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Latar Belakang 

Alquran merupakan kitab suci yang membahas tentang berbagai ilmu 

pengetahuan, salah satunya yang berkaitan dengan oceanografi. Oceanografi merupakan 

cabang ilmu bumi yang mempelajari samudera atau lautan.1 Laut sebagai salah satu pilar 

dari sumber daya alam di samping daratan dan udara keberadaannya masih belum dikaji 

secara mendalam, kalaupun ada kajiannya belum secara holistik, yaitu hanya dikaji 

sebatas sumber daya ekonomi semata. Sehingga kajian mendalam tentang kelautan sulit 

ditemukan.2 Padahal tidak sedikit ayat Alquran yang berbicara tentang lautan.  

Laut merupakan karunia Tuhan yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama, 

dengannya setiap manusia tidak saja berhak untuk mengambil manfaat darinya, tetapi 

juga menanggung kewajiban untuk melestarikannya bagi generasi berikutnya yang juga 

memiliki hak yang sama terhadap karunia ini.3 Hendaknya manusia beragama, khususnya 

umat Islam di Indonesia, tidak hanya memandang laut sebagai obyek “pengkayaan diri” 

bagi satu generasi tanpa mempedulikan kebutuhan generasi mendatang, tetapi juga harus 

memandangnya sebagai karunia Tuhan yang perlu dijaga kelestariannya dan tidak 

menggunakannya demi kepentingan jangka pendek. Sebab, setiap pengelolaan yang 

dilakukan untuk kepentingan tersebut dapat melahirkan kerugian besar bagi umat 

manusia. 

Perusakan terhadap lingkungan laut terjadi akibat pola pendekatan manusia 

terhadap alam yang bersifat teknokratis.4 Sikap teknokratis dapat dinyatakan sebagai 

sikap merampas secara serampangan. Maksudnya, alam dibongkar dan dieksploitasi 

secara besar-besaran tanpa memikirkan dampak negatif dari hal tersebut. Padahal, setiap 

kegiatan yang dilakukan secara serampangan dapat menggerogoti dasar-dasar alamiah 

kehidupan generasi-generasi yang berikutnya.5 Apabila ditinjau dari sudut pandang 

filsafat etika, hal ini bersumber dari etika yang bercorak antroposentris, yaitu pandangan 

atas manusia sebagai pusat alam semesta dan hanya manusialah yang memiliki nilai, 

sementara alam semesta berserta isinya, termasuk lautan, sekedar alat pemuas bagi 

kepentingan dan kebutuhan manusia.6 Akhirnya, pandangan ini menjadi justifikasi bagi 

manusia untuk mengeksploitasi laut secara serampangan.   

                                                           
1Robert H. Stewart, Introduction to Phisycal Oceanography (Texas: Department of Oceanography 

A and M University, 2008)  
2K. H. Chaudhuri, Asia before Europe: Economy and Civilization of the Indian Ocean from the 

Rise of Islam to 1750 (London: Cambridge University Press, 1990), 28; K. H. Chaudhuri, Trade and 

Civilization in the Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam to 1750 (London: Cambridge 

University Press, (1985).  
3Ahmad Yusam Thobroni, Fikih Kelautan: Persfektif al-Qur’an tentang Pengelolaan Potensi Laut 

(Jakarta: Dian Rakyat, 2011), 2. 
4Teknokratis, dari kata Yunani  tekne: keterampilan dan  kratein: Menguasai. Artinya manusia 

sekadar mau menguasai alam. Frans Magniz Suseno et al., Etika Sosial (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

1996), 146. 
5Lester R. Brown et.al., Dunia Penuh Ancaman (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), 22-36 

dan 168-261. 
6Dalam bahasa Inggris anthropocentric berasal dari bahasa Yunani “anthropikos” dari “anthropos” 

(manusia) dan “kentron” (pusat). Pengertian istilah ini: i) mengacu pada pandangan manapun yang 

mempertahankan bahwa manusia merupakan pusat dan tujuan akhir dari alam semesta. ii) mengacu pada 
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Semangat eksploitasi tentu sangat tidak sejalan dengan semangat Alquran yang 

menghendaki manusia untuk melakukan pelestarian dan eksplorasi terhadap kekayaan 

laut. Dalam Alquran, hamparasan lautan dengan segala yang ada di dalamnya merupakan 

karunia Tuhan yang wajib untuk dijaga, dirawat, dilestarikan dan dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya. Alquran menghendaki manusia untuk tidak bersikap serakah terhadap 

potensi lautan yang telah disediakan oleh Tuhan. Sikap tersebut dapat menjadikan 

manusia tamak dalam mengelola potensi kelautan yang telah dititipkan oleh-Nya. Sebagai 

wakil Tuhan di bumi, umat Islam tidak boleh memandang laut hanya sebagai obyek yang 

dapat melahirkan keuntungan semata, tetapi juga dapat dilihat sebagai tanda-tanda 

kebesaran Tuhan di alam semesta ini.7 Sehingga, umat Islam dapat mengelola dan 

melestarikannya demi kepentingan khalayak. 

Pelestarian potensi laut dapat dilakukan umat Islam, dengan tidak melakukan 

eksploitasi secara membabi-buta terhadap kekayaan potensi di dalamnya. Hal ini hanya 

dapat dilakukan jika umat Islam menerapkan nilai-nilai Alquran dalam pengelolaanya. 

Pandangan Alquran tentang lautan setidaknya menghendaki manusia untuk menelaah 

secara mendalam melalui ilmu pengetahuan, sehingga manfaatnya dapat diperuntukan 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. 

 

Lautan dalam Ayat-ayat Alquran 

Secara etimologi kata laut dalam bahasa arab diartikan dengan al-Bahr, menurut 

kamus Mu’jam al-Maqāyis al-Lughah terambil dari huruf al-ba’ al-ḥa’ dan al-ra,’ 

terangkai dalam kata al-Bahru, yang artinya sesuatu yang luas dan dalam.8 Kamus al-

Munawwir memerinci bahwa kata al-Baḥr tersebut, merupakan jamak dari kata abḥurū, 

buḥūru, biḥāru yang berarti laut.9 Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dikatakan bahwa laut itu adalah kumpulan air asin (dalam jumlah yang banyak dan luas) 

yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau.10 Kamus Al-

Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim, memerinci lagi bahwa term al-Bahr 

dalam Alqur’an dalam berbagai derivasinya sebanyak 39 kali yang terungkap dalam 32 

kali bentuk mufrad dan 6 kali dalam bentuk mutsanna. Dalam konteks mutsanna ada 2 

kata yang digunakan dalam Alqur’an, yakni kata baḥraini dan bahrūni, serta satu kali 

dalam bentuk jamak, yakni kata abḥār pada QS. Luqman (31): 31.11  

                                                           
pandangan bahwa nilai-nilai manusia merupakan pusat untuk berfungsinya alam semesta menopang dan 

secara tahap demi setahap mendukung nilai-nilai itu. Loren Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 

2002), 60.    
7Ahmad Yusam Thobroni, 1.  
8Lihat Abū Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyah, Mu’jam al-Maqāyis al-Lughah (Beirut: Dār 

al-Fikr, 1994), 201.   
9 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 

1992), 60.  
10 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1990), 503.  
11 QS. al-Baqarah (2) 50, 164; QS. al-Maidah (5(: 96; QS. al-An’am (6): 59, 63, 97; QS. al-A’raf 

(7): 138, 163; QS. Yunus (10): 22, 90; QS. Ibrahim (14): 32; QS. al-Nahl (16): 14; QS. Bani Israil (17): 66, 

67, 70; QS. al-Kahfi (18): 60, 61, 63, 63, 79, 109; QS. Thaha (20): 77; QS. al-Hajj (22): 65: QS. al-Nur 

(24): 40; QS. al-Furqan (25): 53; QS. al-Syura (26): 63; QS. al-Naml (27): 61, 63; QS. al-Rum (30): 41; 

QS. Luqman (31): 27, 31; QS. Fathir (35): 12; QS. al-Syura (42): 32; QS. al-Dukhan (44): 24; QS. al-

Jatsiyah (45): 12; QS. al-Thur (52): 6 dan QS. al-Rahman (55): 19, 24. Lihat Muḥammad Fu’ād Abd al-

Bāqī, Al-Mu’jam al-Mufahras lī Alfāz al-Qur’ān al-Karīm (Indonesia: Maktabah Dahlān, t.th), 114. Untuk 

memperkuat data yang diperoleh, penulis juga menggunakan jasa buku, Azharuddin Sahil, Indeks al-

Qur’an; Panduan Melalui Ayat Alquran Berdasarkan Kata Dasarnya (Bandung: Mizan, 1981), 215. 
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Menurut Ibn Fāris (w. 395 H.), laut dinamakan dengan “baḥr” oleh karena luas 

dan terhamparnya lautan tersebut.12 Ibn Manṣur (1223-1311 H.) menyatakan bahwa kata 

baḥr lawan dari kata al-nahr (sungai) memiliki pengertian air yang banyak, baik asin 

maupun tawar. Laut dinamakan dengan istilah baḥr karena kedalaman dan keluasannya, 

dan air laut didominasi oleh rasa asin sehingga sedikit kemungkinannya tawar.13 

Berkaitan dengan lautan yang mengagumkan, Syaikh Nadhim al-Jisr menjelaskan 

bahwa laut merupakan salah satu unsur yang menyusun “alat penyulingan raksasa.” Alat 

penyulingan raksasa adalah alat yang disandarkan, diletakkan, dan diangkat oleh Allah di 

antara langit dan bumi. Alat ini menaungi lautan, menyalakan api, menerbangkan udara 

dan uap, menebalkan dan mengalirkan butiran-butiran awan, menjadikan gunung-gunung 

sebagai tempat menetapnya, membelah sungai-sungai, dan kemudian memperbaharui 

poros berputarnya.14 Dalam Alqur’an: 

رِي ِِف ٱۡلَبۡحِر ِبَا ِت َوٱۡۡلَۡرِض َوٱۡخِتلََِٰف ٱلَّۡيِل َوٱلن ََّهاِر َوٱۡلُفۡلِك ٱلَِِّت ََتۡ وََٰ  ِإنَّ ِِف َخۡلِق ٱلسَّمََٰ
 ِفيَها َوَبثَّ  َمۡوِِتَا بَ ۡعدَ  ٱۡۡلَۡرضَ  بِهِ  َفَأۡحَيا ٖ   ِمَن ٱلسََّمٓاِء ِمن مَّٓاءيَنَفُع ٱلنَّاَس َوَمٓا أَنَزَل ٱّللَُّ 

 ٖ  ل َِقۡوم ٖ  َۡلٓيََٰت َوٱۡۡلَۡرضِ  ٱلسََّمٓاءِ  َبۡيَ  ٱۡلُمَسخَّرِ  َوٱلسََّحابِ  ٱلر ِيََٰحِ  َوَتۡصرِيفِ  ٖ  َدآبَّة ُكل ِ   ِمن
 .يَ ۡعِقُلونَ 

