku bak Abu Bakar, sedang mereka 

yang kering dari ajaran akhlak Islam biasanya akan buruk seperti Abu Jahal. 

5. Bergandengan Tangan dengan Teman Lelaki Itu Aib! 

Bagi masyarakat Indonesia, bergandengan tangan dengan teman laki-laki adalah lazim. 

Namun bagi orang Arab, hal itu adalah aib. Pernah ada WNI yang menggandeng tangan 

temannya ketika berjalan di pertokoan Mekah, tiba-tiba mereka diteriaki : enta luthi walla 

eh? hadza aib! (kamu homo apa bagaimana? Itu aib!).Namun jika yang kita menggandeng 

wanita atau pasangan kita (istri) hal itu adalah lazim di Saudi. 

6. Berkendara di Sebelah Kanan 

Bila di Indonesia semua kendaraan dan angkutan umum wajib berada di jalur kiri jalan (dan 

letak roda kemudi mobil berada di bagian kanan), maka di Arab Saudi kebalikannya. Hal ini 

berbeda sama sekali dengan apa yang berlaku di Arab Saudi, semua pengguna jalan termasuk 

waktu menaikkan maupun menurunkan penumpang berada di jalur sebelah kanan jalan. 

Khusus wanita, jangan bepergian sendirian, harus bersama mahram/suami atau sesama teman 

rombongan. Termasuk saat naik taksi. Saat naik, maka laki-laki duluan, wanita belakangan. 

Sebaliknya saat turun maka wanita duluan, suami belakangan. Hal ini untuk menjaga istri 

agar tidak dibawa kabur tukang taksi. Saat naik lift juga harus selalu didampingi. Jika saat 

naik lift bersama teman wanita ada lelaki yang datang, lebih baik keluar dahulu. Satu lagi, 

hati-hati dengan kebiasaan remaja Saudi yang suka ugal-ugalan. Mereka kadang melakukan 

aksi ekstrem dengan mengemudikan Jeep dengan hanya dua roda di jalanan. 

7. Wanita adalah Privasi 

Nilai kehormatan orang Arab terutama melekat pada anggota keluarganya, khususnya wanita, 

yang tidak boleh diganggu orang luar. Di Arab Saudi wanita adalah sangat privasi. 



Di Arab Saudi, Wanita tidak boleh menyetir, bekerja bebas, atau keluar rumah tanpa 

didampingi mahram. Adalah hal tabu ketika kita menanyakan hal berikut; Sudahkah anda 

menikah? Berapa umurmu? Atau siapa istri anda? Sudah lazim di budaya Saudi jika seorang 

pria tidak pernah mengenal atau bahkan sekadar melihat wajah istri atau anak perempuan dari 

sahabatnya, meskipun mereka telah lama bersahabat dan sering saling mengunjungi. 

Sesama dosen yang puluhan tahun mengajar di jurusan yang sama pun tidak pernah tau siapa 

istri sahabatnya. Bagi mereka, Istri adalah privasi.alam kehidupan keseharian, wanita Arab 

itu bercadar, memakai pakaian serba hitam, keluar-masuk rumah naik mobil. Rumah mereka 

pun berpagar tinggi. Ini membawa konsekuensi antar tetangga tidak bisa saling mengenal 

siapa saja wanita di rumah sebelah. Apalagi tidak ada budaya arisan layaknya di Indonesia, 

menjadikan interaksi antar warga begitu tetutup.Juga tidak lazim bagi seorang pria untuk 

memberi bingkisan kepada istri sahabat prianya itu atau anak perempuannya yang sudah 

dewasa. Karenanya, terhadap wanita Saudi, tidak perlu kita bersikap sok ramah, berlama-

lama memandang, apalagi menggoda atau mengganggu. Dipastikan habis riwayat kita. 

Sumber: 

https://www.kompasiana.com/muhammadzulifan/56af04433493730105fad3c5/tujuh-budaya-

arab-saudi-yang-wajib-anda-ketahui-sebelum-ke-tanah-suci?page=3 

Penutup 

Perkembangan budaya dan seni di Saudi Arabia berkembang sangat dinamis sejak beberapa 

dasawarsa yang lalu, hal itu terbukti dengan banyaknya karya sastra, buku, perpustakaan dan 

forum-forum budaya. Kedudukan seni di Arab Saudi pada awalnya peradaban islam muncul 

ketika adanya hubungan timbal balik antara orang Arab dan penduduk asli timur tengah 

sehingga ada percampuran budaya dibawah naungan islam. Seni dalam islam meliputi seni 

lukis,seni tari, dan seni rupa serta seni dalam arsitektur : Seni lukis pada awalnya islam 

melarang adanya seni lukis dengan dasar hadist nabi bahwa malaikat tidak akan masuk rumah 

yang di dalamnya terdapat gambar. Seni musik dalam islam berkembang pesat pada masa 

dinasti Abbasiyah. Nyanyian dalam islam disebut ghina, dan rasululloh memperbolehkan 

anak-anak muslim bermain musik dan bernyanyi dalam kesempatan perayaan. Dapat diambil 

kesimpulan bahwa musik yang diterima dalam islam adalah musik yang bernilai keagamaan. 

Seni tari Rasululloh memperbolehkannya selama tidak membangkitkan nafsu birahi. Seni 

arsitektur dan kaligrafi yang menduduki tempat yang tinggi dalam kebudayaan islam. Seni 

arsitektur dapat dilihat dari masjid-masjid, makam, kubah,istana dan menara masjid yang 

dibangun umat islam dari masa Rasululloh hingga saat ini. 
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