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, 

bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang 

Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah 

mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin 

dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda 

(keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 164); 
 

م    ُكُلوْا ِمۡنُه ََلۡ
ۡ
 تَ ۡلَبُسوََنَا   ٖ  ِحۡلَية ِمۡنهُ  َوَتۡسَتۡخرُِجواْ  اٖ  َطرِي   اٖ  َوُهَو ٱلَِّذي َسخََّر ٱۡلَبۡحَر لَِتأ

تَ ُغواْ  ِفيهِ  َمَواِخرَ  ٱۡلُفۡلكَ  َوتَ َرى   .َتۡشُكُرونَ  َوَلَعلَُّكمۡ  َفۡضِلِهۦ ِمن َولِتَ ب ۡ
“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan 

dari padanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu 

perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya 

kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (QS. Al-

Nahl [16]: 14); 
 

 إِنَُّهۥ َكاَن ِبُكۡم َرِحيم
ٓۚ
تَ ُغواْ ِمن َفۡضِلِهۦٓ   .اٖ  رَّبُُّكُم ٱلَِّذي يُ ۡزِجي َلُكُم ٱۡلُفۡلَك ِف ٱۡلَبۡحِر لِتَ ب ۡ

                                                           
Demikian pula Ali Audah, Konkordansi Qur’an; Panduan Kata dalam mencari Ayat Al-Quran (Jakarta: 

Pustaka Litera Antar-Nusa), 158.  
12 Abū al-Ḥusayn Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā, Mu’jam al-Maqāyis fī al-Lughah, di-tahqīq 

oleh Shihābuddīn abū ‘Amr (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), 114. 
13 Ibn Manṣūr Jamāluddīn ibn Mukarram al-Anṣārī, Lisān al-‘Arab (Mesir: al-Dār al-Miṣriyyah, 

t.th.).  
14 Syaikh Nadhim al-Jisr, Qiṣṣah al-Imān bayn al-Falsafah wa al-‘Ilm al-Qur’ān (Qahira: tp., t.th), 

23.  
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“Tuhan-mu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari 

sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang 

terhadapmu.” (QS. Al-Isra [17]: 66); 
 

ِلَك َۡلٓيََٰ    ِإنَّ ِِف ذََٰ
ٓۚ
رِي ِف ٱۡلَبۡحِر بِِنۡعَمِت ٱّللَِّ ِلُُيَِيُكم مِ ۡن َءايََِٰتهِۦٓ  لِ ُكل ِ  ٖ  تأَلَۡ تَ َر َأنَّ ٱۡلُفۡلَك ََتۡ

  .ٖ  َشُكور ٖ  َصبَّار
“Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan 

nikmat Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebahagian dari tanda-tanda 

(kekuasaan)-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur.” (QS. Luqman [31]: 

31); 
 
 
 

  .ٱۡلَمۡشُحونِ  ٱۡلُفۡلكِ  ِف  ُذر ِي َّتَ ُهمۡ  ََحَۡلَنا َأّنَّ  َّلَُّمۡ  ٖ  َوَءايَة  
“Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut 

keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.” (QS. Yasin [36]: 41); 
 

  .َوِمۡن َءايََِٰتِه ٱۡۡلََواِر ِِف ٱۡلَبۡحِر َكٱۡۡلَۡعلََٰمِ  
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal-kapal di tengah (yang berlayar) 

di laut seperti gunung-gunung.” (QS. Al-Syura [42]: 32). 

 

Di dalam ayat-ayat tersebut, masih menurut tafsiran Syaikh Nadhim al-Jisr, 

terdapat nikmat dan hikmah yang banyak. Di antaranya adalah hikmah penciptaan laut 

itu sendiri di dalam keadaannya yang sekarang; hikmah kejadiannya yang asin, padahal 

air-air lainnya yang berasal dari danau dan sungai-sungai dijadikan tawar; nikmat 

dipenuhinya lautan dengan ikan-ikan yang merupakan makanan terbesar bagi manusia, 

bahkan lautan merupakan “gudang makanan yang terbesar,” dan “terkaya” (gizinya), dan 

yang paling tahan lama menghadapi masalah; hikmah kemampuannya untuk membawa 

kapal-kapal berlalu-lalang di atasnya; serta nikmat berlalu-lalangnya manusia di atas 

kapal untuk mencari karunia Allah melalui jalan perdagangan.15  

Penciptaan lautan itu sendiri, menurut keadaanya sekarang, mengandung nikmat 

yang maha besar dan hikmah yang maha agung. Seandainya tidak ada permukaan air yang 

demikian besar, yang menggenangi dua pertiga bulatan bumi, dan yang memisahkan 

benua-benuanya, tentulah aktivitas lautan itu tidak akan terlaksana. Begitu pula proses 

terjadinya hujan yang bersifat siklus dan merupakan urat nadi kehidupan di dunia. 

Seandainya air laut itu tawar, tentu kerusakan di laut akan merata, dengan segala macam 

binatang dan limbah benda-benda kering yang tertuang di dalamnya. Seandainya lautan 

diciptakan di bagian bumi yang terpencil, tanpa memisahkan benua-benua yang ada, tentu 

akan terhenti proses terjadinya hujan yang bersifat siklus dan menakjubkan itu. Mulai 

                                                           
15 Syaikh Nadhim al-Jisr, Qiṣṣah al-Imān bayn al-Falsafah wa al-‘Ilm al-Qur’ān, 24.  
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proses kenaikannya dari laut dengan jalan penguapan sampai kembali lagi ke laut melalui 

sungai-sungai dengan membawa limbah-limbah benda-benda kering.16 

Sementara itu, berkaitan dengan penyebutan kapal-kapal yang berlalu-lalang di 

lautan dengan membawa nikmat Allah, maka yang dimaksudkan oleh Alqur’an itu tidak 

lain adalah isyarat yang halus dan bijaksana tentang rahasia hukum alam yang 

menakjubkan yang terkenal dengan Hukum Archimides. Hukum ini dijadikan dasar bagi 

perakitan kapal-kapal laut dan dihubungkan dengan kemungkinan berenangnya ikan-

ikan. Hukum alam ini demikian teliti, seimbang, dan tepat. Ia bisa menjadikan tiap-tiap 

benda yang tenggelam di dalam air terangkat dari bawah ke atas, tergantung pada berat 

air dan volume benda itu sendiri. Artinya, jika timbangan benda itu melebihi timbangan 

air, benda itu akan tenggelam dan jika timbangan benda itu lebih ringan, benda itupun 

akan mengapung. Hukum alam ini memungkinkan ikan-ikan akan dapat berenang dan 

memungkinkan manusia dapat membangun kapal-kapal seperti gunung-gunung di dalam 

hal besar, luasan, tinggi dan beratnya. Manusia bisa membuat kapal-kapal dari besi dan 

mengisinya dengan muatan-muatan berat yang, dengan menggunakan perhitungan 

tertentu, dapat menjamin kapal-kapal itu tidak akan tenggelam jika diturunkan di lautan.17 

Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk-makhluk dan hukum alam. 

Dengan kekuasaan dan hikmah-Nya, Allah menjadikan makhluk-makhluk tersebut saling 

membantu dalam menggerakan ‘mesin alam semesta’ yang maha besar ini. Allah 

menjadikan air sebagai sumber kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan dan binatang-

binatang. Allah juga menjadikan air secara bergilir sebagai alat untuk menyirami bumi 

pada saat membutuhkan. Dia menjadikan lautan sebagai sumber utama terjadinya hujan. 

Dia menjadikan penguapan dan penebalan (awan) sebagai alat bagi pembuatan hujan, 

serta sekaligus menaikkan dan menurunkannya. Dia menjadikan lautan sebagai gudang 

makanan, jalan perniagaan, dan pembawa kapal-kapal yang berlalu-lalang di atasnya 

dengan membawa barang-barang yang bermanfaat bagi manusia berdasarkan hukum 

yang menguasai air dan udara. Kemudian, Allah mengangkat kapal-kapal yang besar dan 

berat, sebagaimana Ia mengangkat uap-uap air yang ringan.18 

 

Bahari dalam Sejarah Peradaban Islam 

 “If you want to know if Islam, democracy, modernity and women’s rights can 

coexist, go to Indonesia,” “Bila Anda hendak memahami Islam, demokrasi, modernitas, 

dan hak-hak perempuan dapat berkembang bersama, datanglah ke Indonesia (Melayu),” 

ungkapan tersebut dinyatakan oleh Hillary Rodham Clinton, mantan Sekretaris Negara 

Amerika zaman Presiden Obama, dalam acara Makan Malam Bersama dengan para 

akademisi, journalis, aktivis lingkungan hidup dan para aktivis feminisme Indonesia di 

Jakarta 18 Februari 2009.19 Ungkapan terkutip tersebut hanyalah salah satu dari sekian 

jumlah kesaksian yang memperkuat kenyataan sikap, menurut penulis, sosialis-

demokratis-religius, dan egaliter-emansipatoris-religiulistik, peradaban keberagamaan 

Islam di Nusantara ini. Kesaksian serupa juga diberikan seorang mantan Menteri Luar 

Negeri Italia, Franco Frattini, yang pada sebuah konfrenesi Internasional di Roma, dengan 

                                                           
16 Syaikh Nadhim al-Jisr, Qiṣṣah al-Imān bayn al-Falsafah wa al-‘Ilm al-Qur’ān, 24.  
17 Syaikh Nadhim al-Jisr, Qiṣṣah al-Imān bayn al-Falsafah wa al-‘Ilm al-Qur’ān, 25.  
18 S yaikh Nadhim al-Jisr, Qiṣṣah al-Imān bayn al-Falsafah wa al-‘Ilm al-Qur’ān, 25.   
19Lihat Mark Landler, “Clinton Praises Indonesian Democracy,” dalam 

http://www.nytimes.com/2009/02/19/washington/19diplo.html; lihat juga 

https://www.reuters.com/article/us-indonesia-clinton/indonesia-shows-islam-modernity-coexist-clinton-

idUSTRE51H15A20090218, diakses tanggal 1 November 2017.  
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tema “Unity in Diversity: the Indonesian model for a society based on co-existence”, pada 

tanggal 4 Januari 2009, menyatakan dalam pidatonya bahwa “Indonesia (Bumi Islam 

Melayu) adalah contoh dan laboratorium terbaik bagi masyarakat pluralis, di mana 

manusia dengan segala perbedaan etnik dan agama berbagi ruang untuk hidup, juga 

tempat di mana rasa hormat pada segala perbedaan menciptakan peluang yang berlimpah 

untuk terciptanya demokrasi kesejahteraan.”20 

Dua kesaksian mutakhir di atas, bukanlah yang pertama tentu saja. Lebih dari satu 

millenium yang lalu, menurut Radhar Panca Dahana,21 kesaksian peradaban Islam Bahari 

yang demokratis-religius semacam itu sudah datang dari pojok-pojok dunia lainnya, 

dalam catatan para Geografer Mesir, sejarawan Yunani, hingga pencatat kerajaan China 

sejak abad-abad akhir Sebelum Masehi, dengan keyakinan sejarah bahwa Para Rasulullah 

dan Umat-umatnya terdahulu juga adalah Islam. Termasuk para geograf-pengelana Arab 

dan Persia, macam Ibnu Battutah pada abad ke-14 Masehi, seratus tahun sebelum misi 

pelayaran Samudera Eropa, membuat banyak catatan mengesankan tentang harmonisnya 

situasi social-kultural dan natural peradaban Islam di Bumi Nusantara atau Melayu. 

Sayangnya, tak banyak diketahui peneliti sejarah Indonesia, bahkan dari kalangan 

Muslim sendiri, bahwa masih banyak kitab-kitab sarjana Islam yang lebih tua,22 --yang 

menjelaskan tentang kedemokratisan peradaban bahari Islam,-- hamper 500 tahun, dari 

Battutah bercerita tentang Peradaban Bahari Nusantara. misalnya saja, Kitab ‘Ajāib al-

Hind dari Captain Buzurg ibn Shahriyar al-Rohamurz (بزرك بن شهريار الرامهرمزي) yang 

terbit pada tahun 953 Masehi.23 Juga kisah dari pengelana Persia, Ibn Ali al-Mas’udi24 

dengan kitabnya Muruj al-Dzahab wa Ma’adan al-Jahwar fi al-Tarikh, pada tahun 896 

Masehi. Atau yang lebih tua lagi, Kitab al-Masālik wa al-Mamālik karya sejarawan awal 

Muslim-Persia, Ibn Khurradādhbih25 yang terbit pada tahun 846 Masehi. Beberapa kitab 

                                                           
20Lihat Italyun-esteri, “"Indonesia can act as a bridge between the West and Islam", Italian Foreign 

Minister Franco Frattini says,” dalam 

http://www.italyun.esteri.it/rappresentanza_onu/en/comunicazione/archivio-news/2009/03/2009-03-05-

indonesia.html, diakses tanggal 1 November 2017.  
21Radhar Panca Dahana, “Kolom: Kebaharian Islam Nusantara,” dalam al-Fikr, No. 29 

November-April (2017): 12-13.  
22Contohnya adalah Geographer Muslim pada Abad ke-9 Masehi tercatat semisal; Muḥammad ibn 

Mūsā al-Khwārizmī, Abū Ḥanīfa Dīnawarī, Ya'qubi, Sulaiman al-Tajir. Pada abad ke-10 Masehi semisal: 

Ibn Khordadbeh, Ahmad ibn Rustah, Ahmad ibn Fadlan, Abu Zayd al-Balkhi, Abū Muhammad al-Hasan 

al-Hamdānī, Al-Masudi, Istakhri, Khashkhash Ibn Saeed Ibn Aswad, Ibn Hawqal, Ibn al-Faqih, Al-

Muqaddasi, dan al-Ramhormuzi. Pada abad ke-11 M, tercatat misalnya:  Abū Rayḥān al-Bīrūnī, Abu Saʿīd 

Gardēzī, Al-Bakri, Mahmud al-Kashgari, dan Domiyat. Pada abad ke-12 M, misalnya: Al-Zuhri, 

Muhammad al-Idrisi, dan Abu'l Abbas al-Hijazi. Pada abad ke-13 M, misalnya: Ibn Jubayr, Saadi Shirazi, 

Yaqut al-Hamawi, Ibn Said al-Maghribi, dan Ibn al-Nafis. Pada abad ke-14 M, misalnya: Al-Dimashqi, 

Abu'l-Fida, Ibn al-Wardi, Hamdollah Mostowfi, Ibn Battuta, dan Lin Nu. Pada abad ke-15 M, misalnya: 

Abd-al-Razzāq Samarqandī, Ghiyāth al-dīn Naqqāsh, Ahmad ibn Mājid, Zheng He, Ma Huan, dan Fei Xin. 

Pada abad ke-16 M, misalnya: Sulaiman Al Mahri, Piri Reis, Mir Ahmed Nasrallah Thattvi, dan Amīn Rāzī. 

Pada abad ke-17 M, misalnya: Evliya Çelebi. Lihat http://www.muslimheritage.com/, diakses tanggal 1 

November 2017. 
23Kitab Aja’ib Al Hind, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Buzurg ibn Shahriyar sekitar tahun 

390 H/1000 M berbahasa Persia. Mencatat adanya kunjungan pedagang muslim ke Kerajaan Zabaj. Kitab 

ini mengisyaratkan adanya komunitas muslim lokal pada masa kerajaan Sriwijaya. Kata Zabaj diidentikan 

dengan kata Sriwijaya. Lihat Buzurg ibn Shahriyar, The Book of the Wonders of India, Mainland, Sea and 

Islands (transl and ed.) G.S.P Freeman-Grenville (London-The Hague: East-West Publication, 1981). 
24Lihat Abū al-Ḥasan ‛Alī ibn al-Ḥusayn al-Mas‛ūdī, The Meadows of Gold, The Abbasids, (trans: 

Lunde Paul, Caroline Stone, Kegan Paul) (London and New York: Charles Scribner ‘s Sons, 1989). 
25Lihat Abu ’l-Qāsim ʿUbayd Allāh b. ʿAbd Allāh Ibn Khurradādhbih, al-Masālik wa al-Mamālik 

(Leiden: Brill, 1889). 
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klasik dari pengelana Arab itu mencatat kenyataan peradaban Bahari masyarakat Islam 

Melayu tempo dulu sebagai masyarakat yang santun, ramah, jujur, terbuka, toleran-

akseptan, kosmopolit, adiptif, multicultural dan sebagainya. Kenyataan peradaban bahari 

itu dilukiskan cukup detail, termasuk Muslim-nya yang tidak mau duduk bersila di 

hadapan Sang Raja, hingga fakta yang menurut filolog-historian L. Marcel Devic,26 

penerjemah dan pengulas kitab Adjāib pertama kali pada tahun 1883, memberikan bukti 

keberadaan Majapahit jauh hari sebelum abad ke-13 Masehi, sebagaimana yang ditulis 

Raffles27 dan diketahui secara umum hingga saat ini. 

Catatan-catatan yang sangat berharga untuk diteliti dengan cermat itu, tidak lain 

juga memberikan bukti factual tentang keberadaan tata hidup peradaban masyarakat 

Melayu dan Nusantara yang berbasis pada adab dan budaya bahari Islam. Kebudayaan 

atau peradaban kebaharian Islam yang dilahirkan oleh masyarakat Islam dengan 

tantangan alam di mana 2/3 (dua per tiga) bagiannya adalah air, sungai, laut dan 

samudera.28 Realitas natural terberi yang memberi pengaruh signifikan pada bentuk dan 

corak kebudayaan dan kemanusiaan apa yang kemudian diproduksinya. 

Uniknya, dalam realitas yang kontras dengan peradaban bahari itu, agama Islam 

justeru terlahir pada awalnya sebagai salah satu produk spiritual peradaban continental 

(daratan), dalam hal ini dari Jazirah Arabia dengan seluruh tradisi Kontinental-nya dan 

yang dalam pembuktian ilmiahnya tidak memiliki tradisi pelayaran yang kuat. Kecuali, 

suku Nabatean di Laut Merah29 dan suku kecil Arab Kuna Garrhean di Oman, yang baru 

pada tahun 200 Sebelum-Masehi mampu melayari pantai Laut Merah hingga Teluk Arab, 

membeli dagangan dari orang India untuk dijual ke pedagang Mesir di Alexandria dan 

dibeli orang Romawi sebagai barang bergengsi. Bandingkan dengan bangsa Maluku atau 

Papua yang sudah 3000 tahun lebih sebelumnya telah mengisi pulau-pulau kosong di 

Samudera Pasifik, mulai dari Australia, Selandia Baru, Mikronesia hingga Tahiti dan 

kepulauan paling terpencil, Paskah, dekat Pantai Cile. Realitas adab, budaya dan 

masyarakat bahari Nusantara yang terlukis di atas adalah riwayat yang sama kunonya 

dengan riwayat peradaban besar di Babylonia, Indus, bahkan Sumeria di dataran 

Mesopotamia atau Mesir di Utara Afrika. Tentu saja jika kita tidak mengandalkan data 

arkeologi klasik yang sudah ter- dan di- tinggal zaman.30 

Dengan kenyataan ilmiah dan adabiah itu, Islam kemudian datang dan menjadi 

agama dan peradaban yang dianut oleh mayoritas, lebih dari 80% orang Nusantara. 

Mengapa penetrasi Islam begitu kuat jauh lebih kuat dari katakanlah Hindu, Budha 

bahkan Katholik yang, konon, dating lebih dahulu ke Nusantara? apakah itu berkat Wali 

Sanga atau penyebar agama Islam asal China, Gujarat, Mesir, Turki, Persia lainnya? 

Penulis sepakat dengan Radhar Panca Dahana, setidaknya ada lima jawaban, walau 

                                                           
26Buzurgh ibn Shahriyâr, ‘Ajâîb al-Hind [Les merveilles de l’Inde], terj. L. Marcel Devic (Paris: 

Lemerre, 1878), 92–96.    
27Thomas Stamford Raffles, The History of Java, Vol. 2 (London: Gilbert & Rivington, 1817), 69. 
28Lihat Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. 
29Lihat Charlène Bouchaud, "Agrarian legacies and innovations in the Nabataean territory," 

Archéo Sciences, Vol. 1 (2015): 103-124; R. Al-Rawabdeh, "About the Nabataean Minister Syllaeus from 

New Silver Coins," Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 15. No. 1 (2015): 73-82; Asaf 

Oron, et al., "Early maritime activity on the Dead Sea: bitumen harvesting and the possible use of reed 

watercraft," Journal of Maritime Archaeology, Vol. 10. No. 1 (2015): 65-88; Jennifer H. Ramsay dan S. 

Thomas Parker, "A Diachronic Look at the Agricultural Economy at the Red Sea Port of Aila: An 

Archaeobotanical Case for Hinterland Production in Arid Environments," Bulletin of the American Schools 

of Oriental Research, Vol. 376 (2016): 101-120. 
30Radhar Panca Dahana, “Kolom: Kebaharian Islam Nusantara,” 12.  
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sebagian masih hipotesis, tapi mendapat dukungan data dan fakta yang cukup kuat. Lima 

di antaranya adalah:31  

Pertama, fakta bahwa masyarakat Muslim sudah ada sebelum para penyebar Islam 

tersebut menjalankan perannya. Terbukti lewat catatan perjalanan orang-orang Arab yang 

tertulis di bagian atas. Bahkan lima abad sebelum masa Wali Sanga, masyarakat Muslim 

sudah terbentuk di Nusantara. Kedua, fakta surat dari Raja Sriwijaya, Sri Indrawarman, 

(kopi naskahnya ada di museum Jambi dan aslinya di London), yang meminta khalifah 

Mu’awiyah mengirim ustadz-ustadz untuk mengajarkan Islam di Sumatera, hingga kabar 

sang Raja Masuk Islam pada tahun 718 Masehi. Tidak hanya sejarawan T.W. Arnold itu 

saja yang mengabarkan, beberapa naskah China kuno juga mengabarkan adanya 

komunitas Muslim di Barus, pada paruh pertama abad ke-7 Masehi, masih dalam masa 

kenabian Muhammad SAW.32 

Ketiga, bahkan menurut Ricklefs, sejarawan Indonesia modern, menyatakan dalam 

bukunya (1993), bahwa Islam pertama kali dianut oleh masyarakat Nusantara oleh 

pedagang Indonesia sendiri yang dating ke Arab mengonversi keyakinannya dengan 

Islam, atau pedagang Arab yang ikut dalam pelayaran orang Nusantara menetap dan 

kawin dengan wanita local Nusantara. Keempat, Islam dengan pendekatan yang sangat 

adaptif secara sosio-kultural, masuk melalui kota-kota pantai (bandar) sebagai teras dari 

negeri bahari Nusantara, lengkap dengan seluruh ciri peradabannya, mulai dari pulau 

terbarat hingga paling timur, Flores. Kelima, Islam bukan hanya menjadi bahari dalam 

sifat, karakter, hingga cara berpikir dan pola hidupnya, karena inkulturasi atau osmosa 

budayanya dengan adat Nusantara, tapi juga memang pada dasarnya Islam memiliki ciri 

fundamental atau karakter bahari yang kuat, setidaknya berkat Nabinya sendiri, Sayyidina 

Muhammad SAW.33 

  Tidak sebagaimana umumnya agama dan spiritualisme paganik continental yang 

melihat dunia “Atas” (langit, puncak gunung, dan sebagainya) sebagai jembatan atau 

stratum kesucian atau keilahian, Islam memandang justeru keilahian itu ada pada 

kerendahan. Karenanya, shalat orang Islam melihat dan mengacu ke bumi (ke 

kerendahan), menunduk, rukuk, sujud, hingga akhirnya dike-bumi-kan. Bangunannyapun 

tidaklah pyramidal adab continental, jika tidak berpuncak datar, bangunan (atap) masjid 

berbentuk bulat. Tidak menunjuk matahari sebagai dewa/Yang Kuasa, tapi bulan yang 

melingkari bintang. Kalendernyapun berbasis lunar (bulan) ketimbang Masehi yang sonar 

(matahari).34 

Bila agama-agama continental lain masuk ke Nusantara dengan langsung ke pusat 

kekuasaan/kerajaan, menaklukkan dan mengonversi agama raja dan kerajaan, maka Islam 

masuk lewat pinggiran atau pantai (bandar) dengan menerima atau hidup berkoeksistensi 

dengan agama-agama yang sudah ada, bahkan dengan agama yang purba (pagan bahari). 

Ia dating sebagai sebuah kerja budaya dan diterima juga sebagai bagian dalam proses 

pembudayaan original adat local. Modus penyebaran hingga penampilan Islam yang lekat 

dengan karakter kebaharian ini, tampaknya juga diinspirasi oleh Nabi Muhammad SAW, 

yang dalam kapasitasnya sebagai pedagang melakukan perjalanan bisnis ke banyak kota 

bandar di sekitar Jazirah Arabia. Bahkan dari 18 dar kota-kota utama yang didatangi misi 

                                                           
31Radhar Panca Dahana, “Kolom: Kebaharian Islam Nusantara,” 12.  
32Radhar Panca Dahana, “Kolom: Kebaharian Islam Nusantara,” 13.  
33Radhar Panca Dahana, “Kolom: Kebaharian Islam Nusantara,” 13.  
34Radhar Panca Dahana, “Kolom: Kebaharian Islam Nusantara,” 12.  
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dagang Nabi, menurut Ahmad Mansyur Suryanegara,35 adalah kota-kota pelabuhan. Di 

kota-kota itulah, Nabi yang buta huruf (ummi) itu mendapatkan banyak ilmu dari dunia 

seberang, termasuk para pelaut Nusantara yang sudah berdagang dengan nenek-

moyangnya. Tak mengherankan bila kemudian ada ujarannya yang meminta kaum 

Muslim “belajar hingga ke Cina”36 negeri yang beliau tak pernah kunjungi, bahkan 

diketahui dengan baik kecuali oleh cerita para musafir atau pelaut di bandar. Maka tak 

mengherankan, kembali dengan komparasi adab spiritualisme continental yang 

menempatkan pria (maskulinisme) sebagai pihak/seks yang dominan, bahkan dalam 

strata piramida spiritualnya, ajaran Nabi Muhammad seirama-selaras dengan adab bahari 

yang feminine, misalnya, ketika menjawab pertanyaan yang diulang-ulang tiga kali 

tentang, “Siapa orang yang paling harus dihormati oleh manusia di dunia ini?” dengan 

satu kata yang sama, “ibu.”37 

Sungguh masih berlimpah data dan fakta yang menunjukkan betapa ajaran dan 

peradaban Islam yang dating dan ada di Nusantara, sejak masa Kenabian hingga hari ini, 

menunjukkan identitas, ciri, dan karakter keadabannya yang bahari. Kenyataan yang 

menentang dan mengoreksi tesis stigmatic tentang Islam yang ditebar melalui pedang, 

darah, dan paksaan, seperti yang terjadi di peradaban daratan (continental). Kenyataan 

yang membuat kita selama ini mengklaim Islam di Nusantara berbeda dengan Islam yang 

berkembang di dunia daratan, entah di dataran Arab, Persia, India, Cina, dan lainnya. Lalu 

kita menyebutnya dengan satu terminology: “Islam Nusantara,” Islam yang akseptan, 

damai, dan menjunjung harmoni. 

Dengan sedikit uraian yang tidak cukup komprehensif ini, Islam Nusantara itu tidak 

lain adalah Islam Bahari. Sebagaimana kita tahu, yang kita sebut Nusantara, dalam klaim 

moderennya adalah sebuah negeri bahari, baik dalam kenyataan natural, kultural maupun 

nurturalnya. Bila kemudian peradaban Islam bahari itu berkembang dan tampil dalam 

karakter, sifat, dan perilaku yang berbeda, bahkan dapat dianggap mengkhianati realitas 

tradisional atau primordialnya, itu bukan karena Islam atau baharinya. Tapi karena factor-

faktor lain yang bekerja keras memengaruhi, mengubah, bahkan merusak kenyataan 

                                                           
35Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam 

Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bandung: Suryadinasti, 2014), 1-3. 
36Teks hadis: 

ينِ  قَالَ َعْن أَنٍَس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللاُ َعْنهُ ، قَاَل :  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : اْطلُبُوا اْلِعْلَم َولَْو بِالص ِ  َرسُْوُل هللا َصلَّى َّللاَّ

Lihat Al-Sakhawi, al-Maqashid al-Hasanah (Koreksi dan Komentar) Abdullah Muhammad al-Shiddiq, 

(Beirut: Dar al-Kutub al-'llmiyah, 1399 H/ 1979 M), 93; Al-Suyuti, al-Duraral-Muntatsirah Fi al-Ahadits 

al-Musytahirah, (Ed.) Muhammad Lutfi al-Shabbagh, (Riyadh: King Saud University Press, 1403 H/1983 

M), 71; Abu aI-Hasan Al-Samhudi, al-Ghammaz min al-Lammaz, (Riyadh: Dar al-Liwa, 1401 H/1981 M), 

35; lbn al-Daiba', Tamyiz al-Tayyib min al-Khabits, (Beirut: Dar al-Kutub al-`llmiyah, 1401 H/ 1981 M), 

30; Isma'iI ibn Muhammad Al-Ajluni, Kasyf al- Khafa' wa Muzil aI-Ilbas, Juz 1, (Beirut: Muassasah al-

Risalah, 1403 H/1983 M), 154; Muhammad Darwisy al-Hut, Asna al-Matalib (Beirut: Dar al-Kitab al-

Arabi, 1403 H/1983 M), 59. 
37Teks hadis adalah:  

َرُجٌل إِلَى َرُسْوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل :يَا َرُسْوَل هللاِ، َمْن أََحقُّ النَّاِس َعْن أَبِْي ُهَرْيَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل َجاَء 
َك، قَاَل ثُمَّ َمْن، قَالَ  َك، قَاَل ثُمَّ َمْن؟ قَاَل أُمُّ َك، قَاَل ثُمَّ َمْن؟ قَاَل أُمُّ   أَبُْوكَ  بُِحْسِن َصَحابَتِي؟ قَاَل أُمُّ

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, belia berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah 

shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama 

kali?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, 

‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya 

kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian 

siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu.'” (HR. Bukhari no. 5971 dan 

Muslim no. 2548). 
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peradaban itu, sejak kolonialisme (purba, modern dan postmodern) bergantian menguasai 

kaum elit kita, hingga kini. 

 

Etika Pengelolaan Laut 

Sulit untuk dipungkiri jika laut memiliki kekayaan dan potensi yang luar biasa 

juga merupakan salah satu nikmat terbesar Tuhan diberikan kepada manusia.38 Dengan 

begitu pengelolaannya perlu menggunakan etika, terlebih etika islami yang sesuai dengan 

nafas Alquran, jika penggunaannya menafikan etika tersebut, maka akan meniscayakan 

kerusakan lingkungan. Selain itu, laut yang terbentang begitu luas dan amat dalam, 

lazimnya dijadikan ukuran dalam menentukan batas-batas wilayah, misalnya batas negara 

atau benua. Pada sisi lain laut yang terdiri atas beberapa laut kecil yang disitilahkan 

dengan pulau atau pantai, lazimnya dijadikan pula pembatas wilayah-wilayah kecil. 

Misalnya batas pulau dengan pulau lainnya. Demikian halnya, karena ia memisahkan 

daratan satu dengan daratan lain-nya. Dalam QS. al-Furqan [25]: 53:  

َذا َعۡذب َذا ِمۡلٌح ُأَجاج ٖ  فُ َرات ٖ  َوُهَو ٱلَِّذي َمرََج ٱۡلَبۡحَرۡيِن هََٰ نَ ُهَما بَ ۡرزَخ ٖ  َوهََٰ ا ٖ  َوَجَعَل بَ ي ۡ
ُجورٖ  َوِحۡجر ۡ   .اٖ  ا َّمَّ

“Dan Dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir (berdampingan); yang ini tawar 

lagi segar dan yang lain asin lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan 

batas yang menghalangi.” (QS. Al-Furqan [25]: 53). 

 

Berkenaan dengan ayat di atas, dalam Tafsir al-Maraghi diperoleh penjelasan 

bahwa di antara tanda-tanda nikmat Allah swt. yang diberikan kepada manusia. Di 

antaranya adalah dipisahkannya antara dua laut yang berdekatan dan menjadikan 

keduanya tidak bercampur. Di kedua laut tersebut sama asin airnya dan tidak mengubah 

zatnya menjadi tawar. Dari kedua yang disebutkan ini laut seakan-akan ada tabir yang 

menjadikannya tidak melampaui satu dengan yang lain.39  

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya 

kelautan dalam Islam menjelaskan bahwa laut itu memisahkan daratan dengan daratan 

lainnya. Karena demikian halnya, maka pada satu sisi ia membela suatu samudera, 

sehingga ada yang disebut dengan Samudera pasifik, Samudera Atlantik dan Samudera 

India. Pada sisi lain, laut ini membatasi antara pulau dengan pulau, antara benua dengan 

benua, yang hanya dapat dilalui dengan alat perhubungan laut atau melintasinya dengan 

perhubungan udara. Pada sisi lain pula laut membatasi zat air itu sendiri, dalam hal 

rasanya yakni asin dan tawar, dimana diketahui bahwa air laut adalah asin sedangkan air 

sungai, danau dan lain-lain adalah tawar.  

Allah SWT dalam Alqur’an banyak menyeru manusia untuk mengamati alam 

semesta termasuk di dalamnya laut agar manusia berpikir sehingga mereka bisa 
                                                           

38 Menurut penjelasan Misbahul Munir dan Arida Wahyu Barselia,38 Peneliti Kelautan dari Instutut 

Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, emas di lautan ditemukan dalam bentuk ion auric (Au (III)) 

atau aurous (Au (I)), serta dalam bentuk tersuspensi di dalam batuan, dan materi organik yang mengandung 

emas. Misbahul Munir dan Arida Wahyu Barselia, “Bacterial Gold Mining: Pertambangan Emas Di Dasar 

Laut Yang Ramah Lingkungan Menggunakan Bakteri yang Dimodifikasi secara Genetik (Inspirasi 

Bioteknologi dari QS. Al-Nahl: 14 dan QS. Fathir: 12),” makalah, Tema Karya Tulis: Al-Qur’an dan 

Pelestarian Lingkungan, Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Kandungan Al-Qur’an, MTQ Mahasiswa Nasional 

XIV Tahun 2015. 
39Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al-Maragiy, Juz V, (Qahira: Muṣtafā al-Babī al-Halabi, 

1973).90.   
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mengambil manfaat darinya dengan menggunakan ilmu dan teknologi sekaligus sebagai 

tuntunan dalam pengelolaanya agar manusia selalu terikat dengan aturan-aturan Allah 

SWT. Perlu dipahami bahwa ilmu di dalam Islam dibedakan menjadi dua yaitu ilmu yang 

berupa sains dan teknologi yaitu pengetahuan yang diambil melalui cara pengamatan, 

percobaan/eksperimen dan penarikan kesimpulan dan ilmu yang berupa tsaqafah yaitu 

pengetahuan yang diambil melalui berita-berita, talaqqī (pertemuan secara langsung) dan 

istinbaṭ (penggalian/penarikan kesimpulan dari berita-berita tersebut). Pembagian ini 

dibuat supaya manusia bisa membedakan mana ilmu-ilmu yang bersifat umum yang bisa 

diambil darimanapun dan mana ilmu-ilmu yang hanya boleh diambil ketika sesuai dengan 

aturan Allah. Seperti halnya dalam bidang pengelolaan sumber daya transportasi 

kelautan, hal-hal yang berkaitan dengan teknik, evaluasi, kajian usaha, studi lingkungan 

kapasitas kelautan, perlindungan laut dan lain-lain adalah termasuk dalam ilmu dimana 

manusia boleh mengambil dan mempelajarinya dari sumber manapun. Akan tetapi 

berkaitan dengan konsepsi tentang pemilikan laut, peruntukan laut, pengelolaan laut, dan 

kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan adalah termasuk ke dalam ilmu yang harus 

diambil dari sumber Alqur’an dan Sunnah.    

Ayat Al-Qur’an kembali mengingatkan manusia sebagai khalifah40 di muka bumi 

ini akan kerusakan lingkungan di berbagai wilayah di bumi ini termasuk lautan, yang 

sebagian diakibatkan perbuatan tangan manusia. Disadari atau tidak, kerusakan yang 

terjadi telah mengganggu keseimbangan alam dan pada ujungnya mengancam berbagai 

sektor yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan baik saat ini maupun 

masa depan. Komponen-komponen yang dapat merusak dan mencemari laut seperti 

partikel kimia, limbah industri, pertambangan, pertanian dan perumahan, kebisingan, atau 

penyebaran organisme invasif (asing) di dalam laut.41 Dalam QS. Al-Rum [30]: 41: 

ِذي َعِمُلواْ َلَعلَُّهۡم َظَهَر ٱۡلَفَساُد ِف ٱۡلَبِ  َوٱۡلَبۡحِر ِبَا َكَسَبۡت أَۡيِدي ٱلنَّاِس لُِيِذيَقُهم بَ ۡعَض ٱلَّ 
  .يَ ۡرِجُعونَ 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan 

manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan 

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” . 

 

Ahmad Sukardja, cendekiawan Muslim dan Guru Besar UIN-Jakarta, menyikapi 

ayat di atas bahwa manusia di dunia ini harus menciptakan al-maslahah dan menghindari 

al-mafsadah (kerusakan). Pengertian al-maslahah menurut Sukardja secara umum bisa 

diartikan sebagai manfaat, guna, kebaikan, kemakmuran, kemajuan, ketenteraman, 

pelestarian, dan lain-lain. Intinya, semua yang berkonotasi positif tercakup di dalam al-

maslahah yang di dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kemaslahatan atau 

                                                           
40 S.Abul A'la Maududi dalam bukunya The Meaning of Quran menafsirkan khalifah (wakil) 

sebagai salah seorang yang melaksanakan kekuasaan yang didelegasikan atas nama otoritas tertinggi. 

Manusia, dengan demikian, bukan penguasa, dia hanya wakil-Nya dan tidak memiliki apapun kekuatan 

sendiri kecuali yang didelegasikan kepadanya dari Allah.Oleh karena itu, manusia tidak bisa melakukan 

sesuatu dengan semena-mena karena tugasnya adalah untuk memenuhi kehendak Otoritas yang telah 

didelegasikan kepadanya.Dan akan menjadi kebohongan dan pengkhianatan, jika manusia melakukan 

sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Tuhannya. S.Abul A'la Maududi, 1992, The Meaning of 

Quran, Vol.1, (Lahore: Publikasi Islam (Pvt) Ltd, 1992). 
41 Pencemaran laut menurut PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau 

Perusakan Laut  
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maslahat. Seperti contoh kata “Aturlah supaya membawa maslahat,” artinya supaya 

membawa kebaikan, kegunaan, kemanfaatan, ketenteraman dan lain-lain.42  

Al-maslahah dalam kajian Islam ada tiga macam. Pertama, al-Maslahah al-

Mu’tabarah, yaitu kemaslahatan, kebaikan, manfaat, atau kegunaan yang diperoleh dari 

melaksanakan hal-hal yang diperintahkan. Misalnya, setiap yang diperintah oleh Allah 

jika dilaksanakan pasti akan mendatangkan kebaikan. Setiap orang disuruh shalat kalau 

dilaksanakan akan mendatangkan kebaikan. Melaksanakan zakat kalau dilaksanakan 

akan mendatangkan kebaikan. Hakim dan penguasa memutus perkara dan menjalankan 

tugasnya dengan adil, karena adil itu diwajibkan Allah, jika dilaksanakan maka akan 

mendatangkan maslahat. Kedua, al-maslahah al-Mulghah, yaitu kemaslahatan dari 

menjauhi dari yang dilarang. Alqur’an tidak hanya mengandung perintah-perintah, tetapi 

berisi juga larangan-larangan. Misalnya, jangan merusak bumi. Itu merupakan larangan. 

Jika larangan itu dijauhi, maka akan mendatangkan maslahah. Jadi, setiap yang dilarang 

apabila dijauhi pasti akan mendatangkan kemaslahatan sebagaimana halnya perintah 

kalau dilaksanakan pasti mendatangkan kebaikan. Ketiga, merupakan hal yang sangat 

relevan dalam kaitannya dengan menggagas fikih lingkungan, tak terkecuali dengan etika 

pengelolaan sumber daya kelautan, yaitu al-maslahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan-

kemaslahatan yang diperoleh dari hal-hal yang oleh Allah tidak dilarang dan tidak 

disuruh. Hal ini diatur atas dasar inisiatif manusia. Jika ia diatur dengan baik maka akan 

mendatangkan kebajikan. Seperti KTP/identitas, apakah ada perintah dari Allah untuk 

membuat itu? Pasti di dalam Alqur’an tidak akan ada jawabannya. Begitu juga dalam 

Hadits. Lalu perlukah adanya identitas berupa KTP? KTP sangat penting sebagai identitas 

personal dan ini dinamakan Al-maslahah al-mursalah.43 

Sukarja lebih jauh menjelaskan bahwa wilayah Islam Asia banyak negaranya 

berdasarkan kepulauan yang di daerah pesisir dekat dengan lereng gunung di pedesaan, 

ada air laut dan sungai yang mengalir, ada sawah, ada tumbuh-tumbuhan, dan yang lain, 

ada beberapa patokan dari Allah antara lain larangan jangan merusak bumi itu. Larangan 

umum bagaimana supaya bumi di lingkungan itu tidak rusak, maka itu harus diatur 

rinciannya.44 Misalnya, di sepanjang pesisir pantai, banyak terdapat hutan pohon 

Mangrove yang besar-besar dan tinggi, kemudian penguasa/pemerintah membuat 

keputusan (qanun) menentukan kebijakan, ada pengusaha yang diberi hak untuk 

mengelola atau memanfaatkan hasil lautan tersebut. Luasnya berapa, dengan batas antara 

ini dan itu. Pengaturan seperti itu rincian, kalau dilihat dalam Al-Qur’an rinciannya tidak 

ada, yang ada ketentuan-ketentuan umum. Perinciannya perlu dibuat oleh manusia. 

Rincian mengatur kehidupan, mengatur lingkungan, kaitannya dengan manusia akan 

mendatangkan al-maslahah al-mursalah, jika manusia bisa mengaturnya dengan baik. 

Lalu al-maslahah al-mursalah itu nanti akan ada yang bersifat amr (perintah, suruhan) 

lalu ada irsyad (petunjuk-petunjuk) yang sifatnya sunah. Dalam amr “ini wajib begini”, 

irsyad “ini bagus dilakukan”. Di balik itu ada nahy (larangan).45 Larangan di dalam 

Alqur’an dan larangan yang dibuat oleh manusia ini perlu disertai dengan suatu dorongan 

yang sifatnya menakut-nakuti. Kalau larangan itu dilanggar, akan terjadi begini-begitu. 

Itu targhib, lalu sekaligus nadzir, memperingatkan “akibatnya akan begini”, pelakunya 

                                                           
42 Ahmad Sukarja, “Kata Pengantar” dalam Ahsin Sakho Muhammad, dkk (ed.) Fiqih Lingkungan 

(Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006), 8-9.   
43 Ahmad Sukarja, “Kata Pengantar” 9.  
44 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Penerbit Angkasa, 1986), 117-120; 

Donald Black, The Behavior of Law, New York; Academic Press, 1976),  55. 
45 Ahmad Sukarja, “Kata Pengantar” 10.  
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akan dihukum, dan lain-lain. Hal tersebut perlu dirumuskan. Di samping yang mu’tabar, 

amr, dan irsyad ini, perlu disertai dengan targhib dan tabsyir. Targhib itu memberikan 

dorongan, kemudian tabsyir diberikan penghargaan, diberikannya semacam pujian atau 

berita bahwa setiap suruhan, setiap yang dibolehkan jika dilakukan akan mendatangkan 

manfaat. Itu semua untuk al-musyarakah (masyarakat) dan al-hukumah (pemerintah). 

Permasalahan yang terjadi pada ekosistem perairan baik darat maupun laut saat 

ini adalah terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhan, manusia sering sekali tidak memperhatikan 

daya dukung lingkungan sehingga aktivitas yang sejatinya baik karena mendukung 

kehidupan manusia akhirnya dapat merusak lingkungan dan dapat membahayakan 

kehidupan manusia. Telah banyak kasus-kasus pencemaran perairan di Indonesia yang 

sudah menjadi sorotan dunia internasional, seperti kasus pencemaran merkuri di teluk 

buyat oleh PT.Newmont Nusa Tenggara, matinya ekosistem sungai Akjwa di Papua 

akibat buangan tailing PT.Freeport, tercemarnya sungai-sungai di daerah gresik akibat 

buangan Lumpur lapindo yang juga mematikan ratusan keramba jaring apung dan irigasi 

pertanian milik warga.46  

Kenapa pencemaran periaran dianggap penting untuk diselesaikan? Hal ini terkait 

dengan secara langsung dengan kesehatan manusia mapun secara tidak langsung yang 

nantinya tetap akan bermuara pada permasalahan kesehatan dan kesejahteraan manusia. 

Permasalahan pencemaran perairan ini sebaiknya disikapi dengan lebih bijak karena 

berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan tentu saja aspek ekologi. Salah satu dampak 

dari pencemaran terhadap ekosistem adalah berkurangnya atau terganggunya komunitas 

komunitas biota yang ada dalam ekosistem tersebut, bahkan dalam beberapa kasus 

pencemaran, biota tersebut menjadi tidak aman bila dikonsumsi oleh manusia. Contohnya 

ketika suatu perairan terkontaminasi logam berat, maka logam berat tersebut akan 

terakumulasi di dalam tubuh biota tersebut dan akan berakibat fatal jika dikonsumsi oleh 

manusia. Terkait dengan berbahayanya mengkonsumsi biota yang terkontaminasi logam 

berat, di dalam etika islam yang berkaitan dengan lingkungan dalam surah An-Nahl [16]: 

14 disebutkan “Dan Dialah yang menundukkan Lautan, agar kamu dapat memakan 

daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan 

yang kamu pakai. Dan kamu melihat bahtera berlayar diatasnya, agar kamu mencari 

(keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”. Dalam ayat tersebut 

dinyatakan bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber-sumber di laut untuk memenuhi 

kebutuhannya baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan pelengkap bagi manusia 

sehingga sudah sepatutnya manusia menjaga kelestarian laut tersebut dari kerusakan.  

Fiqih Islam sangat memperhatikan pemeliharaan lingkungan dalam upaya untuk 

menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.47 Hal ini sejalan dengan 

maqāsid al-syarī’ah (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam kulliyāt al-khams, 

yaitu: hifzu al-nafs (melindungi jiwa), hifzu al-aql (melindungi akal), hifzu al-māl 

(melindungi kekayaan/properti), hifzu al-nasb (melindungi keturunan), hifzu al-dīn 

(melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntutan untuk 

melindungi kelima tujuan syari’at tersebut. Dengan demikian, segala prilaku yang 

                                                           
46 Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan, IPB dan Kementerian Lingkungan Hidup, Potret 

Kondisi dan Permasalahan Pengelolaan Sumber daya di Wilayah Pesisir dan Laut, Kementrian 

Lingkungan Hidup RI, 2003.http://www.menlh.go.id/potret-kondisi-dan-permasalahan-pengelolaan-

sumber daya-di-wilayah-pesisir-dan-laut diakses 14 April 2015. 
47 Ziauddin Sardar, The touch of Midas: Science, Values and environment in Islam and the West 

(Selangor: Pelanduk Publications, 1988), 155. 
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mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam 

jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.48 

Menurut Yafie, ada dua landasan dasar dalam fiqh al-bi'ah, yaitu pertama, 

pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari 

iman. Bahkan menurut Yafie, kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari 

sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan 

lingkungan hidup. Kedua, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah 

kewajiban setiap orang yang berakal dan baligh (dewasa). Melakukannya adalah ibadah, 

terhitung sebagai bentuk bakti manusia kepada Tuhan. Sementara penanggung jawab 

utama menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan 

hidup ini terletak di pundak pemerintah. Ia telah diamanati memegang kekuasaan untuk 

memelihara dan melindungi lingkungan hidup, bukan sebaliknya mengeksploitasi dan 

merusaknya.49 

Pencemaran perairan bukan saja berdampak pada air dan biota yang tidak layak 

konsumsi, tetapi juga pencemaran perairan ini akan berdampak pada mati atau punahnya 

suatu komunitas yang terkait di dalamnya. Contohnya pada pencemaran logam berat 

ataupun tumpahan minyak di laut akan berdampak pada perubahan fisika dan kimia air 

sehingga dimungkinkan komunitas-komunitas penting seperti komunitas terumbu 

karang, komunitas padang lamun, dan komunitas mangrove akan mati dan terganggu 

karena air sebagai faktor esensial bagi komunitas tersebut telah tercemar, begitu juga 

dengan komunitas biota yang akan punah atau mati. Berkaitan dengan hal ini (mati atau 

terganggu atau punahnya suatu komunitas biota) sebenarnya di dalam Islam sudah ada 

pelarangan untuk membunuh binatang secara sia-sia yang dapat mencegah pencemaran 

perairan jika dipahami dengan baik. Pelarangan tersebut termuat dalam hadist Rasulullah 

SAW yang mengatakan “Barangsiapa yang membunuh seekor burung secara sia-sia, 

maka pada hari kiamat nanti burung itu akan mengadu kehadapan Allah dan 

berkata,’wahai tuhanku, si fulan telah membunuhku hanya untuk main-main, ia tidak 

membunuhku untuk suatu manfaat apa pun’”. Hadist tersebut menekankan suatu etika 

dalam pengelolaan sumber daya alam yang harus memperhatikan lingkungan, karena jika 

terjadi pencemaran perairan maka akan banyak binatang maupun tumbuhan yang akan 

mati sia-sia tanpa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat.50 

 

Membangun Ilmu Kelautan 

Alqur‘an secara berulang-ulang (al-tikrār)51 menjelaskan segala hal yang 

berkaitan dengan kelautan dalam berbagai surat dan ayat dengan berbagai derivasinya. 

                                                           
48 Fazlun M Khalid, “Islam and the Environment,” dalam Peter Timmerman (ed), Encyclopedia 

of Global Environmental Change: Social and economic dimensions of global environmental change, 

Volume 5 (Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 2002), 332–339. 
49 Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006); Abdul Haseeb 

Ansari and Parveen Jamal, “Toward an Islamic jurisprudence of environment: An expository study,” 

Religion and Law Review, Vol. X-XI: (2001-2002): 83-84.  
50 Adnan Harahap, Ishak Manany, Isa Anshari dkk. Islam dan Lingkungan Hidup (Jakarta: 

PenerbitYayasan Swarna Bhumi, 1997), 5. 
51 Kata al-tikrār adalah masdar dari kata kerja karara yang merupakan rangkaian kata dari huruf 

kaf-ra-ra. Secara etimologi berarti mengulang atau mengembalikan sesuatu berulangkali. Adapun menurut 

istilah al-tikrār berarti mengulangi lafal atau yang sinonimnya untuk menetapkan (taqrīr) makna. Selain 

itu, ada juga yang memaknai al-tikrār dengan menyebutkan sesuatu dua kali berturut-turut atau penunjukan 

lafal terhadap sebuah makna secara berulang. Lihat Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyā, Maqāyīs 

al-Lughah, Juz. V (Bairut: Ittiḥād al-Kitāb al-‘Arabī, 1423 H/2002 M), 126. Lihat juga Muḥammad ibn 

Manzhūr, Lisān al-‘Arab, Juz. V (Bairut: Dār al-Shādir, t.t), 135. Lihat pula Khalid ibn ‘Utsman al-Sabt, 
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Adanya pengulangan terma kebaharian pada beberapa ayat alqur‘an di berbagai surat dan 

ayat yang berbeda mendeskripsikan pentingnya tentang kelautan bagi peradaban umat 

manusia. Alqur‘an secara tersirat menuntun manusia untuk  membangun dan 

memberdayakan budaya kelautan dalam kehidupannya. Para mufassir dan ilmuan Islam 

berkeyakinan bahwa bentuk pengulangan dalam alqur‘an adalah bukan hal yang sia-sia 

dan tidak memiliki arti. Bahkan menurut mereka. Setiap lafal yang berulang tadi memiliki 

kaitan erat dengan lafal sebelumnya. Sebagai contoh hal-hal yang berulang berkenaan 

dengan laut adalah dalam QS. al-Rahmān [55]: 22-27: 
 

ََبِن َوَلُه ٱۡۡلََواِر ٱۡلُمنشَ   ُهَما ٱللُّۡؤُلُؤ َوٱۡلَمۡرَجاُن فَِبَأيِ  َءاََلِٓء رَبِ ُكَما ُتَكذِ 
رُُج ِمن ۡ اُت ِفي ََيۡ َٔ  ٔ

َها فَان ََبِن  ُكلُّ َمۡن َعَلي ۡ َقىَٰ َوۡجهُ  ٖ  ٱۡلَبۡحِر َكٱۡۡلَۡعلََِٰم فَِبَأيِ  َءاََلِٓء رَبِ ُكَما ُتَكذِ  رَبِ َك ُذو  َويَ ب ۡ
  .ٱۡۡلَلََِٰل َوٱۡۡلِۡكَرامِ 

“Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah 

yang kamu dustakan. Dan kepunyaan-Nya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di 

lautan laksana gunung-gunung Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 

dustakan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang 

mempunyai kebesaran dan kemuliaan”. 

 

Dalam surah di atas terdapat ayat yang berulang dari hal-hal kebaharian yang 

kesemuanya menuntut adanya ikrār dan pernyataan rasa syukur manusia atas berbagai 

nikmat Allah dan di antaranya adalah nikmat dengan anugerah laut. Jika diteliti, tiap 

pengulangan ayat di atas didahului dengan penjelasan berbagai jenis nikmat yang Allah 

berikan kepada hambanya di laut. Jenis nikmat itupun berbeda-beda, maka setiap 

pengulangan ayat yang dimaksud, berkaitan erat dengan satu jenis nikmat dan ketika ayat 

tersebut berulang kembali, maka kembalinya kepada nikmat lain yang disebut 

sebelumnya.52  

Inilah yang dimaksud oleh kaidah bahasa, bahwa terkadang pengulangan lafal 

karena banyaknya hal yang berkaitan dengannya. Sudah menjadi hal yang maklum, 

bahwa sesuatu yang penting sering disebut-sebut bahkan ditegaskan berulangkali. Ini 

berarti setiap hal kelautan yang mengalami pengulangan berarti memiliki nilai tambah 

hingga membuatnya diperhatikan dan terus disebut-sebut. Dengan demikian, 

pembicaraan tentang kelautan yang diulang mengandung unsur penegasan atau 

penekanan, bahkan menurut imām al-Suyūṭi penekanan dengan menggunakan pola tikrār 

setingkat lebih kuat dibanding dengan bentuk ta’kīd.53 Hal ini karena tikrār terkadang 

mengulang lafal yang sama, sehingga makna yang dimaksud lebih mengena. Selain itu, 

agar pembicaraan seseorang dapat diperhatikan secara maksimal maka dipakailah 

                                                           
Qawā’id al-Tafsīr, Jam’an wa Dirāsah, Juz. I (Riyadh: al-Mamlakah al-Arabiyah al-Sa‘ūdiyah, Dār ibn 

Affān, 1417 H./1997 M.), 701. 
52 M. Quraish Shihab, Mukjizat al-Qur’an (Bandung: Mizan, 2007), 243.  
53 Ta’kīd adalah pengulangan (suatu lafad) yang bertujuan untuk menetapkan perkara atau urusan 

yang diulang pada hati si-sami’ (pendengaran). Ta’kīd merupakan penetapan yang dilakukan untuk 

menetapkan perkara yang sudah disebutkan sebelumnya. Lihat Muḥammad ibn Abdullāh ibn Mālik, Matan 

al-Jurūmiyah (Bandung: al-Ma‘arif, 1972), 276; Muḥammad Maftūḥīn Ṣālih al-Nadwī, ‘Audhah al-

Masālik fī Tarāmāti Alfiyyah Ibnu Mālik (Surabaya: Putera Jaya, 1986), 108; Badruddīn Muḥammad,  

Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān  (Bairut: Dār al-Fikr, t.th), 385-387.  
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pengulangan tikrār agar si obyek yang ditemani berbicara memberikan perhatian lebih 

atas pembicaraan tadi.54 

 Pengulangan kata-kata laut dalam Alqur’an menunjukkan pentingnya objek 

tersebut. Di sisi lain, pengulangan itu bermakna ajakan bagi umat Islam untuk 

membangun ilmu kelautan. Dalam kajian keislaman ilmu tentang kelautan disebut 

sebagai ‘ilmu bahr. Terma al-Baḥr mencakup sungai, waduk, danau, air terjun, sumur, 

sumberan air, kolam, bahkan segala hal yang berkaitan dengan perairan air tawar dan 

segar lainnya. al-‘Ilm al-Baḥr, menurut hemat penulis lebih pas dengan kosa-kata yang 

berasal dari kearifan budaya bangsa melayu, yaitu bahari. Meskipun Kamus Besar Bahasa 

Indonesia secara sempit memaknai kebaharian dengan hanya segala sesuatu yang 

berkenaan dengan laut saja, namun dalam peradaban sejarah, uniknya bahari juga 

meliputi peradaban pesisir pantai dan sungai. Pun, bahari atau al-bahr lebih luas dari ilmu 

maritim. Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai  maritim, meski lebih luas dari 

bahari, dengan segala hal yang berhubungan dengan laut dan berhubungan dengan 

pelayaran juga perdagangan di laut.55 Dari situ terlihat pengertian maritim tetap hanya 

merujuk pada makna kumpulan air asin dalam jumlah yang luas dan banyak yang 

menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau.56 

Menurut K. H. Chaudhuri, rancang bangun ilmu kelautan Islam, merupakan 

pemanfaatan sumber daya kelautan secara holistik, tidak sekedar hanya dari segi 

ekonomi semata. Namun berupaya memanfaatkan secara maksimal segala potensi 

sumber daya kelautan, baik sebagai media pemersatu, media penghubung, media 

pertahanan dan keamanan, maupun media diplomasi bagi kesejahteraan umat manusia.57 

Ilmu kelautan merupakan salah satu bagian dari pendidikan Islam. Pendidikan Islam 

sendiri, adalah salah satu aspek dari ajaran Islam secara keseluruhan. Karenanya tujuan 

dari ilmu kelautan sebagai bagian dari pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup 

manusia dalam Islam. Tujuan hidup manusia dalam Islam inilah yang dapat disebut 

sebagai tujuan akhir pendidikan Islam dalam kelautan.58 Selain tujuan umum tersebut, 

tentu terdapat pula tujuan khusus yang lebih spesifik menjelaskan apa yang ingin dicapai 

melalui pendidikan Islam ilmu kelautan. Tujuan khusus ini lebih praktis sifatnya, 

sehingga konsep pendidikan Islam ilmu kelautan jadinya tidak sekedar idealisasi ajaran-

ajaran Islam tentang kelautan dalam pendidikan. Dengan kerangka tujuan yang lebih 

praksis hal itu dapat dirumuskan sebagai harapan-harapan yang ingin dicapai di dalam 

tahap-tahap tertentu pada setiap proses pendidikan, sekaligus dapat pula dinilai dari hasil-

hasil yang telah dicapai. Meminjam rancang-bangun pendidikan Islam tersebut, maka 

dasar-dasar ilmu kelautan, secara prinsipil dapat diletakkan pada dasar-dasar ajaran Islam 

dan seluruh perangkat kebudayaannya, yaitu: 1) Dasar ilmu kelautan pertama adalah, 

Alqur’an dan Sunnah; 2) Nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tidak bertentangan 

dengan ajaran Alqur’an dan Sunnah atas prinsip mendatangkan kemanfaatan dan 

menjauhkan kemudharatan bagi manusia; 3) Dasar ilmu kelautan ketiga adalah, warisan 

pemikiran Islam. Dalam hal ini hasil pemikiran para ulama, filosof, cendekiawan 

                                                           
54 Jalāl ad-Dīn ‘Abd al-Raḥmān al-Shuyūṭī, al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, Juz. III, (Qahira: Dār al-

Hadīts, 2004), 170.  
55 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bebar Bahasa Indonesia, 88. 
56 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bebar Bahasa Indonesia, 644. 
57 K. H. Chaudhuri, Asia before Europe: Economy and Civilization of the Indian Ocean from the 

Rise of Islam to 1750, 28. Lihat pula K. H. Chaudhuri, Trade and Civilization in the Indian Ocean: An 

Economic History from the Rise of Islam to 1750, 30. 
58 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru (Jakarta: 

Kalimah, 2001), 8. 



17 
 

Muslim, khususnya dalam ilmu kelautan.59  

Dari dasar-dasar ilmu kelautan itulah kemudian dikembangkan suatu sitem 

pendidikan yang mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan sistem-sistem 

ilmu lainnya. Secara singkat karakteristik ilmu kelautan dalam Islam adalah sebagai 

berikut:60 pertama, penekanan bahwa pencarian ilmu pengetahuan Islam kelautan, 

penguasaan dan pengembangan dilakukan atas dasar ibadah kepada Allah. Di sinilah laut 

dapat dijadikan ladang amal shaleh bagi setiap pengelolanya (manusia) yang ditujukan 

untuk kepentingan bersama dan generasi-generasi berikutnya, tidak untuk dijadikan 

ladang eksploitasi secara serampangan. Kedua, pengakuan akan potensi dan kemampuan 

seseorang untuk berkembang dalam suatu kepribadian. Setiap pencari ilmu dipandang 

sebagai makhluk Tuhan yang perlu dihormati dan disantuni agar potensi-potensi yang 

dimilikinya dapat teraktualisasi dengan sebaik-baiknya, termasuk ketika melakukan 

kajian-kajian tentang ilmu-ilmu kelautan. Ketiga, pengamalan ilmu pengetahuan dalam 

menelaah kajian kelautan dalam Islam dilakukan atas dasar tangung jawab kepada Tuhan 

dan masyarakat manusia. Di sini pengetahuan kelauatan Islam bukan hanya untuk 

diketahui dan dikembangkan, melainkan sekaligus dipraktekkan dalam kehidupan nyata. 

Tujuannya, agar praktek-prektek pemanfaat laut yang tidak sesuai dengan Islam dapat 

diminimalkan.61   

Hampir menjadi semacam kesepakatan umum bahwa, bahwa peradaban masa 

depan adalah peradaban yang dalam banyak hal didominasi ilmu pengetahuan, 

khususnya sains, yang pada tingkat praktis dan penerapannya berubah menjadi teknologi. 

Dengan demikian, tantangan bagi masyarakat-masyarakat muslim dibagian dunia 

manapun untuk mengembangkan sains dan teknologi sekarang dan masa datang tidak 

lebih atau bersifat ringan. Pembicaraan tentang rekonstruksi peradaban Islam melalui 

ilmu dan teknologi kelautan, akan selalu melibatkan pembahasaan mengenai kedudukan 

dan tradisi keilmuan dalam Islam. Secara singkat dapat dikemukakan, bahwa Islam 

secara doktrinal sangat mendukung pengembangan ilmu kelautan. Hasil dari karakter 

pengembangan ilmu kelautan itu adalah bahwa masyarakat muslim pada masa lampau 

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yang telah berhasil mencapai kemajuan 

peradaban kelautan. Hanya setelah kekalahan demi kekalahan dibidang militer muslim 

sejak abad 15, kaum muslim mulai kehilangan supremasi keilmuan dan menjadi 

konservatif untuk mempertahankan identitas dasarnya yang diyakini terancam. Pada saat 

yang sama ilmu- ilmu Islam yang telah ditransmissikan ke Eropa mulai mengantarkan 

masyarakat Barat keambang kebangkitan ilmu dan teknologi. 

Perbincangan tentang Islamisasi ilmu dan teknologi kelautan, bukan tidak 

bermanfaat. Ia merupakan langkah awal untuk membangun paradigma tentang kelautan 

yang lebih Islami, bukan hanya pada tingkat mayarakat muslim tetapi juga pada tingkat 

global. Namun mendikotomikan ilmu menjadi ilmu islam dan non-islam itulah yang 

perlu dihindari. Apapun ilmu pengetahuannya, selagi memberikan manfaat bagi 

kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat, maka ilmu tersebut dikatakan ilmu Islam, 

                                                           
59 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, 8.  
60 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, 10. 
61 J. Mindykowski, A. Charchalis, P. Przybyłowski & A. Weintrit, “Maritime Education and 

Research to Face the XXI-st Century Challenges in Gdynia Maritime University’s Experience Part I – 

Maritime Universities Facing Today and Tomorrow’s Challenges,” the International Journal on Marine 

Navigation and Safety of Sea Transportation, Volume 7, Number 4, December (2013): 575; F. Lansakara, 

“Maritime Law of Salvage and Adequacy of Laws Protecting the Salvors’ Interest,” the International 

Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Volume 6 Number 3 September (2012): 

431. 



18 
 

termasuk keilmuan laut.62 Saat ini dapat diidentifikasikan masalah-masalah pokok 

seputar pengembangan ilmu dalam pendidikan Islam, termasuk pengembangan keilmuan 

laut, yakni lemahnya masyarakat ilmiah, kurang integralnya kebijaksanaan sains 

nasional, tidak memadainya anggaran penelitian, kurangnya kesadaran dikalangan sektor 

ekonomi tentang pentingnya penelitian ilmiah, kurang memadainya fasilitas 

perpustakaan, dokumentasi dan pusat informasi terlebih tentang kelautan, isolasi 

ilmuwan dan birokrasi, restriksi dan kurangnya insentif.63 Faktor-faktor ini pulalah yang 

menjadikan kajian-kajian atau penelitian-penelitian dalam ilmu kelautan Islam menjadi 

terhambat, apalagi sampai saat ini perhatian pemerintah dalam memajukan kehidupan 

bangsa lebih terarah para paradigma kontinental atau paradigma daratan.64   

Sejarah telah mencatat bahwa studi Islam telah berkembang sejak masa awal 

dunia Islam. Tumbuhnya lembaga pendidikan diilhami oleh ajaran Islam itu sendiri. 

Konsep yang melatarbelakangi beragamnya keberadaan studi Islam di lembaga 

pendidikan tinggi menimbulkan perbincangan menyangkut susunan mata kuliah, 

kurikulum, silabus, dan pengadaan staf pengajar yang baik. Lembaga pendidikan Islam 

sebagai salah satu pusat kemajuan manusia harus mengambil peran dalam membangun 

jalan tersebut demi kemanusiaan. Namun demikian, setelah perbincangan mengenai 

tantangan era milenium. Terlepas dari perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat, 

setidaknya dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak orang tertarik untuk melihat 

kembali agama-agama dan ajaran-ajaran spiritual, tak terkecuali dengan ilmu kelautan. 

Karena situasi yang menyimpang, yang disebabkan oleh perubahan yang sangat cepat 

                                                           
62 Dikotomi dalam ilmu pengetahuan sangat tidak sesuai dengan tradisi Islam. Sebab Islam sangat 

menjunjung tinggi semangat keterbukaan dalam ilmu pengetahuan. Semangat inilah yang mewarnai 

pendidikan Islam untuk melakukan integrasi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. 

Pengintegrasian ini, sejatinya telah ada pada masa kekhalifahan-kekhalifahan Islam. Pada masa 

kekhalifahan Bani Abbasiyah, misalnya, banyak terdapat ilmuan-ilmuan Islam di segala bidang, seperti Ibn 

Miskawaih (ahli etika), al-Ghazali, (ahli falsafah, tasawuf, fiqih, dan ilmu kalam), Ibn Sina (ahli falsafah 

dan kedokteran), Nasir al-Din al-Tusi (ahli falsafah dan astronomi) dan sebagainya. Munculnya tokoh-

tokoh tersebut tidak dapat dilepaskan dari semangat keterbukaan yang dilakukan kekhalifahan Bani 

Abbasiyah dengan mengintegrasikan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum dalam mengembangkan 

pendidikan Islam. Implikasinya umat Islam ketika itu mampu memperkaya khazanah keislaman dengan 

melakukan telaah terhadap ilmu-ilmu umum. Selain masa kekhalifahan Abbasiyyah, integrasi keilmuan 

antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum dalam pendidikan Islam pun telah dipraktikkan pada masa 

kekhalifahan Turki Usmani tepatnya masa pemerintahan Sultan Mahmud II (1808-1839). Semangat 

keterbukaan dalam dunia pendidikan Islam dilakukan oleh Sultan Mahmud II dengan memberikan arahan 

kepada masyarakat muslim Turki kala itu untuk memperluas khazanah pengetahuan Islam dengan 

melakukan integrasi kepada ilmu-ilmu umum. Dalam pendidikan formal, hal ini dilakukan dengan 

mendirikan sekolah-sekolah bercorak umum. Sekolah umum yang didirikan Sultan Mahmud II di antaranya 

adalah Maktab-i Ma’arif dan Maktab-i Ulum-i Adabiyat-i. Adapun pelajaran yang diberikan di sekolah 

tersebut meliputi bahasa Perancis, ilmu ukur, sejarah, ilmu politik, dan bahasa Arab. Selain itu, Sultan 

Mahmud II pun mengirim banyak pelajar Turki ke luar negeri. Tujuannya, adalah untuk melatih mereka 

berpikir terbuka dalam melihat perkembangan ilmu pengetahuan di luar Islam. Lihat Abd. Rachman 

Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Islam Hadhari Berbasis Integratif-

Interkonektif (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 7-9. Lihat pula Ida Novianti, “Sultan Mahmud II dan 

Pembaharuan Pendidikan di Era Turki Usmani”, dalam Jurnal Insania, Vol. 11. No. 1, Januari-April, 2006, 

1. Lihat Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Gerakan, dan Pemikiran (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1975), 93.    
63 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, 16-19. 
64 Ernest Renan, “What is a Nation?,” Teks Makalah Konfrensi di Sorbonne pada 11 Maret, 1882, 

dalam Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation? (terj.) Ethan Rundell (Paris: Presses-Pocket, 1992. Lihat 

juga Soekarno, “Pancasila,” dalam Herbert Feith dan Lance Castles (ed.), Indonesian Political Thinking 

1945-1965 (Ithaca dan London: Cornell University, 1970).  



19 
 

dalam semua aspek kehidupan banyak orang merasakan bahwa mereka membutuhkan 

sesuatu untuk dipegang dengan kuat. Sehingga kajian-kajian tentang ilmu kelautan yang 

pernah dilakukan di masa silam dapat dimunculkan kembali.65 

 

Kesimpulan 

 Laut merupakan karunia terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia, 

keberadaannya harus terus dijaga dan dilestarikan demi kepentingan orang banyak. 

Pengelolaan terhadap laut pun tidak boleh dilakukan untuk kepentingan jangka pendek, 

tetapi harus dikelola untuk kepentingan jangka panjang. Alquran pun sangat untuk 

melakukan pengelolaan laut yang hanya dilakukan untuk kepentingan sesaat. 

Alquran secara berulang-ulang (al-tikrār) menjelaskan segala hal yang berkaitan 

dengan kelautan dalam berbagai surat dan ayat dengan berbagai derivasinya. Adanya 

pengulangan terma kebaharian pada beberapa ayat alqur‘an di berbagai surat dan ayat 

yang berbeda mendeskripsikan pentingnya tentang kelautan bagi peradaban umat 

manusia. Alqur‘an secara tersirat menuntun manusia untuk  membangun dan 

memberdayakan budaya kelautan dalam kehidupannya. Di sisi lain, pengulangan itu 

bermakna ajakan bagi umat Islam untuk membangun ilmu kelautan. 

 Penyebutan Alquran tentang lautan menjadi tanda bagi umat Islam untuk 

mempelajari dan mengkajinya secara mendalam. Sehingga hal-hal yang belum terungkap 

dari laut dapat ditemukan dan dikembangkan dalam wilayah ilmu pengetahuan. 

Pengamalan ilmu pengetahuan dalam menelaah kelautan dapat dilakukan atas dasar 

tangung jawab kepada Tuhan dan masyarakat manusia. Di sini pengetahuan kelauatan 

Islam bukan hanya untuk diketahui dan dikembangkan, melainkan sekaligus dipraktekkan 

dalam kehidupan nyata. Tujuannya, agar praktek-prektek pemanfaat laut yang tidak 

sesuai dengan Islam dapat diminimalkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Dalam Islam kajian kurikulum tentang kelautan pernah ditulis oleh Ibn Madjid dalam karya 

berjudul Kitab al-Fawa’id. Dalam karya ini  Ibn Majid membakukan duabelas Prinsip-prinsip Navigasi 

ilmu Kelautan, yaitu secara berurutan di antaranya adalah; a) Tempat-tempat Bulan (manazil); b) Arah 

Mata angin (akhnan); c) Rute-rute (diyarat); d) jarak antara wilayah Barat dan Timur (masafat); e) metode-

metode ukuran Garis Lintang dari Ketinggian Kutub Bintang (bashiyyat); f) kalkulasi ukuran garis lintang 

dari ketinggian Bintang (qiyasat); g) pengetahuan tentang posisi sesuatu berkaitan dengan lokasi angin, air 

pasang-surut, arus, pantai/pesisir, dan daratan, kepulauan, lumpur dan rerumputan laut, jenis ikan dan 

burung laut (isharat); h) revolusi matahari dan bulan (hulul al-shams wa al-qamar); i) angin dan musim 

(al-aryah wa-al- mawasim); j) cuaca laut yang aman untuk pelayaran (mawasim al- bahr), k) instrument 

kapal laut (alat al-safina); dan l) hubungan antara kru dan penumpang kapal laut (siyasat). Kitab ini menjadi 

rujukan dan pedoman para pelaut Muslim maupun non muslim dalam mengarungi dan menundukkan 

lautan. Lihat secara detail dalam Syihab al-Din Ahmad ibn al-Majid, Kitab al-Fawa’id fi Ma’rifati Ilm al-

Bahr wa al-Qawa’id, (tt.: Tp. Tth.), 175-176. 
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